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EXPOSIÇÃO DENGUE EM OLINDA - PE
Download (PDF, 63Kb)

25 de setembro de 2015

SANOFI LANÇA NOVA EDIÇÃO DO “COMIDA QUE CUIDA 2 E VIAS DO
CORAÇÃO” EM BRASÍLIA
Download (PDF, 142Kb)

28 de agosto de 2015

"DORINATECA É LANÇADA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VISUAL"
Download (PDF, 33Kb)

27 de julho de 2015

ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 8º PRÊMIO INOVAÇÃO
MEDICAL SERVICES, DA SANOFI
Download (PDF, 139Kb)

02 de julho de 2015

SANOFI ASSINA ACORDO MUNDIAL COM A SUEZ ENVIRONNEMENT
PARA MELHORAR O GERENCIAMENTO DA ÁGUA E DE RESÍDUOS
Download (PDF, 141Kb)

29 de maio de 2015

ACADEMIA GRUPO SANOFI RECEBE O PRÊMIO LIF
Download (PDF, 32Kb)

04 de maio de 2015

MUSEU DA VIDA PROMOVE EXPOSIÇÃO “DENGUE” NO SESC
ITAQUERA
Download (PDF, 147Kb)
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24 de abril de 2015

7º PRÊMIO INOVAÇÃO MEDICAL SERVICES CHEGA À ETAPA FINAL
Download (PDF, 139Kb)

07 de abril de 2015

SANOFI APOIA LIVRO BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS INCLUSIVAS
DO INSTITUTO MARA GABRILLI
Download (PDF, 27Kb)

03 de abril de 2015

CAMPANHA SOBRE CRISE HÍDRICA MOBILIZA COLABORADORES DA
SANOFI
Download (PDF, 34Kb)

31 de março de 2015

CSU DA SANOFI BRASIL TEM PARTICIPAÇÃO MASSIVA EM GRANDES
ESTUDOS GLOBAIS
Download (PDF, 38Kb)

23 de Janeiro de 2015

SANOFI APOIA A EXPOSIÇÃO “DENGUE”, QUE RECEBEU MAIS DE 10
MIL PESSOAS NO RIO DE JANEIRO EM 2014 E, AGORA, ESTÁ EM
CARTAZ EM SANTOS
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BUSINESS CASE

A Sanofi está comprometida em desenvolver parcerias estratégicas que
promovam o acesso à saúde, aumentem a qualidade dos medicamentos e
melhorem a vida da população, dentro de um modelo economicamente
sustentável.
Prover produtos e serviços de saúde é apenas parte da solução. Por isso, a
organização vem trabalhando para desenvolver uma abordagem mais ampla e
integrada, buscando mobilizar os principais atores da cadeia da saúde para superar os
desafios de ampliar o acesso a cuidados de saúde de qualidade e economicamente
efetivos.
Programa de Acesso a Medicamentos
Ação integrada contra a leishmaniose
Foco em doenças raras e biotecnologia
Apoio técnico ao desenvolvimento de combinações vacinais
Expedição Bandeira Científica
CIES - Centro de Integração de Educação e Saúde
Blitz da Saúde da Medley
Prêmio Médico Cidadão Medley
Projetos humanizam o atendimento ao paciente
Compromisso da Sanofi com a primeira infância

PROGRAMA DE ACESSO A MEDICAMENTOS (GRI EC8)
A Sanofi entregou ao governo brasileiro 721.850 ampolas de Glucantime®
(antimoniato de meglumina) em 2013, e 2.165.550 ampolas em 2014, a um preço
preferencial global. Considerando que, em média, um paciente faz uso de três
ampolas/dia em um tratamento de 20 dias, podemos estimar que 12.030 pacientes
foram beneficiados em 2013, e 36.092 em 2014.
Esta ação local faz parte do Programa Global de Acesso a Medicamentos da Sanofi,
que se articula em torno de importantes desafios da saúde pública mundial, como
malária, tuberculose, leishmaniose, doença do sono, epilepsia, doença mental e
vacinas.
O programa, implementado no Brasil em 2007, tem por objetivo ampliar o acesso ao
tratamento da leishmaniose, conforme recomendação da Organização Mundial da
Saúde. Além do fornecimento ao governo federal, a unidade industrial da Sanofi
localizada em Suzano é plataforma mundial de produção de Glucantime®, fornecendo
para mais de 20 países.

AÇÃO INTEGRADA CONTRA A LEISHMANIOSE* (GRI EC8)
Em 2013, uma ação integrada contra a
leishmaniose foi iniciada em uma área
endêmica do estado do Ceará, onde foram
treinados cerca de 140 agentes de saúde dos
municípios de Baturité e Pacoti.

Em 2014, foram selecionados mais 13 municípios para receber as atividades, e
treinados 599 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 128 Agentes de Combate às
Endemias (ACE), entre outras ações. Ainda em 2014, foram realizadas melhorias em
laboratórios do município de Baturité/CE, além da compra de equipamentos e kits para
diagnóstico sorológico humano e animal.
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A nova iniciativa visa a confirmar, em uma população mais ampla, a efetividade do
modelo desenvolvido em 2003 em cinco cidades do Estado do Pernambuco pela Dra.
Otamires Silva, coordenadora do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães/Fiocruz-PE
em parceria com a Fundação Sanofi Espoir.
A experiência em Pernambuco foi capaz de reduzir, após cinco anos de implantação,
em torno de 80% o número de casos da doença e os índices de morbidade, nos
seguintes municípios: São Vicente Férrer, Macaparana, Goiana, Água Preta e
Timbaúba.
O programa propõe a conjunção de esforços das autoridades estaduais e municipais
de saúde e de educação, hospitais de referência e centros de pesquisa sobre a
doença, entre outros parceiros, na pesquisa e no monitoramento da epidemiologia da
leishmaniose e na estruturação de programas integrados de diagnóstico precoce e
tratamento, bem como na adoção de programas de educação continuada de
profissionais de saúde, de sensibilização, prevenção e controle da doença.
Os próximos passos do projeto envolvem a continuidade da capacitação de
profissionais da Rede de Atenção Básica em Saúde (médicos, enfermeiros, técnicos
de enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agentes de Combate às
Endemias (ACE) e médicos veterinários).
* As leishmanioses, que podem deixar graves sequelas físicas, são doenças
infecciosas que acometem o homem e outros animais e são causadas por várias
espécies de protozoários do gênero Leishmania, transmitidos pela picada do mosquito
flebótomo. A doença atinge fortemente o Brasil e vários outros países.

FOCO EM DOENÇAS RARAS E BIOTECNOLOGIA
No Brasil, a Genzyme disponibiliza terapias para quatro doenças genéticas raras
(Gaucher, Fabry, Mucopolissacaridose tipo I - MPS I e Pompe), um medicamento para
diagnóstico e suporte ao tratamento do câncer de tireoide e, a partir de 2014, para
dois novos tratamentos para Esclerose Múltipla. A enzima para tratamento da doença
de Gaucher faz parte da lista de Medicamentos Excepcionais (Componente
Especializado) do Sistema Único de Saúde (SUS) desde 1998.
Saiba mais sobre o PAP Raros – Programa de Apoio aos Pacientes da Genzyme
Nota relevante: terapias para o tratamento de hipercolesterolemia familiar e
doença de Niemann-Pick do Tipo B fazem parte do pipeline de desenvolvimento
da Genzyme.

APOIO TÉCNICO AO DESENVOLVIMENTO DE COMBINAÇÕES
VACINAIS
Em dezembro de 2013, a Sanofi Pasteur
assinou acordo com o Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos da Fiocruz, o BioManguinhos, com o objetivo de prestar
assistência técnica no desenvolvimento de uma
vacina combinada em dose única contra sete
doenças infantis – difteria, tétano, coqueluche,
Hepatite B, Hib – Haemophilus influenzae tipo
B, meningite C e poliomielite.
Esta parceria foi celebrada durante visita do presidente da França, François Hollande,
ao Brasil, em cerimônia que contou com a presença de Dilma Rousseff.
O novo contrato firmado pela Sanofi Pasteur com a Fiocruz-Bio-Manguinhos reforça
os laços estabelecidos entre a empresa e a instituição em janeiro de 2012, para
introdução da vacina inativada contra poliomielite (VIP) da Sanofi Pasteur no
Programa Nacional de Imunizações, a ser fornecida por Bio-Manguinhos. A vacina VIP
fará parte da composição da vacina combinada em desenvolvimento.

EXPEDIÇÃO BANDEIRA CIENTÍFICA (GRI EC8)
Em 2013, em Pedra Azul, município
no Vale do Jequitinhonha, em Minas
Gerais, foi realizada a oitava
Expedição Bandeira Científica com
apoio da Sanofi, principal
patrocinadora privada da iniciativa.
Foram realizados 6.135
atendimentos à população local,
além de 1.185 exames.
Em 2014, foi a vez do município de Ibatiba, no Espírito Santo, receber a expedição,
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que beneficiou cerca de 8.800 pessoas – foram realizados 1.318 exames, como
glicemia de ponta de dedo, ultrassonografias, exames citológicos e
anatomopatológicos, e eletrocardiogramas. Foram registrados 5.059 atendimentos
médicos, de fisioterapia, nutrição, entre outras especialidades. 500 exemplares do gibi
“Fora, dengue!” foram entregues à população, que também participou de palestras e
oficinas.
A expedição, composta por cerca de 200 pessoas, entre médicos e estudantes de
Medicina, Odontologia, Psicologia, Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiologia e
Engenharia da USP, presta atendimento básico de saúde a populações de regiões
carentes do Brasil.
A Sanofi oferece medicamentos, vacinas, materiais para as consultas, aporte
financeiro e de pessoal, incluindo o trabalho voluntário dos colaboradores. Durante a
expedição, também é realizado trabalho de capacitação de agentes comunitários,
educação sexual para adolescentes, bem como campanhas de prevenção contra a
dengue e leishmaniose, de acordo com a demanda local, envolvendo palestras
educativas para crianças da região. A expedição assegura o acompanhamento da
localidade durante um ano e entrega às autoridades de saúde da região um
levantamento completo das necessidades identificadas e respectivas recomendações
para elaboração de um plano diretor na localidade. Desde o início do apoio da Sanofi
ao projeto, mais de 58.500 pessoas foram beneficiadas.

MEDLEY APOIA O CIES EM 2014 (GRI EC8)
O CIES - Centro de
Integração de Educação e
Saúde é um projeto
destinado à população de
alta vulnerabilidade social.
Seu objetivo é fornecer
acesso a exames médicos
de média complexidade,
como endoscopia,
mamografia e
ultrassonografia, através de
unidades móveis de
atendimento médico
adaptáveis a diversas
situações e localidades:
Carreta da Saúde, Van da
Saúde e Box da Saúde.
Além disso, trabalha para
conscientizar a população
sobre cuidados básicos e
prevenção de doenças.
A gestão do projeto é compartilhada, e envolve e mobiliza o governo, empresas,
sociedade civil e comunidades. Apenas em 2014, 252.621 pacientes foram atendidos.
Foi vencedor do Prêmio Empreendedor Social do jornal Folha de São Paulo e da
Fundação Schwab, além de outros prêmios como Dom (do Grupo Fleury), em 2013.
Saiba mais em www.projetocies.org.br.

BLITZ DA SAÚDE DA MEDLEY (GRI EC8)
O projeto consiste na realização de eventos chamados “Blitz da Saúde”, em
farmácias, onde profissionais de saúde realizam gratuitamente testes de glicemia para
diagnóstico de diabetes, aferição da pressão arterial e cálculo do índice de massa
corpórea. Em 2013, 449 eventos foram realizados, atendendo cerca de 31 mil
pessoas. Em 2014, o número de eventos subiu para 1.878, atendendo cerca de 132
mil pessoas.

PRÊMIO MÉDICO CIDADÃO MEDLEY
O Prêmio Médico Cidadão da Medley chegou à
segunda edição em 2013, para prestigiar e
incentivar as iniciativas mais inovadoras e
eficientes desenvolvidas por médicos, com o
objetivo de promover mais acesso à saúde às
populações carentes.
O projeto vencedor criou uma equipe multidisciplinar para realizar atendimentos
médicos no bairro Cidade Júlia, zona sul da capital paulista. O projeto Médico de
Família em Comunidade Carente recebe mais de três mil pessoas por mês e realiza
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visitas domiciliares com o foco na disseminação de conceitos de medicina preventiva.
Em 2014, o Prêmio Médico Cidadão não foi realizado.

PROJETOS HUMANIZAM O ATENDIMENTO AO PACIENTE
Clique aqui e conheça as iniciativas de humanização promovidas ou apoiadas pela
Sanofi.

COMPROMISSO DA SANOFI COM A PRIMEIRA INFÂNCIA
Clique aqui e conheça a iniciativa “Criança Saudável, Criança Feliz” da Sanofi.
Topo da página
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O diretor-geral do Grupo Sanofi Brasil, Pius Hornstein, comenta
o compromisso da organização com seus diferentes públicos
(GRI 1.1)
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Índice GRI - Global Reporting Initiative
Criada em 1997, a Global Reporting Initiative (GRI) reúne representantes de governos, empresas, ONGs e
especialistas de todo o mundo para desenvolver, conjuntamente, indicadores de gestão e diretrizes para a
elaboração de relatórios de sustentabilidade. É a ferramenta mais utilizada pelas organizações para a
comunicação do seu desempenho social, ambiental e econômico.
Os relatórios GRI contribuem para o engajamento do público de interesse, a reflexão e
o conhecimento dos impactos das operações, a definição de indicadores e o
aperfeiçoamento das estratégias de uma empresa. O objetivo da entidade é incentivar a
construção de uma gestão focada na sustentabilidade, além de fornecer parâmetros
para a elaboração dos relatos precisos e atualizados.

SF : Sanofi Farma
SP : Sanofi Pasteur
MD : Medley
MR : Merial

Resultados e desafios

GE : Genzyme

Índice GRI - Global
Reporting Initiative
Farma Sustentável

TABELA GRI (PERFIL GRI 1.2, 3.6, 3.7, 3.12)
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1.1

Declaração do presidente ou diretorpresidente sobre a relevância da
sustentabilidade para a empresa e sua
estratégia

Completo

Nossa visão
SF SP MD
Nossa visão > Sanofi no Brasil MR GE
> Medley
Nossa visão > Sanofi no Brasil
> Sanofi Pasteur
Nossa visão > Sanofi no Brasil
> Genzyme
Nossa visão > Sanofi no Brasil
> Merial
Nossa visão >
Responsabilidade Social
Corporativa > Visão global de
RSC na Sanofi

1.2

Descrição dos principais impactos, riscos e
oportunidades

Completo

Nossa visão > A empresa >
Sanofi no Brasil
Nossa visão > A
Responsabilidade Social
Corporativa > Relatório de
RSC
Nossa visão > A
Responsabilidade Social
Corporativa > Relatório de
RSC > Resultados e desafios
Nossa visão > A
Responsabilidade Social
Corporativa > Relatório de
RSC > Business cases
Nossa visão > A
Responsabilidade Social
Corporativa > Forte
compromisso com a RSC no
Brasil
Ao longo do relatório, estão
explícitas as descrições dos
impactos significativos
causados pela Sanofi sobre a
sustentabilidade e os riscos,
desafios e oportunidades a
eles associados.
O leitor também poderá
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Limite

SF SP MD
MR GE

Índice GRI - Global Reporting Initiative - RSC - Sanofi no Brasil

encontrar, em cada indicador
qualitativo e quantitativo
relatado, as principais
conclusões sobre o progresso
no tratamento desses temas, e
o desempenho relacionado,
seja aquém ou além do
esperado, incluindo os
principais processos para
abordar o desempenho da
companhia.
2. Perfil Organizacional
3. Parâmetros para o Relatório
4. Governança, Compromissos e Engajamento
5. Informações sobre a abordagem de gestão
6.Indicadores de desempenho
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A empresa

Relatório de RSC (GRI 3.5, 3.6, 3.7)

A RESPONSABILIDADE
SOCIAL CORPORATIVA

Como organização em permanente processo de aprendizagem, consideramos fundamental compartilhar a
experiência adquirida e os resultados obtidos com toda a sociedade

Visão de RSC na Sanofi
Forte compromisso com
a RSC no Brasil
Relatório de RSC
Especificações do
relatório
Processo de construção
da materialidade
Resultados e desafios
Índice GRI - Global
Reporting Initiative
Farma Sustentável
Business cases
Últimas notícias

A publicação do primeiro relatório de Responsabilidade Social Corporativa, que cobriu o exercício de 2010 e o primeiro
semestre de 2011, e do segundo relatório do Grupo, referente ao segundo semestre de 2011 e ao ano de 2012 (GRI
3.2, 3.3), representou um marco para a organização no Brasil, tornando-se a terceira filial do Grupo, sem ações
cotadas em Bolsa, a publicar relatório formal de RSC, e a primeira a seguir os requisitos da GRI.
O relatório revelou a importância de dar visibilidade externa ao desempenho de uma organização com a
preponderância econômica do Grupo Sanofi no País e de fortalecer internamente a cultura de responsabilidade social
corporativa para muito além do registro fotográfico de um período dado.
O processo de relato se mostrou eficaz para alinhar os compromissos da organização nestes temas, estimulando a
Genzyme, empresa adquirida pelo Grupo Sanofi em 2011, a integrar o presente relatório, contribuindo com os
indicadores de desempenho aplicáveis a seu negócio a partir de 2012, além da Merial, a partir de 2013.
Para levar em conta as especificidades do segmento de atuação da Genzyme, foram aprofundadas as questões e
expectativas relacionadas ao desenvolvimento de terapias para doenças raras (confira detalhes no Pilar Pacientes).
Como os produtos da Genzyme são todos importados, alguns indicadores não são aplicáveis, e a rastreabilidade de
algumas iniciativas torna-se mais complexa.
A Merial, apesar de possuir uma plataforma industrial relevante, participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela
primeira vez, e ainda não relata os indicadores ambientais, de saúde e segurança, além dos relacionados a produtos e
práticas de satisfação ao cliente, por uma questão de estruturação interna dos resultados segundo a metodologia da
GRI. Tais temas são gerenciados na companhia, porém atendendo à metodologia própria. A meta é a inclusão desses
dados no relatório GRI do Grupo Sanofi de 2015.
Detalhes sobre a abrangência e os limites de cada indicador GRI podem ser conferidos na Tabela GRI.
Confira abaixo o quadro que resume as metas deste relatório para os próximos anos: (GRI 1.2)
PILAR DE RSC

METAS:

Nossa Visão

• Realizar nova consulta aos stakeholders, para atualização de nossa matriz de materialidade, em 2015;
• Realizar treinamento específico sobre o Guia de Direitos Humanos da Sanofi, em 2015;
• Divulgar os detalhes e valores de investimento social, de todas as empresas do Grupo, no Relatório de
RSC 2015 do Grupo Sanofi Brasil.

Pacientes

• Incluir dados dos indicadores relacionados a produtos e práticas de satisfação ao cliente da Merial, de
acordo com as diretrizes da GRI, no Relatório de RSC 2015 do Grupo Sanofi Brasil;
• Nosso Sonhos São Possíveis: para 2015, realizar levantamento com todos os projetos implantados para
atualização dos indicadores de uso, avaliação e reposição dos equipamentos e obtenção de feedbacks dos
gestores das unidades;
• Portal Medical Services: em 2015, firmar parcerias com instituições nacionais e internacionais que
trabalham com programa de educação continuada, consolidar o núcleo editorial e focar na excelência e
relevância do conteúdo para o profissional de saúde;
• Para 2015, realizar pesquisa de satisfação do Programa Movimento Articulação;
• Para 2015, está previsto o lançamento do portal Academia Conexão Sanofi, via uma plataforma online de
treinamentos, com trilhas de aprendizagem preparadas pela própria Sanofi e cursos de extensão a
distância certificados por uma universidade.

Ética

• Para 2015, está prevista nova campanha de treinamentos anticorrupção para empregados, voltada à
tomada de decisão de maneira ética;
• Em 2015, estão previstas a manutenção do processo de aperfeiçoamento dos controles relacionados à
Lei SOx e a atualização constante das políticas internas e externas, assim como dos treinamentos internos.

Pessoas

• Zerar acidentes de trabalho e com veículos (Força de Vendas);
• Reduzir em 30% o número de lesões músculo-esqueléticas (como tendinites) em relação ao ano anterior meta global;
• Incluir dados dos indicadores de saúde e segurança da Merial e da Medley - unidade Brasília, de acordo
com as diretrizes da GRI, no Relatório de RSC 2015 do Grupo Sanofi Brasil;
• Implantar programa de coleta seletiva no Instituto Jacarandá em 2015;
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• Lançar a quarta e última causa do MUSAS, em 2015, que debruça sobre a importância de "Relaxar +";
• Programa BTW - Behind The Wheel: para 2015, está prevista a continuidade do treinamento prático com
a Força de Vendas da Farma e da Merial;
• Para 2015, o Programa Mais Vida prevê o lançamento do PAE - Programa de Assistência ao Empregado;
• Para 2015, está prevista a inclusão da prática de home-office para pessoas com deficiência, no âmbito do
projeto de trabalho à distância;
• Publicar o indicador LA10 segundo as diretrizes da GRI, com as divisões por gênero e categoria funcional,
no Relatório de RSC 2015 do Grupo Sanofi Brasil.
Planeta

• Incluir dados dos indicadores ambientais da Merial e da Medley - unidade Brasília, de acordo com as
diretrizes da GRI, no Relatório de RSC 2015 do Grupo Sanofi Brasil;
• Para continuar obtendo reduções significativas no consumo de água, a fábrica de Suzano prevê, para
2015, ações como: implantação de novo sistema de lavagem automático para a área de Cosméticos,
revisão de processos de lavagem da área de produção de Líquidos e de ampolas, recuperação e
reutilização das águas de lavagem, recuperação da água oriunda da Estação de Tratamento de Água
(aumento da eficiência), bem como redesenho da rede de distribuição de água potável;
• A fábrica da Sanofi de Suzano tem como meta para 2015 implantar projeto de substituição de 90% das
lâmpadas fluorescentes atualmente instaladas na fábrica (aproximadamente 11.000 unidades) pelo sistema
LED;
• Metas 2015 das unidades fabris quanto ao consumo de água, eletricidade, emissão de CO2 e geração de
resíduos: - Consumo de água: 0,52 m³ de água/1.000 unidades produzidas, na Medley Campinas. Até a
data de publicação deste relatório, as metas da fábrica da Sanofi Farma, em Suzano, não haviam sido
estabelecidas; - Consumo de eletricidade: 0,10 MWh/1000 unidades comerciais produzidas na Medley
Campinas, e 0,114 MWh/1000 unidades comerciais produzidas na fábrica da Sanofi Farma, em Suzano; Emissões de CO2: 5,93 kg de CO2/1000 unidades comerciais produzidas na Medley Campinas, e 19,3 kg
de CO2/1000 unidades comerciais produzidas na fábrica da Sanofi Farma, em Suzano; - Resíduos
gerados: 5,74 kg de resíduos/1000 unidades comerciais produzidas na Medley Campinas, e 5,4 kg de
resíduos/1000 unidades comerciais produzidas na fábrica da Sanofi Farma, em Suzano;
• A Medley possui um projeto de construção de uma nova ETE - Estação de Tratamento de Efluentes, que
deverá ser concluído no final de 2016;
• A sede administrativa da Sanofi tem como meta a elaboração, em 2015, de um plano de coleta seletiva, a
ser gerido pela própria Sanofi;
• A fábrica de Suzano tem como meta o desenvolvimento de novos fornecedores e, em total conformidade
com a legislação ambiental vigente, maximizar a incineração com recuperação de energia como método de
destruição térmica dos resíduos;
• O projeto de parceria da Medley com a Ecofrotas tem como meta de longo prazo o alcance de 95% de
média anual de abastecimento dos carros da Força de Vendas com o combustível etanol;
• Iniciativa com o MMA:
- média de utilização de 50% de etanol nos carros da Força de Vendas até o final de 2015;
- desenvolver um processo para garantir que os materiais utilizados em eventos no Brasil estejam
alinhados aos critérios dos 3 Rs, ao menos em 50%, até o final de 2015;
- reduzir em até 15% o consumo de água/unidade comercial produzida até o final de 2015;
- reduzir em até 15% o consumo de energia/unidade comercial produzida até o final de 2015;
- reduzir em até 10% a emissão de CO2/unidade comercial produzida até o final de 2015;
• Evento + Consciente: para 2015, estão previstas ações que visam ao aumento da utilização de QR Code,
Displays LAMà e televisores nos eventos realizados.
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BUSINESS CASES (GRI 1.2)

FARMA SUSTENTÁVEL

A Sanofi está convicta de que as iniciativas de RSC
representam um benefício para seus públicos de
relacionamento e uma oportunidade para aumentar
a sua eficiência como organização.
Saiba mais

O projeto Farma Sustentável é uma iniciativa da
indústria farmacêutica para promover e difundir
conceitos, conteúdos e práticas que colaboram
para a gestão sustentável das empresas que
atuam no setor.
Saiba mais

RESULTADOS E DESAFIOS (GRI 1.2, 3.5,
4.17)
O teste de materialidade realizado pela Sanofi no
Brasil resultou em um ranking de 44 tópicos,
distribuídos entre as quatro áreas-chave da
estratégia do Grupo
Saiba mais

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA
MATERIALIDADE (GRI 3.5, 4.14, 4.15, 4.16,
4.17)
A Sanofi realizou, em 2011, o seu primeiro
processo de materialidade no Brasil em
alinhamento com o adotado pelo Grupo na
França, permitindo e facilitando, assim, a
comparação dos temas e o aprofundamento do
conhecimento local.
Saiba mais

ESPECIFICAÇÕES DO RELATÓRIO (GRI 3.5,
3.6, 3.7, 3.8, 4.17)
Este é o terceiro relatório de Responsabilidade
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ÍNDICE GRI - GLOBAL REPORTING
INITIATIVE
A GRI é a ferramenta mais utilizada pelas

Relatório de RSC - RSC - Sanofi no Brasil

Social Corporativa publicado pela Sanofi Brasil e
abrange o período de 24 meses, compreendido
entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de
2014.

organizações para a comunicação do
desempenho social, ambiental e econômico.
Saiba mais

Saiba mais
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A empresa

Business cases (GRI 1.2)

A RESPONSABILIDADE
SOCIAL CORPORATIVA

A fim de destacar projetos relevantes na gestão de RSC, assim como nos anos anteriores, poderão ser verificadas ao
longo do relatório estas ações em forma de business cases, que foram selecionados seguindo os critérios abaixo:

Visão de RSC na Sanofi
Forte compromisso com
a RSC no Brasil
Relatório de RSC

A relevância do tema para o negócio e/ou para o pilar;
A disponibilidade de resultados mensuráveis;
O reconhecimento dos públicos externos e internos;
A sustentabilidade da iniciativa.

Especificações do
relatório

Conheça abaixo os Business Cases do Grupo Sanofi no Brasil, referente ao relatório 2013-2014:

Processo de construção
da materialidade

PACIENTES

Resultados e desafios
Índice GRI - Global
Reporting Initiative
Farma Sustentável
Business cases
Últimas notícias

Caminhão leva informação, saúde e bem-estar a cidades brasileiras
Eventos: cuidados especiais a pacientes crônicos e idosos
Compromisso da Sanofi com a primeira infância
Inovação com profissionais da saúde
Evoluindo para uma abordagem global do paciente com diabetes: StarBem
Projeto promove debate sobre diabetes nas escolas

ÉTICA
O paciente no centro

PESSOAS
Equilíbrio de gêneros na estratégia da Sanofi
Movimento convida as mulheres a praticar atividades físicas e a comer mais saudável
Academia Grupo Sanofi: formação e desenvolvimento dos colaboradores

PLANETA
Iniciativas inovadoras da fábrica de Suzano minimizam seu impacto no meio ambiente
Topo da página
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Business case: Eventos: Caminhão leva informação, saúde e bem-estar a cidades brasileiras - RSC - Sanofi no Brasil
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Business case:
Caminhão leva informação, saúde e bem-estar a cidades
brasileiras (GRI EC8)

Foram promovidas duas edições da Caravana dos Genéricos, ação realizada pela Medley que visa a conduzir,
gratuitamente, testes de glicemia e aferição de pressão arterial, peso, altura e índice de massa corpórea (IMC) em
pessoas de todas as faixas etárias.
Em 2013, ano de estreia, o projeto passou por seis cidades – Fortaleza (CE), Natal (RN), Feira de Santana (BA), Belo
Horizonte (MG), Campinas (SP) e Carapicuíba (SP), atendendo mais de três mil brasileiros.
Em 2014, o número de beneficiados subiu para sete mil, em oito cidades - São Luís (MA), Natal (RN), Recife (PE),
Maceió (AL), Feira de Santana (BA), Belo Horizonte (MG), Niterói (RJ) e Campinas (SP), representando um aumento
de mais de 100% de adesão ao projeto, em comparação ao ano anterior.
Com uma equipe de enfermagem acompanhando o caminhão, a iniciativa visa a conscientizar a população sobre a
necessidade de diagnosticar doenças silenciosas como hipertensão, diabetes e outras que afetam milhões de
brasileiros. De acordo com os resultados, 19% do público atendido apresentou alguma alteração nos testes, o que
mostra a importância da atitude preventiva.
Um filme em 3D sobre o conceito dos medicamentos genéricos e suas vantagens foi apresentado nestas praças, e a
Medley distribuiu um material explicativo sobre o glaucoma.
A Caravana de Genéricos traduz a visão da empresa sobre a necessidade de combinar ações educativas e
preventivas para aumentar a efetividade do controle de doenças que atingem uma grande parcela da população.
Topo da página
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SANOFI BRASIL

Atenção!
Não emitimos qualquer parecer em relação a questões de saúde de ordem pessoal ou
familiar. Para este tipo de consulta procure o seu médico.
Para o registro de informações relativas a eventos adversos ao uso de produtos
farmacêuticos (reação adversa, falta de eficácia), por favor, faça contato com o nosso
SAC (0800.703.0014) de segunda a sexta-feira, das 9:00h às 17:00h.
 

Obrigado por contatar a Sanofi.
Preencha o formulário abaixo com seus dados. Será um prazer responder seu
questionamento.
* Preenchimento obrigatório

Av. Major Sylvio de
Magalhães Padilha, 5.200
Jd. Morumbi
05693-000 São Paulo, SP
Brasil
F.: (11) 3759-6000

Contato

SAC
Serviço de Atendimento ao
Consumidor

0800-703 00 14
(2ª A 6ª FEIRA, DAS 9H ÀS
17H)

IDENTIDADE
* Eu sou...

Público em geral
Profissional de saúde

* Sobrenome
* Nome
* Profissão ou
empresa que
representa
* E-mail
* Confirme seu email

CONTATO
* Endereço
Complemento
* CEP
* Cidade
* País
* Telefone

MENSAGEM
* Assunto
* Mensagem

http://rsc.sanofi.com.br/web/contato[14/10/2016 14:02:49]

Brasil

Contato - RSC - Sanofi no Brasil

MEDIDAS DE SEGURANÇA ANTI-SPAM
Este passo é para proteger a Sanofi dos e-mails gerados automaticamente
* Qual é a quinta
letra de trás para
frente da palavra
“Inovação” ?
Enviar

PRIVACIDADE E SEGURANÇA
A Sanofi se compromete a não divulgar em qualquer hipótese as informações
fornecidas no presente formulário, a preservar a identidade do remetente, a não
fornecê-la a terceiros e a não enviar correios eletrônicos sem sua prévia autorização.
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Ajuda
A Sanofi preocupa-se com a acessibilidade à Web e compromete-se a oferecer um site acessível, com nível de
conformidade “Duplo-A”, segundo as diretrizes de acessibilidade ao conteúdo da Web WCAG 1.0.
Lista de links diretos para as seções:
Política de Acessibilidade
Compatibilidade do Navegador
Documentos para download
Teclas de atalho
Pesquisando no site
Personalizando a visualização

POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE
Este site foi concebido de acordo com os padrões da W3C para a Web, ou seja, com as recomendações relativas à
acessibilidade de conteúdos da Web emitidos pela iniciativa de acessibilidade da Web WAI. Todas as páginas
começando com um URL “http://rsc.sanofi.com.br” estão em conformidade com o nível ‘Simples-A’ da WCAG 1.0.
Para verificar o nível de conformidade do site, foi realizada uma auditoria de validação pela Ipedis, uma empresa
reconhecida na área da acessibilidade à Web. A atual acessibilidade do site deverá ser assegurada por um sistema
trimestral de auditorias, também realizado pela Ipedis.
Caso verifique algum erro ou omissão em qualquer das páginas do site ou se encontrar alguma dificuldade, por favor,
entre em contato.
Topo da página

COMPATIBILIDADE DO NAVEGADOR
Este site é compatível com todos os atuais navegadores, com o suporte HTML 4.01 e CSS 2, e respeita a linguagem e
gramática XHTML e CSS recomendadas pela W3C.
Consequentemente, para otimizar a visualização deste site, use os navegadores de última geração, apesar de o site
continuar acessível para quem utiliza versões anteriores.
Recomendamos os seguintes navegadores:
Com Mac.OS.X : Opera, Safari, Mozilla Firefox, Chrome
Com Windows: Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, HPR
Com Linux: Mozilla Firefox, Chrome, Opera
Topo da página

DOCUMENTOS PARA DOWNLOAD
Alguns dos documentos encontrados no site para download apresentam pelo menos um formato acessível (HTML,
TXT, RTF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel).
É possível também fazer downloads de documentos em formato PDF, sem um formato acessível diretamente
associado.
Com o Acrobat Reader instalado, é possível fazer o download dos documentos a partir do site da Adobe.
Instalar o Acrobat Reader
Topo da página

TECLAS DE ATALHO
Este site foi programado para disponibilizar teclas de atalho durante a navegação:
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[ s ] para “pular” a navegação e ir diretamente para o conteúdo principal da página
[ 4 ] para ir para a pesquisa
[ 0 ] para ir para o parágrafo das teclas de atalho
A combinação de teclas difere conforme o navegador utilizado. A seguir, encontram-se as indicações para ativar as
teclas de atalho dos principais navegadores:
Internet Windows: [Alt] + [Shift] + [tecla de atalho], e [Enter]
Mozilla, Netscape, K-Meleon, FireFox Windows: [Alt] + [Shift] + [tecla de atalho]
Chrome Windows: [Alt] + [tecla de atalho]
Opera 7 Windows, Macintosh, Linux: [Shift] + [Esc] + [tecla de atalho]
Internet Explorer, Macintosh: [Ctrl] + [tecla de atalho], e [Enter]
Safari 1.2 Macintosh: [Ctrl] + [tecla de atalho]
Mozilla, Netscape Macintosh: [Ctrl] + [tecla de atalho]
Chrome Macintosh: [Ctrl] + [Alt] + [tecla de atalho]
Galeon/Mozilla/ FireFox Linux: [Alt] + [tecla de atalho]
Netscape 4, Camino, Galeon, Konqueror, Omniweb, Safari versão anterior a 1.2, Opera Windows /Linux versão
anterior da 7: não apresenta teclas de atalho.
O teclado numérico não pode ser utilizado nestas combinações de teclas.
Topo da página

PESQUISANDO NO SITE
LOGOTIPO
Para voltar à página principal, basta clicar no logotipo existente no topo de cada página.

SEÇÕES PRINCIPAIS
Há links que representam o principal elemento de navegação, disponível no topo da página, permitindo o acesso direto
às seções principais do site:
Ir para o assunto
Ir para o menu das seções principais
Ir para o menu das subseções
Ir para o menu de ajuda
Ir para o contato

FERRAMENTAS E SERVIÇOS
Os links principais são ativados com a ajuda do browser, colocado - para os navegadores gráficos-interface - no canto
superior direito de cada página
Os principais links disponíveis são:
Página de contato
Este documento de ajuda para navegação
O mapa do site
Links para acesso à página de ajuda, mapa do site, sala de imprensa, bloco principal de navegação e fim de página,
são colocados no início da página. Um grupo de sistemas de navegação secundário mais os links para as seções
principais visualizadas, quando relevante.

NAVEGAÇÃO NA PÁGINA
Links de acesso rápido
Os links que permitem ir para o bloco de navegação principal, acesso direto aos conteúdos e à parte inferior da página
estão localizados antes do logotipo da Sanofi.
Seu uso possibilita maior acesso à ajuda técnica, como sintetizadores de voz e slots em Braille. Esses links aparecem
quando o layout principal do site se encontra desativado, usando as opções do navegador.

NAVEGAÇÃO BREADCRUMB
O indicador de navegação aparece em todas as páginas, indicando a posição e permitindo retroceder rapidamente
para níveis de navegação superiores.
Topo da página

PERSONALIZANDO A VISUALIZAÇÃO
COMO AUMENTAR O TAMANHO DA FONTE ?
Com o Internet Explorer: Selecionar menu View / Text size e escolher o tamanho que desejar.
Com o Mozilla: Teclar simultaneamente:
[Ctrl] + [ + ] para aumentar o tamanho
[Ctrl] + [ - ] para reduzir o tamanho
[Ctrl] + [ 0 ] para voltar ao tamanho inicial

APLICANDO A PERSONALIZAÇÃO DO ESTILO DE PÁGINA
O layout do site poder ser visualizado utilizando estilos de página alternativos definidos pelo utilizador.
Um estilo de página alternativo poderá ser definido usando o menu View de navegadores que suportem estilos
alternativos:
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Firefox, Mozilla: menu View / Page style
Opera 7: menu Style
Internet Explorer 6.0, HPR 3.0: com o menu Tools / Internet Options / General tab / Accessibility
Topo da página
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Menções Legais - Site “Brasil - Responsabilidade Social
Corporativa”
Esta página descreve os termos e condições que se aplicam a todos os usuários da Internet que visitam o site.
Ao consultá-los, você se compromete incondicionalmente a cumpri-los. Como os termos e condições podem
ser alterados a qualquer tempo, sem aviso prévio, recomendamos que você os consulte regularmente.
1. Propriedade intelectual
2. Natureza da informação
3. Links para outros sites
4. Informações pessoais e outras informações
5. Limitações de responsabilidade
6. Disponibilidade do website
7. Informações sobre produtos
8. Disposições legais
9. Termos e condições
10. Créditos de fotos/vídeos:

1. PROPRIEDADE INTELECTUAL
Este site pertence e é operado pela Sanofi Brasil pertencente ao Grupo Sanofi. O layout e cada componente, incluindo
marcas, logos e nomes de domínio, que aparecem no site rsc.sanofi.com.br (doravante o “Site”), são protegidos pela
legislação vigente sobre propriedade intelectual, e pertencem à Sanofi ou a suas subsidiárias, ou seu uso está sujeito
a uma autorização. Nenhum componente do Site pode ser copiado, reproduzido, alterado, editado, ‘baixado’,
descaracterizado, transmitido ou distribuído sob qualquer forma, por qualquer meio, no todo ou em parte, sem o
consentimento prévio por escrito da Sanofi, exceto para uso exclusivo de solicitações da imprensa condicionadas à
conformidade com os direitos de propriedade intelectual e qualquer outro direito de propriedade mencionado. Somente
cópias para uso privado estão autorizadas para uso próprio, pessoal, privado, não comercial, em seu computador
pessoal. As seguintes declarações devem aparecer nas cópias autorizadas de todo ou parte do conteúdo do Site:
“COPYRIGHT 2014 - 2016 - SANOFI BRASIL - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS”. O uso autorizado de itens
que compõem ou são mostrados no Site não deve ser descaracterizado, trocado ou alterado sob qualquer forma.
A Sanofi ou suas subsidiárias se reservam o direito de iniciar ações legais contra qualquer violação dos seus direitos
de propriedade intelectual.
Topo da página

2. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
As informações, principalmente financeiras, publicadas no Site não serão consideradas como estímulo para
investimentos. Não devendo sob qualquer circunstância ser interpretadas como prospecção ou oferta pública, nem
como oferta para subscrição, compra ou troca de ações ou outros títulos na Sanofi e/ou suas subsidiárias envolvidas.
A Sanofi chama sua atenção para o fato de que as informações financeiras publicadas no Site são atualizadas
regularmente (caso a informação financeira seja fornecida online).
O Site pode oferecer opiniões de especialistas consultados sobre uma área específica em relação ao conteúdo do site
ou resumos de artigos da imprensa. Tais informações representam unicamente a opinião do especialista consultado
ou da publicação, não sendo necessariamente a opinião do Grupo Sanofi. Tais especialistas não são funcionários do
Grupo Sanofi e não recebem qualquer compensação em troca do uso de suas opiniões pela Sanofi. A Sanofi não se
responsabiliza pela precisão ou integridade de tais informações e opiniões. As opiniões de especialistas refletem seus
próprios pontos de vista e não devem ser interpretadas como sendo a opinião ou responsabilidade da Sanofi.
O Site também inclui informação sobre saúde, condição física, área médica e tratamentos médicos exclusivamente de
uso humano. Essas informações são publicadas no Site com finalidade unicamente informativa, não substituindo a
orientação de seu médico ou farmacêutico. As informações não devem ser usadas sob nenhuma circunstância para
fazer um diagnóstico médico de uma doença ou problema físico ou para prescrever ou usar medicamentos
apresentados no site. Em todos os casos, você deve consultar seu médico ou farmacêutico.
Topo da página
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3. LINKS PARA OUTROS SITES
A Sanofi ou a empresa-mãe da Sanofi não assumem responsabilidade por um site de um terceiro que pode ser
acessado via Site. Não exercemos controle sobre o conteúdo dos sites de terceiros que permanecem inteiramente
independentes da Sanofi. Além disso, a existência de um link entre o Site e um site de um terceiro não significa, sob
qualquer circunstância, que a Sanofi aprova o conteúdo desse site, sob qualquer forma e, principalmente, o uso que
pode ser feito dele. Adicionalmente, é de sua responsabilidade tomar as precauções necessárias para prevenir
qualquer ‘infecção’ do Site, em particular, por um ou mais vírus de computador, Troias ou qualquer outro “parasita”.
Sites externos podem incluir links de hipertexto para o Site. Qualquer link desse tipo não deve ser criado sem o
expresso consentimento prévio da Sanofi. Em qualquer caso, a Sanofi não é de qualquer forma responsável pela
indisponibilidade desses sites e a Sanofi não os analisa, verifica ou aprova, não sendo responsável pelo conteúdo,
propaganda, produtos ou outros componentes disponíveis neles ou por meio desses sites.
Topo da página

4. INFORMAÇÕES PESSOAIS E OUTRAS INFORMAÇÕES
4.1 A Sanofi não divulga a terceiros os dados pessoais que você transmita a ela por e-mail. Seus dados serão usados
somente para lhe fornecer uma resposta da forma mais eficaz quanto possível.
De acordo com a política global da sanof-aventis, intitulada “Personal Data Protection Charter”, você tem o direito de
acessar, alterar, retificar, e apagar dados pessoais que se referem a você. Para isto, solicite como segue:
Online: comunicacaooinstitucional@sanofi.com
Pelo correio: SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200
Bairro: Jardim Morumbi - CEP 05693-000 - São Paulo - SP - Brasil
4.2 O Site não se destina ao recebimento de informações confidenciais. Consequentemente, e exceto com relação aos
dados pessoais mencionados acima, quaisquer informações, qualquer que seja sua forma ― documentos, dados,
gráficos, perguntas, sugestões, conceitos, comentários ou outros ―, que você nos envia via Site, não serão, sob
qualquer circunstância, consideradas confidenciais. Consequentemente, ao nos enviá-las, assumimos o direito de usálas, reproduzi-las, publicá-las, alterá-las ou enviá-las com o intuito de atender à sua solicitação.

Topo da página

5. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE
A Sanofi se dedica a assegurar que as informações publicadas no Site sejam precisas e atualizadas. Ela se reserva o
direito de corrigir o conteúdo a qualquer tempo, sem aviso prévio. Entretanto, a Sanofi não pode garantir que as
informações disponíveis no Site sejam precisas, corretas, atualizadas ou completas.
Consequentemente, e exceto por dano de propriedade resultante de negligência grave ou intencional causado pela
Sanofi, esta última não assume a responsabilidade:
por qualquer imprecisão, erro ou omissão em relação às informações disponíveis no Site;
por qualquer dano resultante de invasão fraudulenta por um terceiro, resultando em uma alteração da informação ou
itens disponibilizados no Site
e, de forma mais ampla, por qualquer dano de propriedade ou consequente perda, por qualquer razão, de qualquer
origem, natureza ou com qualquer consequência, mesmo se a Sanofi tiver sido alertada da possibilidade de tais
danos ou perdas causados (i) por qualquer acesso ao Site ou pela impossibilidade de acessá-lo, (ii) pelo uso do Site,
incluindo qualquer dano ou vírus que possa infectar seu computador ou qualquer outra propriedade, e/ou (iii) pela
confiança depositada às informações obtidas direta ou indiretamente do Site.
Os componentes do Site ou de qualquer outro site são fornecidos “tal como são”, sem qualquer garantia de qualquer
espécie, implícita ou explícita. A Sanofi não oferece qualquer garantia implícita ou explícita, relativa, sem limitação, a
seu valor de mercado ou adaptabilidade para qualquer finalidade específica.
Topo da página

6. DISPONIBILIDADE DO WEBSITE
Você reconhece (i) que é tecnicamente impossível fornecer o Site livre de qualquer defeito e que a Sanofi não pode se
comprometer a fazê-lo; (ii) que defeitos podem levar o Site a ficar temporariamente indisponível; e que (iii) a operação
do Site pode ser afetada por eventos e/ou questões fora do controle da Sanofi, como, por exemplo, como meio de
transmissão e comunicação entre você e a Sanofi e entre a Sanofi e outras redes. A Sanofi e/ou seus fornecedores
podem, a qualquer tempo, alterar ou interromper, temporariamente ou permanentemente, todo ou parte do Site para
fazer manutenção e/ou melhorias e/ou mudanças no Site. A Sanofi não se responsabiliza por qualquer alteração,
suspensão ou interrupção no Site.
Topo da página

7. INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS
As informações incluídas e publicadas no Site podem incluir referências diretas ou indiretas de produtos, programas e
serviços do Grupo Sanofi que não estejam anunciados ou disponíveis em alguns países ou algumas regiões ou que
podem ser fornecidos sob um nome diferente e podem estar sujeitas a regulamentos e termos de uso que diferem
dependendo do país. Tais referências não significam que o Grupo Sanofi pretenda vender esses produtos, programas
ou serviços em seu país. Consulte a subsidiária local do Grupo Sanofi ou seu parceiro de vendas da Sanofi para obter
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informações sobre produtos, programas e serviços disponíveis no seu caso.
Topo da página

8. DISPOSIÇÕES LEGAIS
O Site e seu conteúdo são regidos pelas leis do Brasil, e quaisquer litígios associados estão sujeitos aos tribunais
competentes do Brasil.
Topo da página

9. TERMOS E CONDIÇÕES
9.1 Editor do Site
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200 Bairro: Jardim Morumbi CEP
05693-000 – São Paulo – SP – Brasil
comunicacaoinstitucional@sanofi.com
A Sanofi, como sociedade de responsabilidade limitada e capital fechado, não é registrada na Bolsa de Valores no
Brasil.
9.2 Diretor de Publicação
Cristina Moscardi, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social Corporativa
9.3 Hospedagem do Site
Nome do site: Brasil - Responsabilidade Social Corporativa
Endereço do site hospedeiro: http://rsc.sanofi.com.br/web/
Topo da página

10. CRÉDITOS DE FOTOS/VÍDEOS:
Animgrafs, Andrey_Popov, Arquivo Genzyme, Arquivo Medley, Arquivo Merial, Arquivo Sanofi, Arquivo Sanofi Pasteur,
Celso Pupo, cunaplus, Denis Félix, Dorival Zucatto, Drpixel, Dubova, Elena Elisseeva, Expressão Studio, Foto Urano,
jaroslava V, Ken Chu, Kiselev Andrey Valerevich, Lucas Cardim, Marco Flávio, Martinina, Michele Mifano, peter ilicciev,
Photos for Fun, Pressmaster, Sergey Nivens, Shutterstock, Sindusfarma, skyfish, Sunny studio, Syda Productions,
Thiago Gaspar, Tom Cabral, vasabii, Vladimir Mucibabic, Wellington Fernandes, wk1003mike, Zurijeta
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Somos todos responsáveis pela construção de um mundo melhor para as
próximas gerações. Como empresa global de saúde, temos buscado construir a
nossa estratégia de responsabilidade social corporativa (RSC) de forma a
sermos mais efetivos nessa jornada. As nossas decisões e iniciativas – da
inovação à estrutura organizacional – colocam o paciente no centro e estão
fundamentadas no respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente.
A maioria da população mundial continua a ter pouco ou nenhum acesso a
medicamentos ou vacinas essenciais. Trabalhar para que os cuidados com a saúde
cheguem ao maior número de pessoas é um desafio no qual podemos fazer a
diferença.
Para a Sanofi, a estratégia de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) traduz a
maneira como a organização se empenha em desenvolver soluções inovadoras para e
com os pacientes. Ela também expressa o seu posicionamento diante de questões
cruciais ou emergentes do seu segmento de atividade, como a ética em estudos
clínicos e práticas promocionais, o relacionamento com a classe médica e as
associações de pacientes e acesso. Finalmente, torna pública a política de saúde e
segurança, bem como as diretrizes de desenvolvimento profissional e diversidade
seguidas pela companhia.

O diretor-geral do Grupo
Sanofi Brasil, Pius
Hornstein, comenta o
compromisso da
organização com seus
diferentes públicos de
interesse.

Para garantir resultados efetivos e duradouros, a Sanofi tem buscado aprofundar o
diálogo com pacientes, profissionais de saúde, autoridades de saúde, clientes,
fornecedores, colaboradores e acionistas. Cada desafio identificado tem sido tratado
como uma oportunidade para melhorar seu desempenho, reduzir os impactos de suas
atividades e reafirmar seu objetivo de ser percebida como empresa líder em seu
segmento.

A EMPRESA

RESPONSABILIDADE SOCIAL
CORPORATIVA NA SANOFI

Um líder global em saúde com foco
no paciente
Saiba mais

Visão de RSC na Sanofi
Saiba mais
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Pacientes
A Sanofi coloca o desenvolvimento de soluções inovadoras para os pacientes no centro de sua estratégia de
crescimento.
Enxergar o paciente além da doença e do tratamento é o desafio que move as empresas do Grupo a encontrar
respostas mais efetivas às demandas atuais de saúde, a propor iniciativas e a definir processos mais alinhados aos
seus segmentos de atividade. Além de disponibilizar um portfólio amplo e diversificado, composto de medicamentos
inovadores e tradicionais, de uma variada linha de genéricos, vacinas, terapias para doenças raras, biotecnologia e
produtos para a saúde animal, a organização busca desenvolver soluções adaptadas às necessidades do País,
principalmente na área de acesso e integração de cuidados.
O Grupo também dedica atenção especial a doenças com impacto significativo em saúde pública, como dengue, raiva,
gripe, leishmaniose e a doença de Chagas, firmando parcerias científicas e tecnológicas inéditas com instituições
brasileiras, públicas e privadas.
Ao longo de quase seis décadas de presença no Brasil, o Grupo participa ativamente do desenvolvimento da indústria
farmacêutica brasileira, muito além de seu papel de fabricante de medicamentos e vacinas. De várias maneiras, tem
apoiado os esforços públicos para fortalecer o complexo industrial da saúde, ampliar o acesso a terapias de maior
complexidade e estimular o protagonismo das instituições científicas do País.
Os diferentes canais de atendimento ao consumidor, como o SAC, as plataformas digitais e os programas de atenção
ao paciente, são bons exemplos da importância que a empresa atribui à qualidade de sua comunicação e à
diferenciação dos serviços que coloca à disposição dos pacientes, profissionais de saúde e público em geral.
Os programas de cooperação técnico-científica firmados com várias instituições brasileiras de saúde, as atividades de
pesquisa clínica no País e a estratégia de desenvolvimento do portfólio traduzem seu compromisso de trazer
respostas inovadoras para necessidades médicas ainda não satisfeitas e, ao mesmo tempo, para o atendimento às
demandas por medicamentos essenciais, acessíveis e de qualidade reconhecida.
O investimento social da Sanofi, ao longo de quase duas décadas, vem priorizando a saúde e a infância, bem como
populações desfavorecidas, em programas de prevenção, educação, humanização e acesso a medicamentos,
beneficiando, em média, 2,5 milhões de brasileiros por ano. Os programas apoiados ou desenvolvidos pela empresa
respondem a necessidades identificadas e sustentadas pelos profissionais de saúde das instituições beneficiadas.
Com visão de longo prazo, essas intervenções visam a desenvolver modelos replicáveis de atenção complementar,
envolvendo equipes multidisciplinares e com foco mais abrangente no cuidado com o paciente.

INICIATIVAS DE ACESSO À SAÚDE
Ampliar o acesso à saúde significa superar
desafios, mas a Sanofi está preparada para eles.
Trabalha para estimular a inovação, fortalecer a
infraestrutura de saúde, aumentar a eficiência do
diagnóstico e diminuir o tempo para início do
tratamento e melhorar a distribuição, a
disponibilidade e o custo de medicamentos e
vacinas.

COOPERAÇÃO E PARCERIAS CIENTÍFICAS
A Sanofi sabe que, para inovar, é preciso somar
esforços e combinar talentos. Por isso, vem
ampliando suas alianças médicas e científicas,
projetos colaborativos com universidades e apoio
à pesquisa clínica, além de firmar parcerias...
Saiba mais

Saiba mais

QUALIDADE DOS PRODUTOS (GRI PR1)
Por meio de uma política global, a Sanofi assegura
a qualidade em todas as fases do ciclo de vida de
seus produtos, valor central da organização em
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES:
MANTER CANAIS ABERTOS
As empresas da Sanofi têm concentrado seus
esforços para garantir informações de qualidade
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todos os níveis. A companhia está integralmente
comprometida em desenvolver e disponibilizar
produtos seguros e eficazes, observando não só
seus próprios princípios como todas as normas
sanitárias.
Saiba mais

e serviços que agreguem valor aos profissionais
de saúde, diálogo estabelecido por diversos tipos
de plataformas, canais e foros de discussão
voltados exclusivamente a médicos e
farmacêuticos.
Saiba mais
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A Sanofi pretende ser reconhecida não apenas por seu desempenho financeiro ou
científico, mas também pela ética no relacionamento com seus colaboradores,
pacientes, clientes, fornecedores e com toda a sociedade.
Comprometida em agir de forma responsável e transparente em todas as suas
iniciativas, adota as melhores práticas em pesquisa clínica, produção e distribuição de
seus medicamentos, assim como nas suas ações promocionais e de marketing. Atua
no sentido de garantir a boa governança corporativa, a adesão à política da livre
concorrência, o combate à corrupção e a proteção de dados pessoais de seus
clientes. (GRI FG Corrupção)
Esses compromissos estão detalhados em seu Código de Ética, disponível em 30
idiomas no site corporativo global e publicado em língua portuguesa nos sites:
www.sanofi.com.br
www.medley.com.br
www.merial.com.br
www.genzyme.com.br
A gestão para Responsabilidade Social Corporativa da Sanofi é aderente aos
princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais e do Pacto Global das Nações Unidas. (GRI 4.12)

GUIA DE DIREITOS HUMANOS DA SANOFI

Em 2013, o Grupo Sanofi publicou um guia chamado “Direitos Humanos em
nossas Atividades”, onde se pode acompanhar, nas principais etapas do ciclo de
vida dos medicamentos, quais são os tópicos mais relevantes em relação aos
direitos humanos. O material também aborda uma seleção de boas práticas para
colaboradores, sendo um valioso guia de referência para gerentes, ajudando-os a
compreender as dimensões de direitos humanos nas decisões do dia-a-dia.
No Brasil, o guia foi disponibilizado em 2014 a todos os colaboradores da
empresa.
Faça download do material aqui.
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BUSINESS CASE
A Sanofi vem trabalhando
cada vez mais forte para
enxergar o paciente além
da doença e do
tratamento
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ÉTICA NA BASE DAS
RELAÇÕES PROFISSIONAIS
A Sanofi considera a ética como a
base do vínculo de confiança e
respeito que uma empresa de
saúde precisa construir com a
sociedade.
Saiba mais

RELACIONAMENTO COM
PACIENTES E
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
O Grupo Sanofi promove seus
produtos de maneira ética,
objetiva e equilibrada, prestando
aos profissionais de saúde,
pacientes, fornecedores e clientes
apenas informações aprovadas
pelas autoridades reguladoras e
de acordo com as regras internas
da organização.
Saiba mais

PRESENÇA EXTERNA E
ENGAJAMENTO DA EMPRESA
(GRI 4.6, 4.8, 4.12, 4.13)
A Sanofi busca contribuir, com seu
conhecimento e experiência, na
construção de parcerias de
interesse para a saúde no País.
Por isso, tem participado
ativamente das principais
discussões que impactam suas
operações no Brasil.
Saiba mais

SELEÇÃO DOS
FORNECEDORES E
RESPEITO AOS DIREITOS
HUMANOS (GRI HR6, HR7 E
FG TRABALHO INFANTIL E
TRABALHO FORÇADO OU
ANÁLOGO AO ESCRAVO)
O Grupo Sanofi, como empresa
aderente ao Pacto Global da
Organização das Nações Unidas,
compromete-se em apoiar e
aplicar princípios fundamentais
nas áreas de direitos humanos,
trabalho, proteção ao meio
ambiente e anticorrupção.
Saiba mais

DIÁLOGO COM OS PÚBLICOS DE RELACIONAMENTO (GRI 4.16,
4.17)
Como um dos maiores grupos de saúde do mundo, a Sanofi tem no diálogo
com seus públicos de relacionamentos, internos e externos, um pilar
fundamental.
Saiba mais
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A valorização do capital humano norteia a política de Recursos Humanos da
Sanofi, que investe de forma consistente na atração e no desenvolvimento dos
melhores profissionais e considera que a motivação e o engajamento dos seus
empregados são condições básicas para alcançar o sucesso.
Incorporar o conceito de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) ao pensamento
estratégico e aos processos de uma organização passa pela construção conjunta de
uma nova cultura e pelo engajamento de áreas-chave, como Recursos Humanos. A
Sanofi incentiva o crescimento pessoal e profissional de suas equipes e tem
estimulado os empregados a assumir o protagonismo de suas carreiras. Por meio de
uma política de remuneração e benefícios competitiva e de um abrangente programa
de treinamento, a empresa valoriza as competências internas e busca atrair os
melhores talentos do mercado.
Entendemos que valorizar e desenvolver as pessoas é fundamental para o
crescimento e a sustentabilidade do próprio negócio. Os investimentos da Sanofi em
treinamento e desenvolvimento de pessoal estão entre os mais elevados do setor.
Ao estimular a convivência entre diferentes gerações, compartilhando experiências e
posicionando-se como organização engajada em promover a diversidade, a Sanofi
tem estruturado programas para preparar jovens lideranças, apoiar o desenvolvimento
da mulher e promover a inclusão. (GRI FG Emprego)

RECONHECIMENTO PÚBLICO (GRI 2.10)
A Sanofi integrou o ranking das 35
Melhores Empresas para
Começar a Carreira da Revista
Você S/A em 2013;
A Sanofi figurou entre “As 10
Melhores Empresas em
Desenvolvimento Humano
Organizacional” em 2013 e 2014,
de acordo com a revista Gestão &
RH, que avalia as iniciativas das
organizações considerando
dimensões como liderança,
diversidade, desenvolvimento de
pessoas e comunicação. A Sanofi
também foi destaque na dimensão
“Sustentabilidade” em 2014;
A Sanofi recebeu em 2013 o I
Prêmio PES (Programa
Educacional Sindusfarma), entre
as empresas do setor
farmacêutico com o maior número
de participantes nos workshops promovidos pela entidade;
No Prêmio Bumerangue, em 2013, nas categorias “Treinamento Corporativo –
Programa de Desenvolvimento”, com o Soul Marketing; “Treinamento da Força
de Vendas – Programa de Treinamento”, com o Business Game Hospitalar; e
“Treinamento da Força de Vendas – Técnicas e Políticas de Treinamento”, com
o projeto Estilos de Aprendizagem;
Em 2014, o Bumerangue premiou a Academia Grupo Sanofi em duas
categorias (Criatividade e Inovação, e Investimento e Resultados). O programa
Next Generation foi premiado na categoria “Investimento e Resultados”, e, na
Medley, na categoria “Impacto no Público da Organização”, na modalidade
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Veja o depoimento de
Rosilane Purceti, diretora
de Recursos Humanos do
Grupo Sanofi Brasil, sobre
a importância de ouvir as
pessoas e fomentar o
trabalho colaborativo.
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Força de Vendas, pelo projeto “Relatório de Acompanhamento de Campo”.
Pelo sétimo ano consecutivo, a Genzyme Brasil foi indicada em 2014 como
uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Great Place to
Work;
A Sanofi ganhou dois troféus da etapa regional do Prêmio Aberje 2014: o
programa Música nos Hospitais ficou em primeiro lugar no tema “Comunicação
de Programas, Projetos e Ações Culturais”, e o Movimento Musas levou o
prêmio no tema “Mídias Digitais”.
Veja mais: Tabela 1: Principais Indicadores de Pessoas da Sanofi Brasil

BENEFÍCIOS E REMUNERAÇÃO
COMPETITIVOS (GRI LA3)
A Sanofi adota uma política
abrangente de benefícios, que
busca ir além das obrigações
legais.
Saiba mais

SEGURANÇA, SAÚDE E
QUALIDADE DE VIDA (GRI
LA7)
A Sanofi se preocupa com a
saúde, o bem-estar e a
segurança de seus funcionários e
considera esses componentes
essenciais para uma organização
de sucesso.
Saiba mais

RESPEITO À DIVERSIDADE
A Sanofi respeita a cultura dos
mais de 100 países onde atua,
acredita que a diversidade de
perspectivas, opiniões e
experiências enriquece a
organização, estimula a inovação e
promove um ambiente mais plural e
participativo.
Saiba mais

TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAS (GRI LA10 E FG
EDUCAÇÃO E TREINAMENTO)
A Sanofi valoriza as habilidades e
os talentos de sua força de
trabalho e assume o desafio de
preparar cada funcionário para as
rápidas mudanças da área da
saúde, assegurando que as
atitudes e os princípios da
empresa sejam seguidos de
forma eficaz e consistente.
Saiba mais

INVESTIMENTO SOCIAL (GRI EC8, SO1)
Com posicionamento ético e participativo na sociedade, o investimento social
da Sanofi prioriza a saúde e a infância, bem como populações desfavorecidas,
em programas de prevenção, educação, humanização e acesso a
medicamentos. Todas as empresas do Grupo possuem programas para auxílio
às comunidades. (GRI FG Comunidades Locais e Impactos Econômicos
Indiretos)
Saiba mais
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Planeta
Como empresa global líder em saúde, a Sanofi está comprometida com a proteção da vida e busca minimizar o
impacto ambiental de suas atividades.
O cuidado com o meio ambiente é parte integrante da estratégia de RSC do Grupo Sanofi e está cada vez mais
incorporado ao dia a dia dos empregados. Assumir este posicionamento acarreta profundas mudanças no
comportamento dos profissionais, influenciando positivamente a cultura da organização e sua cadeia de valor.
A Sanofi constrói uma gestão baseada na responsabilidade compartilhada, para que todas as entidades do Grupo
estejam aptas a identificar riscos, desafios e oportunidades na área socioambiental, visando à construção de uma
organização próspera e sustentável.
Em 2011, a Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Grupo foi atualizada para assegurar um processo
dinâmico e de melhoria contínua. A política expressa o compromisso do Grupo em realizar suas atividades em
conformidade com a legislação e os regulamentos aplicáveis e estimular as melhores práticas industriais.
O Grupo Sanofi implementa sistemas de gestão de prevenção específicos, focados na segurança e saúde
ocupacionais e na proteção ambiental, os quais são auditados regularmente. Todos os projetos de desenvolvimento e
lançamentos de produto têm seus riscos de segurança, saúde e meio ambiente avaliados. (GRI FG Materiais/Energia/
Água/Emissões, Efluentes e Resíduos)
Por fim, o Grupo mantém atitude construtiva de transparência e diálogo com suas partes interessadas e vem
buscando sensibilizar e engajar empregados e parceiros externos a adotarem diretrizes de proteção ao meio
ambiente.
Topo da página

CONSUMO RESPONSÁVEL DE RECURSOS
NATURAIS E ENERGIA
O Grupo Sanofi torna público o seu compromisso
de conservar os recursos naturais e buscar a
eficiência de seus processos, diminuindo sua
pegada ambiental.
Saiba mais

REDUÇÃO DE IMPACTOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE E À BIODIVERSIDADE
(GRI EN12)
A redução dos impactos ambientais e a
preservação da biodiversidade são fundamentais
para o bom desempenho da indústria
farmacêutica, uma vez que os recursos naturais
são a base para a descoberta e o
desenvolvimento de novos medicamentos.
Saiba mais

INICIATIVA VOLUNTÁRIA COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (GRI EN26)
Em 2013, a Sanofi Farma firmou um acordo com o Ministério do Meio Ambiente, que define metas de redução
do impacto ambiental da empresa.
Saiba mais
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Um líder global em saúde com foco no
paciente (GRI 4.8)
Desenvolver e mobilizar os talentos da organização para entender as
necessidades dos pacientes no mundo todo e para buscar soluções que
transcendam às soluções terapêuticas
A Sanofi é uma organização que tem por objetivo proteger a saúde, melhorar a vida e
responder à esperança de sete bilhões de pessoas, propondo-se a ir além do
desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Como líder em vários dos segmentos
onde atua, deseja ser reconhecida por sua capacidade de transformar a inovação
científica em soluções concretas, para o paciente e as estruturas públicas de saúde.
Todas as nossas aspirações estão refletidas nos valores do Grupo, que são:
Respeito: reconhecemos e respeitamos a diversidade e as necessidades de nossos
colaboradores, pacientes e parceiros, assegurando interações construtivas e
transparentes, baseadas na confiança mútua.
Inovação: encorajamos nossos colaboradores e parceiros a imaginar soluções
criativas e a dar o melhor do seu espírito empreendedor.
Confiança: temos confiança em nós mesmos, defendemos nossos valores e
perseguimos nossos objetivos com paixão. Estamos sempre prontos a reagir e
ousamos desafiar os padrões.
Integridade: nós nos comprometemos a respeitar os mais rigorosos princípios éticos
e padrões de qualidade, sem concessões.
Solidariedade: juntos nós assumimos plenamente a responsabilidade por nossas
ações em relação aos nossos colaboradores, ao bem-estar dos pacientes e ao
respeito do meio ambiente, de modo sustentável.
Nota relevante:
A Sanofi está cotada na Bolsa de Paris (EURONEXT: SAN) e de Nova Iorque
(NYSE: SNY).(GRI 2.6)

SANOFI NO MUNDO (GRI 2.5, 2.7)
O Grupo Sanofi emprega mais de 110 mil colaboradores em mais de 100 países. Das
112 unidades industriais, distribuídas em 41 países, 37 estão localizadas em
mercados emergentes, 4 delas no Brasil.
Para saber mais, acesse:
en.sanofi.com / our compagny / Key facts and Figures
Nossa estratégia tem como foco oferecer crescimento sustentável duradouro:
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Confira portfólio de pesquisa atualizado do Grupo (em inglês)
Confira as linhas dos produtos da Sanofi (em inglês)
Topo da página
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O nosso principal desafio é continuar estimulando a inovação em todos os
níveis da organização, com o objetivo de ampliar o acesso à saúde e responder
às expectativas de nossos pacientes, em um modelo pautado no
desenvolvimento e na geração de valor efetivo para os nossos acionistas.
Na Sanofi, a gestão da RSC busca criar vantagem competitiva e valor por meio da
inovação e produtividade, prevendo riscos e mapeando oportunidades, em um
ambiente global de negócios dinâmico e repleto de desafios. Ao mesmo tempo,
adapta sua agenda às características de suas diferentes áreas de atuação,
fortalecendo a sua identidade e criando um modelo próprio de sustentabilidade.
Por essas razões, a Sanofi tem procurado colocar cada vez mais a perspectiva do
paciente na construção de modelos de negócio inovadores e custo-efetivos para as
estruturas de saúde. Ao mesmo tempo, a RSC representa uma oportunidade única de
se posicionar como empresa de vanguarda, antecipando tendências e melhorando o
seu desempenho.
De maneira a organizar as prioridades e planos de metas, a empresa distribuiu a sua
agenda em quatro pilares: “Pacientes”, “Ética”, “Pessoas” e “Planeta”.

É importante salientar que estes pilares e tópicos são frutos da análise de nossa
materialidade global e de nosso engajamento com stakeholders. Estes temas foram
inseridos no dia a dia da gestão da Sanofi no Brasil, pois tais iniciativas impactam
diretamente a performance de RSC do grupo globalmente.
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A diretora de RSC do
Grupo Sanofi América
Latina, Cristina Moscardi,
comemora os avanços da
RSC na organização e a
disposição em superar os
desafios.
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RECONHECIMENTO PÚBLICO (GRI 2.10):
A Sanofi foi finalista e venceu em várias categorias do prêmio Lupa de Ouro
promovido em novembro de 2013, pelo Grupo dos Profissionais Executivos do
Mercado Farmacêutico (Grupemef):
“Sustentabilidade": as iniciativas para Prevenção e Controle da Leishmaniose
ficaram em 1º lugar, a exposição Vias do Coração em 3º e a Campanha
Nacional sobre a Doença de Pompe “Gente de fibra apoia essa causa”, da
Genzyme, na 5ª colocação. Nesta categoria, vale ressaltar que a Sanofi venceu
quatro vezes nos últimos cinco anos;
“Campanha Hospitalar e Oncologia”: Sanofi Pasteur, com a campanha
Responsabilidade Coletiva de Conscientização da Importância da Vacinação
contra a Gripe;
“Prescrição Sistema Cardiometabólico”: Plataforma Diabetes, com o produto
Lantus.

GUIA DE DIREITOS HUMANOS DA SANOFI

Em 2013, o Grupo Sanofi publicou um guia chamado “Direitos Humanos em
nossas Atividades”, no qual se pode acompanhar, nas principais etapas do ciclo
de vida dos medicamentos, os tópicos mais relevantes em relação aos direitos
humanos. O material também aborda uma seleção de boas práticas para
colaboradores, sendo um valioso material de referência para gerentes, ajudandoos a compreender as dimensões de direitos humanos nas decisões do dia-a-dia.
O documento foi disponibilizado a todos os colaboradores da filial brasileira em
2014, e deve ser objeto de um plano de treinamento específico em 2015.
Faça download do material aqui
Topo da página
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1 de Dezembro de 2014

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

SANOFI APOIA O PROJETO BANDEIRA CIENTÍFICA PELO DÉCIMO
ANO CONSECUTIVO

2015

Download (PDF, 143Kb)

2014

A+

11 de Novembro de 2014

2012

ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 7º. PRÊMIO INOVAÇÃO
MEDICAL SERVICES, DA SANOFI
Download (PDF, 144Kb)
3 de Novembro de 2014

O “THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE” PUBLICA O MARCO
FINAL DO ESTUDO CLÍNICO DE EFICÁCIA DE FASE III DA VACINA
CANDIDATA CONTRA A DENGUE DA SANOFI PASTEUR
Download (PDF, 398Kb)
11 de Setembro de 2014

MOVIMENTO MUSAS LANÇA 3ª. CAUSA: COMER + SAUDÁVEL
Download (PDF, 141Kb)
5 de Setembro de 2014

VACINA CANDIDATA CONTRA A DENGUE DA SANOFI PASTEUR
ATINGE COM SUCESSO O MARCO FINAL DOS ESTUDOS DE
EFICÁCIA DE FASE III NA AMÉRICA LATINA
Download (PDF, 227Kb)
12 de Agosto de 2014

ENTRAM NO MERCADO OS PRIMEIROS TRATAMENTOS CONTRA A
MALÁRIA PRODUZIDOS A PARTIR DA ARTEMISININA SEMI-SINTÉTICA
Download (PDF, 279Kb)
5 de Agosto de 2014

SANOFI, FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE DIABETES E ADJ
DIABETES BRASIL LANÇAM PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE O DIABETES EM ESCOLAS BRASILEIRAS
Download (PDF, 268Kb)
30 de Julho de 2014

MOVIMENTO MUSAS, DA SANOFI, É DESTAQUE DO PRÊMIO
MARKETING CONTEMPORÂNEO 2014
Download (PDF, 151Kb)
10 de Julho de 2014

PRIMEIRA VACINA CANDIDATA CONTRA A DENGUE DEMONSTRA
EFICÁCIA NA PROTEÇÃO CONTRA A DENGUE E A FORMA
HEMORRÁGICA DA DOENÇA NA ÁSIA
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Download (PDF, 400Kb)
26 de Maio de 2014

SANOFI APOIA TERCEIRA EDIÇÃO DO WOMEN’S FORUM BRAZIL
Download (PDF, 149Kb)
26 de Maio de 2014

SANOFI HOMENAGEIA A MÉDICA ROSA CELIA PIMENTEL,
FUNDADORA DO PRO CRIANÇA CARDÍACA, NO WOMEN’S FORUM
BRAZIL 2014
Download (PDF, 146Kb)
28 de Abril de 2014

O PRIMEIRO ESTUDO MUNDIAL DE EFICÁCIA DE GRANDE ESCALA
DE VACINA CONTRA DENGUE ATINGE COM SUCESSO SEU
OBJETIVO CLÍNICO PRIMÁRIO
Download (PDF, 276Kb)
8 de Abril de 2014

OSTEOSPOROSE, DOENÇA QUE ATINGE CERCA DE 200 MILHÕES DE
MULHERES NO MUNDO, É TEMA DE SITE DA SANOFI
Download (PDF, 144Kb)
27 de Março de 2014

VENCEDORES DO 6º PRÊMIO INOVAÇÃO MEDICAL SERVICES SERÃO
ANUNCIADOS NO MAM - MUSEU DE ARTE MODERNA, EM SÃO PAULO
Download (PDF, 146Kb)
14 de janeiro de 2014

SANOFI APOIA EXPOSIÇÃO "DENGUE" DO MUSEU DA VIDA DA
FIOCRUZ
Download (PDF, 142Kb)
2 de janeiro de 2014

SANOFI AMPLIA O ACESSO AOS DADOS DE SEUS ESTUDOS
CLÍNICOS
Download (PDF, 144Kb)
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10 de Dezembro de 2013

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

SANOFI APOIA O PROJETO BANDEIRA CIENTÍFICA, DA USP, PELO 9º
ANO CONSECUTIVO

2015

Download (PDF, 332Kb)

2014

A+

05 de Dezembro de 2013

2012

PROGRAMA “MÚSICA NOS HOSPITAIS” COMPLETE DEZ ANOS E
REALIZA CONCERTO ESPECIAL NA SANTA CASA DE SÃO PAULO
Download (PDF, 297Kb)
02 de Dezembro de 2013

VOLUNTÁRIOS DA SANOFI LEVAM CRIANÇAS DE 4 HOSPITAIS PARA
PASSAREM UM DIA NO CIRCO
Download (PDF, 143Kb)
11 de Novembro de 2013

MEDLEY É UMA DAS EMPRESAS COLABORADORAS DO NOVO
HOSPITAL DO GRAACC
Download (PDF, 131Kb)
05 de Novembro de 2013

GRUPO SANOFI BRASIL LANÇA 2º RELATÓRIO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
Download (PDF, 147Kb)
30 de Agosto de 2013

ESTREIA EM ARARAQUARA A EXPOSIÇÃO "VIAS DO CORAÇÃO"
Download (PDF, 179Kb)
20 de Agosto de 2013

ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 6O PRÊMIO INOVAÇÃO
MEDICAL SERVICES, DA SANOFI
Download (PDF, 139Kb)
03 de Julho de 2013

MOVIMENTO MUSAS LANÇA 2A CAUSA: MOVIMENTAR-SE +
Download (PDF, 148Kb)
20 de Junho de 2013

CRIANÇAS DE 4 HOSPITAIS DE SÃO PAULO GANHAM FESTA JUNINA
REALIZADA POR VOLUNTÁRIOS DA SANOFI
Download (PDF, 142Kb)
17 de Junho de 2013

SANOFI APOIA O WOMEN’S FORUM NO BRASIL PELO 2º ANO
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CONSECUTIVO
Download (PDF, 144Kb)
10 de Junho de 2013

PROGRAMA “MÚSICA NOS HOSPITAIS” CHEGA A RIBEIRÃO PRETO
Download (PDF, 138Kb)
20 de Maio de 2013

SANOFI É ELEITA PELO GUIA DA REVISTA VOCÊ SA 2013 UMA DAS
MELHORES EMPRESAS DO BRASIL PARA COMEÇAR A CARREIRA
Download (PDF, 193Kb)
15 de Maio de 2013

SANOFI E CPQAM/FIOCRUZ-PE FAZEM BALANÇO DE PROGRAMA
PARA REDUÇÃO DE LEISHMANIOSE CUTÂNEA EM CINCO
MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO
Download (PDF, 96Kb)
25 de Abril de 2013

SANOFI E DNDI CELEBRAM SEIS ANOS DE COLABORAÇÃO NA LUTA
CONTRA A MALÁRIA COM A DISTRIBUIÇÃO DE 200 MILHÕES DE
TRATAMENTOS ASAQ
Download (PDF, 308Kb)
10 de Abril de 2013

SANOFI APOIA EVENTO “SAÚDE DO IDOSO”
Download (PDF, 286Kb)
8 de Abril de 2013

CONHEÇA OS VENCEDORES DO 5O. PRÊMIO INOVAÇÃO MEDICAL
SERVICES
Download (PDF, 152Kb)
5 de Abril de 2013 de 2013

SANOFI APOIA CAMPANHA DO INSTITUTO MARA GABRILLI DE
CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O PRECONCEITO
Download (PDF, 147Kb)
20 de Março de 2013

SANOFI FIRMA PARCERIA COM O PROGRAMA CIÊNCIA SEM
FRONTEIRAS E CONFIRMA COMPROMISSO COM O
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO NO BRASIL NAS
ÁREAS DE CIÊNCIAS DA VIDA
Download (PDF, 74Kb)
19 de Março de 2013

PROGRAMA MÚSICA NOS HOSPITAIS FAZ HOMENAGEM AO ESTADO
DE SÃO PAULO EM 2013
Download (PDF, 298Kb)
18 de Março de 2013

PROGRAMA DA SANOFI CRIANÇA SAUDÁVEL, CRIANÇA FELIZ LANÇA
PLATAFORMA DIGITAL NO 13O. CONGRESSO PAULISTA DE
PEDIATRIA
Download (PDF, 94Kb)
Topo da página
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7 de Dezembro de 2012

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

SANOFI APOIA O PROJETO BANDEIRA CIENTÍFICA PELO OITAVO
ANO CONSECUTIVO

2015

Download (PDF, 121Kb)

2014

A+

4 de Dezembro de 2012

2012

SANOFI RECEBE HOMENAGEM DA CRUZ VERMELHA DE SÃO PAULO
Download (PDF, 110Kb)
22 de Novembro de 2012

SANOFI APOIA EVENTO TEDXFMUSP “SANUS URBEN, SANUS CIVIS”
Download (PDF, 134Kb)
14 de Novembro de 2012

TIME DE VÔLEI PATROCINADO PELA SANOFI CONQUISTA O
CAMPEONATO PAULISTA JUVENIL
Saiba mais
6 de Novembro de 2012

SANOFI APOIA A ETAPA DE SÃO PAULO DO CIRCUITO “CORRER E
CAMINHAR PARA VIVER BEM”
Download (PDF, 36Kb)
26 de Outubro de 2012

VOLTA A SÃO PAULO, NA ESTAÇÃO CIÊNCIA DA USP, A EXPOSIÇÃO
VIAS DO CORAÇÃO
Download (PDF, 162 Kb)
18 de Outubro de 2012

PARCERIA ENTRE UNICEF E SANOFI EM FAVOR DA PRIMEIRA
INFÂNCIA LANÇA SEMANA DO BEBÊ EM 20 MUNICÍPIOS DE
PERNAMBUCO
Download (PDF, 135 Kb)
16 de Outubro de 2012

DIA DE CIRCO É OFERECIDO PARA CRIANÇAS DE 4 HOSPITAIS POR
VOLUNTÁRIOS DA SANOFI
Download (PDF, 109Kb)
03 de Outubro de 2012

SANOFI PATROCINA MODERNO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E
HISTÓRIA DA SAÚDE (CDHS) DA FIOCRUZ
Download (PDF, 133Kb)
02 de Outubro de 2012
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SANOFI É ELEITA, PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO, A
FARMACÊUTICA MAIS ADMIRADA NO BRASIL PELA REVISTA CARTA
CAPITAL
Download (PDF, 95Kb)
02 de Outubro de 2012

CAMPINAS RECEBE “MÚSICA NOS HOSPITAIS” EM TEMPORADA
ESPECIAL DEDICADA ÀS MULHERES
Download (PDF, 119Kb)
25 de Setembro de 2012

SANOFI É DESTAQUE NO 48º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
MEDICINA TROPICAL E MALÁRIA
Download (PDF, 115Kb)
20 de Setembro de 2012

SANOFI ABRE AS INSCRIÇÕES PARA O 5º PRÊMIO INOVAÇÃO
MEDICAL SERVICES – NOVOS CAMINHOS EM SAÚDE PÚBLICA
Download (PDF, 113Kb)
14 de Setembro de 2012

SANOFI ENTRA, PELO 6º ANO CONSECUTIVO, NO ÍNDICE MUNDIAL
DOW JONES DE SUSTENTABILIDADE
Saiba mais
27 de Agosto de 2012

SANOFI RENOVA PATROCÍNIO DO DOUTORES DA ALEGRIA PARA
2012
Saiba mais
22 de Agosto de 2012

4º PRÊMIO INOVAÇÃO MEDICAL SERVICES ANUNCIA GANHADORES
Download (PDF, 140Kb)
24 de Julho de 2012

EQUIPES DA STOCK CAR E VÔLEI DA MEDLEY EXERCITAM A
SOLIDARIEDADE NO HC
Saiba mais
3 de Julho de 2012

SANOFI FECHA PARCERIA COM A UNICEF PELA PRIMEIRA INFÂNCIA
Download (PDF, 152Kb)
2 de Julho de 2012

MEDLEY ADOTA ETANOL COMO COMBUSTÍVEL PRINCIPAL
Saiba mais
13 de Junho de 2012

ESTREIA EM SANTOS A EXPOSIÇÃO VIAS DO CORAÇÃO
Download (PDF, 144Kb)
8 de Junho de 2012

SEMANA DO MEIO AMBIENTE ENVOLVEU FUNCIONÁRIOS E
FAMILIARES DA FÁBRICA DE SUZANO
Saiba mais
4 de Junho de 2012

SANOFI LANÇA O MOVIMENTO MUSAS: MULHERES UNIDAS DE
ATITUDES SAUDÁVEIS
Download (PDF, 154Kb)
1 de Junho de 2012

SANOFI BRASIL APOIA O WOMEN’S FORUM 2012

http://rsc.sanofi.com.br/web/nossa_visao/noticias/2012[14/10/2016 14:11:22]
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Saiba mais
30 de Maio de 2012

SANOFI APOIA FÓRUM DA SAÚDE E BEM-ESTAR
Saiba mais
18 de Maio de 2012

MEDLEY REALIZA AÇÕES EM 10 CIDADES DO PAÍS EM
COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO MEDICAMENTO GENÉRICO
Download (PDF, 32Kb)
15 de Maio de 2012

SANOFI É ELEITA PELO GUIA DA REVISTA VOCÊ SA 2012 COMO UMA
DAS MELHORES EMPRESAS PARA COMEÇAR A CARREIRA
Download (PDF, 111Kb)
14 de Maio de 2012

COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DA FÁBRICA DE
SUZANO VENCE PRÊMIO LIF 2012
Saiba mais
26 de Março de 2012

“MÚSICA NOS HOSPITAIS” DEDICA TEMPORADA 2012 ÀS MULHERES
Download (PDF, 117Kb)
14 de Março de 2012

ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O “4º PRÊMIO INOVAÇÃO
MEDICAL SERVICES, NOVOS CAMINHOS EM SAÚDE PÚBLICA”
Download (PDF, 120Kb)
7 de Março de 2012

SANOFI PASTEUR LANÇA CAMPANHA NACIONAL DE
RESPONSABILIDADE COLETIVA
Saiba mais
23 de Fevereiro de 2012

CAMPANHA INTERNA CADASTRA MAIS DE 500 DOADORES DE
MEDULA ÓSSEA NA FORÇA DE VENDAS DA SANOFI
Saiba mais
7 de Fevereiro de 2012

MEDLEY/CAMPINAS PROMOVE AÇÃO DE CIDADANIA EM JOGO
CONTRA O VÔLEI FUTURO PELA SUPERLIGA
Saiba mais
Topo da página
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19 de Dezembro de 2011

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

1ª BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA “NOSSOS SONHOS SÃO
POSSÍVEIS” REABRE AS PORTAS TOTALMENTE RENOVADA

2015
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SAC
SAC

Download (PDF, 33Kb)

Serviço de Atendimento ao
Consumidor

0800-703 00 14

2014

(2ª A 6ª FEIRA, DAS 9H ÀS
17H)

2013

14 de Dezembro de 2011

2012

SANOFI APOIA O PROJETO BANDEIRA CIENTÍFICA PELO SÉTIMO
ANO CONSECUTIVO

2011

A-

Download (PDF, 33Kb)
5 de Dezembro de 2011

“MÚSICA NOS HOSPITAIS” ESTRÉIA NO SUL, NA SANTA CASA DE
PORTO ALEGRE
Download (PDF, 32Kb)
23 de Novembro de 2011

MEDLEY/CAMPINAS DOA CAMISETAS QUE SERÃO LEILOADAS E
CONTRIBUIRÃO PARA CENTRO DE PESQUISA DO CÂNCER
Saiba mais
1 de Novembro de 2011

SANOFI É A FARMACÊUTICA MAIS ADMIRADA NO BRASIL, EM 2011,
PELA REVISTA CARTA CAPITAL
Download (PDF, 29Kb)
Topo da página
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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE RECOMENDA O USO DE
DENGVAXIA® EM PAÍSES
ENDÊMICOS

Programa

Últimas notícias de RSC
02 DE FEVEREIRO DE 2016

A+

| Compartilhar

Relatório RSC 2013-2014
Mensagem do diretor-geral do
Grupo Sanofi Brasil
Tabela GRI

O Grupo Consultivo Estratégico de
Especialistas em imunização recomenda
o uso da vacina contra a dengue da
Sanofi Pasteur.
Saiba Mais

A-

Quadro retrospectivo de metas
Business Cases
BANDEIRA CIENTÍFICA
Sanofi e USP levam atendimento
básico a populações de regiões
carentes do Brasil.

CSR Download Center (em
inglês)

Saiba mais

Sanofi Pasteur lança projeto de pesquisa na busca por uma vacina
contra o vírus Zika
Saiba mais

Fatos relevantes

Business Case

19 DE NOVEMBRO DE 2015

Sanofi Recebe Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça

US$ 125 milhões em pesquisa
clínica no Brasil (2004-2014)

Saiba mais

5.350 colaboradores
26 DE OUTUBRO DE 2015

Exposição Dengue em Olinda - PE
Saiba mais

95% dos medicamentos
produzidos no País

Últimas notícias

Um dos maiores portfólios do
setor

Caravana de Genéricos da Medley
Iniciativa possibilita diagnóstico de
doenças silenciosas como
hipertensão e diabetes.
Saiba mais
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Iniciativas de acesso à saúde
Ampliar o acesso à saúde significa superar desafios, mas a Sanofi está preparada para eles. Trabalha para
estimular a inovação, fortalecer a infraestrutura de saúde, aumentar a eficiência do diagnóstico e diminuir o
tempo para início do tratamento e melhorar a distribuição, a disponibilidade e o custo de medicamentos e
vacinas. Sabe que, para obter avanços efetivos, é necessário combinar competências e recursos dos
principais atores da saúde: setor público, mercado privado, indústria farmacêutica e academia.
Há vários anos, o Grupo Sanofi vem desenvolvendo parcerias com várias instituições brasileiras, para aumentar o
acesso a medicamentos e vacinas essenciais e de qualidade no País, esforço que representa um dos principais
direcionadores da atuação da organização.
Além de disponibilizar um amplo portfólio de medicamentos e vacinas - da inovação aos medicamentos tradicionais,
passando pelos genéricos e produtos de cuidados básicos de saúde –, há mais de uma década, a organização
mantém o Programa Global de Acesso a Medicamentos da Sanofi para doenças negligenciadas, tem apoiado os
esforços de ampliação do acesso do programa Farmácia Popular e buscado se posicionar como parceira efetiva da
saúde pública, por meio da Genzyme, em doenças raras, e da divisão de vacinas Sanofi Pasteur. A Merial, divisão de
saúde animal do Grupo, também tem reiterado seu compromisso com a saúde pública, contribuindo para o controle
fundamental da febre aftosa e da raiva canina.

PARCERIAS PARA ACESSO À SAÚDE
A Sanofi está comprometida em desenvolver
parcerias estratégicas que promovam o acesso à
saúde, aumentem a qualidade dos medicamentos e
melhorem a vida da população, dentro de um
modelo economicamente sustentável.
Saiba mais

LIDERANÇA EM GENÉRICOS
Por meio da Medley, o Grupo Sanofi ocupa
posições de liderança no mercado brasileiro de
genéricos, reforçando o posicionamento da
organização em contribuir para ampliar o acesso
da população a medicamentos essenciais e de
qualidade.
Saiba mais

ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS LOCAIS DE
MEDICAMENTOS E VACINAS
A Sanofi entende que, mesmo diante da
globalização das principais doenças, existe uma
demanda latente de saúde que leva em conta as
características das diferentes regiões do mundo.
Saiba mais

APOIO INTEGRAL AO PACIENTE DE
DOENÇAS RARAS
Em 2013, a Genzyme apoiou atividades e
campanhas de conscientização, realização e
organização de congressos e cursos específicos
sobre terapias para doenças raras e
biotecnologia para profissionais da área.
Saiba mais

SAÚDE ANIMAL
O tratamento e a prevenção de doenças dos rebanhos que alimentam a população brasileira, assim como
alguns dos produtos para animais de companhia, são considerados questão de saúde pública. A Merial é a
empresa do Grupo focada na saúde, bem-estar e desempenho de várias espécies animais (...)
Saiba mais
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Liderança em genéricos
Por meio da Medley, o Grupo Sanofi ocupa posições de liderança no mercado brasileiro de genéricos,
reforçando o posicionamento da organização em contribuir para ampliar o acesso da população a
medicamentos essenciais e de qualidade.
Desde 2002, a Medley vem sendo protagonista de primeira grandeza no fortalecimento do mercado brasileiro de
genéricos, graças à relevância do seu portfólio, à solidez de sua estrutura industrial e à força de sua marca,
consolidada ao longo de mais de uma década.
A empresa vem apoiando o Programa Farmácia Popular desde sua criação como ferramenta indispensável ao
aumento do acesso da população de baixa renda aos medicamentos destinados ao tratamento de doenças crônicas
de alta prevalência na população brasileira (como hipertensão arterial, diabetes e asma), tendo lançado o primeiro
medicamento genérico contra hipertensão arterial pulmonar, um fármaco estratégico para a saúde pública brasileira.
Confira aqui os reconhecimentos obtidos pela Medley nos últimos dois anos.
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CARAVANA DOS GENÉRICOS MEDLEY
Em 2013 foi criada a Caravana dos Genéricos, um caminhão que
percorre o País oferecendo à população das cidades visitadas a aferição
de peso e altura, pressão, exame de glicemia e índice de massa
corpórea.
Confira aqui mais detalhes da iniciativa.
Topo da página
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Atendimento às demandas locais de medicamentos e vacinas
A Sanofi entende que, mesmo diante da globalização das principais doenças, existe uma demanda latente de saúde
que leva em conta as características das diferentes regiões do mundo. Por isso, tem buscado concentrar esforços no
desenvolvimento de medicamentos e vacinas que atendam às necessidades e expectativas das populações locais.
Para assegurar uma dinâmica sustentada de lançamentos e um portfólio relevante, a Sanofi vem trabalhando em duas
frentes distintas no Brasil. Uma delas é a plataforma de desenvolvimento de produtos para o mercado brasileiro e
latino-americano e a outra é a sua Unidade de Estudos Clínicos, sediada em São Paulo, que faz o gerenciamento dos
estudos com medicamentos ou vacinas (para fins de registro ou de novas indicações) e conduz estudos
epidemiológicos fundamentais para a compreensão de certas doenças.
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ESTUDO DE EFICÁCIA DA VACINA CONTRA A DENGUE EM CINCO CAPITAIS
BRASILEIRAS.
O combate à dengue é uma das prioridades para a saúde pública
mundial. A Sanofi, por meio da Sanofi Pasteur, vem liderando os
esforços globais para desenvolver uma vacina capaz de prevenir a
escalada da doença que coloca em risco mais de 2,5 bilhões de
pessoas no mundo.
O Brasil, um dos países com maior número de casos no mundo,
participou desde 2010 do programa de estudos clínicos para avaliar a
eficácia da vacina tetravalente (direcionada aos quatro tipos de vírus)
da Sanofi Pasteur contra a dengue. Em 2011, o País também foi
incluído em um estudo de fase III, com mais de 3.500 voluntários,
envolvendo cinco estados brasileiros: Espírito Santo (UFES), Mato Grosso do Sul (UFMS), Goiás (UFG), Rio
Grande do Norte (UFRN) e Ceará (UFC).

Nota relevante:
A Sanofi Pasteur anunciou em setembro de 2014 que um dos estudos de eficácia de fase III da vacina contra a
dengue alcançou com sucesso o seu objetivo clínico primário, com eficácia global em 60,8%, contra cada um
dos quatro sorotipos de dengue. Os resultados mostraram redução significativa de 80,3% do risco de
hospitalização, confirmando o potencial impacto da vacina na saúde pública.
Topo da página

INOVAR PELO PACIENTE

INVESTIMENTO SUSTENTADO EM
PESQUISA CLÍNICA

A Sanofi acredita que é preciso ousar para
transformar inovação em soluções que realmente
façam diferença para os pacientes.
Saiba mais

Por meio da Unidade de Estudos Clínicos no
Brasil, a Sanofi contribui diretamente para o
desenvolvimento e a capacitação de centenas de
centros brasileiros.
Saiba mais
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Apoio integral ao paciente de doenças raras
Em 2013, a Genzyme apoiou atividades e campanhas de conscientização, realização e organização de congressos e
cursos específicos sobre terapias para doenças raras e biotecnologia para profissionais da área.
Apoiou ainda a realização de mutirões de exames, a elaboração de materiais com orientações em cuidados com os
pacientes, ações de divulgação das atividades das associações e a participação em simpósios e congressos.
Foram 20 associações de pacientes, de acordo com as seguintes enfermidades:
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Nota: Na busca por transparência no relacionamento com as associações de pacientes e seus demais
stakeholders, a Sanofi, por meio de uma iniciativa global, publica relatórios anuais referentes ao suporte
financeiro e não-financeiro dado às Associações de Pacientes. Confira as informações de 2013 clicando aqui.
Até o momento de publicação do Relatório de RSC 2013-2014 do Grupo, a Genzyme estava preparando novo
relatório, para a publicação das informações referentes a 2014.

ICAP - PROGRAMA CARITATIVO DE ACESSO A TERAPIAS
Mantido pela Fundação Genzyme (EUA), o programa oferece, por tempo limitado, acesso gratuito a terapias
recombinantes aos pacientes graves portadores de doenças de depósito lisossômico, enquanto aguardam sua
inclusão no programa do governo de acesso gratuito a esse tipo de terapia, permitindo esperança de continuidade
de vida durante a espera. A contribuição para o programa foi dada em espécie, e o projeto é ininterrupto desde
2003.

PROGRAMAS DE PREVENÇÃO
A Genzyme apoiou eventos realizados por entidades e associações de
pacientes voltados à prevenção e conscientização da população para as
doenças relacionadas ao seu portfólio, em especial doenças raras. A seguir
alguns desses apoios em 2013 e 2014.

2ª e 3ª Campanha Nacional de Conscientização sobre a Doença de Pompe 

Realizada desde 2012 pela Academia Brasileira de Neurologia (ABN) com o apoio da Genzyme, a campanha Gente
de Fibra Apoia essa Causa teve o objetivo de divulgar a doença e seus quadros clínicos alertando médicos e
população sobre sinais e sintomas.
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28 de fevereiro, dia Mundial das Doenças Raras
Pelo sexto ano consecutivo, a Genzyme apoiou, em 2014, as comemorações organizadas pela Associação de
Familiares e Amigos de Pacientes com Doenças Graves (Afag) e o Grupo de Estudos de Doenças Raras (GEDR). O
objetivo é permitir maior conscientização sobre as doenças raras e a necessidade do diagnóstico precoce.
O tema foi também amplamente divulgado aos empregados das empresas do Grupo Sanofi no Brasil.
Dia Nacional de Conscientização sobre MPS e 13º. Simpósio Internacional de MPS
Anualmente, a Genzyme apoia os eventos do dia, comemorado em 15 de maio. Além do suporte a iniciativas de várias
associações de pacientes, em 2014 o estande da Genzyme no XXVI Congresso Brasileiro de Genética Médica foi todo
alusivo ao tema. Também em 2014, ocorreu no Brasil (Salvador, BA) o 13º Congresso Mundial de MPS, evento que
tradicionalmente envolve pacientes, médicos, cuidadores, tratadores, familiares e governo. É um evento bianual, que
em 2014 reuniu aproximadamente 1.000 participantes.
Dia Nacional da Esclerose Múltipla
Em 27 de agosto de 2014, a Genzyme apoiou, pela primeira vez, as ações do Dia Nacional da Esclerose Múltipla,
participando e colaborando com ações externas de entidades relacionadas à Esclerose Múltipla voltadas à
conscientização sobre a doença em eventos em vários Estados, como São Paulo (ABEM - Associação Brasileira de
Esclerose Múltipla e GEMC - Grupo de Esclerose Múltipla de Campinas e Região), Rio Grande do Sul (AGAPEM Associação Gaúcha de Portadores de EM e AME - Amigos Múltiplos da Esclerose), Rio de Janeiro (APEMERJ Associação de Pacientes de esclerose Múltipla do Estado do Rio de Janeiro), Goiás (AGEM_N - Associação Goiana
de Esclerose Múltipla) e Paraíba (APBEM - Associação Paraibana de Esclerose Múltipla).
Formação da AHF – Associação de Hipercolesterolemia Familiar
Em 2014, a Genzyme apoiou o evento de lançamento da AHF - Associação de Hipercolesterolemia Familiar que tem
como objetivo incentivar e promover o amplo conhecimento sobre a hipercolesterolemia familiar.

INICIATIVAS DE PESQUISA
Projetos de pesquisa e desenvolvimento de terapias se destacaram em 2013 e 2014:
Doença de Gaucher Tipo I: nova terapia de administração oral para tratamento da doença, sendo que o Brasil
participa de dois dos três programas globais de estudo da empresa no mundo com a nova molécula, contribuindo
com 20% de todos os pacientes no mundo. Dois centros de pesquisa brasileiros foram inspecionados pela Agência
Regulatória Americana (FDA) e ambos demostraram um resultado de qualidade muito bom.
Esclerose múltipla: desde 2013, o Brasil está envolvido no terceiro programa internacional de esclerose múltipla
remitente-recorrente, que inclui os 29 participantes de programas anteriores.
Niemann-Pick: estudo para coleta de dados da história natural da doença no País. Entre 2002 e 2013, foram
avaliados 13 participantes com a doença.
Hipercolesterolemia Familiar Homozigotos: quatro centros de pesquisa brasileiros participam de um estudo
multicêntrico internacional chamado de MIPO038.
Doença de Fabry: O Brasil participa de dois estudos internacionais nesta doença, um com pacientes pediátricos e o
outro estudo observacional para avaliar a função renal de pacientes com doença de Fabry.
Glomeruloesclerose segmentar e focal: em 2014, um centro de pesquisa brasileiro participou de um estudo com
uma molécula em fase mais inicial de desenvolvimento (Fase 2).

PROGRAMAS PROMOVEM O AUMENTO DA ADESÃO DE PACIENTES DE DOENÇAS
RARAS A SEUS TRATAMENTOS
PAP RAROS – PROGRAMA DE APOIO A PACIENTES DA
GENZYME
Em 2013, o PAP Raros, completou dois anos de existência com crescimento
de 80% no número de pacientes cadastrados em tratamento com a terapia
de reposição enzimática para as doenças de Gaucher, Fabry, Pompe e
Mucopolissacaridose Tipo I.
Em 2012, início das atividades, foram integrados 19 pacientes ao programa, saltando para 238, em 2013, e para 296
pacientes ativos em 2014.
O programa disponibiliza uma equipe especializada, que acompanha a rotina de medicação de todos os pacientes
cadastrados, de forma a garantir a eficácia do tratamento e, consequentemente, a saúde e a qualidade de vida destes
pacientes. Em 2013, foram realizados 1.503 contatos bem-sucedidos com os participantes. Em 2014, foram realizados
5.839 contatos bem-sucedidos (ou uma média de 20 contatos por paciente/ano).
A adesão do paciente ao PAP é realizada por meio de indicação médica e de um termo de consentimento específico.
A iniciativa visa a minimizar as ausências motivadas por diversas razões nos dias previstos para as infusões. O
trabalho do PAP Raros é apoiar o paciente, para que ele possa superar essas dificuldades emocionais e clínicas,
reforçando a importância da disciplina na eficácia do tratamento.

EM SINTONIA – NOVO PROGRAMA DE SUPORTE AO PACIENTE DA GENZYME
O programa foi criado em setembro de 2014, com o objetivo de oferecer um canal de relacionamento com o paciente
de esclerose múltipla, sua família e cuidadores, provendo soluções para melhorar sua qualidade de vida. Em
dezembro, já contava com a adesão de 12 pacientes.
Topo da página
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Saúde animal

Parcerias para acesso à
saúde

O tratamento e a prevenção de doenças dos rebanhos que
alimentam a população brasileira, assim como alguns dos produtos
para animais de companhia, são considerados questão de saúde
pública. A Merial é a empresa do Grupo focada em saúde, bem-estar
e desempenho de várias espécies animais e atua em dois
segmentos: animais de produção (ruminantes, suinocultura e
avicultura) e animais de companhia (cães, gatos e equinos).
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A planta industrial da Merial em Paulínia (SP) é certificada pelo Ministério da Agricultura (MAPA) para a produção de
diversos produtos para o mercado nacional e exportador;
A vacina contra brucelose da Merial é adotada pelos órgãos oficiais no Programa Nacional de Controle e
Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal(PNCEBT), que tem como um dos objetivos a vacinação de todo
rebanho bovino e bubalino e o monitoramento da propriedade rural;
A linha de vacinas atua na prevenção de zoonoses relevantes e prevalentes no Brasil: leptospirose (cães) e raiva
(cães e gatos) para animais de companhia; e raiva e brucelose para grandes animais. A vacina contra febre aftosa
em grandes animais apoia o programa de erradicação da doença no País;
A vacina contra febre aftosa em grandes animais é utilizada para a campanha oficial de controle no Brasil e
Hemisfério Sul – Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA).
Topo da página
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Cooperação e parcerias científicas
A Sanofi sabe que, para inovar, é preciso somar esforços e combinar talentos. Por isso, vem ampliando suas
alianças médicas e científicas, projetos colaborativos com universidades e apoio à pesquisa clínica, além de
firmar parcerias para o desenvolvimento de medicamentos, terapias e vacinas relevantes para a população.
Em 2010, foi lançado um acordo de cooperação com a Biominas, que permite realizar o rastreamento de projetos de
pesquisa em curso no País, realizados por instituições universitárias e centros públicos e privados de excelência em
inovação, como parte da estratégia da empresa denominada “External Innovation and Science Policy”. A busca de
sinergias com as áreas terapêuticas da Sanofi, com foco nas necessidades médicas não atendidas, resulta na
possibilidade de parcerias estratégicas com os principais atores da inovação em saúde no Brasil.
A Sanofi tem ainda mantido discussões regulares com centros e empresas de pesquisa, públicos e privados, de modo
a estimular a concepção de projetos de inovação, privilegiando a expertise tecnológica e científica brasileira.
Em parceria com sociedades médicas e instituições, a Sanofi tem ampliado seu apoio a iniciativas que buscam
excelência científica e promoção da saúde pública no Brasil, além de seus investimentos diretos em pesquisa clínica.
Conheça aqui algumas iniciativas da Sanofi voltadas à inovação com profissionais de saúde.

NOVOS CAMINHOS PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS NEGLIGENCIADAS
LEISHMANIOSE
A Sanofi desenvolveu, em parceria com a Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), uma forma tópica de Glucantime® para o
tratamento da leishmaniose tegumentar cutânea, que deverá
complementar a abordagem terapêutica da doença. A iniciativa foi
viabilizada graças à expertise do Centro de Desenvolvimento local
da Sanofi.

MALÁRIA
Um estudo da Sanofi sobre malária utiliza o composto ASAQ Winthrop® (artesunato e amodiaquina), em dose única
diária, visando à melhor adesão ao tratamento e redução do risco de resistência. No Brasil, o estudo é coordenado
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) na Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, e os resultados iniciais
foram divulgados em 2014.
Topo da página
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Qualidade dos produtos (GRI PR1)
Por meio de uma política global, a Sanofi assegura a qualidade em todas as fases do ciclo de vida de seus
produtos, valor central da organização em todos os níveis. A companhia está integralmente comprometida em
desenvolver e disponibilizar produtos seguros e eficazes, observando não só seus próprios princípios como
todas as normas sanitárias.
Independentemente do tipo de produto, medicamento, cosmético ou correlato, a empresa observa as Boas Práticas de
Fabricação, das instalações à seleção das matérias-primas, passando pelos processos de produção, controle e
garantia da qualidade, estabelecendo também regras específicas para treinamento de pessoal, registro de
documentações técnicas, recolhimento de produtos e auto-inspeção. (GRI FG Responsabilidade do Produto)

SITE DA MEDLEY EM BRASÍLIA É CERTIFICADO
Em outubro de 2013, a unidade da Medley em Brasília foi auditada e
certificada na área de antibióticos pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), reforçando a missão da companhia em
garantir o mais alto padrão de segurança e qualidade de seus
medicamentos.
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abertos

O site de Brasília vem crescendo em quantidade e diversidade – já fabrica cefalosporínicos e penicilínicos, e em
breve, manufaturará hormônios, além de ter capacidade para produzir até quarenta milhões de unidades de
antibióticos por ano e até cinquenta milhões de embalagens de hormônios.

RECOLHIMENTO DE PRODUTOS
Quando existe a necessidade de recolhimento de um produto, a Sanofi adota um procedimento formal que
considera aspectos, como o gerenciamento de risco, a rastreabilidade do lote, a transparência na comunicação
com a agência regulatória, cadeia de distribuição, pacientes e consumidores, a investigação, o registro e a
adoção de medidas preventivas e corretivas.

APOIO AO COMBATE A MEDICAMENTOS
FALSIFICADOS
Um medicamento é um produto de sensibilidade e
deve ser submetido a um rigoroso controle das
autoridades de saúde para garantir sua qualidade,
segurança e eficácia terapêutica.
Saiba mais

FARMACOVIGILÂNCIA
A Sanofi possui uma robusta área de
Farmacovigilância com as decisões centralizadas
na Farmacovigilância Global (Global
Pharmacovigilance Epidemiology – GPE), com
sedes nos Estados Unidos e na França.
Saiba mais

EMBALAGENS, RÓTULOS E BULAS SEGUEM REGRAS RIGOROSAS (GRI PR3 E PR4 E FG
ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS)
Na Genzyme, todas as informações e rotulagens sobre produtos seguem a regulamentação brasileira pertinente
a cada classe de produtos (...)
Saiba mais
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Profissionais de saúde e pacientes: manter canais abertos
As empresas da Sanofi têm concentrado seus esforços para garantir informações de qualidade e serviços que
agreguem valor aos profissionais de saúde, diálogo estabelecido por diversos tipos de plataformas, canais e
foros de discussão voltados exclusivamente a médicos e farmacêuticos.

Qualidade dos produtos
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
E PACIENTES: MANTER
CANAIS ABERTOS

Iniciativas de educação
para pacientes
Atenção às informações
dadas aos
consumidores de
medicamentos

No Brasil, os departamentos de informações médicas estão integrados às diretorias médicas das empresas Sanofi e
têm por objetivo disponibilizar as informações requisitadas pelos profissionais de saúde, principalmente as
relacionadas aos medicamentos. A companhia avalia, revisa e atualiza constantemente as informações prestadas a
eles, assegurando, assim, a qualidade deste conteúdo.
As informações fornecidas aos pacientes também passam por rigoroso processo de validação e atualização de acordo
com as normas regulatórias vigentes, antes de serem disponibilizadas para as equipes dos Serviços de Atendimento
ao Consumidor (SAC).
Confira aqui informações sobre a iniciativa Cuidadores da Sanofi.

Consumo responsável

SAFETY ZONE
Em 2013, 100 hospitais foram beneficiados pelo programa Safety Zone; em
2014, foram 107 hospitais.
Implementado em 2007, o Safety Zone tem o objetivo de capacitar e sensibilizar
equipes multifuncionais de saúde em hospitais públicos e privados para que
possam identificar, de acordo com metodologia específica, pacientes com risco
de desenvolver trombose (cirurgia, imobilização, condições clínicas específicas).
Ao mesmo tempo, o programa disponibiliza ferramentas para que o hospital adote uma gestão integrada do tema,
com vistas a diminuir a incidência, morbidade e mortalidade da doença, e a melhorar a qualidade de atendimento
ao paciente.
Esses programas, com foco em medidas sustentáveis e de longo prazo, buscam tornar as instituições
hospitalares em "zonas livres de trombose".
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Projetos humanizam o atendimento ao paciente
Os programas de humanização na área da saúde, desenvolvidos ou apoiados pela Sanofi, têm por objetivo
contribuir para a recuperação dos pacientes, amenizando o tempo de internação ou as dificuldades impostas
por seu tratamento. Essas atividades, gerenciadas por equipes multidisciplinares, também contribuem para
que os pacientes preservem suas conexões com o mundo externo.

BRINQUEDOTECAS HOSPITALARES NOSSOS SONHOS SÃO POSSÍVEIS
Anualmente, cerca de 4.000 crianças são beneficiadas pelo
programa de brinquedotecas hospitalares Nossos Sonhos São
Possíveis, que a Sanofi mantém desde 1999 e que consiste na
instalação de brinquedotecas em hospitais públicos de referência.

Apoio integral ao
paciente de doenças
raras
Saúde animal
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Qualidade dos produtos
Profissionais de Saúde e
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abertos

É composto por mobiliário exclusivo, computadores, aparelhos de som, TV e DVD, brinquedos, livros, jogos educativos
e de computador; brinquedoteca móvel que permite à criança realizar atividades no próprio leito; e pinturas com
motivos infantis nas paredes e/ou no teto da internação. Desde o seu lançamento, já foram implantados 21 (14
completos e 7 brinquedotecas móveis) projetos em 12 cidades brasileiras, beneficiando 560 mil crianças e
adolescentes.
A meta em 2015 é fazer um levantamento com todos os projetos implantados para atualização dos indicadores de uso,
avaliação e reposição dos equipamentos e obter feedback dos gestores das unidades.
Conheça mais sobre o programa: Nossos Sonhos são Possíveis.

MÚSICA NOS HOSPITAIS: MAIS DE 150 CONCERTOS EM ONZE ANOS
Implementado em 2004, o programa completou onze anos de existência em 2014,
beneficiando cerca de 40 mil pessoas em 63 hospitais, localizados em 25 cidades
brasileiras.
Trata-se de uma parceria entre a Sanofi e a APM – Associação Paulista de Medicina,
com o patrocínio da Lei Rouanet, cujo objetivo é proporcionar momentos de cultura e
contribuir para amenizar a rotina do ambiente hospitalar, por meio da realização de
concertos de música erudita em hospitais públicos ou filantrópicos.

Integrantes da Orquestra do Limiar percorrem as alas de internação levando música aos pacientes que não podem ir
até o local do concerto.
Mais informações no site: Música nos Hospitais.

PROGRAMA CONVIVER
O Conviver – Apoio e Orientação à Mulher com Câncer de Mama, foi
criado pela Sanofi em 1999 e relançado em 2008 com o apoio da
Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde
da Mama (Femama).

http://rsc.sanofi.com.br/web/pacientes_/iniciativas_acesso_saude_/projetos_humanizam_atendimento_paciente[14/10/2016 14:18:39]

Projetos humanizam o atendimento ao paciente - RSC - Sanofi no Brasil

O programa visa a criar um espaço de diálogo pelo qual as pacientes em tratamento contra o câncer de mama e seus
familiares possam obter informações, tirar dúvidas e discutir sobre o tratamento com as equipes multidisciplinares dos
hospitais, formadas por psicólogos, assistentes sociais, oncologistas, mastologistas, nutricionistas e enfermeiros. Com
o objetivo de ajudar as pacientes a buscar o equilíbrio físico e emocional e a atuar como agentes de sua própria
recuperação, são oferecidas sessões de cuidados com a pele, cabelos e maquiagem, após cada encontro. Os
hospitais participantes recebem um “carrinho da beleza” equipado com materiais de consumo e equipamentos.
Em 2013, foram realizados quatro encontros no Hospital Fêmina, no Rio Grande do Sul, e três encontros no Centro de
Pesquisas Oncológicas (Cepon), em Santa Catarina. Em 2014, os encontros também foram realizados nestes dois
hospitais, com cerca de 500 pessoas beneficiadas.
Desde a criação do programa, o Conviver já beneficiou 8.519 pessoas.
Mais detalhes podem sem encontrados no site da Sanofi: Programa Conviver

DOUTORES DA ALEGRIA
A Sanofi, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), apoia projeto de capacitação de profissionais de saúde
para iniciativas de humanização hospitalar em hospitais públicos da cidade de São Paulo (SP), com base na
experiência do grupo Doutores da Alegria.
Em 2012, os “Doutores” passaram a utilizar o logotipo da Sanofi em seus jalecos, nos hospitais da capital paulista
onde atuam. Em 2013, a Sanofi não destinou recursos financeiros ao projeto, porém, no final desse ano, o patrocínio
para 2014 foi confirmado, e direcionado ao Plano Anual dos Doutores da Alegria 2014 - Arte, Formação e
Desenvolvimento.
Saiba mais no site www.doutoresdaalegria.org.br
Topo da página
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Evoluindo para uma abordagem global do paciente com
diabetes: StarBem
O ano de 2013 foi um marco importante para a Sanofi na prestação de serviços aos pacientes em tratamento
de diabetes, com a criação da plataforma StarBem, consolidando todos os serviços disponibilizados pela
empresa a esse público.
O projeto, que beneficiou cerca de 180 mil pessoas em 2013 e mais de
500.000 em 2014, está pautado nos pilares de informação, educação, apoio,
acesso e soluções, com o objetivo de apoiar estes pacientes em sua nova
rotina e de mostrar a importância do controle glicêmico na sua saúde e
qualidade de vida.
O projeto conta com os seguintes serviços:
Fornecimento de um kit com material informativo e atendimento personalizado de instrutores em diabetes nas
residências dos pacientes, para fornecer informações sobre a doença e orientações detalhadas sobre como
monitorar a glicemia e aplicar a insulina;
Dois call centers que funcionam 24 horas: um dedicado à recepção de pedidos de inscrição do paciente no
programa, e o outro para acompanhamento do tratamento. Estas equipes respondem, em média, a 17 mil chamadas
por mês;
1.350 farmácias conveniadas ao programa em 2013 e 1.450 em 2014. Muitos destes pontos de venda dispõem de
farmacêuticos treinados nas rotinas do tratamento (como aplicação de insulina) e oferecem descontos aos
cadastrados no StarBem;
Programa de acesso: em 2013, mais de 18.000 pacientes de menor renda tiveram subsídio financeiro em seus
medicamentos (como insulinas, antidiabéticos orais, medicamentos para hipertensão e colesterol, glicosímetros e
tiras). Em 2014, foram 30.349 pacientes;
Acesso ao site www.starbem.com.br e à fanpage no Facebook – ambos prestam informações, serviços e dicas (por
exemplo, de reeducação alimentar e exercícios físicos, fundamentais para pacientes com diabetes).
Topo da página
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VOCE ESTA DEIXANDO O SITE RSC SANOFI NO BRASIL
Você está prestes a visitar um outro site da Sanofi em Brasil.
www.sanofi.com.br / Fora Dengue
Voltar
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VOCE ESTA DEIXANDO O SITE RSC SANOFI NO BRASIL
Este link tem apenas finalidade informativa. Você precisa estar ciente de que Sanofi não é responsável pelo conteúdo desse site externo.
www.projetocies.org.br
Voltar

Contato Mapa do Site Ajuda Menções Legais Copyright © Sanofi 2011-2016. Todos os direitos reservados. Atualizado em: 14 de Outubro de 2016

http://rsc.sanofi.com.br/br/pt/extlink.jsp?el=C061D8E3-488B-4FC8-8F99-EFE96B2CA200[14/10/2016 14:20:38]

Projetos humanizam o atendimento ao paciente - RSC - Sanofi no Brasil

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
NOSSA VISÃO

PACIENTES

ÉTICA

PESSOAS

PLANETA

Ferramenta de pesquisa

Você está aqui: Home > Pacientes > Iniciativas de acesso à saúde > Parcerias para acesso à saúde > Projetos humanizam o atendimen...
Tamanho do texto
INICIATIVAS DE ACESSO À
SAÚDE

Parcerias para acesso
à saúde
Projetos humanizam o
atendimento ao
paciente
Liderança em genéricos
Atendimento às
demandas locais de
medicamentos e
vacinas

A-

A+

| Compartilhar

Projetos humanizam o atendimento ao paciente
Os programas de humanização na área da saúde, desenvolvidos ou apoiados pela Sanofi, têm por objetivo
contribuir para a recuperação dos pacientes, amenizando o tempo de internação ou as dificuldades impostas
por seu tratamento. Essas atividades, gerenciadas por equipes multidisciplinares, também contribuem para
que os pacientes preservem suas conexões com o mundo externo.

BRINQUEDOTECAS HOSPITALARES NOSSOS SONHOS SÃO POSSÍVEIS
Anualmente, cerca de 4.000 crianças são beneficiadas pelo
programa de brinquedotecas hospitalares Nossos Sonhos São
Possíveis, que a Sanofi mantém desde 1999 e que consiste na
instalação de brinquedotecas em hospitais públicos de referência.
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É composto por mobiliário exclusivo, computadores, aparelhos de som, TV e DVD, brinquedos, livros, jogos educativos
e de computador; brinquedoteca móvel que permite à criança realizar atividades no próprio leito; e pinturas com
motivos infantis nas paredes e/ou no teto da internação. Desde o seu lançamento, já foram implantados 21 (14
completos e 7 brinquedotecas móveis) projetos em 12 cidades brasileiras, beneficiando 560 mil crianças e
adolescentes.
A meta em 2015 é fazer um levantamento com todos os projetos implantados para atualização dos indicadores de uso,
avaliação e reposição dos equipamentos e obter feedback dos gestores das unidades.
Conheça mais sobre o programa: Nossos Sonhos são Possíveis.

MÚSICA NOS HOSPITAIS: MAIS DE 150 CONCERTOS EM ONZE ANOS
Implementado em 2004, o programa completou onze anos de existência em 2014,
beneficiando cerca de 40 mil pessoas em 63 hospitais, localizados em 25 cidades
brasileiras.
Trata-se de uma parceria entre a Sanofi e a APM – Associação Paulista de Medicina,
com o patrocínio da Lei Rouanet, cujo objetivo é proporcionar momentos de cultura e
contribuir para amenizar a rotina do ambiente hospitalar, por meio da realização de
concertos de música erudita em hospitais públicos ou filantrópicos.

Integrantes da Orquestra do Limiar percorrem as alas de internação levando música aos pacientes que não podem ir
até o local do concerto.
Mais informações no site: Música nos Hospitais.

PROGRAMA CONVIVER
O Conviver – Apoio e Orientação à Mulher com Câncer de Mama, foi
criado pela Sanofi em 1999 e relançado em 2008 com o apoio da
Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde
da Mama (Femama).
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O programa visa a criar um espaço de diálogo pelo qual as pacientes em tratamento contra o câncer de mama e seus
familiares possam obter informações, tirar dúvidas e discutir sobre o tratamento com as equipes multidisciplinares dos
hospitais, formadas por psicólogos, assistentes sociais, oncologistas, mastologistas, nutricionistas e enfermeiros. Com
o objetivo de ajudar as pacientes a buscar o equilíbrio físico e emocional e a atuar como agentes de sua própria
recuperação, são oferecidas sessões de cuidados com a pele, cabelos e maquiagem, após cada encontro. Os
hospitais participantes recebem um “carrinho da beleza” equipado com materiais de consumo e equipamentos.
Em 2013, foram realizados quatro encontros no Hospital Fêmina, no Rio Grande do Sul, e três encontros no Centro de
Pesquisas Oncológicas (Cepon), em Santa Catarina. Em 2014, os encontros também foram realizados nestes dois
hospitais, com cerca de 500 pessoas beneficiadas.
Desde a criação do programa, o Conviver já beneficiou 8.519 pessoas.
Mais detalhes podem sem encontrados no site da Sanofi: Programa Conviver

DOUTORES DA ALEGRIA
A Sanofi, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), apoia projeto de capacitação de profissionais de saúde
para iniciativas de humanização hospitalar em hospitais públicos da cidade de São Paulo (SP), com base na
experiência do grupo Doutores da Alegria.
Em 2012, os “Doutores” passaram a utilizar o logotipo da Sanofi em seus jalecos, nos hospitais da capital paulista
onde atuam. Em 2013, a Sanofi não destinou recursos financeiros ao projeto, porém, no final desse ano, o patrocínio
para 2014 foi confirmado, e direcionado ao Plano Anual dos Doutores da Alegria 2014 - Arte, Formação e
Desenvolvimento.
Saiba mais no site www.doutoresdaalegria.org.br
Topo da página
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Business case:
Compromisso da Sanofi com a primeira infância (GRI EC8)

Em 2014, a Sanofi apoiou, mais uma vez, a realização da Semana do Bebê – Todos Juntos pela Primeira Infância, em
20 municípios do estado de Pernambuco, que se somam às 28 cidades contempladas em 2013.
A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Unicef, a Sanofi e 20 municípios do Estado de Pernambuco, inscritos
no Selo Unicef Município Aprovado e integrantes do Programa “Mãe Coruja”, que envolve nove secretarias estaduais
de Pernambuco.
O acordo entre a Sanofi e o Unicef, firmado em 2012 com o aporte de cerca de R$ 1 milhão, insere-se no “Criança
Saudável, Criança Feliz”, programa internacional do Grupo Sanofi cuja finalidade é contribuir para o desenvolvimento
saudável das crianças por meio de programas integrados de educação, serviços e produtos diferenciados.
A Semana do Bebê tem por objetivo firmar uma agenda positiva em favor da primeira infância por meio da mobilização
da sociedade e das autoridades municipais de saúde, educação e assistência social.
O programa disponibiliza metodologia e atividades que visam ao fortalecimento das competências familiares e dos
municípios, com a criação de políticas públicas que contribuam para aumentar a cobertura do pré-natal; reduzir a
mortalidade infantil, com ênfase no neonatal; promover o aleitamento materno; ampliar e qualificar o acesso à
educação infantil e garantir os direitos das crianças.
Os principais indicadores resultantes desse programa deverão ser divulgados pelo Unicef em 2016.
Topo da página
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Forte compromisso com a RSC no Brasil (GRI 1.2 e 4.9)
Incorporar o conceito de RSC ao pensamento estratégico e aos processos de uma organização passa pela construção
conjunta de uma nova cultura e pelo engajamento de áreas-chave. No Brasil, foram criados Comitês para organizar e
priorizar as discussões em seus vários temas. Os mesmos contam com a participação de funcionários das áreas da
companhia - ao longo do período, constituiu-se o conceito de governança compartilhada de Responsabilidade Social
Corporativa, considerando a agenda de RSC como um compromisso partilhado em vários níveis da organização.

A SUSTENTABILIDADE COMO TEMA ESTRATÉGICO E TRANSVERSAL (GRI 4.17)
Nossa governança de RSC foi estabelecida para identificar riscos e oportunidades socioambientais, visando a
fortalecer a marca Sanofi por meio da inovação e produtividade, em um modelo de crescimento sustentável com
foco no paciente, no desenvolvimento econômico e social e no respeito ao meio ambiente.
Tem como papel questionar, alinhar e estabelecer regras e critérios de sustentabilidade em todos os processos
da Sanofi. Essa governança está estruturada de forma a envolver o mais alto nível da organização: o Comitê País
(que aprova os compromissos no Brasil, alinhados às prioridades globais), um Steering Committee (que produz e
aprova o plano estratégico anual) e três Comitês de Gestão (que identificam demandas e implementam projetos).
Essa última instância tem por objetivo mobilizar um número maior de colaboradores para a gestão da
sustentabilidade.

Foram realizados dois kick-off meetings no início dos anos de 2013 e 2014, com a participação de cerca de 40
funcionários envolvidos em ações de sustentabilidade das empresas do Grupo. As agendas anuais incluíram
ainda:
3 encontros do Steering Committee e 14 reuniões com os Comitês de Gestão em 2013, e 2 encontros do
Steering Committee e 6 reuniões dos Comitês de Gestão em 2014;
Uma reunião de balanço das atividades (realizada em Suzano, na Medley e na Sanofi São Paulo);
O lançamento do relatório de responsabilidade social corporativa (edição 2011-2012).

PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE TRABALHO (GRI 4.12, 4.13)
O Grupo Sanofi tem participado de algumas iniciativas que visam ampliar o entendimento e a disseminação dos
conceitos de responsabilidade social corporativa no Brasil, bem como estimular a aplicação e o compartilhamento de
boas práticas principalmente entre as empresas do seu setor de atividade.
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A Sanofi Farma e a Genzyme são membros permanentes da Comissão de Responsabilidade Social da Interfarma
(Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa) e participam do Relatório Socioambiental da entidade desde a
sua criação, em 2009. Por meio das empresas Sanofi Farma e Medley, a organização é também associada ao Instituto
Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO).
Topo da página
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Este é o terceiro relatório de Responsabilidade Social Corporativa publicado pela Sanofi Brasil e abrange o período de
24 meses, compreendido entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2014. Neste terceiro relatório, foram
abordadas as práticas de responsabilidade social corporativa e os fatos e dados relevantes que evidenciam o
desempenho econômico, social e ambiental do Grupo no Brasil. (GRI 3.1, 3.3, 3.8)
Conforme anunciado no primeiro relatório, foi dada continuidade à padronização dos indicadores monitorados pelas
empresas do Grupo Sanofi Brasil, considerando que a Medley foi adquirida em abril de 2009, a Merial em 2010, e a
Genzyme em 2011.
Estão detalhadas em notas de rodapé as técnicas de medição de dados e bases para os cálculos, incluindo as
hipóteses e técnicas que sustentam as estimativas aplicadas à compilação dos indicadores e outras informações,
assim como explicação das consequências de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios
anteriores ou especificações quanto ao escopo ou limite do relatório. (GRI 3.9, 3.10, 3.11)
O presente relatório foi elaborado de acordo com os princípios da Global Reporting Initiative (GRI) e com as diretrizes
GRI G3.1. Também foram observadas as recomendações do Índice Farma Sustentável. Consideramos que esta
publicação atende ao nível B de aplicação (autodeclarado).
As informações divulgadas neste relatório não passaram por auditoria externa, mas estão armazenadas em um
sistema de dados que permitirá fazer a rastreabilidade dos indicadores e dos critérios de consolidação, facilitando,
assim, o planejamento dos futuros relatórios. (GRI 3.13)
Tendo em vista a relevância dos temas levantados pelo processo de materialidade realizado em 2011, e por
conta de um processo de reestruturação interna da área de RSC no final de 2013, a Sanofi Brasil decidiu não
realizar novo exercício de materialidade e, em contrapartida, complementar ou aprofundar as respostas
fornecidas no relatório anterior.
O processo, desenvolvido em 2011 com base na norma AA1000, envolveu a consulta às principais partes
interessadas da Sanofi: médicos e profissionais de saúde, pacientes, instituições de pesquisa, imprensa, governo
e terceiro setor, além de executivos e colaboradores. Temos como meta a realização de nova consulta aos
stakeholders e atualização de nossa matriz de materialidade em 2015. A nova matriz de materialidade terá
participação direta dos stakeholders internos e externos das cinco entidades do Grupo Sanofi no Brasil. (GRI
4.14, 4.15, 4.16).
A Sanofi mantém um canal direto para esclarecer dúvidas e receber quaisquer críticas e sugestões a respeito do
conteúdo desta publicação, no endereço de email comunicacaoinstitucional@sanofi.com (GRI 3.4).
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Processo de construção da materialidade (GRI 3.5, 4.14, 4.15,
4.16, 4.17)
A Sanofi realizou, em 2011, o seu primeiro processo de materialidade no Brasil em alinhamento com o adotado pelo
Grupo na França, permitindo e facilitando, assim, a comparação dos temas e o aprofundamento do conhecimento
local. A construção da matriz de materialidade da Sanofi foi realizada por consultas internas e externas das diferentes
categorias de stakeholders da empresa.
A metodologia utilizada baseou-se na norma AA1000 – Accountability Principles Standard 2008, que orienta os
processos de consulta e o engajamento de públicos estratégicos. Outra fonte de referência é a Global Reporting
Initiative (GRI), que apresenta os princípios de materialidade e a sua utilização no relatório de Responsabilidade Social
Corporativa.

Resultados e desafios

DIRETRIZES

Índice GRI - Global
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O processo de construção da matriz teve início com a elaboração de uma lista com 44 temas relevantes para o
negócio da empresa, organizados em quatro áreas-chave:

Farma Sustentável
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Pacientes;
Ética;
Pessoas;
Planeta.
Estas áreas-chave fazem parte da estratégia global de responsabilidade social corporativa do Grupo. O conteúdo
contempla recomendações do Índice Farma Sustentável, que define um conjunto de indicadores específicos para o
setor farmacêutico no Brasil e aborda tópicos como acesso a medicamentos, engajamento de stakeholders, inovação
contínua, atenção ao meio ambiente, consumo e prescrição responsáveis.

TESTE DE MATERIALIDADE
O teste foi estruturado em dois eixos, interno e externo, e combinou o estudo das boas práticas, a consulta de
documentos internos e a entrevista de diferentes stakeholders. O objetivo é classificar as expectativas dos diferentes
públicos de relacionamento sobre os temas ligados à responsabilidade social corporativa previamente identificados,
específicos do setor farmacêutico ou não.

EIXO INTERNO
Os objetivos estratégicos de RSC do Grupo Sanofi foram incluídos como elementos do eixo interno de forma a garantir
o alinhamento do teste de materialidade local com a estratégia global de Responsabilidade Social Corporativa do
Grupo.
Também foram realizadas nove entrevistas presenciais com executivos, sendo sete da Sanofi, um da Sanofi Pasteur e
um da Medley, com o objetivo de identificar o posicionamento estratégico da empresa.
Documentos internos foram consultados, como códigos, relatórios, estatutos, políticas e procedimentos. Estes
conteúdos permitiram que fosse feita uma avaliação das normas de conduta e dos processos utilizados para formalizar
a visão da empresa na condução dos negócios.
Um painel com 43 colaboradores da Sanofi Farma, Sanofi Pasteur e Medley permitiu um levantamento dos impactos
positivos e negativos sobre a sustentabilidade da organização e a identificar os riscos e as oportunidades de melhoria
de suas práticas. A representatividade dos funcionários neste processo proporcionou a Sanofi a possibilidade de
manter com eles um diálogo construtivo, sendo que eles podem expressar suas expectativas para os mais altos níveis
da empresa.

NOTAS RELEVANTES:
A empresa realiza, de maneira regular, pesquisas de clima, de modo a entender as demandas e expectativas
de seus colaboradores. Para saber mais, leia a seção “Ouvir o Colaborador”;
Periodicamente são realizadas Sessões de Comunicação entre lideranças do Grupo Sanofi e os
colaboradores a partir do nível gerencial, a fim de debater questões ligadas ao planejamento estratégico das
empresas do Grupo, desafios e performance. Em 2013, foram realizadas 3 sessões de Comunicação: uma
presidida pelo Diretor-geral do Grupo no Brasil; outra presidida pelo VP Executivo de Operações Comerciais
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Globais, e a última, pelo VP América Latina. Em 2014, foram realizadas 5 sessões de Comunicação, duas
presididas pelo Diretor-Geral da Sanofi, uma pelo Diretor-Geral da Sanofi Farma e duas pelo Vice-Presidente
da Região América Latina.(GRI 4.4)

EIXO EXTERNO
Foi aplicada uma pesquisa online que abordava temas relevantes do segmento farmacêutico junto a um painel de
quase 150 representantes dos principais públicos estratégicos para a Sanofi: médicos e profissionais de saúde,
pacientes, representantes da indústria e do setor, instituições de pesquisa, imprensa, terceiro setor e governo.
Para complementar a percepção dos colaboradores da empresa, foram organizadas entrevistas por telefone com
representantes de cada um dos seguintes sindicatos: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas,
Farmacêuticas, Plásticas e Similares de São Paulo; Sinprovesp – Sindicato dos Propagandistas e Vendedores de
Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo; e Sindusfarma – Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos
no Estado de São Paulo.
Também foi realizado um benchmark com empresas de referência do setor farmacêutico e não farmacêutico, em
áreas correlatas ou de perfil semelhante ao da Sanofi, nacionais e internacionais. A análise avaliou, por exemplo, a
existência de relatórios de sustentabilidade destas organizações, seu nível de aplicação, a utilização dos indicadores
Farma Sustentável e temas materiais, as boas práticas e os canais de comunicação usados para assuntos ligados à
responsabilidade social corporativa.
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O teste de materialidade realizado pela Sanofi no Brasil resultou em um ranking de 44 tópicos, distribuídos entre as
quatro áreas-chave da estratégia do Grupo. 17 tópicos foram selecionados como os de maior relevância. Além disso,
levando em consideração as especificidades do segmento de atuação da Genzyme, dentre os 44 tópicos, também
foram elencados na matriz de materialidade aqueles relacionados ao desenvolvimento de terapias para doenças raras,
tendo como resultado final 19 temas prioritários.
Com o objetivo de integrar os temas materiais da empresa com sua estratégia de sustentabilidade, os tópicos
selecionados foram relacionados com cada uma das áreas-chave. O processo foi realizado com a aprovação do
Steering Committee, grupo de trabalho formado por executivos de diversas áreas da empresa que acompanham o
processo do relatório.
O resultado pode ser encontrado na lista a seguir:

PERFIL E GOVERNANÇA DA EMPRESA NO BRASIL
Estrutura organizacional no Brasil;
Investimento e política de crescimento;
Quadro retrospectivo das metas das empresas do Grupo.

PACIENTES
Iniciativas de acesso à saúde;
Cooperação e parcerias científicas;
Qualidade dos produtos;
Profissionais de saúde e pacientes: manter canais abertos;
Consumo responsável.

ÉTICA
Adesão ao Código de Ética;
Relacionamento com pacientes e profissionais de saúde;
Seleção dos fornecedores e respeito aos direitos humanos;
Diálogo com os públicos de relacionamento;
Presença externa e engajamento da empresa.

PESSOAS
Segurança, saúde e qualidade de vida;
Respeito à diversidade;
Treinamento e desenvolvimento de pessoas;
Mobilizar colaboradores em benefício da comunidade.

PLANETA
Consumo responsável de recursos naturais e energia;
Preservação da biodiversidade.
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O projeto Farma Sustentável é uma iniciativa da indústria farmacêutica para promover e difundir conceitos, conteúdos
e práticas que colaboram para a gestão sustentável das empresas que atuam no setor. É um grupo de aprendizado
criado em 2004 com o objetivo de compartilhar experiências e estimular discussões sobre sustentabilidade. Nos
últimos dois anos, tem se dedicado ao desenvolvimento e aprimoramento de indicadores que monitoram informações
relevantes para a indústria farmacêutica.
Os indicadores estão organizados em cinco áreas principais: Acesso, Engajamento de Stakeholders, Inovação
Contínua, Atenção ao Meio Ambiente e Consumo e Prescrição Responsáveis. Estas diretrizes foram construídas por
um grupo de trabalho formado por profissionais de diferentes empresas do setor, dentre as quais a Sanofi, que contou
com a participação de executivos e profissionais de Responsabilidade Social, Comunicação, Negócios, Vendas e
Marketing, entre outras áreas.
O processo de validação dos indicadores Farma Sustentável envolveu diversos segmentos da sociedade, como
instituições civis e representantes da mídia especializada em negócios, além de profissionais da própria indústria
farmacêutica.
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Pioneirismo em genéricos
Sua sede fica em Campinas, São
Paulo, onde está instalada a sua
maior planta industrial, responsável
pela produção de comprimidos,
cápsulas, drágeas, líquidos,
pomadas e cremes. Referência no
mercado brasileiro de genéricos,
conta com cerca de 200 produtos
em seu portfólio e emprega 1.632
colaboradores (posição em
31.12.2014).
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Clique aqui e assista à
visão de Wilson Borges,
diretor-geral da Medley,
sobre a relação de
confiança entre o Grupo
Sanofi e o consumidor
(GRI 1.1).
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Até 2013, a Medley tinha operação na
cidade de Sumaré (SP), mas esta unidade
encerrou suas atividades em fevereiro de
2014 migrando para Brasília (DF), onde tem
capacidade de produção inicial de 50
milhões de unidades.
Com crescente atuação no segmento de similares, tem investido em lançamentos
próprios e em parcerias que complementam as suas linhas nas áreas de
endocrinologia, gastrenterologia, cardiologia, dermatologia, urologia, neurologia e
clínica geral.
Para assegurar o crescimento sustentável de seus negócios e ampliar a sua liderança
de mercado, vem trabalhando no fortalecimento de seu portfólio, na competitividade
de suas plantas industriais e em suas estratégias de distribuição.
Medley: uma marca de confiança.
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A divisão de vacinas da Sanofi tem desempenhado o seu papel de liderança por
meio de parcerias e apoio às iniciativas públicas na prevenção de doenças que
atingem a população brasileira
Com sede em São Paulo, a Sanofi Pasteur
tem a missão de contribuir para a prevenção
ou erradicação de doenças que podem ser
evitadas com vacinas.

Governança corporativa
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Seu comprometimento em desenvolver e comercializar produtos eficazes e seguros
fizeram dela uma empresa de destaque no mercado brasileiro.

Merial

A-

Comercializa atualmente 18 vacinas no País (cobrindo mais de 20 doenças
imunopreveníveis), é líder na vacinação contra a gripe, contra a poliomielite e contra a
raiva no Brasil e também no desenvolvimento e aplicação de programas de vacinas
em empresas. Globalmente, investe mais de €1 milhão em pesquisa e
desenvolvimento por dia.

O diretor-geral da Sanofi
Pasteur, Hubert Guarino,
fala sobre a parceira do
Grupo Sanofi com
instituições públicas e
privadas em prol da saúde
(GRI 1.1).

Ainda no Brasil, dispõe de uma vasta gama de vacinas pediátricas para recémnascidos e crianças, além de se destacar por seu amplo portfólio para viajantes e
residentes em áreas tropicais. Desenvolve vacinas que atendem necessidades de
relevância na saúde pública, como a vacina contra a dengue, que já comprovou a sua
eficácia e segurança em grandes estudos clínicos de fase 3, resultando em eficácia de
60,8% contra os 4 sorotipos de dengue e, ainda mais, reduzindo casos graves em
95,5% e as hospitalizações em 80%, impactando de forma positiva a saúde pública.
Documentos pra registro desta vacina já estão sendo providenciados e, em breve,
aguardamos a aprovação da ANVISA.
Outros agentes causadores de grande morbidade e mortalidade, a exemplo de
clostridium dificille e pseudomonas aeruginosa, também estão no escopo da Sanofi
Pasteur como infecções imunopreveníveis nos próximos anos.
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A Genzyme é uma das líderes mundiais em
biotecnologia e tem como foco o
desenvolvimento de terapias para doenças
raras e debilitantes.
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Viabilizar soluções e terapias transformadoras para pacientes com
necessidades médicas raras e debilitantes, gerando esperança onde antes não
havia é o maior compromisso da Genzyme
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Desde sua fundação em Boston (Massachusetts, Estados Unidos), em 1981, é
pioneira em tratamentos inovadores, hoje oferecidos em quase 100 países. A empresa
foi adquirida pela Sanofi em 2011.
Suas plataformas de pesquisa incluem terapias de reposição enzimática, terapias de
anticorpos, polímeros e pequenas moléculas, terapia gênica e biomateriais. Com sede
em São Paulo, emprega 133 colaboradores (posição em 31.12.2014) e é líder em
vários dos segmentos onde atua.
No Brasil, disponibiliza terapias para quatro doenças genéticas raras (Gaucher, Fabry,
Mucopolissacaridose tipo I (MPS I) e Pompe) e um medicamento para diagnóstico e
suporte ao tratamento do câncer de tireoide , e, a partir de 2014, para esclerose
múltipla. O Brasil é o segundo país no mundo em número de pacientes com a doença
de Gaucher, sendo que mais de 90% se beneficiam de terapias desenvolvidas pela
Genzyme. Desde 1998, a enzima para doença de Gaucher faz parte da lista de
Medicamentos Excepcionais (Componentes Especializados) do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Em março de 2014, foram aprovadas pela Anvisa duas terapias para a esclerose
múltipla, permanecendo em fase de registro uma terapia para hipercolesterolemia
familiar. Neste período e já em fase final de pesquisa clínica, destacavam-se, ainda,
dois compostos para administração oral no tratamento das doenças de Gaucher e
Fabry e uma terapia para a doença de Niemann-Pick do Tipo B.
Além de manter laboratórios próprios, a Genzyme colabora com pesquisadores de
universidades, instituições de pesquisa, empresas privadas e organizações
governamentais no mundo todo. Sua participação é ativa no Brasil, com foco na
descoberta e no desenvolvimento de tratamentos para necessidades médicas não
atendidas.

RECONHECIMENTO PÚBLICO (GRI 2.10):
Em março de 2013, a presidente da
Genzyme Brasil, Eliana Tameirão, foi
eleita uma das dez melhores
executivas do País, de acordo com
pesquisa realizada pelo jornal Valor
Econômico e a Egon Zehnger
International;
Pelo sétimo ano consecutivo, em 2014, a empresa também figurou entre as
melhores para trabalhar no Brasil, segundo a revista Época/Great Places to
Work.
Topo da página
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A diretora-geral da
Genzyme, Eliana
Tameirão, comenta o
desafio diário que é estar
ao lado de pacientes com
doenças raras e
debilitantes (GRI 1.1).
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Governança corporativa
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A Merial nasceu há quase duas décadas
pela afinidade de valores e objetivos entre
Rhodia-Merieux e MSD AgVet, que, na
segunda metade da década de 90, se
anteciparam às transformações do mercado
de proteínas animais e animais de
companhia, e se uniram para garantir
presença global e disponibilizar um completo
portfólio de produtos inovadores, seguros e
altamente eficientes.
No Brasil tem presença marcante nas principais atividades relacionadas à saúde
animal: antiparasitários para bovinos, vacina contra febre aftosa, vacinas para aves, e
antiparasitários e vacinas para pets, com marcas globais, como Frontline®, Ivomec®,
Eprinex®, Topline®, Vaxxitek®, Circovac®, Eqvalan®, Previcox®, Recombitek®,
SprintVac®, Aftobov®, Rabisin® e Gallimune®; tecnologias inovadoras, como a
vacinadora in ovo Ovojector®; e o Programa Soma e Eu Que Vacino e a Campanha
Vacinas Salvam Vidas!.

PORTFÓLIO MAIS COMPETITIVO PARA GANHAR
MERCADO
No Brasil, a Merial já ocupa posição de liderança em medicamentos
antiparasitários (para ruminantes, animais de companhia, equinos e aves,
por exemplo), levando tecnologia de ponta para os usuários. Além disso, a
parceria com o laboratório Clarion Biociências, também realizada em 2014,
possibilitou à divisão de saúde veterinária da Sanofi ampliar o portfólio de
produtos ainda mais robusto e competitivo, que passou de 26 medicamentos
para 42 (16 fabricados pela empresa goiana).

Entre os principais empreendimentos que reforçaram a presença da Merial no Brasil,
estão a unidade de produção de produtos injetáveis para bovinos com certificação
FDA, a instalação da unidade de produção de pastas antiparasitárias para equinos
(Eqvalan®) e o lançamento mundial da vacina recombinante Vaxxitek®, líder na
vacinação das doenças gumboro + marek. Outros produtos importantes, como a
vacina Circovac®, contra a circovirose suína, e o antiparasitário para bovinos
Eprinex® vieram enriquecer o portfólio no País.

Recentemente, a Merial trouxe ao Brasil as incubadoras in ovo Ovojector® e

http://rsc.sanofi.com.br/web/nossa_visao/empresa/sanofi_no_brasil/merial[14/10/2016 14:28:31]

Jorge Espanha, diretorgeral da Merial, fala sobre
a presença industrial
sólida do Grupo Sanofi
Brasil, em saúde humana
e animal (GRI 1.1).
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finalizou a unidade de fabricação de Nexgard® (tabletes mastigáveis para
cães para prevenção de pulgas e carrapatos), que será plataforma de
exportação para mais de uma centena de países em todos os continentes,
levando para o mundo o elevado padrão de qualidade da companhia.
Topo da página
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Sanofi no Brasil (GRI 1.1, 1.2, 2.7, 2.8, 2.9)
O Grupo Sanofi está há mais de cinco décadas no Brasil, emprega 5.352
colaboradores (posição em 31.12.2014) e, nos últimos anos, investiu no País mais de
US$ 125 milhões em estudos clínicos e epidemiológicos. A filial conta com uma
unidade de pesquisa dedicada na qual mais de 100 profissionais gerenciam, a cada
ano, 70 estudos em média. A subsidiária brasileira é a segunda maior operação do
Grupo Sanofi em mercados emergentes e ocupa posições de liderança em
medicamentos inovadores e de referência, OTC, genéricos e similares.
Graças a uma plataforma industrial sólida, constituída de quatro fábricas (uma da
Sanofi, duas da Medley e uma da Merial), o Grupo Sanofi Brasil produz mais de 95%
dos medicamentos de saúde humana que vende no País e disponibiliza um dos mais
amplos portfólios do mercado brasileiro, com 350 produtos e mais de 500
apresentações. Em Saúde Animal, produz mais de 100 itens, entre medicamentos e
vacinas, e é uma das principais unidades industriais exportadoras da empresa no
mundo.
Sua sede administrativa está localizada na cidade de São Paulo, na Av. Major Sylvio
de Magalhães Padilha, 5.200 - Edifício Atlanta, Jd. Morumbi, 05693-000, fone (11)
3759-6000 (GRI 2.4).
Notas relevantes:
A unidade industrial da Medley em Sumaré (São Paulo) encerrou suas
atividades em fevereiro de 2014 devido à transferências das atividades para
Brasília (Distrito Federal). O site de Brasília contratou seus primeiros
operadores em janeiro de 2013, sendo que os primeiros produtos fabricados
na unidade foram distribuídos em novembro de 2013;
Em setembro de 2014, a Merial anunciou o investimento de R$ 55 milhões na
expansão de uma fábrica para produção de Nexgard, que servirá de plataforma
para exportação a mais de 100 países.

EMPRESAS SANOFI NO BRASIL (GRI 2.1, 2.2, 2.3, 2.6)
1) Sanofi Farma (Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda. e Sanofi-Aventis Comercial e
Logística Ltda.): é a maior operação do Grupo no Brasil. Em seu portfólio de cerca de
130 produtos, estão incluídos medicamentos maduros de prescrição, vários deles
referência em suas classes terapêuticas, além de conhecidas marcas OTC (produtos
isentos de prescrição médica);
2) Medley (Medley Indústria Farmacêutica Ltda. e Medley Farmacêutica Ltda.): é
referência no mercado brasileiro de genéricos e tem participação expressiva no
segmento de similares. Com capacidade para produzir 200 milhões de unidades
anuais, tem vários genéricos entre os mais vendidos do País;
3) Sanofi Pasteur (a Sanofi Pasteur, divisão de vacinas do Grupo Sanofi no
Brasil, está juridicamente integrada à empresa Sanofi-Aventis Comercial e
Logística Ltda.): está entre os líderes mundiais de vacinas de uso humano,
comercializando atualmente no Brasil 18 vacinas, abrangendo mais de 20 doenças
imunopreveníveis. Ocupa posição de liderança na comercialização da vacina da gripe
e no fornecimento da vacina contra a raiva e da vacina inativada contra a poliomielite
(VIP) no mercado brasileiro;
4) Genzyme (Genzyme do Brasil Ltda): é pioneira em pesquisar, descobrir e
proporcionar terapias transformadoras a pacientes com necessidades médicas
especiais e não atendidas, com foco em doenças raras, neurológicas, incluindo a
esclerose múltipla, doenças cardiovasculares, endócrinas e autoimunes;
5) Merial (Merial Saúde Animal Ltda.): líder mundial em saúde animal, possui fábrica
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Três plantas
industriais no Brasil

95

produzem
% dos
medicamentos
vendidos no País
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em Paulínia e sede em Campinas, São Paulo. A filial ocupa posições de destaque no
mercado brasileiro, com mais de 100 produtos, entre biológicos para diversas
espécies (como vacinas contra a febre aftosa e raiva canina), e farmacêuticos, para
animais de companhia e produção animal, com marcas consideradas referência em
suas categorias, como FRONTLINE®, NexGard®, VAxxitec® and Ivomec®. A
empresa exporta 60% de sua produção para outros países.
Nota:
Desde 2011, o Grupo Sanofi-Aventis utiliza o nome Sanofi. No Brasil, esta marca
também foi adotada, porém, permaneceram inalteradas as razões sociais das
empresas que compõem este relatório. Para simplificar a comunicação e
interpretação das informações e indicadores aqui presentes, elas serão
denominadas Sanofi Farma (ex-Sanofi-Aventis), Medley, Sanofi Pasteur, Genzyme e
Merial. As cinco empresas constituem o Grupo Sanofi Brasil ou, simplesmente,
Sanofi Brasil.
Após 01/08/2014, as empresas Sanofi Aventis Comercial e Logística Ltda e Medley
Comercial e Logística Ltda passaram a integrar as empresas Sanofi-Aventis
Farmacêutica Ltda e Medley Indústria Farmacêutica Ltda, respectivamente.
Topo da página
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Pacientes
A Sanofi coloca o desenvolvimento de soluções inovadoras para os pacientes no centro de sua estratégia de
crescimento.
Enxergar o paciente além da doença e do tratamento é o desafio que move as empresas do Grupo a encontrar
respostas mais efetivas às demandas atuais de saúde, a propor iniciativas e a definir processos mais alinhados aos
seus segmentos de atividade. Além de disponibilizar um portfólio amplo e diversificado, composto de medicamentos
inovadores e tradicionais, de uma variada linha de genéricos, vacinas, terapias para doenças raras, biotecnologia e
produtos para a saúde animal, a organização busca desenvolver soluções adaptadas às necessidades do País,
principalmente na área de acesso e integração de cuidados.
O Grupo também dedica atenção especial a doenças com impacto significativo em saúde pública, como dengue, raiva,
gripe, leishmaniose e a doença de Chagas, firmando parcerias científicas e tecnológicas inéditas com instituições
brasileiras, públicas e privadas.
Ao longo de quase seis décadas de presença no Brasil, o Grupo participa ativamente do desenvolvimento da indústria
farmacêutica brasileira, muito além de seu papel de fabricante de medicamentos e vacinas. De várias maneiras, tem
apoiado os esforços públicos para fortalecer o complexo industrial da saúde, ampliar o acesso a terapias de maior
complexidade e estimular o protagonismo das instituições científicas do País.
Os diferentes canais de atendimento ao consumidor, como o SAC, as plataformas digitais e os programas de atenção
ao paciente, são bons exemplos da importância que a empresa atribui à qualidade de sua comunicação e à
diferenciação dos serviços que coloca à disposição dos pacientes, profissionais de saúde e público em geral.
Os programas de cooperação técnico-científica firmados com várias instituições brasileiras de saúde, as atividades de
pesquisa clínica no País e a estratégia de desenvolvimento do portfólio traduzem seu compromisso de trazer
respostas inovadoras para necessidades médicas ainda não satisfeitas e, ao mesmo tempo, para o atendimento às
demandas por medicamentos essenciais, acessíveis e de qualidade reconhecida.
O investimento social da Sanofi, ao longo de quase duas décadas, vem priorizando a saúde e a infância, bem como
populações desfavorecidas, em programas de prevenção, educação, humanização e acesso a medicamentos,
beneficiando, em média, 2,5 milhões de brasileiros por ano. Os programas apoiados ou desenvolvidos pela empresa
respondem a necessidades identificadas e sustentadas pelos profissionais de saúde das instituições beneficiadas.
Com visão de longo prazo, essas intervenções visam a desenvolver modelos replicáveis de atenção complementar,
envolvendo equipes multidisciplinares e com foco mais abrangente no cuidado com o paciente.
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Índice GRI - Global Reporting Initiative
Criada em 1997, a Global Reporting Initiative (GRI) reúne representantes de governos, empresas, ONGs e
especialistas de todo o mundo para desenvolver, conjuntamente, indicadores de gestão e diretrizes para a
elaboração de relatórios de sustentabilidade. É a ferramenta mais utilizada pelas organizações para a
comunicação do seu desempenho social, ambiental e econômico.
Os relatórios GRI contribuem para o engajamento do público de interesse, a reflexão e
o conhecimento dos impactos das operações, a definição de indicadores e o
aperfeiçoamento das estratégias de uma empresa. O objetivo da entidade é incentivar a
construção de uma gestão focada na sustentabilidade, além de fornecer parâmetros
para a elaboração dos relatos precisos e atualizados.

SF : Sanofi Farma
SP : Sanofi Pasteur
MD : Medley
MR : Merial

Resultados e desafios

GE : Genzyme

Índice GRI - Global
Reporting Initiative
Farma Sustentável

TABELA GRI (PERFIL GRI 1.2, 3.6, 3.7, 3.12)

Business cases
Últimas notícias

Visualizar a tabela completa

1. Estratégia e Análise

Indicador

Descrição

Análise GRI Links/Comentários

1.1

Declaração do presidente ou diretorpresidente sobre a relevância da
sustentabilidade para a empresa e sua
estratégia

Completo

Nossa visão
SF SP MD
Nossa visão > Sanofi no Brasil MR GE
> Medley
Nossa visão > Sanofi no Brasil
> Sanofi Pasteur
Nossa visão > Sanofi no Brasil
> Genzyme
Nossa visão > Sanofi no Brasil
> Merial
Nossa visão >
Responsabilidade Social
Corporativa > Visão global de
RSC na Sanofi

1.2

Descrição dos principais impactos, riscos e
oportunidades

Completo

Nossa visão > A empresa >
Sanofi no Brasil
Nossa visão > A
Responsabilidade Social
Corporativa > Relatório de
RSC
Nossa visão > A
Responsabilidade Social
Corporativa > Relatório de
RSC > Resultados e desafios
Nossa visão > A
Responsabilidade Social
Corporativa > Relatório de
RSC > Business cases
Nossa visão > A
Responsabilidade Social
Corporativa > Forte
compromisso com a RSC no
Brasil
Ao longo do relatório, estão
explícitas as descrições dos
impactos significativos
causados pela Sanofi sobre a
sustentabilidade e os riscos,
desafios e oportunidades a
eles associados.
O leitor também poderá
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Limite

SF SP MD
MR GE
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encontrar, em cada indicador
qualitativo e quantitativo
relatado, as principais
conclusões sobre o progresso
no tratamento desses temas, e
o desempenho relacionado,
seja aquém ou além do
esperado, incluindo os
principais processos para
abordar o desempenho da
companhia.
2. Perfil Organizacional
3. Parâmetros para o Relatório
4. Governança, Compromissos e Engajamento
5. Informações sobre a abordagem de gestão
6.Indicadores de desempenho
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Business case:
Eventos: cuidados especiais a pacientes crônicos e idosos
A Sanofi não mede esforços para promover ações com foco na
saúde de seus pacientes. Exemplo disso é o Cuidadores, conjunto
de eventos lançado em 2013, voltado a pessoas que cuidam de
pacientes com limitações, idosos ou acometidos por algum quadro
crônico.
O projeto foi criado para apoiar este público, que representa uma
forte influência na adesão aos tratamentos e tem dificuldade em
encontrar informações específicas sobre seu papel e os cuidados
com o paciente.
Em 2013, foram realizados encontros, palestras e atividades sobre alimentação, atividade física e bem-estar, com foco
temático em saúde óssea, além de informações e orientações sobre prevenção de quedas.
Em 2014, três encontros foram realizados: participação no evento Saúde do Idoso com palestras sobre Osteoporose,
Osteoartrite e Hipertireoidismo; evento próprio para cuidadores de pacientes com Osteoporose e Osteoartrite, com a
participação de 28 pessoas; e evento próprio voltado para cuidadores de pacientes em tratamento de câncer: 41
cuidadores participaram de palestras sobre nutrição, depoimentos de superação, debates sobre bem-estar e
autoestima, e dicas de maquiagem e beleza. Os presentes também receberam o livro “Comida que Cuida – Mais Cor
no Prato e na Vida durante o Tratamento do Câncer”.

SAÚDE DO IDOSO
O evento Saúde do Idoso recebeu oito mil pessoas em sua primeira
edição, em 2013, e seis mil em 2014. A iniciativa visa a divulgar
informações sobre saúde, atividade física e qualidade de vida para
pessoas da terceira idade, além da realização de exames gratuitos
como aferição de pressão arterial e testes para diabetes, glaucoma,
catarata e hepatite C (foram seis mil exames em 2013) e orientação
para o autoexame de tireoide (em 2014). Esta é uma iniciativa do
Instituto Saúde Brasil com o apoio da Sanofi.

Topo da página
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Business case:
Inovação com profissionais da saúde
GRUPO SANOFI FIRMA PARCERIA COM O PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
Em 2013, a Capes e Sanofi selecionaram, em duas fases, oito doutores (PhD) em áreas específicas da toxicologia
pré-clínica nos centros de suas unidades DSAR (Drug Safety Animal Research), distribuídas em Boston, Frankfurt,
Paris e Montpellier, para participar do Ciência Sem Fronteiras, programa de cooperação científica do Ministério da
Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que visa a promover a internacionalização da ciência,
tecnologia e inovação.
As atividades foram realizadas entre maio e julho de 2014, em uma experiência bem sucedida. A Sanofi estuda a
possibilidade de ampliar o programa para outras áreas (vacinas) e pesquisas sobre o câncer (bioinformática, química
medicinal, farmacologia e identificação de novos alvos biológicos).

FELLOWSHIP
Em 2014, pelo terceiro ano consecutivo, a Sanofi apoiou a Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do
Esporte na realização do programa de capacitação e atualização científica Travelling Fellowship. O número crescente
de inscritos nas três edições atesta a relevância da iniciativa: 40 em 2011, 80 no ano seguinte e 95 em 2013.
Os dois ortopedistas aprovados puderam conhecer centros brasileiros de referência em traumatologia esportiva, como
a Escola Paulista de Medicina, o Hospital das Clínicas de São Paulo e o HOME, um dos maiores centros de
tratamento e recuperação de esportistas do País, em Brasília; e a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos,
onde visitaram um dos mais avançados centros mundiais da especialidade. Também puderam observar o trabalho
desenvolvido em quatro clubes de futebol profissional do Brasil: Corinthians, Flamengo, Coritiba e Atlético Mineiro.

PRÊMIO RECONHECE INICIATIVAS DE IMPACTO NA SAÚDE PÚBLICA
Nos dois últimos anos, o Prêmio Medical Services recebeu um total
de 298 projetos inscritos: 150 em 2013, vindos de 57 cidades de 17
Estados brasileiros, e 148 em 2014, enviados de 59 cidades em 16
Estados brasileiros. Neste último ano, foram 49 semifinalistas, 19
finalistas e nove vencedores (conheça os projetos ganhadores nos
boxes abaixo).

Em sua 6ª edição, o prêmio teve por objetivo valorizar trabalhos inovadores de profissionais de saúde, que tragam
avanços efetivos para a saúde pública, e ainda estimular o compartilhamento de experiências entre médicos,
acadêmicos e instituições. A novidade da última edição foi a criação da categoria “Inovação Tecnológica em Saúde
Pública”.
Desde o seu lançamento, em 2009, o prêmio já recebeu mais de mil trabalhos de todo o País, que tratam desde
melhorias na gestão dos serviços de saúde, de procedimentos clínicos, programas de capacitação de profissionais,
criação de banco de dados e otimização de procedimentos até a criação de programas de atenção aos pacientes.

CONHEÇA OS TRABALHOS VENCEDORES EM 2014:
Projetos: Teste rápido para diagnóstico da dengue: avaliação prospectiva do desempenho e do impacto no
manejo clínico da doença.
Projetos: Diagnóstico precoce no câncer de laringe: a prevenção como um fator prognóstico através de método
inovador de laringoscopia direta.
Projetos: e-Supere: rede social para pesquisa clínica.
Ações: Impacto da intervenção farmacêutica sobre o perfil de segurança do paciente e custo do tratamento da
osteoporose.
Ações: Programa Mamamóvel.
Ações: Projeto Capevi: uma proposta de integração intersetorial no âmbito do acolhimento, notificação e
atendimento dos casos de violência doméstica e sexual em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro.
Doutorandos: Localizador de Unidades de Pronto Atendimento e Hospitais – aumento da eficácia do sistema de
saúde através de aplicativo gratuito.
Medicina Tropical (projetos): Inseticidas multifuncionais baseados em lipídios fenólicos para controle de insetos
vetores.
Medicina Tropical (ações): Plano de ação de controle da malária da UHE Santo Antônio.
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CONHEÇA OS TRABALHOS VENCEDORES EM 2013:
Projetos: Vacinação segura: notificação de procedimentos inadequados em vacinação e estratégias de
superação.
Doutorandos: Imunogenicidade de uma proteína de fusão contendo epítopos imunodominantes de Ag85C,
MPT51 e HspX de Mycobacterium tuberculosis em camundongos e em infecção ativa de tuberculos.
Ações: Implementação de técnica de metagenômica: descoberta de dois novos vírus da família Circoviridae em
amostra de fezes humanas.
Medicina Tropical: Avaliação da soroprevalência da infecção pelo vírus da Hepatite A em crianças e
adolescentes de Campos dos Goytacazes - RJ e potencial impacto da implantação da vacina para os munícipes.
Para participar, os interessados devem se inscrever no site:
www.premiomedicalservices.com.br

ESPECIALISTAS DO FUTURO
A Sanofi e a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (ASBAI) iniciaram, em agosto de 2014, o programa
Especialista do Futuro, voltado para o auxílio na formação de médicos residentes de alergia e imunologia no Brasil. O
objetivo é atuar no desenvolvimento destes especialistas.
As inscrições foram realizadas por 27 candidatos de diferentes serviços de alergia e imunologia do País, sendo que
apenas 20 atendiam aos critérios de seleção. Destes 20 inscritos, 10 foram selecionados e participaram do programa
de atividades do projeto: cursos de imersão em urticária, espirometria e treinamento prático com manequins em Asma
e Anafilaxia – AALS (Anaphylaxis and Asthma Life Support) realizados pela ASBAI com os melhores profissionais
brasileiros, além de cursos de gestão.
Também esiveram no Congresso Brasileiro e Mundial WISC 2014 (Rio de Janeiro), onde um residente, por meio de
um sorteio, foi contemplado com a participação no Congresso da Academia Americana de Alergia e Imunologia em
Houstou, Texas, em 2015.
Topo da página
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Business case:
Projeto promove debate sobre diabetes nas escolas
Em 2014, a Sanofi lançou o Programa Kids – Crianças e o Diabetes
nas Escolas, que visa a promover um ambiente escolar seguro para
crianças e jovens com diabetes tipo 1. Trata-se de uma iniciativa de
educação, sensibilização e conscientização que busca o controle do
diabetes e a promoção da qualidade de vida.
O projeto promoveu encontros e atividades nas 15 escolas (públicas
e privadas) contempladas, sendo 13 em São Paulo e duas no Ceará.
A programação incluiu palestras interativas com conteúdos lúdicos
sobre o funcionamento do corpo, noções básicas de diabetes, jogos
de perguntas e respostas e atividades físicas.

Por meio de oficinas práticas, professores, cuidadores e pais de alunos portadores de diabetes também foram
preparados a influenciar discussões sobre hábitos saudáveis e reunir esforços em prol do controle do peso e da
obesidade infantil, bem como da redução do estigma e do isolamento social. Eles receberam material explicativo, com
atividades teóricas e práticas, sobre sintomas, monitoramento e tratamento da doença, alimentação, complicações e
autoconhecimento.
Foram impactados cerca de 15.500 estudantes e familiares, e 180 professores e cuidadores. Esta é uma iniciativa
conjunta em saúde pública realizada entre a Sanofi, a Federação Internacional de Diabetes (IDF) e a Associação de
Diabetes Juvenil (ADJ). O programa foi aprovado pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Diabetes
(SBD) e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).
Topo da página
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Business case:
O paciente no centro
A Sanofi vem trabalhando cada vez mais forte para enxergar o paciente além da doença e do tratamento. Este desafio
move todas as empresas do Grupo a buscar respostas mais efetivas às demandas atuais de saúde. Dessa forma, tem
mobilizado seus colaboradores, no mundo todo, a fomentar iniciativas e programas institucionais dentro de suas
principais especialidades, numa visão coerente e sustentável.
Em 2014, o Grupo Sanofi contratou Anne Beal, especialista em pediatria e saúde pública e uma das profissionais
mais reconhecidas na indústria biofarmacêutica, para ocupar um cargo inédito na empresa de Chief Patient Officer.
Esta nomeação traduz o compromisso da organização de entender melhor as necessidades dos pacientes, por meio
de processos mais integrados e de soluções que levem em consideração a perspectiva dos mesmos.
Neste ano, a Sanofi global divulgou sua “Política de interação com pacientes e grupos de pacientes”, com princípios
que promovem uma nova filosofia e colocam as pessoas no centro de suas decisões, independente das patologias
ou condições clínicas. Esta governança prevê regras claras de interação e apoio a grupos de pacientes,
principalmente em suas atividades de educação, prevenção e sensibilização.
Em junho de 2014, durante visita de executivos do Grupo ao Brasil, foi realizada a exposição “Beyond the disease”,
apresentando cerca de 60 iniciativas orientadas aos pacientes, implementadas pelas cinco empresas Sanofi no
País, incluindo a Merial, divisão de saúde animal do Grupo.
Topo da página
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Business case:
Equilíbrio de gêneros na estratégia da Sanofi
Como líder global em seu segmento, a Sanofi entende que empresas que apresentam resultados relevantes e
soluções inovadoras incluem a diversidade em sua estratégia. Diante disso, o Grupo direciona uma série de soluções
que visam a garantir uma proporção balanceada de homens e mulheres em seu quadro de empregados em todos os
níveis hierárquicos, mantendo, assim, a sua vocação competitiva.

RESULTADOS E INICIATIVAS EM 2014

Presença jovem no
negócio

Em março, marcando o Dia
Internacional da Mulher, a Sanofi
realizou o evento Mulheres em
Destaque. Com a presença de
cerca de 500 colaboradoras e
lideranças femininas da Sanofi
Farma, Pasteur, Genzyme,
Medley e Merial, a discussão girou
em torno do papel da mulher na
sociedade e no mercado de
trabalho, os obstáculos à maior
participação feminina em posições
de liderança e os avanços do
Grupo na questão do equilíbrio de
gênero.
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Em março, marcando o Dia Internacional da Mulher, a Sanofi realizou o evento Mulheres em Destaque. Com a
presença de cerca de 500 colaboradoras e lideranças femininas da Sanofi Farma, Pasteur, Genzyme, Medley e
Merial, a discussão girou em torno do papel da mulher na sociedade e no mercado de trabalho, os obstáculos à
maior participação feminina em posições de liderança e os avanços do Grupo na questão do equilíbrio de gênero.
No mesmo mês, a Sanofi assinou, em Brasília, o termo de compromisso da quinta edição do Programa PróEquidade de Gênero e Raça da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) do governo federal. Na ocasião, 83
organizações públicas e privadas referendaram o acordo em prol da igualdade de direitos entre homens e mulheres
nas organizações e, consequentemente, na sociedade. Reforçando esta iniciativa, a empresa criou o Comitê Brasil
de Equidade de Gênero e Raça, grupo que tem por principal objetivo a construção de um ambiente em que as
diferenças sejam percebidas como componente estratégico para o negócio.
Em maio, a Sanofi apoiou pelo terceiro ano consecutivo o Women’s Forum Brasil, que apresentou o tema “Criando
uma economia vibrante para todos”. O evento, realizado em São Paulo, reuniu lideranças femininas nacionais e
internacionais de vários segmentos e debateu o papel da mulher no desenvolvimento econômico e social do País e
na América do Sul. Na ocasião, a cardiologista Rosa Celia Pimentel, fundadora do Pro Criança Cardíaca, recebeu a
homenagem “Amazing Woman” e, com o suporte da Sanofi, foi realizada a mesa-redonda “Promovendo as mulheres
no setor de saúde”, mediada pela jornalista Tânia Morales.
A companhia patrocinou o 4° Fórum Mulheres em Destaque, realizado no mês de novembro em São Paulo. Com
mais de 30 palestrantes, painéis interativos e talk shows, foram discutidos temas ligados à importância da liderança
feminina e seus desafios. O evento contou com a presença de algumas das principais executivas da Sanofi e de
outros setores do mercado.
Neste ano, o Movimento MUSAS chegou à sua terceira causa, o “Comer + Saudável”, convidando as mulheres a
refletir sobre a adoção de melhores hábitos alimentares mediante atitudes simples do dia a dia. Conheça mais sobre
a iniciativa em: Movimento convida as mulheres a praticar atividades físicas e a comer mais saudável

RESULTADOS E INICIATIVAS EM 2013
Em março, um encontro de executivas do Grupo Sanofi com a vice-presidente sênior de Auditoria e Controles
Internos, Marie-Helène Laimay, promoveu interessante debate sobre os desafios para ascensão das mulheres nos
altos escalões do Grupo.
Em outubro , a presidente Dilma Roussef abriu a sala do Palácio do Planalto para receber 52 CEOs reunidas pela
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ministra-chefe da Casa Civil, Gleise Hoffmann. O grupo, liderado por Luiza Trajano, do Magazine Luiza, reuniu
mulheres líderes de empresas, incluindo a diretora-geral da Genzyme, Eliana Tameirão.
Em 2010, o Grupo criou o Women Leadership Council para engajar a alta direção da companhia no
desenvolvimento de suas colaboradoras em todas as partes do mundo.

Saiba mais sobre os indicadores de diversidade do Grupo Sanofi aqui.
Topo da página
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Business case:
Movimento convida as mulheres a praticar atividades físicas e a
comer mais saudável
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Desde o seu lançamento, em 2012, o Movimento MUSAS (Mulheres
Unidas de Atitudes Saudáveis) conquistou a marca de 1,2 milhão de
fãs no Facebook1 e 69 mil mulheres cadastradas em seu canal na
internet.
Em 2013, lançou a sua segunda causa, o “Movimentar-se +”, que
buscou sensibilizá-las para a importância da prática de exercícios
físicos e teve como madrinha a atleta Fernanda Keller. Já em 2014,
o convite para “Comer + Saudável” foi feito pela apresentadora e
cineasta Marina Person.
Com vídeos e dicas, as madrinhas mostraram que, com mudanças simples na rotina e um pouco de força de vontade,
é possível levar uma vida com muito mais qualidade, disposição e energia. Enquanto Fernanda, em 2013, apresentou
as vantagens das atividades físicas “sem segredo”, Marina, em 2014, mostrou como é possível ter uma alimentação
saudável saborosa e descomplicada.
O MUSAS tem como plataforma uma rede social colaborativa pela qual as mulheres têm acesso a conteúdos
diretamente ligados às questões e aos desafios próprios do universo feminino. O programa prevê que atitudes
saudáveis praticadas por umas inspirem e sejam usadas por outras, apresentando um novo olhar sobre seus dilemas
e impulsionando transformações positivas.
Por meio de reflexões construídas com base na realidade de cada uma, as cadastradas geram um pensamento crítico
sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea em toda a sua complexidade. Temas como relacionamento,
maternidade, trabalho entram na pauta das conversas de uma forma muito concreta e sem rodeios.
Em todos os módulos, durante 100 dias, as participantes do movimento recebem dicas sobre o tema da vez, além de
poder assistir a dez vídeos e ler dez artigos sobre o tema especialmente produzidos para a plataforma.
A cada ano, o programa promove uma causa ligada à saúde e ao bem-estar da mulher. A do ano de lançamento
(2012) foi “Valorizar-se +”, que tinha como foco a promoção da autoestima. A quarta e última causa, prevista para
2015, debruça sobre a importância de “Relaxar +”.

RECONHECIMENTOS (GRI 2.10)
Em 2014, o MUSAS ganhou dois importantes prêmios. Um deles na categoria Marketing Digital do Prêmio
Marketing Contemporâneo, promovido pela Associação Brasileira de Marketing e Negócios. A iniciativa recebeu
destaque pela banca de jurados e esteve ao lado de projetos como o filme "Malévola", da Disney, e a campanha
“Dove Retratos da Real Beleza”, da agência Ogilvy.
O segundo foi o 40° Prêmio Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial), reconhecido como a
premiação mais importante em comunicação corporativa no País. O MUSAS ficou em primeiro lugar no tema
“Mídia Digital”, na etapa regional em São Paulo.
1. Em 31 de dezembro de 2014.
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Business case:
Academia Grupo Sanofi: formação e desenvolvimento dos
colaboradores
A Academia reúne todas as iniciativas educacionais das
empresas do Grupo no País, oferecendo uma grade
diversificada de cursos – presenciais e formatados para
educação à distância – sobre temas que vão desde gestão
de projetos e processos, liderança, carreira, até programas
específicos sobre as competências, os negócios e a
estratégia da organização.
Através do ambiente digital criado para acomodar os cursos, o aluno tem acesso a conteúdos interativos e elementos
que tornam o processo de aprendizagem mais dinâmico, como artigos, vídeos e apostilas. O resultado tem sido
bastante positivo: em 2013, apenas no âmbito da Sanofi Farma e Pasteur (sede e Força de Vendas), o projeto
contabilizou 1.847 pessoas impactadas pelas ações à distância, e em 2014, 1.638 pessoas. Desde 2010, já foram
realizados 4.589 cadastros, com tempo estimado de acesso em quase quatro horas diárias, 132 trilhas de aprendizado
e 98 vídeos.
Em 2013, 4.024 pessoas participaram de treinamentos presenciais. Em 2014, foram 4.300 pessoas. As ações in
company existem há 10 anos e continuam sendo fundamentais na capacitação e reciclagem dos colaboradores. Os
treinamentos presenciais permitem também que o próprio funcionário faça a sua inscrição e escolha os módulos de
estudos de acordo com suas necessidades, interesses e plano de desenvolvimento individual, assumindo o papel de
gestor de sua carreira.

Tabelas

RECONHECIMENTO (GRI 2.10)
A Academia Grupo Sanofi ganhou, em 2014, três troféus do Prêmio Bumerangue, promovido pelo Sindusfarma
(Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo), que reconhece as empresas com os
melhores programas de desenvolvimento em Recursos Humanos da indústria farmacêutica.
As iniciativas vencedoras foram: o Case Academia (metodologia que estimula os times a compartilhar as
melhores práticas e apoia o desenvolvimento profissional), Next Generation (prepara funcionários para o futuro da
organização) e Relatório de Acompanhamento de Campo (processo de feedback formal e estruturado, construção
e preservação do histórico profissional e reconhecimento de aspectos positivos).
Os dois primeiros programas (Case Academia e Next Generation) pertencem à Sanofi e o Relatório de
Acompanhamento de Campo à Medley. Cada uma das iniciativas venceu em quatro categorias.
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Business case:
Iniciativas inovadoras da fábrica de Suzano minimizam seu
impacto no meio ambiente (GRI EN26)
Como um líder global na área da saúde, a Sanofi acredita que ajudar a proteger a vida no planeta é parte fundamental
de sua missão e responsabilidade. A fábrica em Suzano tem coordenado projetos relevantes que visam a mitigar o
impacto ambiental de seus produtos e processos, (tanto processos produtivos, quanto aqueles relacionados ao dia a
dia dos empregados na fábrica). Algumas destas iniciativas nasceram, se expandiram e se fortaleceram entre 2013 e
2014:

COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CO2
A fábrica de Suzano trabalha na compensação do CO2 emitido durante a prestação de serviços de transporte de
insumos e produtos e no deslocamento dos funcionários até a fábrica. Um cálculo indica a quantidade da emissão
(com base na quilometragem rodada) e o volume de mudas de árvores necessárias para a compensação.
Para a realização destes programas, realizou parcerias com a Salvador Logística (para o transporte dos produtos) e
com a empresa Amanhecer (transporte de empregados). A gestão do plantio e a manutenção das mudas são feitas
pelo Corredor Ecológico Vale do Paraíba e pela SOS Mata Atlântica, respectivamente.
Confira mais detalhes sobre os programas aqui.

CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA
Importantes projetos foram desenvolvidos na fábrica, visando à economia de água e energia:

AUTOMAÇÃO DE PROCESSO DE LIMPEZA LEVA EFICIÊNCIA PARA A FÁBRICA
A fábrica promoveu a automação do processo de limpeza do Bin Tumbler, misturador final instalado na área de
Granulação Úmida 1. O sistema, que antes era manual, passou a ser realizado automaticamente com o auxílio de um
cabeçote rotativo.
Esta solução reduziu o tempo de limpeza de quatro horas para 30 minutos, diminuindo a quantidade de água
consumida de 4.000 para 400 litros por ciclo de limpeza. Corresponde à redução de 775 mil litros de água no ano.

REDUÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA COM INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS INTELIGENTES
Foram instalados, em todas as torneiras da fábrica, equipamentos economizadores. Os chamados arejadores
misturam a água com ar, reduzindo a sua vazão no ponto de uso em aproximadamente 50%. A iniciativa gerou uma
redução de 12.000 m3 no consumo de água no ano.
Saiba mais sobre o consumo de água na fábrica de Suzano aqui.

NOVO SISTEMA DE AR CONDICIONADO REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA NOS
LABORATÓRIOS
A fábrica repensou o seu sistema de tratamento de ar de áreas produtivas buscando maior eficiência no consumo de
energia. Para isso, instalou um sistema de controle que identifica as variáveis de temperatura e umidade, tanto interna
quanto externa, elegendo a mais próxima às condições exigidas para as áreas de produção.
Este mecanismo permite que, quando se encontra de acordo com as especificações, o ar externo também seja
utilizado, tudo isso sem alterar a qualidade necessária. Esta iniciativa representou para a Sanofi uma redução
importante no consumo de energia.
Confira mais detalhes sobre o consumo de energia pela fábrica de Suzano aqui.
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RECERTIFICAÇÃO COMPROVA EXCELÊNCIA EM GESTÃO
Em maio de 2014, a fábrica de Suzano recebeu, por mais três anos, duas importantes recertificações: o ISO 14001,
que define as premissas para um sistema de gestão ambiental efetivo, e o OHSAS 18001, especificação de auditoria
reconhecida internacionalmente para sistemas de gestão de saúde ocupacional e segurança.

PROTEÇÃO DO SOLO, DOS RIOS E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO
Em 2013, a fábrica fez uma doação de tambores plásticos (bombonas) e recursos financeiros (R$ 2 mil) para a ONG
Teto, para viabilizar a construção de cinco fossas ecológicas na comunidade Jardim Gardênia Azul, município de
Suzano.
A fossa ecológica é uma alternativa simples para locais onde não há sistema de esgoto, como é o caso da região
contemplada por esta iniciativa. Até então, o esgoto corria a céu aberto, gerando contaminação do solo, do lençol
freático e também microbiológica (com risco eminente à saúde da população).

COMO FUNCIONA A FOSSA ECOLÓGICA
Consiste em um sistema de tambores plásticos (bombonas) interligados por tubulação, que operam como
câmaras digestivas, onde o esgoto sofre decomposição. No final desta estrutura, é colocado um cano que
funciona como sistema de infiltração (para que a água penetre no solo vagarosamente). O resíduo é uma água
rica em fósforo e nitrogênio, que barra a contaminação do terreno. O sistema é projetado para que o esgoto fique,
no mínimo, 48 horas nos tambores.

MAIS ECONOMIA PARA NOSSOS PACIENTES
Em 2013, a Sanofi em Suzano desenvolveu uma nova embalagem para todos os medicamentos de apresentação em
gotas. A bisnaga dosadora (dosing tube) proporciona muito mais economia para os pacientes, tendo aproveitamento
total de seu conteúdo. As gotas saem num tamanho preciso, independente de força aplicada pelo usuário, e sua
contagem é feita com muito mais facilidade.

DIGITALIZAÇÃO DE CERTIFICADOS
Com o objetivo de reduzir os impactos causados pelo consumo de material pela unidade, em 2013 foi concluída uma
iniciativa para tornar digitais todos os certificados de calibração dos equipamentos da fábrica (áreas de produção,
laboratórios, depósitos, etc.), que antes eram registrados manualmente e impressos. Com os certificados eletrônicos,
as informações são registradas diretamente em um computador, em que um software gera automaticamente os
relatórios, os quais ficam armazenados em uma base eletrônica que pode ser acessada facilmente pelos usuários.
Com a mudança, deixou-se de imprimir mais de 5.000 certificados por ano.
Nota: O ruído emitido pela unidade não configura um impacto significativo.
Topo da página
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Governança corporativa (GRI 2.8)

A EMPRESA

Um líder global em
saúde com foco no
paciente
Sanofi no Brasil
Governança
corporativa
Estrutura organizacional
no Brasil
Investimentos e política
de crescimento
Histórico
A Responsabilidade Social
Corporativa

A Sanofi Brasil é uma das dez maiores filiais do Grupo no mundo em vendas e responde por mais de 40% dos
negócios realizados na América Latina. Para atender as expectativas de seus públicos e assegurar o crescimento de
suas operações, tem buscado antecipar os desafios de saúde dos mercados onde atua e se posicionar como um
parceiro de escolha junto às instituições públicas e privadas, meios acadêmicos e científicos.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL NO BRASIL
(GRI 2.6, 4.1)
O Grupo Sanofi no Brasil é composto pelas
empresas Sanofi Farma, Medley, Sanofi Pasteur,
Genzyme e Merial. Como sociedade de
responsabilidade limitada e capital fechado, não é
registrada na Bolsa de Valores no Brasil.

Últimas notícias

Saiba mais

INVESTIMENTOS E POLÍTICA DE
CRESCIMENTO (GRI 2.8)
Há mais de cinco décadas no Brasil, o Grupo
Sanofi tem investido de forma consistente no
País, contribuindo para o seu desenvolvimento
econômico e social de forma abrangente e
fortalecendo a representatividade de suas
operações neste mercado.
Saiba mais
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Farmacovigilância
A Sanofi possui uma robusta área de Farmacovigilância com as decisões centralizadas na Farmacovigilância Global
(Global Pharmacovigilance Epidemiology – GPE), com sedes nos Estados Unidos e na França. A GPE coordena o
cumprimento de todas as legislações relativas à Farmacovigilância em todas as filiais do Grupo no mundo, de forma a
atender às regras internacionais de defesa e proteção dos pacientes. Em 2013, foram 2.207 horas de treinamento em
farmacovigilância para 2.384 colaboradores no Brasil. Em 2014, foram 1.108 horas, para 2.004 colaboradores no
Brasil.
Todas as informações de segurança captadas pela empresa são consolidadas em uma base de dados global de
Farmacovigilância, que se constitui em uma grande fonte de análise de informações para a tomada de decisões com
vistas a melhorar sistematicamente o perfil de segurança e o benefício de uso de nossos produtos. Em 2013, foram
integrados os dados da Sanofi Farma, Sanofi Pasteur, Medley e Genzyme ao banco de dados global de
Farmacovigilância.
A Sanofi atende regularmente às demandas regulatórias dos países, fornecendo relatórios e reportando as
informações de segurança para as autoridades regulatórias de todo o mundo, como a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) e a Food and Drug Administration (FDA).
No Brasil, os profissionais da Farmacovigilância têm as atribuições de receber informações de segurança 24 horas,
sete dias, avaliar as informações de segurança recebidas e encaminhá-las à Farmacovigilância Corporativa e às
autoridades regulatórias no Brasil.
A unidade de Farmacovigilância da Sanofi fornece de forma regular informações de segurança para as autoridades
regulatórias no Brasil de forma a tornar claros e transparentes os cuidados em relação à segurança da população.

SENSIBILIZANDO MÉDICOS PARA A FARMACOVIGILÂNCIA POR MEIO DO MEDICAL
SERVICES
Criada em 2012, a página de Farmacovigilância do portal Medical Services tem por objetivo atualizar e sensibilizar os
profissionais de saúde cadastrados sobre a importância do tema, considerado pela OMS uma ciência fundamental
para detectar, avaliar, compreender e prevenir problemas relacionados ao uso de medicamentos. A cada 15 dias, são
publicados artigos que abordam os benefícios que a captação de informações de segurança pode propiciar, além da
redução de riscos para os pacientes.
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Embalagens, rótulos e bulas seguem regras rigorosas (GRI
PR3 e PR4 e FG Rotulagem de produtos e serviços)
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Pacientes: manter canais
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Na Genzyme do Brasil, todas as informações e rotulagens sobre
produtos aqui comercializados seguem a regulamentação brasileira
pertinente a cada classe de produtos. Como a fabricação e a
embalagem ocorrem fora do Brasil, em países da Europa ou nos
Estados Unidos, os rótulos e embalagens são impressos pelos
respectivos fornecedores dos locais onde ocorre esta operação. Em
caso de necessidade de descarte, este é realizado pelos respectivos
responsáveis pela embalagem no local e este material nem chega
ao Brasil.
As vacinas da Sanofi Pasteur seguem a legislação vigente. Após
determinação judicial (Decisão 2012/JRJO/14ª Vara Federal), a
empresa está autorizada a adotar nomes de marca, e alguns
produtos começarão a adotar estes nomes em seus materiais de
embalagem.
Os textos de embalagens, rotulagem e bulas dos medicamentos produzidos pela Medley e Sanofi Farma estão de
acordo com as atuais resoluções vigentes, relativas aos seguintes órgãos:

1) ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA:
RDC 80/2006 (Fracionamento de medicamentos);
RDC 211/2005 e RDC 237/2002 (Definição de cosméticos/protetores solares em cosméticos);
RDC 138/2003 (Enquadramento na categoria de venda de MIPs);
RDC 71/2009 (Normas para rotulagem de medicamentos);
RDC 137/2003 (Exigência de advertência pertinente em bulas e embalagens);
RDC 47/2001 (Medicamentos genéricos);
RDC 92/2000 (Rotulagem de medicamentos); Portaria 2814/1998 (Frase “Proibida a Venda no Comércio”);
RDC 47/2009 (Bulas de medicamentos) – em período de adequação;
RDC 60/12 (Alteração de texto de bulas de medicamentos) – em período de adequação;
RDC 61/12 (Alteração de rotulagem de medicamentos);
Lei 6.360/1976 (Registro de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos);
RDC 20/2011 (Controle de medicamentos antimicrobianos) Portaria 1.548/2003 (Regras para bulas e frases
obrigatórias de alerta);
RDC 48/2009 (Pós-registro de medicamentos);
RDC 49/2011 (Pós-registro de produtos biológicos);
Decreto 8.077/2013 (Funcionamento e regularização sanitária de produtos e estabelecimentos) – revogou o
Decreto 79.094/1977;
RDC 206/2006 (Regulamentação técnica de produtos para diagnóstico);
RDC 185/2001 (Registro de produtos para saúde);
Decreto-Lei 986/1969 (Normas básicas sobre alimentos);
RDC 259/2002 (Alimentos embalados e rotulados na ausência do cliente); RDC 359/2003 (Regulamento técnico
de porções de alimentos embalados);
RDC 360/2003 (Rotulagem nutricional);
Lei 10.674/2003 (Rotulagem de alimentos contendo glúten);
RDC 54/2012 (Regulamento técnico sobre informação nutricional complementar);
Portaria 802/1998 (Sistema de controle e fiscalização em toda a cadeia dos produtos farmacêuticos);
RDC 21/2012 (Manual de identidade visual de medicamentos do Ministério da Saúde);
Resolução - RE 1.529/2003 (Nova apresentação).

2) SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Portaria 802/1998 (Sistema de controle e fiscalização em toda a cadeia dos produtos farmacêuticos).
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3) INMETRO (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL)
Portaria 157/2002 (Regulamento técnico metrológico de Conteúdo);
Portaria 69/2001 (Regulamento para indicação de peso e volume para Cosméticos).

4) CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Lei n 8078/1990.

5) COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL – COI
The World Anti-Doping Code (frase de doping na bula).
  
As bulas dos medicamentos contêm as informações exigidas pela legislação e sobre a utilização segura do produto
(em relação à gravidez e lactação, como deve ser usado, inclusive em pacientes idosos, cuidados de armazenamento,
etc.). De acordo com a meta estabelecida para 2013, todas as embalagens secundárias e bulas possuem o símbolo
de material reciclável.
Notas relevantes:
Durante o período coberto por este relatório, as empresas Sanofi Farma, Sanofi Pasteur, Genzyme e Medley
não tiveram notificações ou não conformidades relacionadas aos regulamentos e códigos voluntários sobre
embalagens, rotulagem e bulas que tenham resultado em advertência e/ou multa pelas autoridades
regulatórias;
A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e tem como meta divulgar os
indicadores relacionados às embalagens, rótulos e bulas no relatório de RSC 2015 do Grupo Sanofi.
Topo da página
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Apoio ao combate a medicamentos falsificados
Um medicamento é um produto de sensibilidade e deve ser submetido a um rigoroso controle das autoridades
de saúde para garantir sua qualidade, segurança e eficácia terapêutica.

QUALIDADE DOS
PRODUTOS

Combater a produção de medicamentos falsificados é, acima de tudo, crucial
para a saúde pública e requer a conscientização de todos. Produtos falsificados,
mesmo que contenham o princípio ativo correto (algumas vezes, em subdoses),
também podem conter substâncias nocivas e colocar em risco a vida das
pessoas.

Farmacovigilância
Embalagens, rótulos e
bulas seguem regras
rigorosas

A Sanofi atua em parceria com as autoridades de segurança no mundo todo
para identificar fontes de falsificações e interromper a distribuição. No Brasil,
tem participado do Grupo de Combate aos Medicamentos Ilegais da Interfarma
ministrando treinamentos e palestras pelo Brasil, em geral em parceria com
técnicos da Anvisa e da Vigilância Sanitária e dos Conselhos Regionais de
Farmácia.

Apoio ao combate de
medicamentos
falsificados
Profissionais de Saúde e
Pacientes: manter canais
abertos

Os treinamentos são dirigidos a farmacêuticos, estudantes de
farmácia, Polícia Federal e Rodoviária, agentes sanitários e peritos,
para mostrar os principais medicamentos alvos dos falsificadores e
como reconhecer uma falsificação ou um produto roubado. Em 2013,
a gerência de segurança do Grupo apresentou palestras em cinco
workshops realizados, respectivamente, nas cidades de Cuiabá
(MT), Campo Grande (MS), Recife (PE) e dois em São Paulo (SP).
Em 2014, cinco workshops foram realizados: dois em São Paulo
(SP) e o restante em Redenção (PA), Marabá (PA) e Boa Vista (RR).
Desde 2011, a organização realiza, todos os anos, o Dia Mundial
Antifalsificação, com mensagens de conscientização para os
colaboradores nas diferentes empresas do Grupo, tanto nas sedes
administrativas quanto nas unidades industriais.
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Iniciativas de educação para pacientes
VIAS DO CORAÇÃO/CIÊNCIA MÓVEL
A exposição itinerante Vias do Coração é uma realização da Sanofi
em parceria com o Museu da Vida/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz e
apresenta ao público, de forma lúdica, informações sobre a anatomia
e o funcionamento do coração, o sistema circulatório e os principais
elementos constituintes do sangue.
A mostra faz parte do projeto Ciência Móvel - Vida e Saúde para
Todos: Arte e Ciência sobre Rodas, realizado pelo Museu da
Vida/COC/Fiocruz para promover a popularização da ciência.
Em 2013, 84 mil pessoas visitaram a exposição; em 2014, este número foi de 7.669 pessoas, durante sua exibição no
Museu Ciência e Vida, em Duque de Caxias (RJ), de janeiro a junho.

EXPOSIÇÃO DENGUE / FIOCRUZ

Atenção às informações
dadas aos
consumidores de
medicamentos

A Sanofi apoiou a exposição “Dengue”, promovida pelo Museu da
Vida/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, que trata de forma lúdica e
dinâmica as características da doença e do mosquito transmissor.

Consumo responsável

A mostra foi inaugurada em janeiro de 2014, na Fiocruz, e reuniu até setembro do mesmo ano informações básicas
sobre a doença em um universo multimídia, interativo e ilustrado, incluindo observação com uso de microscópio,
informações sobre a situação da dengue no mundo em tempo real e até mesmo um aspirador de mosquito, como os
utilizados pela Vigilância Epidemiológica da Fiocruz. Outra atração é um mosquito fossilizado em âmbar de cerca de
30 milhões de anos. 10.950 pessoas visitaram a exposição em 2014, onde mais de 30.000 gibis "FORA DENGUE!"
foram distribuídos.

COLEÇÃO COMIDA QUE CUIDA
Lançada em 2006, a coleção Comida que Cuida procura estabelecer uma relação mais prazerosa com a alimentação,
mesmo diante das dificuldades decorrentes de um tratamento ou das limitações que uma doença possa impor. O
primeiro volume apresenta dicas no preparo de pratos durante o tratamento do câncer. O segundo é um diálogo aberto
com as pessoas que convivem com o diabetes e que sentem que as refeições perderam a graça e o sabor. E o
terceiro volta-se aos pacientes que já passaram por infarto, angioplastia ou ponte de safena e busca orientá-los quanto
ao que faz bem ou não ao coração. O projeto dos livros contou com o apoio da Sanofi.
Topo da página
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Atenção às informações dadas aos consumidores de
medicamentos (GRI PR5)
O Grupo Sanofi conta com centrais de atendimento ao consumidor adaptadas às especificidades dos diferentes
segmentos em que atua.

Qualidade dos produtos

Canais de relacionamento com Pacientes, segmentados por áreas de negócio e stakeholders:
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
E PACIENTES: MANTER
CANAIS ABERTOS

1. SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor Sanofi Farma e Genzyme
2. Sanofi Diabetes – Star Bem

Iniciativas de educação
para pacientes

3. S.I.M. – Serviço de Informações Medley

Atenção às
informações dadas
aos consumidores de
medicamentos

5. GHC Osteoartrite – Movimento Articulação

Consumo responsável

4. SIV – Serviço de Informação sobre Vacinação

1. SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR SANOFI FARMA E GENZYME
A Central de Relacionamento é responsável pelo gerenciamento do SAC Sanofi Farma e SAC Genzyme. Tem como
missão buscar a excelência nos serviços prestados, assegurando o uso apropriado dos produtos Sanofi Farma e
Genzyme, e aplicar o senso de urgência, minimizando riscos ao negócio e à imagem da Sanofi. (GRI FG
Responsabilidade do Produto)
Atualmente conta com dois colaboradores internos e uma estrutura terceirizada de aproximadamente 30 profissionais
com formação na área de saúde. Em 2013, foram recebidos 141.785 contatos, sendo 64% ligações (total de 90.770) e
36% e-mails (total de 51.015). Em 2014, o SAC recebeu uma demanda de 107.044 contatos, sendo 74% ligações
(total de 79.450) e 26% e-mails (total de 27.091).
O SAC tem seis pilares que sustentam a Satisfação de Clientes: a pesquisa de satisfação, calibragem, feedback das
áreas internas, monitoria e treinamento ou reciclagem de colaboradores. As pesquisas realizadas periodicamente têm
um calendário anual e acontecem uma vez por semana. Para resultados insatisfatórios, é feito um plano de ação junto
à área de Treinamento e Supervisão.
Este resultado é mensurado nos Relatórios de Pesquisa de Satisfação. No ano de 2013, foram realizadas 11.414
pesquisas, que representam 8% do número total de contatos no ano – como resultado, 94% das pessoas abordadas
demonstraram-se satisfeitas. Em 2014, foram realizadas 8.757 pesquisas, ou seja, 8,2% dos consumidores que
entraram em contato com o SAC - 95% demonstraram alta satisfação, resultado 5% acima da meta estabelecida.

2. DIABETES – STARBEM
A reorganização das iniciativas da área de Diabetes culminou na criação do
programa StarBem em 2013, com dois call centers terceirizados, compostos
por uma equipe de atendentes com formação na área de saúde, um voltado
para o Programa de Pacientes e o outro, para o SAC. (GRI FG
Responsabilidade do Produto)
As duas centrais de atendimento atendem mensalmente a uma média de 17 mil contatos. As equipes recebem
monitoria semanal, que avalia aspectos ligados à qualidade das informações prestadas, precisão em relação ao uso
de procedimentos, falhas e registros no banco de dados. Caso o atendente tenha uma avaliação abaixo do esperado,
recebe treinamento imediato.
Saiba mais sobre a plataforma StarBem aqui.

3. S.I.M. – SERVIÇO DE INFORMAÇÕES MEDLEY
A equipe do SAC da Medley, chamado de S.I.M. - Serviço de
Informações Medley, tem como missão antecipar as reações
e as opiniões dos consumidores sobre os produtos e
serviços oferecidos pela Medley, preservando sua imagem
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institucional. (GRI FG Responsabilidade do Produto)
Atualmente conta com sete colaboradores internos. Em 2013, foram recebidos 38.624 contatos, sendo 79% ligações
(total de 30.881) e 21% e-mails (total de 7.743). Em 2014, o S.I.M. recebeu uma demanda de 27.069 contatos, sendo
65% ligações (total de 17.694) e 35% e-mails (total de 9.375).
O S.I.M. baseia-se no resultado da Pesquisa de Satisfação, que é realizada na primeira quinzena de cada mês. Após
a avaliação mensal dos resultados, inicia-se o processo de monitoria, feedback individual e em grupo, além da
capacitação através de treinamentos e reciclagens.
São avaliados a qualidade no atendimento, tempo de espera e a satisfação em relação à Medley, pontuando como
"bom", "regular" ou "ruim". Ao final do período da pesquisa, os resultados classificados como "regular" e "ruim" são
avaliados individualmente. Após análise, são traçados planos de ação de curto e médio prazos.
No ano de 2013, foram realizadas 1.139 pesquisas, que representam 3% do número total de contatos neste ano –
como resultado, 85,6% das pessoas abordadas avaliaram o atendimento como “bom”. Em 2014, foram realizadas
1.502 pesquisas, ou seja, 6% dos consumidores que entraram em contato com o SAC - 90,2% das pessoas avaliaram
o atendimento como “bom”, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior.
Para 2015, implementaremos o sistema de atendimento online (chat), abrindo para o cliente mais um canal de
atendimento.
Em 2014, o S.I.M. recebeu dois prêmios de reconhecimento do consumidor (GRI 2.10):
“Prêmio ÉPOCA ReclameAQUI – As melhores empresas para o consumidor 2014”: parceria da Revista Época
com o Site de ReclameAQUI. Entre 10 indústrias indicadas na categoria “Química e Farmacêutica”, a Medley
ganhou em 1º lugar com 44,63% de preferência, de um total 28.266 votos;
Pela 4ª vez, a Medley foi reconhecida pela Shopper Experience e Revista Consumidor Moderno, como uma das
“Empresas que mais respeitam o Consumidor”.

4. SIV – SERVIÇO DE INFORMAÇÃO SOBRE VACINAÇÃO
O SIV – Serviço de Informação sobre Vacinação é voltado a
profissionais da área de saúde e consumidores para
fornecer informação técnico-científica sobre vacinas,
vacinologia, imunização, epidemiologia, farmacovigilância e
farmacoeconomia. Também possuí um Serviço de
Atendimento Comercial (SAC) que presta informações sobre
vendas, cotação de valores, gesto vacinal e informações
comerciais em geral. (GRI FG Responsabilidade do Produto)

5. GHC OSTEOARTRITE – MOVIMENTO ARTICULAÇÃO
Lançado em setembro de 2014, o Movimento Articulação é um programa de suporte ao paciente que tem como
objetivo aumentar a conscientização sobre a prevenção e o tratamento da osteoartrite (osteoartrose/artrite), auxiliando
na adesão ao tratamento orientado pelo médico. (GRI FG Responsabilidade do Produto) O programa prevê uma
jornada de 12 meses com o paciente e oferece:
Atendimento educacional por profissionais da saúde, abordando questões sobre a mudança no estilo de vida,
hábitos alimentares, entre outros;
Revista "Movimento Articulação", com conteúdo projetado para auxiliar na qualidade de vida e bem-estar dos
pacientes durante a participação do mesmo no programa;
Acesso à Central de Relacionamento Movimento Articulação, através do telefone 0800 208 0808.
Uma pesquisa de satisfação sobre o programa está prevista para ocorrer em setembro de 2015.
Nota relevante: A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e ainda não relata o
indicador relacionado a práticas de satisfação de clientes. A meta é o reporte destes dados, segundo a
metodologia da GRI, no Relatório de RSC 2015 do Grupo Sanofi.
Topo da página
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Consumo responsável
A Sanofi, em sua comunicação externa, alerta de maneira sistemática, formal e destacada sobre a importância
de consultar um profissional de saúde para obter recomendações de tratamento e condutas apropriadas a
cada caso.

Qualidade dos produtos
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
E PACIENTES: MANTER
CANAIS ABERTOS

Iniciativas de educação
para pacientes

As informações disponibilizadas para pacientes pela empresa
buscam estimular hábitos saudáveis, mudanças de estilo de
vida, ao mesmo tempo que colaboram para maior
compreensão de algumas das principais patologias que
afetam a sociedade contemporânea.

Atenção às informações
dadas aos
consumidores de
medicamentos

As campanhas publicitárias com produtos isentos de
prescrição priorizam a informação e o entendimento dos
sintomas, destacando os riscos e alertas específicos.

Consumo responsável

Um sistema interno de aprovação de conteúdo avalia a
atualização e clareza dos dados fornecidos e a adequação às
normas sanitárias vigentes.

Informação e educação
continuada a
profissionais de saúde
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VIDEO

A Sanofi considera a ética como a base do vínculo de confiança e respeito que
uma empresa de saúde precisa construir com a sociedade.
Os colaboradores da Sanofi, independentemente do cargo que ocupam, devem aderir
aos valores da organização e agir com integridade e imparcialidade em todas as suas
relações profissionais, ou seja, com colegas, clientes, fornecedores ou acionistas.

ALINHAMENTO COM OS COLABORADORES
Reforçamos periodicamente, junto a nossos colaboradores, os principais códigos,
estatutos e procedimentos. Para isso, contamos com os seguintes documentos: (GRI
FG Corrupção)
Código de Ética;
Política de Conflito de Interesses;
Procedimento de comunicação antecipada nas áreas de finanças, contabilidade,
controles internos e anticorrupção;
Código de Princípios de Controle Interno;
Código Social;
Plano de Proteção de Dados Pessoais;
BCRs (Biding Corporate Rules – Normas Corporativas Obrigatórias);
Código de Ética da Função de Compras;
Sanofi Standards for External Experts' Participation at Scientific Events;
Estatuto de Uso dos Sistemas de Informação.

Para Ana Paula Neves,
diretora de Compliance do
Grupo Sanofi Brasil, o
Código de Ética e o
Sistema de Compliance
são reflexos dos valores
da organização.
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Adesão ao Código de Ética (GRI 4.8)
O Código de Ética define, de forma clara, o nosso posicionamento sobre as
grandes questões que impactam nosso segmento de atividade. Ele apresenta,
ainda, orientações sobre os procedimentos que os empregados, de qualquer
nível hierárquico, devem observar para assegurar a prevenção sobre toda e
qualquer forma de conflito de interesses. Todos os empregados que entram
na organização recebem um exemplar deste documento.

Seleção dos fornecedores e
respeito aos direitos
humanos
Diálogo com os públicos de
relacionamento
Presença externa e
engajamento da empresa

Em 2013, 767 empregados do Grupo Sanofi, entre diretores, gerentes e outras funções, preencheram declaração
formal sobre potenciais conflitos de interesse. Em 2014, 1.148 empregados, entre diretores, gerentes e áreas-alvo
como Compras, Finanças, Área Médica, Recursos Humanos, Responsabilidade Social Corporativa e Relações
Institucionais, responderam ao formulário eletrônico sobre declaração formal de potenciais conflitos de interesse.
Importante ressaltar que, em 2013, foi lançado um e-learning sobre o Código de Ética Sanofi e disponibilizado
para todos os empregados do Grupo: no final do ano, 3.500 pessoas já tinham passado pelo treinamento. Em
2014, praticamente 100% dos empregados do Grupo Sanofi realizaram o curso on-line. (GRI 4.6 e SO3)

ESTRUTURA DO CÓDIGO DE ÉTICA
Em 2011, o Grupo Sanofi revisou o seu Código de Ética para tratar de alguns temas emergentes, como o uso de
mídias sociais e a participação na vida política e associativa (filiação a associações). Para facilitar as consultas, foram
incluídas seções de perguntas e respostas e orientações sobre como proceder em diferentes situações. O documento
está organizado pelos seguintes temas:
Respeito ao indivíduo;
Respeito à privacidade e proteção de dados pessoais;
Respeito à saúde, segurança e meio ambiente;
Confidencialidade e proteção de informações sigilosas;
Protegendo nossa imagem: mídia social;
Prevenção de conflitos de interesses;
Prevenção contra o uso de informações privilegiadas;
Informações financeiras e respostas a consultas;
Envolvimento na vida pública e política;
Respeito à livre concorrência;
Combatendo o suborno e a corrupção;
Boas práticas promocionais;
Segurança nas negociações com terceiros;
Dever de informar;
Compliance.
Notas:
A campanha de treinamentos anticorrupção de 2013 aconteceu de forma integrada e simultânea nas cinco
entidades do Grupo Sanofi. Teve como objetivo conscientizar os gestores e os departamentos críticos sobre
o impacto dos conflitos de interesse nos nossos negócios e das práticas de suborno e corrupção em nossa
reputação. Assim sendo, usou exemplos para mostrar como podemos nos prevenir destes possíveis riscos.
Em 2013, 1.053 pessoas foram treinadas no ABAC – AntiBribery/Anticorruption (Antissuborno/Anticorrupção) e 1155 no COI – Conflict of Interest (Conflito de Interesses);
A campanha de treinamentos teve sequência em 2014, quando 1.629 empregados foram treinados no ABAC
(Antissuborno/Anticorrupção) e 1.375 no COI (Conflito de Interesse). Uma nova campanha foi lançada, com
foco em Comunicação Comercial Responsável, quando 3.500 empregados foram treinados, e Antifraude no
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Local de Trabalho, com o treinamento de cerca de 4.300 empregados;
Para 2015, está prevista nova campanha de treinamentos, voltada à tomada de decisão de maneira ética.

COMBATE À CORRUPÇÃO (GRI SO2)
Para afirmar ainda mais nosso compromisso com a ética e a transparência, em 2013, 83% das empresas da Sanofi no
Brasil foram submetidas às avaliações SOx (Sarbanes-Oxley), lei que busca a manutenção de um sistema de
controles internos que garanta a integridade e confiabilidade das demonstrações financeiras. São elas:
Sanofi Aventis Comercial & Logística;
Sanofi Aventis Farmacêutica;
Medley Comercial & Logística;
Medley Indústria Farmacêutica;
Merial Saúde Animal Ltda.
Apenas a Genzyme do Brasil não foi contemplada na avaliação, conforme definição do Corporate.
Em 2014, 75% das empresas do Grupo Sanofi foram submetidas às avaliações SOx:
Sanofi Aventis Farmacêutica Ltda.;
Medley Comercial & Logística Ltda.;
Merial Saúde Animal Ltda.
Notas:
Em 2014 a Sanofi Aventis Comercial & Logística Ltda. foi incorporada à Sanofi Aventis Farmacêutica Ltda. e
a Medley Indústria Farmacêutica Ltda. foi incorporada à Medley Comercial & Logística Ltda;
Desde 2006, a Sanofi é submetida a avaliações anuais relacionadas à Lei SOx e certificada por auditores
externos, sendo que, até 2013, nenhuma deficiência foi reportada na conclusão final. Até o momento de
publicação deste relatório, não tínhamos o resultado oficial relativo à 2014, que será informado no próximo
relatório;
Em 2015, estão previstas a manutenção do processo de aperfeiçoamento dos controles relacionados à Lei
SOx e a atualização constante das políticas internas e externas, assim como dos treinamentos internos;
Todos os contratos com a Sanofi contêm cláusula de adesão do parceiro (empresa contratada) ao Código de
Ética Sanofi e antissuborno, com exceção dos contratos públicos, que seguem a legislação vigente.
Além do cumprimento da Lei SOx, a Sanofi também está mobilizada para, de forma rígida, atenta e cuidadosa,
gerenciar riscos, proteger sua reputação e assegurar o uso efetivo de suas políticas e procedimentos. Listamos,
abaixo, algumas destas ações:
Divulgação do Código de Ética (com capítulo específico sobre o assunto Prevenção e Combate à Corrupção);
Divulgação de Código de Princípios de Controles Internos (entregue a todos os colaboradores do departamento);
Prevenção de Fraude e Monitoramento de Incidentes (abordagem específica descrita no Código de Princípios de
Controles Internos);
Comitê de Compliance Sanofi, que tem a missão de rever, monitorar e identificar qualquer questão que possa
impactar a operação do negócio, seu desempenho ou reputação.
Topo da página
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O sistema de compliance do Grupo
Compliance é a estratégia que as empresas adotam para que as normas legais e regulamentares sejam cumpridas. A
rede global de Compliance Officers da Sanofi atua com independência nos países, estabelecendo e monitorando
políticas que, apoiadas pelos processos desenvolvidos pelas áreas de negócio, assegurem o cumprimento dos
princípios éticos e as regras de conduta em todos os níveis.
Telefones diretos são disponibilizados a todos os colaboradores para que possam relatar, com privacidade, desvios
das regras, para a área de Compliance Global. Com o mesmo objetivo, em 2014 foi criado um canal de comunicação
direto via e-mail com o Compliance Officer local.
O Comitê de Compliance Sanofi tem a missão de rever, monitorar e identificar qualquer questão que possa impactar a
operação do negócio, seu desempenho ou reputação. É responsável pela aplicação do Código de Ética, políticas e
procedimentos nas interações com profissionais de saúde e governos. (GRI FG Corrupção)
Nota:

Diálogo com os públicos de
relacionamento
Presença externa e
engajamento da empresa

2013 foi o ano inicial dos Comitês de Compliance, que não tiveram, no período, uma frequência estabelecida.
Em 2014, foram conduzidas 35 reuniões – é esperado ao menos um Comitê por trimestre, em cada uma das
empresas do Grupo.
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Relacionamento com pacientes e profissionais de saúde
O Grupo Sanofi promove seus produtos de maneira ética, objetiva e equilibrada, prestando aos profissionais
de saúde, pacientes, fornecedores e clientes apenas informações aprovadas pelas autoridades reguladoras e
de acordo com as regras internas da organização.
As boas práticas promocionais de produtos farmacêuticos da Sanofi devem atender aos princípios e às normas
definidas pelas autoridades sanitárias locais, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no
Brasil, e considerar os códigos internacionais que regem o tema, principalmente os da Organização Mundial da
Saúde (OMS), Federação Internacional de Fabricantes de Produtos Farmacêuticos e Associações (IFPMA),
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) e European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations (EFPIA). Todos os materiais promocionais da Sanofi são revisados pela Divisão
Médica e de Assuntos Regulatórios, no nível global ou local, e através de um sistema de aprovação eletrônico
(ePAMP).

Todos os colaboradores devem cumprir as normas da empresa e a legislação local relativas ao procedimento interno
de aprovação e fornecimento de material promocional para profissionais de saúde e, sempre que possível, fazer uso
de materiais coerentes com critérios de RSC.

ÉTICA COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Nós estamos comprometidos em manter uma
relação transparente e ética com a classe médica,
instituições de ensino, conselhos e entidades de
classe, sempre observando as regras do nosso
Código de Ética ao firmar parcerias (...)

ÉTICA EM PESQUISA CLÍNICA
Pesquisas clínicas são essenciais para que
novos tratamentos sejam eficientes e bem
tolerados pelos pacientes.
Saiba mais

Saiba mais

ÉTICA COM PACIENTES E VOLUNTÁRIOS DE PESQUISA CLÍNICA
Para garantir a ética em nossas pesquisas clínicas, a Sanofi não tem contato direto com os pacientes e
voluntários de pesquisa, conforme estabelecido pelo protocolo.
Saiba mais
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Ética com os profissionais de saúde
Nós estamos comprometidos em manter uma relação transparente e ética com a classe médica, instituições
de ensino, conselhos e entidades de classe, sempre observando as regras do nosso Código de Ética ao firmar
parcerias, prestar serviços, fornecer orientações e oferecer capacitação aos profissionais da área de saúde.
Os representantes da empresa aplicam as regras de boas práticas promocionais no contato com médicos e seguem
as orientações de fornecer todas as informações necessárias para a prescrição correta do medicamento promovido.
Estas orientações são regidas por princípios e normas de organizações internacionais.
O Grupo também segue uma Carta de Princípios que norteia as publicações científicas e médicas sobre
medicamentos e vacinas, estudos pré-clínicos e clínicos. Estas diretrizes são aplicáveis a todos os autores,
independentemente se são ou não colaboradores da Sanofi.

GUIA PARA COLABORADORES QUE INTERAGEM COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Em 2013, a Sanofi atualizou seu Guia para colaboradores que interagem com
especialistas, denominado Sanofi Standards for External Experts’ Participation
at Scientific Events (ou, na tradução para o português, “Padrões da Sanofi para
a Participação de Profissionais Especialistas Externos em Eventos Científicos”),
o qual cobre assuntos como:

Condições necessárias para participação em um evento científico;
Regras de hospitalidade em relação a todos os eventos científicos;
Condições relativas à compensação quando um especialista é requerido a fornecer um serviço pelo qual a Sanofi
tem uma necessidade legítima.

ÉTICA NA PROMOÇÃO DE PRODUTOS
Nas atividades usadas para promover ou divulgar seus produtos, a Sanofi se compromete a:
Aplicar os mais altos padrões éticos nos materiais promocionais, oferecendo informações atualizadas, precisas
e objetivas, amparadas por dados comprovados cientificamente e abrangentes para permitir uma avaliação
adequada quanto à qualidade, segurança e correta utilização do produto;
Atender às expectativas relativas à transparência nos relacionamentos entre a Sanofi e profissionais de saúde,
grupos de pacientes, fornecedores e clientes.
Nos relacionamentos com os profissionais de saúde, a Sanofi se compromete a cumprir:
A legislação aplicável tanto no país de origem dos profissionais de saúde quanto no país anfitrião de
conferências, congressos e eventos científicos;
As normas relativas ao acompanhamento e controle de distribuição, assim como pedidos e devoluções de
amostras grátis de medicamentos;
O código da Federação Internacional de Fabricantes de Produtos Farmacêuticos e Associações e os códigos
regionais e nacionais em países onde promove seus produtos para profissionais de saúde.
Topo da página
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Ética em Pesquisa Clínica
Pesquisas clínicas são essenciais para que novos tratamentos sejam eficientes e bem tolerados pelos
pacientes.
No Brasil, a Sanofi conta com uma CSU (Clinical Study
Unit), uma das cinco maiores Unidades de Estudos Clínicos
do Grupo Sanofi no mundo, na qual mais de 100
profissionais gerenciam, a cada ano, em média 70 estudos.
São conduzidos estudos para registro de novos
medicamentos, indicações ou formulações assim como
estudos pós-comercialização e epidemiológicos, em diversas
áreas terapêuticas, tais como diabetes, oncologia,
neurologia, cardiologia, reumatologia, medicina tropical e
doenças raras. De 2004 a 2014, a Sanofi investiu mais de
125 milhões de dólares em pesquisa no País.
A empresa segue as normativas, regras, regulamentações e princípios aplicados aos estudos clínicos no País e no
contexto internacional, como a Declaração de Helsinque, que define os princípios éticos que regem a pesquisa clínica
em seres humanos.
Ainda no Brasil, os programas de pesquisa clínica da empresa seguem rigorosos padrões de qualidade internacionais
e se submetem às aprovações éticas e regulatórias necessárias para o início do estudo.
A equipe local mantém contínua comunicação com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a
obtenção de aprovações e o encaminhamento das atualizações das pesquisas e informações requeridas pela
regulamentação aplicável.
Nossos profissionais também orientam os centros de estudos para que mantenham comunicação permanente com os
principais Comitês Éticos, que são:
O Comitê de Ética em Pesquisa, que é a primeira instância que aprova a realização dos estudos, sempre utilizando
parâmetros éticos que garantem o respeito pelos direitos e pela segurança dos participantes.
A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que elabora as normas que regulamentam a pesquisa em seres
humanos no Brasil e aprova também a realização dos estudos.
Ao longo de todo o estudo, realizamos visitas de monitoria para garantir a qualidade dos dados relatados pelos centros
e a segurança dos voluntários participantes. Em 2013 e 2014, foram realizadas várias auditorias internas e,
especificamente em 2014, duas inspeções do FDA (Food and Drug Administration), que confirmaram a alta qualidade
dos estudos conduzidos.
Nota: Para informações detalhadas sobre a política de proteção de animais praticada pelo Grupo Sanofi,
acesse o Download Center no site de RSC global e consulte os documentos “Animal Protection” e "Sanofi
Policy On The Protection of Animals".
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Ética com pacientes e voluntários de pesquisa clínica
Para garantir a ética em nossas pesquisas clínicas, a Sanofi não tem contato direto com os pacientes e
voluntários de pesquisa, conforme estabelecido pelo protocolo. A equipe do centro responsável pelo estudo
faz todo o acompanhamento e treinamento, além de realizar os procedimentos relacionados aos participantes.
Os voluntários da pesquisa clínica são instruídos sobre sua doença, a forma de administração e posologia dos
tratamentos indicados, além de receber aconselhamento nutricional e outras orientações necessárias. É
responsabilidade da empresa assegurar que as informações sobre o estudo clínico sejam corretamente transmitidas
aos voluntários e que eles sigam as instruções recebidas.

SIGILO COMO PARTE FUNDAMENTAL DOS NOSSOS PROCESSOS

Seleção dos fornecedores e
respeito aos direitos
humanos

A proteção de dados pessoais integra o Código de Ética da Sanofi e também se aplica à pesquisa clínica. Ela busca
garantir o direito individual de controle sobre a coleta, o processamento, a utilização, a difusão e o arquivamento de
informações sobre terceiros com os quais a empresa mantém relações (médicos, representantes da comunidade
científica e pacientes envolvidos em pesquisas clínicas).

Diálogo com os públicos de
relacionamento

REQUISITOS E DIREITOS DOS PACIENTES

Presença externa e
engajamento da empresa

Para participar de uma pesquisa clínica, o voluntário deve preencher alguns requisitos estabelecidos no protocolo de
estudo para garantir tanto a sua segurança quanto a obtenção de resultados válidos do ponto de vista ético e
científico.
O paciente e/ou seu representante legal devem confirmar voluntariamente seu desejo de participar do estudo, após
terem sido informados sobre todos os aspectos relacionados. O instrumento que documenta este processo é o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido, que lhe garante o direito de desistir da sua participação a qualquer momento.
Durante a condução da pesquisa, o voluntário tem acesso a um medicamento em estudo (muitas vezes, ainda não
aprovado para comercialização), a consultas e exames com agendamento prévio e ao acompanhamento periódico de
seu quadro clínico. Todas as despesas derivadas do estudo são pagas pelo patrocinador sem qualquer ônus para o
paciente.
Nota: cumprindo a regulamentação brasileira, voluntários em pesquisa clínica não recebem remuneração pela
sua participação.

RISCOS E DIREITO À INFORMAÇÃO
Durante o tratamento, pode haver riscos previsíveis e outros ainda desconhecidos, que são antecipados ao paciente e
estão descritos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Ao longo do estudo, caso sejam descobertos novos
riscos ou qualquer outra informação importante, eles são imediatamente comunicados ao voluntário, que terá o direito
de escolher entre continuar ou interromper sua participação.

SANOFI BRASIL CRIA TERMO DE CONSENTIMENTO DIDÁTICO E ACESSÍVEL
A transparência na comunicação com o paciente é um dos princípios que rege a
nossa atuação. Acreditando nesta prática, a Sanofi Brasil inovou no modelo de
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), documento exigido pelas
legislações nacional e estrangeira para oficializar a decisão do paciente em ser
voluntário em uma pesquisa.
A área Regulatória e a Unidade de Estudos Clínicos se uniram em 2013 para
elaborar um TCLE ilustrado por uma história em quadrinhos, que apresenta as
informações de maneira didática e lúdica, contribuindo para o melhor entendimento
por parte do paciente. Este material desencadeou numa decisão da Sanofi Global
em adaptá-lo às outras necessidades dos pacientes e está servindo de modelo para
outros países onde a organização atua.
O primeiro estudo a utilizar o TCLE em quadrinho foi iniciado em 2014.

http://rsc.sanofi.com.br/web/etica/pacientes_e_profissional/etica_patientes_voluntarios[14/10/2016 14:45:37]

Ética com pacientes e voluntários de pesquisa clínica - RSC - Sanofi no Brasil

PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO EM PESQUISA CLÍNICA (GRI 4.11)
Este é mais um dos princípios da Sanofi que visa à proteção do paciente ou consumidor, pois busca garantir que um
medicamento não seja administrado a pessoas que não façam parte de um estudo clínico.
Estes medicamentos passam por um circuito monitorado por códigos personalizados para cada paciente, garantindo a
confidencialidade e rastreabilidade até a conclusão do estudo e a destruição dos medicamentos, mediante termo
formal.
Topo da página
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Seleção dos fornecedores e respeito aos direitos humanos (GRI
HR6, HR7 e FG Trabalho infantil e trabalho forçado ou análogo
ao escravo)
O Grupo Sanofi, como empresa aderente ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas, compromete-se
em apoiar e aplicar princípios fundamentais nas áreas de direitos humanos, trabalho, proteção ao meio
ambiente e anticorrupção. Estes princípios são detalhados em seu Código de Conduta com Fornecedores e
integram as práticas de gerenciamento das relações com os fornecedores atuais e futuros.
Nota: não houve relato de ocorrência de trabalho infantil ou forçado no Grupo Sanofi Brasil no período deste
relatório.

CERTIFICAÇÃO DE FORNECEDORES COM BASE EM CRITÉRIOS DE ÉTICA E
SUSTENTABILIDADE
Em 2012, a Sanofi decidiu reforçar globalmente a análise de
desempenho de seus fornecedores quanto aos aspectos
sociais, relacionados à ética e ao meio ambiente, e passou a
ter um processo único com base nas diretrizes internacionais
de Responsabilidade Social Corporativa. Este processo foi
confiado à empresa EcoVadis, que conta com uma
plataforma pela qual a avaliação de desempenho e a
classificação dos fornecedores são realizadas.
Na Sanofi, um Comitê da matriz, juntamente com os Heads
regionais, fazem a seleção anual dos fornecedores globais
que participarão do processo, de acordo com uma
classificação de risco por país e fornecedor, que engloba
critérios específicos, bem como a relevância dos contratos
do fornecedor para os negócios da Sanofi.
O fornecedor recebe o convite formal, faz um registro na plataforma EcoVadis, e preenche um questionário,
apresentando documentos que comprovem os dados indicados. Eles são avaliados nos temas de meio ambiente,
práticas de trabalho, práticas de negócios e fornecedores. A empresa EcoVadis analisa as respostas e os
documentos, classificando os fornecedores de acordo com uma metodologia própria.
Cada caso é avaliado pela Sanofi localmente e aqueles que não têm uma colocação satisfatória no ranking
desenvolvem, junto com a empresa, um plano de ação para que promovam correções e melhorias. Caso este
processo não seja realizado, e o fornecedor seja classificado como de alto risco, um processo de descredenciamento
pode ser iniciado.
Os resultados das avaliações são compartilhados com todas as divisões do Grupo Sanofi globalmente, de maneira a
assegurar a troca de conhecimento e informações, não somente com a rede de compras, mas também com os
principais stakeholders envolvidos.

AMÉRICA LATINA E BRASIL:
Desde o lançamento do projeto, em 2012, 187 fornecedores oriundos da América Latina foram avaliados, sendo 70 em
2012, 68 em 2013 e 49 novos fornecedores em 2014.
No Brasil, foram selecionados, em 2013, 12 fornecedores. Destes:
6 optaram pela não adesão ao programa EcoVadis;
6 foram avaliados, dentre os quais 2 tiveram notas satisfatórias e 4 ficaram dentro do score;
Nenhum plano de ação foi requerido e/ou implementado.
Em 2014, 30 fornecedores foram selecionados no Brasil. Destes:
7 optaram pela não adesão ao EcoVadis. No entanto, a Sanofi encaminhou 6 fornecedores para o processo de
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elaboração de planos de ação, previstos para 2015, a fim de reverter este status. Foi iniciado processo de
descredenciamento de 1 fornecedor;
2 fornecedores ainda estão participando do processo de avaliação (registro na plataforma, preenchimento do
questionário e envio de documento, além da análise dos dados pela EcoVadis);
Dos 21 fornecedores avaliados, 8 requereram elaboração de plano de ação e 13 tiveram notas satisfatórias no
processo e foram certificados pela Sanofi.

PROGRAMA PREMIUM DE CERTIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
A planta industrial da Sanofi em Suzano realiza desde 2009 o Programa Premium de Certificação de
Fornecedores de materiais produtivos. Para fazer parte deste rol de fornecedores certificados, as empresas são
avaliadas pelas áreas de Qualidade e Compras Industriais em relação a resultados de auditorias, histórico de
qualidade dos fornecimentos e importância dos materiais nos processos de produção.
Em 2013, 12 fornecedores de matéria prima e 3 fornecedores de material de embalagem foram certificados,
através de cerimônia realizada na Sanofi, em Suzano. Em 2014, foram 9 fornecedores, sendo 8 de matéria-prima,
e 1 de material de embalagem. A cerimônia de certificação será realizada em 2015.
O estreitamento de parcerias é a essência do programa: para o fornecedor, a certificação é o reconhecimento da
alta confiança que a Sanofi tem em seu trabalho, e para a Sanofi, é a garantia da entrega de materiais em
conformidade com os nossos rigorosos padrões de qualidade.
Topo da página
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Diálogo com os públicos de relacionamento
(GRI 4.16, 4.17)
Como um dos maiores grupos de saúde do mundo, a Sanofi tem no diálogo com seus
públicos de relacionamento internos e externos, um pilar fundamental. Este contato é
alicerçado no respeito aos princípios éticos e no cumprimento de leis e regulamentos
aplicáveis em cada país onde a empresa atua.
É de acordo com estes preceitos que a Sanofi define suas responsabilidades
e firma os compromissos com os seus empregados, pacientes e consumidores,
profissionais de saúde, fornecedores e contratados, funcionários e representantes de
governos, acionistas e investidores, bem como a mídia.

INVESTIMENTOS SOCIAIS E PATROCÍNIOS ALINHADOS AOS
VALORES DA ORGANIZAÇÃO (GRI FG COMUNIDADES
LOCAIS)
Os investimentos sociais e os patrocínios institucionais da Sanofi priorizam programas
de prevenção e promoção da saúde e ações voltadas à infância e às causas
humanitárias que envolvam populações desfavorecidas ou vítimas de catástrofes
naturais.
Para garantir a coerência e a consistência destes apoios, bem como a visibilidade dos
indicadores de desempenho, dispõe de um rigoroso procedimento formal de validação
prévia de doações financeiras, de medicamentos e vacinas.
Também são definidas as iniciativas que não podem ser patrocinadas, como doações
a organizações com fins lucrativos, a entidades ou iniciativas de caráter partidário,
racista ou xenofóbico, a partidos políticos e a órgãos que não compartilhem suas
metas e o seu Código de Ética ou quando houver conflito de interesses.

POLÍTICA DE DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS
Um sistema rigoroso de aprovações de doações de medicamentos, aplicado em
todas as filiais do Grupo, prevê o preenchimento de fichas detalhadas sobre a
instituição solicitante, medicamentos doados, número de beneficiados e motivos
da doação. Estas fichas integram uma base de dados global, periodicamente
auditada, que visa a coibir o uso inapropriado de doações.
Essa política segue alguns princípios:
O atendimento exclusivo de urgências humanitárias decorrentes de catástrofes
naturais ou de situações de graves conflitos políticos que coloquem em risco
populações desfavorecidas;
A total desvinculação de contrapartidas comerciais ou políticas;
As recomendações gerais da Organização Mundial da Saúde e das autoridades
sanitárias locais relativas aos prazos de validade (mínimo de um ano), bem
como a definição das responsabilidades na prescrição e no correto descarte
dos medicamentos doados.

DIÁLOGO COM MÉDICOS E FARMACÊUTICOS
A Sanofi baseia o relacionamento com a classe médica e o varejo farmacêutico
em conceitos e padrões éticos, seguindo as normativas, regras e legislação
vigentes.
Saiba mais
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Diálogo com médicos e farmacêuticos
A Sanofi baseia o relacionamento com a classe médica e o varejo farmacêutico em conceitos e padrões éticos,
seguindo as normativas, regras e legislação vigentes. São prestados desde serviços de orientação,
treinamento e especialização a palestras e workshops, além de suporte e capacitação para a administração de
consultórios e farmácias.

PORTAL MEDICAL SERVICES
Criado em 2000, e exclusivo para médicos e profissionais de saúde, o site
oferece conteúdo científico, serviços e ferramentas que facilitam a vida
desse público, sem nenhum custo, bem como possibilita que os mesmos
mantenham-se atualizados em relação a sua prática clínica.
O site oferece ainda acesso a conteúdo diferenciado a profissionais de
localidades mais distantes do País. O conteúdo é gerido por um conselho
editorial formado por médicos em diversas especialidades e inclui aulas online, bibliotecas de imagens virtuais, artigos científicos, agenda e cobertura
de eventos, entre outras funcionalidades.
Em 2014, foram realizados trabalhos abrangentes de reorganização estrutural, visual e de navegabilidade, cujo
objetivo foi aperfeiçoar a plataforma que conta com mais de 150 mil profissionais de saúde cadastrados.
Em 2015, a meta é firmar parcerias com instituições nacionais e internacionais que trabalham com programa de
educação continuada, consolidar o núcleo editorial e focar na excelência e relevância do conteúdo para o profissional
de saúde.
Conheça em: www.medicalservices.com.br

REVISTA DOUTORANDOS
Motivada pelos bons resultados do portal Medical Services, em 2010, foi lançada a revista digital Doutorandos, voltada
a estudantes de medicina. Com periodicidade trimestral, reúne conteúdos relevantes para a formação do futuro
médico, com reportagens relacionadas ao ambiente universitário, dicas de profissionais, games e agenda de eventos.
Possui versão App na Apple Store.
Só em 2013, foram 30 mil pessoas atingidas (entre cadastrados no site e seguidores no Facebook) e 30 mil acessos
ao portal. Em 2014, a revista atingiu a audiência de 57.332 usuários, tendo 4.500 acessos na plataforma móvel,
11.111 downloads e 41.721 fãs no Facebook.
Saiba mais: www.doutorandos.com.br

DIÁLOGO COM MÉDICOS DA MEDLEY
O programa Diálogo com Médicos tem como missão ser um
canal aberto de comunicação da empresa com seus
públicos. São fóruns presenciais, com médicos convidados,
nos quais se discute temas como acesso a medicamentos,
promoção da saúde e preservação do meio ambiente,
sempre levando aos participantes conceitos de
responsabilidade social corporativa.
Como um espaço legítimo de reflexão e troca, os
profissionais podem livremente discutir seus pontos de vista,
num processo de construção coletiva do conhecimento onde
não há certo ou errado. Por produzir esta relevante troca de
informações, esta iniciativa também permite que a empresa
identifique oportunidades de melhorias para sua atuação responsável. A série já ouviu aproximadamente 560
médicos de diferentes especialidades e regionalidades ao longo dos anos.

http://rsc.sanofi.com.br/web/etica/dialogo/projetos_de_dialogo[14/10/2016 14:47:36]

Diálogo com médicos e farmacêuticos - RSC - Sanofi no Brasil

Em 2013, colocou o tema ética como a principal pauta das discussões, percorrendo as cidades de São Paulo,
Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador. Em 2014 o programa percorreu sete capitais: Rio de Janeiro,
Brasília, Vitória, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba e Porto Alegre.

MEDLEY: LADO A LADO COM O FARMACÊUTICO
A Medley trabalha na aproximação e no relacionamento com as
redes de farmácia parceiras para promover acesso da população à
saúde. Sabe que o melhor caminho para atingir este objetivo passa
pela informação e conhecimento dos profissionais envolvidos, além
de um importante processo de construção de confiança.
Em 2014, o programa Ao Farmacêutico chegou a seu oitavo ano comemorando uma trajetória de sucesso. Ele
contempla uma plataforma digital que visa à qualificação dos farmacêuticos e seu compromisso no uso correto dos
medicamentos. O site já contava em 2013 com 32 mil pessoas cadastradas. Em 2014, o site chegou a ter mais de 33
mil pessoas cadastradas, contabilizando 27.986 acessos de janeiro a dezembro (média de 2.332 por mês).
Atualmente, o site disponibiliza 22 e-learnings - a cada módulo, o farmacêutico pode realizar uma prova para testar
seu aprendizado e receber um certificado em cada tema. Em 2014, 4.121 provas foram realizadas e 3.387 certificados
enviados. Além dos e-learnings, o site conta também com 34 boletins e notícias publicadas semanalmente, que
abordam temas também do âmbito farmacêutico.
Em 2014, o programa deu início à modernização da plataforma digital, com conclusão prevista para o final de 2015. O
projeto prevê novo layout, mais ferramentas interativas e dinâmicas, com novos conteúdos e funcionalidades.
Iniciativas fora do ambiente virtual também fazem parte do programa. Em 2013, foram realizadas palestras em oito
importantes universidades brasileiras, de diversas regiões, além da participação no Congresso Paulista de
Farmacêuticos, que impactou quatro mil profissionais, e de outras atividades em redes privadas. Em 2014, foram
realizadas palestras em redes de farmácias, de diversas regiões, além da parceria com o Conselho Regional de
Farmácia de São Paulo, apoiando eventos junto a farmacêuticos.
Estas ações traduzem a visão da Sanofi Brasil sobre o papel fundamental exercido pelo farmacêutico, principal
interlocutor do consumidor final. Assim, por meio de ações pioneiras, contribui para ampliar a qualificação desse
importante profissional da cadeia da saúde.

OS TRÊS PILARES DO PROGRAMA:
Site: onde o farmacêutico encontra cursos gratuitos on-line para atualizações sobre farmacoterapia, gestão de
negócios, farmacovigilância e legislação e ferramentas de uso cotidiano;
Boletins: guias rápidos para consulta, disponíveis no site e em versão impressa, entregue pelos consultores da
Medley aos farmacêuticos das drogarias e farmácias parceiras;
Cursos presenciais: conhecimento e atualização de farmacêuticos, incentivando a prescrição responsável e a
atenção diferenciada, favorecendo a fidelização do cliente.
Acesse: www.aofarmaceutico.com.br
Saiba mais sobre as iniciativas da Sanofi para os profissionais de saúde no Pilar Pacientes.
Topo da página
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Presença externa e engajamento da empresa (GRI 4.6, 4.8,
4.12, 4.13)
A Sanofi busca contribuir, com seu conhecimento e experiência, na construção de parcerias de interesse para
a saúde no País. Por isso, tem participado ativamente das principais discussões que impactam suas
operações no Brasil.
Seus diretores fazem parte das principais entidades do segmento farmacêutico e de suas comissões: Associação da
Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São
Paulo (Sindusfarma), Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição (Abimip), PróGenéricos ou instituições como o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) e as câmaras de comércio da
França, Estados Unidos e Europa.

PRINCIPAIS CÓDIGOS
Confira na relação abaixo os principais códigos, auditorias e leis de governança seguidos pela Sanofi:
Código de Ética;
Política antissuborno;
Boas práticas de informação científica e marketing;
Interações com organizações de saúde e associações médicas e científicas;
Interações com experts externos;
Política de entretenimento para terceiros;
Política de presentes;
Regras de hospitalidade para profissionais de saúde;
Lei Sarbanes-Oxley;
Código de Conduta da Interfarma;
Subsídios, doações e contribuições beneficentes;
Sanofi Standards for External Experts' Participation at Scientific Events;
Política de conflito de interesses.
Em 2014 foi implantada a Política de Interação com Pacientes e Associações de Pacientes do Grupo Sanofi.

A SANOFI É SIGNATÁRIA DO CÓDIGO DE CONDUTA DA INTERFARMA
O Código de Conduta da Interfarma nasceu em 2007, com o objetivo de
formalizar o compromisso das empresas associadas à Interfarma e orientar
segundo os mais altos padrões éticos suas atividades e relacionamentos com
profissionais de saúde e com o mercado. O documento pode ser baixado no site
da entidade: www.interfarma.org.br.
O código é de grande importância, pois estabelece regras que norteiam o setor
farmacêutico em direção às boas práticas. Estão obrigadas a respeitá-lo as
empresas associadas à Interfarma e aquelas que espontaneamente aderirem a
seus termos, sujeitando-se assim às obrigações e penalidades previstas no
documento.
Em julho de 2012 foi publicada a última revisão do Código de Conduta. O novo texto incorpora os termos do
inédito entendimento a que a Interfarma chegou com o Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associação
Médica Brasileira (AMB) e a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), dispondo as boas práticas no
relacionamento entre as empresas farmacêuticas e a classe médica do país. As disposições do código em vigor
incluem os mais rigorosos cuidados éticos, obrigações e proibições que, no julgamento comum das entidades
representantes das classes médicas signatárias e da Interfarma, devem presidir, de maneira clara e transparente,
as boas práticas no relacionamento entre a classe médica, os profissionais de saúde e a indústria farmacêutica.
Em agosto de 2013, os representantes da Força de Vendas da Sanofi Farma reafirmaram o compromisso com as
disposições do Código de Conduta da Interfarma, passando a utilizar o pin “Eu Sigo”. Além disso, todos foram
orientados a acessar a Academia do Grupo Sanofi e revisar o Código, além de ver uma apresentação com
informações detalhadas sobre o documento.
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Benefícios e remuneração competitivos (GRI LA3)
O Grupo Sanofi adota uma política abrangente de benefícios, que busca ir além das obrigações legais. Atualmente
este pacote inclui:
vale-refeição ou refeitório (dependendo da localidade);
vale-transporte, transporte gratuito (dependendo da localidade);
concessão de automóveis (aos empregados elegíveis);
seguro de vida e de acidentes pessoais;
assistência médica (com variação de valor de reembolso e de rede credenciada, de acordo com o nível hierárquico)
e odontológica;
reembolso de medicamentos;
cobertura para incapacidade/invalidez;
licença-maternidade e paternidade (exceto para estagiários e aprendizes) – veja quadro abaixo;
creche ou auxílio-creche (dependendo da localidade);
plano de aposentadoria complementar (aos empregados elegíveis);
empréstimo consignado, participação nos lucros (exceto para estagiários e aprendizes);
parcerias para descontos em cursos, restaurantes e academias.

EXTENSÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE E PATERNIDADE (GRI LA15)
A Sanofi aderiu ao Programa Empresa Cidadã, que prevê a extensão da licença-maternidade. Na prática, a
gestante pode escolher entre três opções de licença: retorno após quatro meses, retorno após seis meses ou
retorno após quatro, mas trabalhando os dois meses seguintes por meio período. Isso vale também no caso de
adoção de crianças. Para os pais, em vez da licença de cinco dias, eles podem ficar dez dias ao lado dos seus
bebês. Em 2013, 121 empregadas se beneficiaram da licença-maternidade; em 2014, foram 109 empregadas.

SALÁRIOS ACIMA DO MÍNIMO NACIONAL (GRI EC5)
No Grupo Sanofi Brasil, não há empregados que recebam apenas o salário-mínimo nacional vigente. O valor é
definido com base nas diretrizes de sua política de Recursos Humanos e do setor em que o funcionário atua. Em
2013, quando o salário-mínimo correspondia a R$ 678,00, o menor salário pago pelo Grupo era R$ 1.037,00 (153% do
valor previsto pela legislação). Em 2014, quando o salário-mínimo correspondia a R$ 788,00 o menor salário pago
pelo Grupo era R$ 983,00 (125% do valor previsto pela legislação). A diferença nesta porcentagem, de 2013 para
2014, se deve ao fato da criação de novos cargos no Grupo, já que a Sanofi não pratica redução salarial.
Há variações de salário-mínimo praticadas entre as divisões do Grupo (Sanofi Farma, Sanofi Pasteur, Medley, Merial e
Genzyme). Gênero, porém, não é um critério para diferenciação de salário.
Topo da página
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Segurança, saúde e qualidade de vida (GRI LA7)
A Sanofi se preocupa com a saúde, o bem-estar e a segurança de seus funcionários e considera esses
componentes essenciais para uma organização de sucesso.
Para proporcionar um ambiente seguro e condições saudáveis para sua força de trabalho, a organização implementa
medidas que limitam o risco de doenças e lesões, adota uma abordagem preventiva, procurando evitar acidentes e
minimizar a exposição a agentes nocivos, ao mesmo tempo em que se concentra no gerenciamento do estresse e em
outros programas que incentivem as pessoas a melhorar a sua própria saúde e bem-estar.
A Sanofi também investe no diálogo permanente com o funcionário. Nesse sentido, em média a cada dois anos, é
realizada a pesquisa de clima organizacional. Os empregados respondem, em caráter confidencial, perguntas sobre
temas como liderança, eficácia dos gestores, gestão de desempenho, remuneração, desenvolvimento pessoal,
comunicação, trabalho em equipe, além de questões locais, como respeito e percepção em relação aos esforços da
organização para melhoria de processos. (GRI 4.4 e FG Saúde e Segurança no Trabalho)
Notas:
Os resultados da pesquisa de engajamento de 2013 foram divulgados a todos os empregados no início de 2014,
com o desenvolvimento conjunto – envolvendo líderes e equipes – dos planos de ação;
Durante 2014, foram realizados fóruns de discussão para divulgação dos resultados e entendimento dos key drivers
a serem trabalhados pelas áreas envolvidas, bem como para preparação e apoio à execução dos planos de ação.
(GRI 4.4)

RECONHECIMENTO PÚBLICO (GRI 2.10):

A Sanofi conquistou o 1º lugar no VI Prêmio Excelência em Gestão de
Saúde e Segurança do Trabalho (GST), do Sindusfarma (Sindicato da
Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo), na categoria
“Projeto de Saúde e Segurança no Trabalho”, com o Programa de Saúde
Emocional Bate-Papo, em 2013.

REDUZIR A EXPOSIÇÃO AO RISCO
A Sanofi prioriza a segurança de seus empregados
no ambiente de trabalho e procura reduzir a
ocorrência de acidentes monitorando os principais
índices relacionados e desenvolvendo um amplo
conjunto de medidas preventivas e corretivas.
Saiba mais

PROTEGER A SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS
Saúde e bem-estar estão diretamente
relacionados ao equilíbrio físico e emocional das
pessoas. Por isso, há vários anos, a Sanofi
mantém um programa abrangente de iniciativas
voltadas ao gerenciamento e à prevenção de
saúde, assim como à melhoria da qualidade de
vida dos empregados.
Saiba mais

EXCELÊNCIA EM SAÚDE E SEGURANÇA
(GRI LA7)
Programas estruturados vêm sendo implantados
visando à promoção da saúde dos empregados e
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ao aumento da segurança no ambiente de trabalho.
Saiba mais

dos empregados e equilibrar demandas
profissionais e pessoais.
Saiba mais
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Reduzir a exposição ao risco
A Sanofi prioriza a segurança de seus empregados no ambiente de trabalho e procura reduzir a ocorrência de
acidentes monitorando os principais índices relacionados e desenvolvendo um amplo conjunto de medidas
preventivas e corretivas.

COMITÊ DE HSE
Com o objetivo de reduzir a exposição de seus empregados a riscos, o Grupo Sanofi, por meio do Comitê de HSE
(Health, Safety and Environment), criou o Plano de Ação Anual, que estabelece as diretrizes, prioridades e ações
previstas para o período e que são devidamente compartilhadas com os empregados. Este Plano de Ação é
desenvolvido com base na análise criteriosa de dados e informações de referência (avaliações de risco, atendimento
aos requisitos legais e corporativos, auditorias periódicas, ocorrência de acidentes e incidentes, etc.) e inclui ações
corretivas e preventivas relacionadas a:
Prevenção de acidentes e incidentes, doenças ocupacionais, melhorias nas condições de trabalho;
Proteção ambiental;
Melhorias em processos, máquinas e equipamentos, com foco na minimização dos riscos à integridade das pessoas
e infraestrutura;
Medidas organizacionais: procedimentos operacionais, treinamento e planos de comunicação. (GRI FG Saúde e
Segurança no Trabalho)

Tabelas

CIPA (GRI LA6)
A Sanofi segue a Norma Regulamentadora 5 (NR 5) do Ministério do Trabalho, referente à Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA). (GRI FG Saúde e Segurança no Trabalho)
100% dos trabalhadores do Grupo Sanofi são representados pelas CIPAs de seus respectivos estabelecimentos.
Essas comissões têm as seguintes atribuições:
Realizar comitês conjuntos de segurança e saúde compostos pela governança e por trabalhadores;
Assegurar a participação de representantes dos trabalhadores em inspeções de segurança e investigações de
acidentes;
Tomar as providências ou criar as estruturas necessárias para solução de problemas; afirmando compromissos
relativos a padrões de desempenho almejados.
A meta é zerar acidentes de trabalho. Para tanto, é necessário um trabalho contínuo de treinamento dos
trabalhadores, identificação e gestão de riscos, entre outros.

SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR COBERTOS POR ACORDOS FORMAIS
(GRI LA9)
A Convenção Coletiva de Trabalho com o sindicato do setor farmacêutico estipula condições entre as partes que
tratam de vários temas, incluindo saúde e segurança no trabalho. O acordo tem revisão bianual e possui uma cláusula
que apresenta as seguintes pautas:
Uso de equipamento de proteção individual (EPI) e de uniformes;
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA);
Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT);
Direito de recusa ao trabalho por perigo direto ou iminente;
Realização de exames médicos e laboratoriais periódicos;
Aceitação de atestados médicos e odontológicos;
Garantia de que os profissionais de Segurança e Medicina do Trabalho não exercerão outras atividades da empresa
durante o horário de atuação nos Serviços Especializados em Engenharia e Medicina do Trabalho;
Comunicação obrigatória em caso de acidente do trabalho;
Complementação do auxílio-doença;
Participação de representantes dos trabalhadores (CIPA) em vistorias periódicas de segurança e saúde, auditorias e
investigações de acidentes de trabalho;
Doença profissional e 13° salário;
Atendimento de primeiros socorros;
Medidas de proteção ao trabalho;
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Mecanismos de prevenção de acidentes com máquinas e equipamentos;
Oferecimento de água potável;
Perícias técnicas, informações sobre riscos e medidas de proteção a adotar quando da utilização de nanotecnologia
no processo industrial.
O sindicato, trabalhadores e representantes da empresa promovem encontros periódicos, em datas
divulgadas previamente, para tratar de assuntos sindicais de interesse dos empregados.
Veja mais: Tabela 2 – Índices de Saúde e Segurança
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Excelência em saúde e segurança (GRI LA7)
Programas estruturados vêm sendo implantados visando à promoção da saúde dos empregados e ao
aumento da segurança no ambiente de trabalho. (GRI FG Saúde e Segurança no Trabalho)
Saiba mais: Tabela 2 - Índices de Saúde e Segurança
Gincana QUALICIPA sensibiliza empregados na unidade industrial de Suzano.
Saiba mais

ALINHAMENTO ÀS NOVAS REGRAS DE SEGURANÇA
Com o objetivo de reduzir o acesso ou impedir a intervenção
humana em partes perigosas de máquinas e equipamentos foram
implementados novos sistemas no Programa de Segurança de
Máquinas em Suzano, totalizando um investimento de mais de R$
250 mil em 2012, R$ 286 mil em 2013 e R$ 308,2 mil em 2014,
investidos em uma terceira fase do projeto, que deverá ser concluído
em 2015.
Na Medley, este investimento foi de R$ 450 mil. Em 2014, todos os
equipamentos de embalagem foram adequados para garantir a
segurança de seus operadores e a adequação a nova legislação
trabalhista brasileira (Norma Regulamentadora NR-12).

ACIDENTES COM VEÍCULOS NA FORÇA DE VENDAS
Em 2008, o Grupo criou globalmente a campanha “Há sempre uma razão para dirigir com segurança”, para
estimular o comportamento preventivo e a prática da direção defensiva no trânsito buscando atingir a meta zero
de acidente fatal com veículos.
No Brasil, a campanha apoia-se no programa BTW – Behind The Wheel (ou “Atrás do Volante”), que dispõe de
capacitação da força de vendas e demais empregados que utilizam veículo da empresa.
No âmbito da Farma, Pasteur, Merial e Genzyme, diversos treinamentos foram realizados em 2014: e-learnings, e
treinamentos teóricos e práticos do programa BTW-Behind The Wheel, além de treinamento para motorista de
alto risco. Para 2015, está prevista a continuidade do treinamento prático com a força de vendas da Farma e da
Merial.

Em 2014 nas divisões Farma, Pasteur e Genzyme, foram registradas 150 colisões com veículos da Força de Vendas,
que correspondem a 13,3% dos acidentes com veículos na Frota.
A Medley apresentou em 2013 uma redução no número de acidentes veiculares em relação ao ano anterior: 70
acidentes foram registrados, valor cerca de 47% menor do que o registrado em 2012, de 132 acidentes. Em 2014, a
atuação preventiva foi mantida através de campanhas alertando sobre o perigo do uso do celular na direção e do
excesso de velocidade, além de treinamentos práticos e teóricos de direção defensiva. Mesmo com estes cuidados, o
número de acidentes cresceu: foram 88 em 2014, valor cerca de 26% maior. Para 2015, a atuação preventiva será
mantida, intensificando-se o engajamento de toda a força de vendas, assim como a atuação do Comitê de Road
Safety da empresa. Os dados referentes à Merial serão informados no relatório de 2015.
Notas relevantes:
Por uma questão de estruturação interna dos resultados a fim do atendimento à GRI, a unidade da Medley de
Brasília relatará seus indicadores de saúde e segurança no próximo relatório a ser divulgado pelo Grupo
Sanofi, em 2016 (referente a 2015);
A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e ainda não relata seus indicadores
de saúde e segurança por uma questão de estruturação interna dos resultados, que atendem a metodologia
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própria. A meta é a inclusão desses dados, segundo a metodologia da GRI, também no relatório do Grupo
Sanofi 2015.
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Proteger a saúde dos funcionários
Saúde e bem-estar estão diretamente relacionados ao equilíbrio físico e emocional das pessoas. Por isso, há
vários anos, a Sanofi mantém um programa abrangente de iniciativas voltadas ao gerenciamento e à
prevenção de saúde, assim como à melhoria da qualidade de vida dos empregados.

PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS (GRI LA8)
Em 2013, o Grupo Sanofi conseguiu atingir suas metas com a ampliação do Programa de Gerenciamento de Stress,
no qual foram incluídos novos grupos masculinos. Em 2014, foram formadas três turmas do na sede da companhia,
em São Paulo: 50 pessoas receberam orientação sobre stress e técnicas de relaxamento, ministrada por uma equipe
composta por psicólogo, nutricionista e educador físico. Em 2013, ocorreu também a formação do Comitê de
Promoção da Saúde (Sanofi, Merial, Genzyme e Medley), que será responsável por campanhas extensíveis a todas as
empresas do Grupo.

Não há incidência de doenças ocupacionais em nenhuma entidade do Grupo. Na Medley, os empregados que
manipulam hormônios realizam o controle semestral das dosagens de testosterona, LH e FSH, e os que
manipulam solventes fazem controle semestral de metanol e metiletilcetona. Para os que trabalham no setor de
Sólidos Orais, além do uso da máscara com filtro, é feito o exame de espirometria anual e raio X a cada três
anos. Nos setores de Penicilínicos e Cefalosporínicos, os empregados realizam exames de TG, TGP, GGT,
creatinina, espirometria anual de controle e raio X, também a cada três anos.

Investimento Social
Tabelas

A empresa fiscaliza e os empregados são obrigados a utilizar protetor auricular nos lugares onde há exposição a
ruído. Uma vez por ano, todos os empregados expostos a mais de 80 decibéis de ruído realizam exame de
audiometria na fábrica, com fonoaudióloga. Não foi registrado na Sanofi nenhum caso de perda auditiva nos
últimos 10 anos.

INFORMAR PARA PREVENIR
Câncer, gripe, tabagismo, hipotireoidismo e sensibilização para
doenças raras são alguns dos assuntos tratados nas campanhas
anuais promovidas pelas áreas de Comunicação das empresas do
Grupo junto com seus respectivos Departamentos Médicos.
Este trabalho visa a informar e estimular um estilo de vida mais
saudável entre seus empregados e contempla palestras de
especialistas, folhetos informativos, conteúdos específicos na
intranet e na internet. São realizadas aproximadamente dez
campanhas por ano.
Topo da página
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Equilibrar vida profissional e pessoal (GRI LA3)
Iniciativas como home-office e jornada de trabalho flexível contribuem para facilitar a vida dos empregados e
equilibrar demandas profissionais e pessoais.
Desde 2000, a Sanofi Farma e a Sanofi Pasteur adotam a prática de horário flexível para seus empregados das áreas
administrativas, com a entrada podendo ocorrer das 7h às 9h e a saída, entre 16h15 e 18h15.
Na Merial em Campinas, esta decisão é facultada aos empregados das áreas administrativas, respeitando-se o horário
núcleo definido entre 9h e 17h. A entrada deverá ocorrer entre 8h e 9h e a saída, entre 17h e 18h.

VIVA A SEXTA!
Os empregados da Sanofi Farma e da Sanofi Pasteur alocados na sede administrativa têm a opção de sair do trabalho
às 15h nas sextas-feiras. Neste dia da semana, na Medley, o expediente termina às 16h30.
Estas iniciativas são liberalidades das empresas e permitem maior adaptação do horário de expediente à programação
da vida particular de seus empregados, respeitando as exigências do trabalho. O setor administrativo também segue
acordo de compensação de horas, de forma a suprir pontes de feriados. O programa não é extensivo aos empregados
nas fábricas.

Investimento Social
Tabelas

TRABALHO A DISTÂNCIA (HOME-OFFICE)
O projeto que prevê a prática de home-office uma vez por semana na Sanofi Farma e Pasteur manteve-se inalterado
em 2013 em relação a 2012, beneficiando aproximadamente 150 empregados isentos de controle de frequência
(“registro de ponto”*). Infelizmente a meta de inclusão da prática de home-office para pessoas com deficiência não
pôde ser atingida e foi reestabelecida para 2015. Apesar disso, em 2014, houve a transformação desta prática em
política interna expandindo a iniciativa aos usuários a partir do nível de coordenação, além da inclusão das demais
empresas do Grupo.
O objetivo da iniciativa é oferecer aos empregados mais flexibilidade na forma de trabalho, contribuindo para maior
qualidade de vida com produtividade, sendo que sua adesão não é obrigatória, e sim uma opção.
*com exceção da Força de Vendas.

FILHOS DE EMPREGADOS ASSISTIDOS PELA ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS DA SANOFI
Em 2013, sete adolescentes e uma criança, filhos de empregados
da fábrica em Suzano, foram assistidos pelo programa Crianças
da Sanofi, entidade global mantida por fundos da Sanofi e
doações de empregados. O programa possui como objetivo
oferecer apoio aos filhos de empregados do Grupo, de zero a 25
anos, que estejam passando por problemas excepcionais de
saúde, social, familiar ou educacional. Especificamente em 2013,
em Suzano, não houve nenhuma solicitação para auxílio médico.
Em 2014, sete filhos de empregados foram assistidos, através de
projeto educacional e assistência de saúde.
Na sede da Sanofi, em São Paulo, quatro filhos de um empregado
foram assistidos pelo programa a partir de 2014, através de auxílio
nas despesas referentes à educação, saúde e habitação. Na
Força de Vendas, também em 2014, foi concedido auxílio para
uma cirurgia.
Em 2013, o investimento feito pela Medley contemplou a prestação de serviços de uma fonoaudióloga (para um caso
específico) e o fornecimento de leite especial (para dois casos), além de projeto educacional para cinco adolescentes.
Em 2014, o investimento contemplou tratamento fonoaudiólogo e escola especial (para um caso específico), cirurgia
para correção de olhos, tratamento psiquiátrico e dois aparelhos auditivos, além de projeto educacional para quatro
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adolescentes.

INSTITUTO JACARANDÁ COMPLETA 15 ANOS (GRI EC8)
2014 foi um ano marcante para o Instituto Jacarandá de Educação Infantil: a entidade
completou 15 anos de muitas conquistas. Quando começou, em junho de 1999,
atendia 36 crianças. Em 2014, eram 209 (165 filhos de funcionários da Medley e 44
moradores da comunidade).
O Instituto Jacarandá, organização sem fins lucrativos de utilidade pública federal e
municipal, atende diretamente crianças de quatro meses a seis anos e, indiretamente,
familiares e outras pessoas vinculadas a elas. Sua missão é proporcionar condições
para que as crianças tenham uma base sólida e digna em seu processo de
desenvolvimento. Em 2013, a Medley investiu no IJ cerca de R$ 3,302 milhões; em
2014, foram R$ 4,800 milhões.
Durante o ano de 2014, várias ações foram realizadas para marcar os 15 anos do IJ, como a Festa Junina, a
inédita comemoração do Dia das Mães e dos Pais e a primeira Feira do Livro.
Também foi implantado o serviço de ambulância/remoção em parceria com a Medicar e o Serviço de Saúde
Medley. A área de HSE da companhia realizou uma visita para identificar situações de risco entre funcionários e
as crianças. Também foi instituída a CIPA e melhorias na parte ambiental. Para 2015, a meta é implantar a coleta
seletiva de resíduos.
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Respeito à diversidade
A Sanofi respeita a cultura dos mais de 100 países onde atua, acredita que a diversidade de perspectivas,
opiniões e experiências enriquece a organização, estimula a inovação e promove um ambiente mais plural e
participativo.
Apoiar a diversidade significa ajudar as pessoas a se sentirem mais confiantes e a capacitá-las a alcançar seu
potencial profissional. A Sanofi valoriza essas diferenças, pois acredita que enriqueçam a visão de sua força de
trabalho, essencial em uma organização de saúde comprometida em atender às necessidades dos pacientes.
Nos últimos anos, a organização vem apoiando várias iniciativas de valorização da mulher no Brasil e no mundo
mobilizando, inclusive, a alta direção do Grupo. Além disso, tem trabalhado na definição de metas de equilíbrio de
gênero, no desenvolvimento de ambientes mais inclusivos para pessoas com deficiências e na criação de programas
de aprendizagem e apoio a jovens em início de carreira. (GRI FG Diversidade e Oportunidades Iguais)
Veja mais: Tabela 3 – Indicadores de Diversidade de Empregados e Órgãos de Governança (GRI LA13)
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BUSINESS CASE
Movimento convida as
mulheres a praticar
atividades físicas e a
comer mais saudável

Para engajar a alta direção no tema, em 2010, foi criado o Women’s Leadership
Council, que monitora o progresso e promove as melhores e mais inovadoras práticas
designadas à garantia do equilíbrio de gênero em todas as filiais do Grupo no mundo.
(GRI FG Diversidade e Oportunidades Iguais)

ESTRATÉGIA NO BRASIL
O Grupo Sanofi no Brasil possuía 54,7% do seu quadro formado por homens e 45,3%
por mulheres em 2014. Para promover a discussão entre os empregados e outros
stakeholders, a organização vem apoiando várias iniciativas no País: conheça-as aqui.
Outros programas de longo prazo reiteram o compromisso e a atenção da Sanofi com
o universo feminino:
Desde o seu relançamento em 2008, o
programa Conviver, realizado em parceria
com o FEMAMA, vem prestando apoio às
mulheres durante o tratamento do câncer
de mama em hospitais da rede pública;
Desde 2007, o site Atmosfera Feminina,
dedicado à saúde e bem-estar da mulher e
do seu entorno, mantém diálogo
permanente com mais de 60 mil mulheres
cadastradas.
Topo da página
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Presença jovem no negócio
A Sanofi entende que investir na capacitação dos jovens é uma de suas prioridades. O Grupo trabalha para gerar
oportunidades dentro de uma visão de futuro não só da organização, mas também de desenvolvimento do próprio
País. Por isso, possui vários programas que promovem o acesso de jovens ao mercado de trabalho:

RESPEITO À DIVERSIDADE
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Jovem Cidadão: os jovens participantes recebem bolsa-auxílio, vale-transporte, vale-refeição, cartão alimentação,
seguro de acidentes pessoais, uniforme e lanches. Também são realizadas palestras para os Jovens
periodicamente sobre drogas, DST, técnicas de entrevista de empresa, orientação de carreira. O tempo de
permanência é de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis. Em 2013, foram 27 integrantes na sede do
Grupo, no bairro do Morumbi, em São Paulo; em 2014, foram 19 jovens;
Programa Guarda Mirim (fábrica de Suzano): preparação profissional dos menores aprendizes, treinando-os para
o mercado de trabalho. Tem por objetivo colaborar com a comunidade na capacitação e formação dos jovens da
região. Em 2013, 53 foram beneficiados; em 2014, a fábrica contava com 31 guardas-mirins;
Menor Aprendiz: oferece benefícios como convênio médico, odontológico, vale-alimentação e vale-transporte,
sendo que o tempo de permanência na empresa era de 22 meses para contratados até março de 2012 e de 11
meses para contratados a partir de abril do mesmo ano, seguindo a nova legislação (Portaria nº 723/2012). Em
2013, não houve contratação de nenhum menor aprendiz na sede do Grupo; em 2014, 10 menores-aprendizes
foram contratados. Na Medley, em dezembro de 2013 e também de 2014, foram contabilizados 35 menores
aprendizes ativos.
Nota:
Uma forma de atrair novos talentos, adotada pela área de RH da Sanofi no Brasil, é a presença em estandes e
a realização de palestras em eventos promovidos por universidades, como workshops e encontros sobre
carreira e recrutamento. Confira a atuação do Grupo em eventos universitários em 2013 e 2014:

EVENTOS REALIZADOS EM 2013

- Abril: Medley realiza evento na UNIMEP com a presença de
dois mil estudantes;
- Maio: participação da Sanofi na Feira de Recrutamento e
Carreira da Faculdade de Economia e Administração da USP,
que contou com a visita de 1.545 estudantes;
- Agosto:
• Presença da Sanofi no Workshop Integrativo Poli Jr., uma dos
maiores iniciativas de atração de talentos geridos por
universidades, realizado na Escola Politécnica da USP. O evento
recebeu 6.500 visitantes;
• Medley realiza evento na Unicamp (com a presença de nove mil
alunos) e na PUC Campinas (com o mesmo número de alunos).

EVENTOS REALIZADOS EM 2014

- Junho: apresentação institucional da Sanofi para alunos do
curso de Engenharia Química da USP;
- Setembro: participação da Sanofi na XXVI Semana de
Recrutamento do Mackenzie.

Ao longo de 2013 e 2014, o Programa de Estágio da Merial visitou universidades, como Metrocamp,
Anhanguera, UNIMEP, PUC, UNISAL, Unicamp, ESALQ, ESAMC e ETECAP, realizando palestras para
apresentação da empresa, sua missão, visão e valores, além de informações sobre as etapas do processo
seletivo de estágio.

SANOFI PARTICIPA DA CAREER WEEK
Pelo segundo ano consecutivo, a Sanofi participou do programa
Career Week, que leva universitários para conhecer a cultura e os
valores de empresas que se destacam no mercado nacional. O
programa, promovido pela 99jobs, comunidade social inovadora de
carreira e emprego, levou 14 estudantes, em 8 de setembro de
2014, para um bate-papo informal com líderes e jovens talentos do
Grupo Sanofi.
Quinze jovens foram recebidos pela Sanofi em 2013 durante a
Primeira Career Week.
Durante a visita, os jovens tiveram acesso a informações sobre os diferentes segmentos de atuação do Grupo
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Sanofi, bem como sobre seus valores e código de conduta. Também participaram de sessões de bate-papo,
sobre inovação e carreira com alguns diretores da organização e jovens empregados.

Notas relevantes:
“Melhores para começar a carreira”: pelo segundo ano consecutivo, em 2013, a
Sanofi figurou entre as 35 Melhores Empresas Para Começar a Carreira da Você
S/A.
Pelo sétimo ano consecutivo, a Genzyme Brasil foi indicada em 2014 como a
melhor empresa para trabalhar entre as farmacêuticas e companhias de
biotecnologia, segundo o Great Place to Work.
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Acolhimento e integração das pessoas com deficiência

Segurança, saúde e
qualidade de vida

As empresas do Grupo Sanofi no Brasil mantêm programas de inclusão de pessoas com deficiência, tanto na
atividade industrial quanto na área administrativa e Força de Vendas.

RESPEITO À DIVERSIDADE

Para buscar o atendimento à legislação, são mantidas parcerias tripartites entre as empresas do setor, o Sindicato da
Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma) e a Delegacia Regional do Trabalho
(DRT). (GRI FG Diversidade e Oportunidades Iguais)
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EMPREGADOS DE SUZANO APRENDEM VOLUNTARIAMENTE A LINGUAGEM
BRASILEIRA DE SINAIS
A fábrica em Suzano conta com 25 empregados com deficiência
auditiva. Para melhorar a comunicação no ambiente de trabalho
e ajudá-los na integração com os demais funcionários, dois
colegas da equipe decidiram aprender voluntariamente a
Linguagem Brasileira de Sinais (Libras).
Graças a esta iniciativa, os empregados com deficiência auditiva
participam mais das reuniões e expressam seu ponto de vista,
aumentando a integração e expressando de forma concreta a
cultura de diversidade na Sanofi. A iniciativa tem estimulado
outras áreas a aprender a linguagem de sinais.
Conheça mais detalhes desta iniciativa, através do depoimento da Elaine de Oliveira Rosario, funcionária com
deficiência auditiva da fábrica de Suzano que utiliza a Linguagem Brasileira de Sinais e conta sua experiência e sua
visão sobre diversidade. Elaine ensinou Libras para sua colega de trabalho, Claucia, e elas são hoje grandes amigas.
Ela explica que ser uma pessoa com deficiência auditiva não é um obstáculo para realizar seu trabalho, e também não
a impede de se comunicar com seus colegas.

“EM SUAS PRÓPRIAS PALAVRAS”: PERSPECTIVAS PESSOAIS EM RELAÇÃO À
DEFICIÊNCIA
Foi lançado na intranet da Sanofi, em 3 de dezembro de 2014, o website “Em suas próprias palavras” (ou, “In their own
words”, no original, em inglês), em celebração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O site apresenta
histórias de vinte empregados de 12 países, com depoimentos sobre o que significa trabalhar com pessoas com
deficiência: os desafios e dificuldades, relacionamento com os colegas, fonte de motivação e esperança.

ACESSIBILIDADE PARA TODOS
Em 2013 e 2014, o Comitê de Acessibilidade e o Departamento de Serviços Administrativos realizaram uma série
de adequações na principal sede do Grupo, visando a eliminar barreiras físicas e operacionais e promover um
ambiente mais acessível: foram executados ajustes na altura de objetos, nos espelhos, displays de álcool gel,
adequação do balcão da recepção do edifício principal, além da instalação de piso tátil.
Também foram feitas reformas no banheiro adaptado, tais como adequação das barras de sustentação,
instalação de sirene de emergência, entre outros. Foram instaladas faixas antiderrapantes nos degraus de
escadas de emergência e placas em braile nos corrimãos, adequação de altura nos reguladores de persianas e
flipcharts, entre outros. Ajustes continuaram a ser realizados em 2014, seguindo a norma NBR 9050 da ABNT,
que estabelece critérios de acessibilidade para projetos de construção e adequação de espaços.
O Comitê, criado em 2012 na Sanofi Farma, é composto por profissionais com deficiência e conta com o apoio da
diretoria-geral. A proposta do Grupo é desenvolver uma cultura mais inclusiva e abordar outras questões, que vão
além da mobilidade física, como desenvolvimento profissional.
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SANOFI APOIA CAMPANHA DE MARA GABRILLI
Ariel Goldenberg, que ficou famoso com o filme "Colegas", uma
história de pessoas com Síndrome de Down, é também o astro de
um dos filmes de uma campanha do Instituto Mara Gabrilli
patrocinada pela Sanofi: “Dê uma Ajudinha a Si Mesmo, Reveja
seus Conceitos”.
São quatro filmes de 45 segundos dirigidos pela cineasta Ariana
Chediak e exibidos nas redes sociais. Em cada um deles, são
apresentados exemplos das dificuldades das pessoas em lidar
com portadores de deficiências variadas, físicas ou intelectuais.
Topo da página
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Treinamento e desenvolvimento de pessoas (GRI LA10 e FG
Educação e Treinamento)
A Sanofi valoriza as habilidades e os talentos de sua força de trabalho e assume o desafio de preparar cada
funcionário para as rápidas mudanças da área da saúde, assegurando que as atitudes e os princípios da
empresa sejam seguidos de forma eficaz e consistente.
Melhorar as habilidades e cultivar o potencial da força de trabalho são essenciais para manter os funcionários
motivados. Por esta razão, a Sanofi trabalha para desenvolver seus melhores talentos e uma cultura organizacional
forte.
Nesse sentido, as equipes de Recursos Humanos têm se dedicado a construir a próxima geração de líderes da Sanofi,
desenvolver capacidades e competências essenciais aos diferentes segmentos de atividade da empresa, melhorar a
eficiência num ambiente desafiador e de transformação, construir uma organização orientada para o desempenho e
fortalecer a cultura em todos os níveis. (GRI FG Educação e Treinamento)

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (GRI LA12)
Anualmente, são definidas as metas e as competências para alcançar os objetivos estabelecidos pelo Grupo Sanofi.
Elas são cascateadas a partir dos comitês de direção para alinhar os objetivos individuais à estratégia das empresas.
A avaliação de desempenho de cada empregado faz parte de um processo global chamado “Ciclo de Performance e
Reconhecimento”, que busca dar apoio aos empregados para que cresçam e sejam bem sucedidos na Sanofi, além
de recompensados apropriadamente. Todos os anos, a avaliação de desempenho é realizada em cinco etapas, com o
auxílio de uma ferramenta online:
1. No início do ano, há o estabelecimento de metas e prioridades dos empregados, validadas com seus respectivos
gestores;
2. No meio do ano, há a revisão das metas, prioridades e do PDI – Plano de Desenvolvimento Individual do
empregado;
3. Ao final do ano, realiza-se a avaliação anual;
4. Há a etapa de reconhecimento;
5. E o ciclo se fecha com o feedback e a comunicação do processo.
Esta avaliação coincide com a revisão do Plano de Desenvolvimento Individual dos empregados.
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A área de educação corporativa reúne as iniciativas educacionais de todas
as empresas da companhia no Brasil, contando com cursos e programas de
educação à distância e em formato presencial, seguindo uma estratégia de
educação que contempla ações específicas para cada negócio, e comuns a
todos eles. Abaixo, conheça alguns destes programas:

Respeito à diversidade
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PDI - PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL (GRI LA12)
O Grupo Sanofi conta com um processo interno de construção do Plano de Desenvolvimento Individual, prática aberta
a todos os empregados do Grupo e que consiste na construção, junto com o respectivo gestor, de um planejamento de
ações de desenvolvimento que contempla as expectativas de carreira, mobilidade geográfica e atividades que são
realizadas no curto e médio prazo para atingir estes objetivos de carreira.
O PDI inclui soluções diversas de desenvolvimento, tais como treinamentos, participação em grupos de trabalho
transversais, atividades de job rotation e prática de feedback e coaching. Esta ferramenta amplia a percepção de cada
empregado sobre si mesmo e seus próximos passos de carreira.

Tabelas

AUTOGESTÃO DE CARREIRA - MÓDULO I (DIRECIONADO A TODOS OS EMPREGADOS)
Workshops, com orientações sobre como administrar a carreira de maneira eficaz. Além de apresentar técnicas que
colaboram para o autoconhecimento e as escolhas profissionais e pessoais, ajudam a ampliar a visão e o
conhecimento sobre gestão de equipes.

AUTOGESTÃO DE CARREIRA - MÓDULO II (DIRECIONADO AOS GESTORES DE PESSOAS)
Workshops que ampliam conceitos de gestão de equipes e apresentam ferramentas para que os gestores possam
influenciar seus empregados, de acordo com a orientação de carreira de cada um.

PROGRAMA MEDLEY DE DESENVOLVIMENTO DE EXECUTIVOS
O Programa de Desenvolvimento de Executivos (PMDE) em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC),
reconhecida escola de negócios, está em sua quinta turma de capacitação. O PMDE permite a troca de experiências
entre executivos de diversos departamentos e traz conhecimentos teóricos aliados à prática.

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA – MEDLEY
Visa a capacitar os líderes da companhia em termos de conhecimento de gestão, no que se refere ao próprio negócio,
estratégias, desafios e caminhos para o crescimento sustentado da organização. É realizado com a Fundação Dom
Cabral.

APRIMORE - MEDLEY
Visa ao desenvolvimento de uma estrutura interna de potenciais instrutores para temas específicos, propiciando o
compartilhamento do conhecimento, e, consequentemente aumento do capital intelectual.

PDL – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES DA FORÇA DE VENDAS DA SANOFI
O PDL é um programa de desenvolvimento de liderança, com foco na capacitação dos Gerentes Distritais e Gerentes
Nacionais da Força Vendas. 90% da atual liderança da Força de Vendas já participou do PDL.

PAP – PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DA FORÇA DE VENDAS DA SANOFI
O PAP é um programa de aprimoramento profissional, com foco no desenvolvimento dos representantes e consultores
da Força Vendas. Mais de 313 dessas pessoas participaram do Programa até o momento, com aproximadamente
25% da população promovida a cargos de maior responsabilidade.
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PDL - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA DA MERIAL
São realizadas ações de desenvolvimento para os líderes da Merial Brasil, com treinamentos presenciais, workshops e
sessões conceituais sobre os principais processos de gestão de pessoas.

AÇÕES COLETIVAS DA MERIAL
São realizadas ações de treinamento, workshops ou programas, os quais atuam no desenvolvimento de
competências coletivas. Podem ser realizados treinamentos da Academia do Time Industrial, como cursos de
Informática, Técnicas de Apresentação em Público, Excelência Operacional, entre outros; Programas de Estágios,
com treinamentos como Integração Especial, Ações de Desenvolvimento I e II e Ação para os gestores de estágio;
Workshops diversos; Programas de Formação Comercial; e, para a Força de Vendas, são realizados treinamentos
como Direção Defensiva, Gestão de Contas-Chaves, Técnicas de Negociação e Formação de Preços.

PROGRAMA DE COACHING INDIVIDUAL DA GENZYME
Dirigido a altos executivos, visa a dar continuidade ao desenvolvimento das habilidades de comunicação dos portavozes da empresa na mídia.
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Educação corporativa: capacitação e conhecimento em primeiro
lugar
A Academia Grupo Sanofi oferece aos empregados formação em gestão, liderança, estratégia e vários outros temas.
São muitos os conteúdos interativos e elementos que tornam o processo de aprendizagem ainda mais dinâmico,
contribuindo para o atendimento das necessidades de nosso negócio.
Confira mais detalhes no business case sobre a iniciativa Academia Grupo Sanofi aqui.
Muitos programas de educação corporativa são realizados em todas as empresas do Grupo, e alguns deles são
específicos, focados nas demandas dos diferentes negócios. Os indicadores de treinamento são geridos através de
um sistema informatizado, implementado para garantir a precisão dos indicadores referentes ao total de empregados
treinados nas diferentes divisões dos negócios, bem como a carga horária total realizada.
Em 2014, o Grupo Sanofi Brasil completou cerca de 132.929,5 horas de treinamentos presenciais. Confira a tabela
abaixo (GRI LA10):

DADOS DE
TREINAMENTOS
PRESENCIAIS NO GRUPO
SANOFI EM 2014*

SANOFI
FARMA,
GENZYME
(ADM) E CSU**
- SEDE

SANOFI
FARMA E
PASTEUR FORÇA DE
VENDAS

SANOFI
INDUSTRIAL
(FÁBRICA
DE
SUZANO)

MEDLEY SEDE

MEDLEY
- FORÇA
DE
VENDAS

MEDLEY MERIAL
INDUSTRIAL

TOTAL

Número total de
empregados treinados
em 2014

226

1.015

1.165

236

466

749

443

4.300

Número total de horas
de treinamento (h)

5.110

105.651

6.421,50

3.838

1.873

9.167

869

132.929,5

*Dados de treinamento da Força de Vendas da Genzyme não foram relatados para nossa base de dados global em 2014, e portanto, não
foram incluídos na tabela acima. A Sanofi Pasteur não realizou treinamentos presenciais em 2014.
**CSU: Clinical Study Unit (Unidade de Estudos Clínicos)

Notas relevantes:
Em 2013, as horas de treinamento não serão reportadas, uma vez que o dashboard de indicadores de
treinamento foi estruturado a partir de 2014, a fim de construir uma base de dados harmonizada;
Não foi possível relatar o indicador LA10 segundo as diretrizes da GRI - Global Reporting Initiative, com as
divisões por gênero e categoria funcional. Temos como meta, para o próximo relatório do Grupo (a ser
publicado em 2016), o reporte segundo a metodologia. (GRI LA10)
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Treinamento de jovens líderes
PROGRAMA ACELERE
O Programa Acelere, lançado em 2012, tem por objetivo atrair
jovens talentos para a organização. Estes jovens passaram por um
abrangente programa de desenvolvimento durante 18 meses, com
alocações em diversas áreas da organização – Força de Vendas,
Marketing, Industrial e Finanças – além de alocação em um país na
América Latina.
Durante o programa cada participante é acompanhado por tutores,
recebe módulos de treinamento e devem apresentar um plano de
atividades, submetendo um projeto real ao término do período.
O processo seletivo tem como requisitos: graduação recém-concluída, pós-graduação concluída ou em curso,
experiência profissional, inglês fluente e mobilidade geográfica. Desde seu início, contabilizou mais de 2.500
inscrições e o ingresso de quatro jovens ao programa.

Investimento Social

SWAP

Tabelas

O programa SWAP (Short-Term Work Assignment Program) é uma iniciativa global voltada ao desenvolvimento de
jovens profissionais. Proporciona uma experiência de seis meses em outro país, com o objetivo de ampliar
conhecimentos e competências em outro mercado e, assim, preparar o jovem para assumir desafios mais
complexos. 10 empregados participaram do programa no período, sendo seis em 2013 e quatro em 2014.

SEED
O SEED, Sanofi Early Executive Development, é um programa com duração de dois anos que prepara os futuros
líderes, proporcionando visão global e ampliando sua atuação estratégica. Esta iniciativa visa a atrair talentos externos
e internos com alto potencial, alimentar o plano de sucessão para cargos executivos e preparar novos líderes com
foco em um ambiente de mudança. Dois executivos brasileiros estão, desde 2013, na Europa, participando deste
programa.

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS - EVOLVE
Também em 2013, 12 jovens participaram do programa Evolve, que busca proporcionar a jovens potenciais da
organização a possibilidade de ampliar sua visão sobre seus pontos fortes e áreas de oportunidades para o seu
desenvolvimento.
Como resultado, temos pessoas mais bem preparadas para os desafios encontrados, com maior conhecimento de
suas habilidades, pontos de melhoria e desenvolvimento. Em 2013 e 2014, 24 pessoas participaram do programa.
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Investimento Social (GRI EC8, SO1)
Com posicionamento ético e participativo na sociedade, o investimento social
da Sanofi prioriza a saúde e a infância, bem como populações desfavorecidas,
em programas de prevenção, educação, humanização e acesso a
medicamentos. Todas as empresas do Grupo possuem programas para auxílio
às comunidades. (GRI FG Comunidades Locais e Impactos Econômicos
Indiretos)
O Grupo Sanofi emprega anualmente, em média, cerca de R$ 8 milhões em ações e
programas, que beneficiam, em média, 2,5 milhões de brasileiros por ano.
Na medida em que a Solidariedade é um dos principais valores do Grupo Sanofi, a
organização tem incentivado os seus empregados a participar de programas sociais,
apoiados ou não pela organização, com o objetivo de desenvolver e aprofundar a
visão de cidadania e a se mobilizar em situações de emergências humanitárias. (GRI
FG Impactos Econômicos Indiretos)

ATIVIDADES VOLUNTÁRIAS FAZEM A DIFERENÇA NA
COMUNIDADE
As empresas Sanofi no Brasil vêm ampliando de maneira considerável as atividades
de voluntariado junto às comunidades, não apenas no entorno de suas sedes e
fábricas, mas também em locais mais distantes e carentes. Além disso, em 2013 foi
lançada a plataforma Be a Volunteer, iniciativa que envolveu a Sanofi Brasil e outras
filiais do Grupo, com o objetivo de estimular os funcionários a apoiar ações em suas
próprias comunidades.
Saiba mais em br.beavolunteer-sanofi.com

SOU VOLUNTÁRIO
Em 2013, o programa “Sou
Voluntário Sanofi” recebeu um
aporte direto de R$ 70 mil da Sanofi,
beneficiando 450 pessoas. A
iniciativa visa a despertar o espírito
de cidadania e a participação dos
empregados em atividades
comunitárias e de lazer
proporcionadas a crianças em
tratamento, familiares e profissionais
de saúde.
O projeto contempla quatro grandes
hospitais de São Paulo e conta com
aproximadamente 100 voluntários
na realização de quatro atividades
ao longo do ano.

CAMPANHA SEJA UM PAPAI NOEL
Em 2013, foram arrecadados 730 brinquedos na campanha Seja um Papai Noel da
sede da Sanofi, que beneficiou 700 crianças. Em 2014, foram arrecadados 520
presentes. O projeto, que conta com 82 voluntários, consiste em incentivar
empregados da Sanofi a fazer, no mês que antecede o Natal, doações voluntárias de
brinquedos, posteriormente encaminhados às crianças em tratamento no Hospital
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Saiba mais sobre os
principais programas
sociais da Sanofi
voltados à saúde no
Pilar Pacientes.
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Infantil Darcy Vargas (SP).
Na Merial, ação semelhante foi realizada na Instituição Obra Social São João Bosco,
unidade Campo Belo, em Campinas/SP, em 2014. 120 crianças foram beneficiadas.

AÇÃO VOLUNTÁRIA MEDLEY
A Ação Voluntária Medley é
coordenada pela área de
Responsabilidade Social Corporativa
da Medley, com apoio de um Comitê
constituído por voluntários de
diferentes departamentos da
empresa ou por número aprovado
em reunião ordinária.
Os recursos financeiros e materiais
utilizados para desenvolvimento de
seus projetos podem vir da Medley,
de receitas provenientes das feiras
internas realizadas mensalmente
nas unidades, de doações de
empregados, da diretoria e de
terceiros, bem como de campanhas
e gincanas e da venda de recicláveis
da empresa.
Anualmente, é realizada uma reunião com os voluntários, que assumem a
responsabilidade por uma instituição e submetem um plano anual ao comitê de
voluntários. Uma vez aprovado o plano anual, as ações são divulgadas para todos os
empregados, e os interessados podem participar das iniciativas.
Apenas em 2014, foram realizadas 23 ações, com o auxílio de 232 voluntários da
companhia, impactando cerca de 330 pessoas de instituições como o Lar Alice
(Campinas/SP), Associação Beneficente Moriah (em Hortlândia/SP), Aldeias Infantis
(Rio de Janeiro/RJ), Lar Nosso Sonho (Campinas/SP), U.A.I. – Unidade de Apoio
Infantil (Campinas/SP), Lar Dona Mariquinha (Atibaia/SP), Cidade Ozanam - Casa do
Ancião Chichico Azevedo (Belo Horizonte/MG), CCART (Hortolândia/SP), entre outras.

CAMPANHA DO AGASALHO TEM SEGUNDA MAIOR
ARRECADAÇÃO
Em 2013, foram doadas 4.868 peças
de roupa pelos empregados do
Grupo; em 2014, este número foi de
cerca de 5.200 itens. Os
empregados da sede, da fábrica da
Sanofi Farma em Suzano, Medley,
Sanofi Pasteur, Genzyme e Força
de Vendas se mobilizam a cada ano
para aumentar o número de peças
arrecadadas, que são entregues ao
Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo (FUSSESP),
na capital e em Suzano, e a
entidades sociais de Campinas e
São Paulo, por meio da Medley e da
Genzyme.

PROMOVER EDUCAÇÃO, SAÚDE, INFÂNCIA E INCLUSÃO
SOCIAL
A Sanofi investe em instituições que incentivem a educação, a saúde, a infância, e
protejam as populações desfavorecidas. Em 2013, a Sanofi Farma e Pasteur
investiram R$ 5.375.815,55 em apoio e patrocínio a projetos sociais - deste total, R$
3.983.803,00 são provenientes de verbas incentivadas:
1. Instituto Alfa de Cultura, com a temporada infantil do Teatro Alfa, que inclui
oficinas para crianças carentes;
2. Itaporã Comunicação, com a peça A Última Sessão, cujo foco é o público de
terceira idade;
3. Instituto Mara Gabrilli, com a publicação do livro “Brinquedos e Brincadeiras
Adaptadas para Crianças com Deficiência”;
4. Associação Pinacoteca Arte e Cultura (Apac), com o programa de apoio a grupos
de pessoas com deficiência sensorial, física ou mental, idosos e minorias, como
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moradores de rua, no entorno da Pinacoteca do Estado de São Paulo, por meio
de uma série de abordagens e recursos multissensoriais;
5. Associação Cultural e Assistência Vida Nova, com o patrocínio das atividades da
Orquestra Filarmônica de Paraisópolis;
6. Fundação Gol de Letra, com o projeto Gol de Cultura 3 , para a realização de
oficinas onde são trabalhadas as habilidades motoras, gestuais e a expressão
corporal de crianças, adolescentes e jovens;
7. Patrocínio à categoria de base do time de vôlei masculino de Campinas, da Brasil
Vôlei Clube;
8. Centro de Documentação e História da Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz SPCOC;
9. Rede Acesso, através do circuito "Correr e caminhar para viver bem" 2013;
10. Acesso de crianças e adolescentes com câncer a tratamento, através do projeto
"Tratamento do Câncer Infantil", da Ass. Helena Piccardi de Andrade Silva AHPAS;
11. Projeto Expedição Bandeira Científica, da Fundação Faculdade de Medicina da
USP - conheça-o aqui;
12. Projeto de Educação em Diabetes, Tratamento e Assistência Social, do Instituto
da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul;
13. Projeto Música nos Hospitais, temporada 2013, da Associação Paulista de
Medicina (APM);
14. Projeto Ciência Móvel, da Fundação Oswaldo Cruz - SPCOC;
15. Volta Monitorada de Belo Horizonte, da Associação de Desenvolvimento de
Projetos - ADP;
16. Apoio à Associação de Diabetes Juvenil - ADJ, visando ao desenvolvimento de
programas contínuos com os indivíduos e seus familiares, valorizando seus
aspectos sociais, econômicos e culturais.
Notas relevantes:
O valor de R$ 5.375.815,55 não contempla os investimentos realizados pela
Sanofi através do Programa de Acesso a Medicamentos, onde o Glucantime®
é comercializado a um preço diferenciado. O preço do medicamento foi
calculado de acordo com uma base histórica, do contexto do mercado.
Entretanto, a partir de 2015, o mesmo será revisado;
Os aportes financeiros dos projetos incentivados foram feitos em 2013, mas a
implementação dos projetos só ocorreu em 2014;
Além do apoio a projetos incentivados, a Sanofi também realiza investimentos
em outros projetos, com recursos próprios. A meta para o próximo relatório é
a divulgação dos projetos e valores destes investimentos, de todas as
empresas do Grupo.
Em 2014, a Sanofi Farma e Pasteur investiram R$ 3.367.550,00, sendo R$
2.631.000,00 provenientes de verbas incentivadas:
1. Rede Acesso, através do circuito “Correr e Caminhar para viver bem”;
2. Instituto Sorrir para a Vida, com o projeto "Sorriso Especial", que presta
assistência clínica-odontológica para crianças com necessidades especiais;
3. 3. Fundação Dorina Nowill, com o projeto "Biblioteca sem fronteiras", que visa à
disponibilização online do acervo atual da Fundação, em formatos acessíveis a
pessoas com deficiência visual;
4. Doutores da Alegria, com “Programa de Visitas – Plano Anual 2014”;
5. Produção do filme "A vida não é filme", da Lauper Films;
6. Centro de Documentação e História da Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz SPCOC;
7. Projeto Mestres e Ofícios da Construção Tradicional Brasileira de Saberes e
Fazeres em Extinção - Técnica de pintura em Afresco, da FIOCRUZ;
8. Projeto Música nos Hospitais, temporada 2014, da Associação Paulista de
Medicina (APM);
9. Série de exposições do MAM - Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 2014;
10. Projeto "Pelo direito à vida", do Hospital Pequeno Príncipe - Ass. Hospitalar de
proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, o qual presta assistência em saúde,
colaborando com o fortalecimento do cuidado humanizado aos beneficiados;
11. Associação Cultural e Assistência Vida Nova, com o patrocínio das atividades da
Orquestra Filarmônica de Paraisópolis;
12. Instituto Barrichello Kanaan, através do projeto "Educação pelo Esporte:
Basquete treinando para a vida".
Notas relevantes:
O valor de R$ 3.367.550,00 milhões não contempla os investimentos realizados
pela Sanofi através do Programa de Acesso a Medicamentos, onde o
Glucantime® é comercializado a um preço diferenciado. O preço do
medicamento foi calculado de acordo com uma base histórica, do contexto do
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mercado. Entretanto, a partir de 2015, o mesmo será revisado;
Além do apoio a projetos incentivados, a Sanofi também realiza investimentos
em outros projetos, com recursos próprios. A meta para o próximo relatório é
a divulgação dos projetos e valores destes investimentos, de todas as
empresas do Grupo.

INVESTIMENTO SOCIAL NA GENZYME
Em 2013, a Genzyme investiu, com incentivos fiscais, R$ 71 mil em projetos de
entidades sociais e adotou, pelo menos, um programa idêntico ao da matriz, mas com
ações definidas localmente. Em 2014, o investimento com incentivos fiscais foi de R$
150.000,00.
Sua estratégia de investimento social privado, com ou sem incentivo fiscal, contempla
o apoio a atividades relacionadas às suas áreas de expertise (esclerose múltipla,
doença de Fabry, doença de Gaucher, Hipercolesterolemia Familiar,
Mucopolissacaridose tipo I (MPS I), doença de Pompe e câncer de tireoide) e projetos
socioculturais relacionados às artes e memória, inclusão social e preservação
ambiental.

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL (CAIS)
Anualmente a Genzyme produz um calendário (versões de parede e de mesa,
impressas em material reciclado) com criações artísticas de adolescentes e jovens de
Contagem (MG), portadores de deficiência mental e que são atendidos pelo Centro de
Atendimento e Inclusão Social (Cais).
A cada nova edição, a empresa adquire 12 destas obras para ilustrar os meses do seu
calendário, que já é tradição entre seu público de relacionamento, da imprensa a
empregados. A renda da aquisição das obras é revertida para a instituição, que
beneficiou cerca de 380 pessoas em 2013 e 350 em 2014.

APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO MARACANGALHA, VIA
INCENTIVOS FISCAIS
A Genzyme patrocinou a edição do
livro Maracangalha, que apresenta a
vida e a obra de Sylvia de Leon
Chalreo, pintora de arte naïf,
também poetisa, jornalista e
militante feminista do século
passado. O investimento foi aplicado
na produção, edição e impressão de
dois mil exemplares. O livro foi
lançado no final de 2013.

PATROCÍNIO DO PROJETO CINESOLAR
Em 2014, também via incentivos fiscais, a empresa patrocinou o “Cinesolar”, um
circuito itinerante de exibição gratuita de filmes brasileiros por meio de um veículo
equipado com tecnologia de captação de energia solar que alimenta toda a estrutura
de uma sala de cinema móvel. O projeto também contempla oficinas sobre meio
ambiente e energias renováveis em escolas.

WORKSHOP PARA LIDERANÇAS DO TERCEIRO SETOR –
GESTÃO PARA SUSTENTABILIDADE
Foi realizado em 2014 um treinamento para lideranças de nove Associações de
Pacientes relacionadas a doenças raras, esclerose múltipla e hipercolesterolemia
familiar. O workshop tratou de temas como o Impacto da Comunicação, Mídias Sociais
e Imprensa, Gerenciamento de Crises e Boas Práticas em Comunicação, Desafios da
Liderança de ONGs, Sustentabilidade & Subsidiariedade, Planejamento,
Desenvolvimento Local e Aplicações de Recursos e Comunicação focados na
Transparência e Responsabilidade.

INVESTIMENTO SOCIAL NA MERIAL – PARCERIA PROJETO
PRIMAVERA
A Merial apoiou, em 2013 e 2014, o PACTO
(Preparando Adolescentes para o Colégio
Técnico), iniciativa do grupo de assistência social
Primavera, de Campinas, que atende jovens da
região. Com aulas noturnas de reforço, o projeto
capacita 100 jovens de escolas públicas,
preparando-os para os desafios do mercado de
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trabalho, começando pelo ingresso nos colégios de
ensino médio profissionalizante.

AÇÃO SOCIAL NO DIA DO OVO – MERIAL
Dia 10 de outubro é o dia mundial do ovo, e para comemorar essa data, a Merial
preparou, em 2014, uma ação na Creche Assistencial Bom Pastor, em Campinas/SP,
que atende 190 crianças, de 3 a 11 anos. As crianças participaram de gincanas e
brincadeiras, pintura facial, além de receber um lanche especial com omeletes.
Através do projeto Descobrir, a Merial presenteou as crianças com alguns livros,
caixinha de ovos, livros de receita e o Mascote Marekito.
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Consumo responsável de recursos naturais e energia
O Grupo Sanofi torna público o seu compromisso de conservar os recursos naturais e buscar a eficiência de
seus processos diminuindo sua pegada ambiental.
Para as empresas Sanofi no Brasil, fazer uso racional dos recursos naturais e energéticos e reduzir o impacto
ambiental das atividades do Grupo são temas prioritários de gestão. Reduzir a geração e assegurar a correta
destinação dos resíduos, monitorar o consumo de água e energia, bem como conscientizar e engajar seus
empregados e parceiros faz parte desta agenda, que contempla não só as áreas de produção, mas também
administrativas, de vendas e logística. (GRI FG Materiais/Energia/Água/Emissões, Efluentes e Resíduos)
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Consumo de água
CONSUMO DE ÁGUA NA SANOFI, EM SUZANO (GRI EN8)
UNIDADE INDUSTRIAL DE SUZANO
TOTAL DE ÁGUA RETIRADA POR FONTE (M³)

2011*

2012*

2013

2014

Poço

101.945,8

76.033,3

87.419,1

150.590,0

Rede pública

69.064,0

96.460,0

90.901,8

77.046,0

171.009,8

172.493,3

178.320,9

227.636,0

TOTAL (M³)

* Os dados de 2011 e 2012 sofreram alterações devido à correção nos valores reportados pela unidade.

A matriz de abastecimento de água da unidade de Suzano é composta por poços artesianos e pela rede pública
(Sabesp). Em 2013, a planta consumiu um total de 178.320,9 m³, sendo 49% desse total proveniente de poços
artesianos e 51% da rede pública. Em 2014, a planta consumiu um total de 227.636 m³, sendo 66% desse total
proveniente de poços artesianos e 34 % da rede pública.
Em 2013, o consumo específico de água foi de 0,87 m³ a cada 1.000 unidades comerciais produzidas – a unidade não
atingiu a meta estabelecida no período, de 0,67m³/1.000 unidades. Esse aumento no consumo de água é atribuído ao
funcionamento da nova área de Produção de Cosméticos, além do início de operação do novo sistema de tratamento
de água para poço artesiano por osmose reversa – que produz uma parcela de água concentrada que não possui
nenhum tipo de tratamento para recuperação, mas, ao mesmo tempo, aumentou a autossuficiência de produção de
água na fábrica para quase 100%, reduzindo o consumo de recursos na rede pública.
Em 2014, o consumo específico de água foi de 0,93 m³ a cada 1.000 unidades produzidas. Apesar das várias ações
internas para redução deste consumo, o aumento de volume de produção associado à necessidade de campanhas
adicionais de limpeza geraram um aumento no consumo de água da fábrica. Por outro lado, houve diminuição no
consumo de água da rede pública, devido ao início da operação de um novo poço artesiano.
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Vale observar que, apesar do incremento observado em 2013 e 2014, a média do consumo nos últimos cinco anos
(2010 - 2014), de 0,82 m3/1000 unidades comerciais produzidas, representa uma diminuição de 34,9% do consumo
médio observado nos cinco anos anteriores (2005 à 2009), de 1,26 m³/1000 unidades produzida.
A unidade de Suzano vem desenvolvendo planos de ação com metas de redução de consumo, redução de
desperdício de água e campanhas de conscientização. Em 2013 e 2014, duas iniciativas mereceram destaque:
Redesenho do processo de lavagem de misturador de alta capacidade, que permitiu a substituição do sistema
manual (com duração de 4 horas) para um automático (com duração de 30 minutos), por meio de lavagem por
cabeçotes rotativos, usando apenas 400 litros de água e resultando em uma redução de 90% do consumo. Durante
o período de um ano, estima-se uma economia de 775 mil litros de água;
Instalação de equipamentos economizadores (arejadores, que misturam ar à água, dando a sensação de maior
volume) em mais de 180 torneiras de banheiros, vestiários e copas da fábrica, reduzindo o consumo de 5 para 1,8
litro por minuto. Estima-se uma economia anual de 12.000 m³ de água.
Para continuar obtendo reduções significativas de consumo de água, a empresa prevê, para 2015, ações como: novo
sistema de lavagem automático para a área de Cosméticos, revisão de processos de lavagem da área de produção de
Líquidos e de ampolas, recuperação e reutilização das águas de lavagem, recuperação da água oriunda da Estação
de Tratamento de Água (aumento da eficiência), bem como redesenho da rede de distribuição de água potável.
A meta de 2015 referente ao consumo específico de água a cada 1.000 unidades produzidas ainda não havia sido
estabelecida, quando da publicação deste relatório.

CONSUMO DE ÁGUA NA MEDLEY, EM CAMPINAS E SUMARÉ (GRI EN8)
MEDLEY CAMPINAS

2011

2012

2013

2014

TOTAL DE ÁGUA RETIRADA POR FONTE (M³)

Rede pública

MEDLEY SUMARÉ

80.074,0

2011

80.386,0

2012

53.397,0

2013

53.406,0

2014*

TOTAL DE ÁGUA RETIRADA POR FONTE (M³)

Poço

28.052,0

29.063,0

21.997,0

-

*O valor não está disponível devido à desativação do site.

Em 2013, o consumo total de água nas unidades fabris da Medley foi de 75.394 m³, aproximadamente 31% a menos
do que foi consumido em 2012, 109.449m³ . Essa redução se deve, principalmente, à queda do volume de produção
da fábrica em Campinas e à desativação do site em Sumaré.
Em Campinas, o resultado anual do consumo específico de água foi de 0,55 m³ a cada 1.000 unidades produzidas –
apesar deste aumento em relação a 2012 (0,46 m3), o indicador é normalizado pelo volume de unidades produzidas,
sendo que em 2013, proporcionalmente, o volume de produção teve uma queda maior que o consumo de água. Em
Sumaré, em virtude do encerramento da unidade, não havia metas de consumo em 2013 e 2014.
Em 2014, o consumo de água da unidade de Campinas foi de 53.406,0 m³, valor que se manteve praticamente
inalterado em relação a 2013. Porém, o consumo específico de água foi de 0,44 m³ a cada 1.000 unidades produzidas,
resultado bem abaixo da meta estipulada (de 0,51 m³/1.000 unidades produzidas). Para 2015, foi estabelecida a meta
de consumo de 0,52 m³ de água, a cada 1.000 unidades produzidas.

A unidade de Campinas vem desenvolvendo alguns planos de ação com metas de redução do consumo e desperdício
de água, além de campanhas de conscientização. Em 2013 e 2014, algumas iniciativas mereceram destaque:

http://rsc.sanofi.com.br/web/planeta/consumo_responsavel/consumo_de_agua[14/10/2016 14:59:27]

Consumo de água - RSC - Sanofi no Brasil

Reuso de água em jardins, vasos sanitários e áreas externas;
Reutilização de água condensada no sistema de ar condicionado;
Otimização do processo de sanitização de equipamento;
Captação de água do condensado dos Fan Coils para reutilização.

CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA SANOFI, EM SÃO PAULO (GRI EN8)
SEDE DA SANOFI, EM SP

2013

2014

TOTAL DE ÁGUA RETIRADA POR FONTE (M³)

5.042,0

Rede pública

4.832,0

O dado reportado acima se refere somente ao consumo de água do Edifício Atlanta, na sede da Sanofi, em São Paulo.
Não é possível realizar a mensuração do consumo de água dos demais edifícios onde a Sanofi está alocada, visto que
o valor total de consumo é rateado entre as outras empresas presentes nos edifícios.

DESCARTE DE ÁGUA (GRI EN21)
VOLUME DESCARTADO DE ÁGUA (M³)

2011

2012

2013

2014

Medley Campinas

35.874,3

45.032,6

23.193,0

21.190,0

Medley Sumaré

18.000,0

18.000,0

18.000,0

-*

Sanofi Suzano

108.265,0

82.579,0

89.917,0

110.217,0

145.611,6

131.110,0

TOTAL (M³)

162.139,3

131.407,0

*O valor não está disponível devido à desativação do site.

No ano de 2013, após pequenas mudanças na Medley, em Campinas, pôde-se observar redução significativa de
carga orgânica na saída do efluente para o descarte. A empresa possui ainda um projeto de construção de uma nova
ETE - Estação de Tratamento de Efluentes, que deverá ser concluída no final de 2016. Mesmo com tratamento já
eficiente, o projeto facilitará a remoção de carga orgânica e de princípios ativos no ambiente. Em 2014, foi iniciado
projeto para definição da melhor tecnologia a ser utilizada, que terá continuidade durante o ano de 2015.
A unidade da Medley em Sumaré não possui hidrômetros para controlar a vazão dos efluentes, portanto o valor
informado na tabela foi calculado por meio de estimativas.
Na Sanofi, em Suzano, o volume de efluentes de 2013 sofreu aumento em relação a 2012 em função da ampliação do
consumo de água da planta e devido à fase inicial de operação da nova estação de pré-tratamento de água por
osmose reversa, gerando água de rejeito concentrada. Em 2014, o aumento do volume de efluentes foi impactado
pela instalação de um novo sistema de captação e tratamento de água, que reduziu a dependência da fábrica em
relação à demanda por água da rede pública, porém, aumentou o volume de efluentes provenientes deste processo.
Nas três fábricas, os efluentes receberam tratamento físico-químico na ETE e foram descartados na rede coletora
municipal. Nenhum descarte de água é reutilizado por outra organização.

ÁGUA RECICLADA E REUTILIZADA (GRI EN10)
Em 2013, o volume total de água reciclada em Suzano foi de
50.111 m³ (28% do total retirado de poços e rede pública). A água
de rejeito gerada em basicamente dois sistemas de tratamento
(ETA – Estação de Tratamento de Água, para gerar água potável,
e Osmose Reversa, que gera água purificada) volta para o tanque
principal de armazenamento e é reutilizada nos processos. Em
2014, este valor foi de 57.530 m³ (25% do total retirado de poços e
rede pública).
Existem metas de consumo de água definidas anualmente, com
planos de ação específicos. Em diversos pontos de consumo,
dada à alta qualidade da água fornecida, o rejeito geralmente
possibilita uma recuperação parcial para reutilização em
processos menos nobres.
A Medley também adotou diversas medidas de reaproveitamento
de água. A água imprópria para o consumo, rejeitada no processo
de tratamento de Osmose Reversa, é reutilizada nos vasos
sanitários, limpezas de áreas externas e irrigações de jardins,
gerando uma redução de cerca de 600 m³/mês. Até mesmo a
água condensada no sistema de ar condicionado é captada e
reaproveitada, gerando em média 30m³/mês.
Notas relevantes:
Por uma questão de estruturação interna dos resultados a fim do atendimento à GRI, a unidade da Medley de
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Brasília relatará seus indicadores ambientais no próximo relatório a ser divulgado pelo Grupo Sanofi, em
2016 (referente a 2015);
A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e ainda não relata seus indicadores
ambientais, por uma questão de estruturação interna dos resultados, que atendem a metodologia própria. A
meta é a inclusão desses dados, segundo a metodologia da GRI, também no relatório do Grupo Sanofi 2015.
Topo da página
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Uso de energia
VALOR MÉDIO DE ELETRICIDADE CONSUMIDA
VALOR MÉDIO DE ELETRICIDADE CONSUMIDA
(EM MWH)A CADA 1000 UNIDADES COMERCIAIS
PRODUZIDAS

2011

2012

2013

2014

META
2015

Medley - Campinas

0,06

0,07

0,10

0,10

0,10

Medley - Sumaré

0,19

0,12

-*

-*

-*

Sanofi Farma - Suzano

0,126

0,113

0,137

0,117

0,114

*O dado da unidade da Medley em Sumaré não foi mensurado em 2013 e 2014 devido ao encerramento das atividades da fábrica.

CONSUMO DE ENERGIA INDIRETA (COMPRADA E CONSUMIDA DE FONTES
EXTERNAS À ORGANIZAÇÃO) – SANOFI, UNIDADE DE SUZANO (GRI EN4)
SUZANO

2011

2012

2013

2014

CONSUMO DE ENERGIA INDIRETA (GJ)*

Eletricidade (GJ)

98.721,1

104.220,6

101.146,9

103.187,2

*A energia comprada pela unidade em Suzano é proveniente principalmente de fontes renováveis (hidrelétrica). Os dados de 2011 e 2012
sofreram alterações devido à correção nos valores reportados pela unidade.

Em 2013, o consumo específico de eletricidade em Suzano aumentou para 0,137 MWh a cada 1.000 unidades
comerciais produzidas, sendo que em 2012 esse valor foi de 0,113. Este aumento se deve a dois fatores: a redução
observada da eficiência dos sistemas de geração de água gelada e HVAC e a forte redução do volume de produção
no segundo semestre de 2013.
A fábrica em Suzano, em função de seu tamanho e a complexidade de seus processos, exige uma ocupação mínima
que, se não alcançada, não reflete na redução de consumo de acordo com a redução do volume de produção.
Sistemas de climatização apresentam restrições de desligamento das áreas fora de operação, sendo que a não
ocupação das mesmas não significa redução do consumo de energia na mesma proporção.
Em 2014 este cenário foi novamente revertido e a taxa de consumo de energia elétrica por unidade produzida voltou a
cair, atingindo o patamar de 0,117 MWh/1.000 unidades comerciais produzidas.

CONSUMO DE ENERGIA INDIRETA (COMPRADA E CONSUMIDA DE FONTES
EXTERNAS À ORGANIZAÇÃO) – MEDLEY (GRI EN4)
MEDLEY

2011

2012

2013

2014

CONSUMO DE ENERGIA INDIRETA (GJ)*

Medley Campinas

38.439,108

41.245,2

36.176,4

41.619,0

Medley Sumaré

6.494,4

6.494,4

4.496,4

-*

*O valor não está disponível devido à desativação do site.

A Medley adquire eletricidade do Mercado Livre de Energia e, devido ao nível de consumo das fábricas, a energia
adquirida é, obrigatoriamente, de fontes incentivadas. Aproximadamente metade dessa energia provém de fontes
renováveis.

CONSUMO DE ENERGIA DIRETA (GRI EN3)
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MEDLEY – CAMPINAS E SUMARÉ

2011

2012

2013

2014

CONSUMO DE ENERGIA DIRETA (GJ)*

Gás Natural Seco

11.388,27

15.524,19

10.549,56

16.700,00

Óleo diesel

353,64

353,64

411,16

417,15

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)**

180.625,00

196.794,00

121.150,00

-***

TOTAL (GJ)

192.366,91

212.671,83

132.110,72

17.117,15

* Os dados incluem valores de consumo das fábricas da Medley em Campinas e Sumaré. Os dados de 2011 e 2012 foram alterados
devido a uma correção nos valores reportados. O gás-natural seco, óleo diesel e GLP são combustíveis não renováveis.
**Os dados de consumo de GLP, combustível utilizado nas caldeiras na fábrica de Sumaré, não haviam sido reportados no relatório
anterior.
***O valor não está disponível devido à desativação do site.

Nota-se, em 2014, uma grande diminuição no consumo de energia direta das fábricas da Medley, que é justificada
pela desativação do site de Sumaré. O GLP, combustível antes utilizado exclusivamente nas caldeiras da fábrica de
Sumaré, não foi mais consumido a partir de 2014.

SANOFI - SUZANO

2011

2012

2013

2014

CONSUMO DE ENERGIA DIRETA (GJ)*

Gás Natural Seco

107.373,24

106.014,24

93.654,50

94.604,7

Óleo diesel

1.143,80

373,00

191,80

134,2

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

286,56

408,24

308,80

283,4

TOTAL (GJ)

108.803,60

106.795,48

94.155,10

95.022,3

*Os dados dos anos de 2011 e 2012 foram alterados devido a uma correção no valor de consumo de óleo diesel. O gás-natural seco, óleo
diesel e GLP são combustíveis não renováveis.

A produção de vapor é o processo de maior consumo de gás natural da planta de Suzano. Utilizado nos processos
produtivos e nos sistemas de HVAC, para controle de temperatura e umidade relativa, este consumo é monitorado por
meio de sistemas informatizados, que acompanham o desempenho das caldeiras revelando picos de consumo,
capacidade utilizada, entre outros indicadores. Planos de ação, como metas de redução de consumo e desperdício de
energia, também são aplicados ao consumo de gás natural.
Em 2013, o consumo de gás natural apresentou uma redução de 11% em relação a 2012, devido à queda do volume
de produção no segundo semestre e à implantação de medidas visando à otimização do uso do recurso. Em 2014,
foram implantadas melhorias no controle das caldeiras de geração de vapor, no sistema de destilação de água e início
da operação do novo gerador de vapor farmacêutico, o que resultou numa melhor eficiência energética na produção
de vapor. O consumo de 2014 foi ligeiramente superior ao de 2013, porém, para um volume de produção cerca de
20% maior.
O GLP é utilizado, principalmente, na produção de injetáveis, porém, devido ao baixo consumo, o site não estabelece
planos específicos de redução. Em 2013, houve um aumento de 24% no uso desse tipo de gás relacionado ao
combustível das empilhadeiras e, principalmente, aos processos de envase de empolas na área de Injetáveis da
fábrica. Em 2014, o cenário permaneceu muito similar ao de 2013.
O óleo diesel é limitado à operação dos geradores de emergência (utilizados apenas em casos de falta de energia) e
bomba de combate a incêndio. Não há ações específicas de redução de consumo deste tipo de óleo, apenas
acompanhamento histórico baseado em valores dos anos anteriores.

MEDIDAS PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA (GRI EN5)
Em 2013, alguns projetos foram implementados na unidade de
Suzano com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica e
aumentar a eficiência da planta. Estima-se uma economia de
aproximadamente 2.160 GJ por ano como resultado destes
projetos.

No entanto, no mesmo período não foi possível observar aumento na eficiência energética, já que o consumo de
energia elétrica por unidade comercial produzida apresentou aumento de 21% em relação a 2012. Este aumento se
efetivou em 2014, quando o indicador de consumo de energia elétrica voltou a cair e atingiu o patamar de 0,117 MWh/
1000 unidades comerciais produzidas.
Dentre os projetos implantados estão: otimização do consumo de energia elétrica em áreas climatizadas; melhorias no
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processo de secagem nos leitos fluidizados, reduzindo assim o consumo de água gelada e, como consequência, o
consumo de energia e otimização de muitos outros processos específicos das áreas de produção (alteração da lógica
de operação do sistema de ar condicionado do depósito de matérias-primas; melhorias na filtração de ar externo e na
automação de operação dos geradores de água gelada).
Atualmente, 50% da iluminação noturna do estacionamento da fábrica em Suzano faz uso da tecnologia LED (que
proporciona alto rendimento e baixo consumo) e placas de energia solar, de fonte renovável, que geram cerca de
14.000 KW/ano de energia, e, portanto, economia de 14.000 KW/ano (ou 50,4 GJ) em iluminação no estacionamento.
Além disso, o restaurante é todo iluminado com LED. A redução do consumo de energia referente à iluminação de
LED do estacionamento e refeitório foi calculada em 30.000 KW/ano (ou 108 GJ).
Para 2015, o objetivo é iniciar o projeto de substituição de 90% das lâmpadas fluorescentes atualmente instaladas na
fábrica (aproximadamente 11.000 unidades) pelo sistema LED. Ao término do projeto, prevê-se uma economia de
1.000 MWh/ano. Adicionalmente, a meta para 2015 é reduzir o consumo de energia elétrica em MWh/ 1000 unidades
produzidas de 0,117 para 0,114.
Na Medley, foram implantados vários projetos buscando a minimização do consumo de energia, que resultaram em
economia estimada em 3.721 GJ em 2013.
No escopo dos projetos do processo produtivo estão: redução no consumo de ar comprimido pela correção dos set
points dos equipamentos e correção de vazamentos; monitoramento do chiller de acordo com a demanda de
produção, além de instalação de novo chiller utilizando a tecnologia de compressores com indução magnética;
redução da pressão geral da linha de água potável; monitoramento contínuo dos filtros HVAC até sua capacidade
máxima, realizando a troca antes de sua máxima saturação, entre outros.
Notas relevantes:
Por uma questão de estruturação interna dos resultados a fim do atendimento à GRI, a unidade da Medley de
Brasília relatará seus indicadores ambientais no próximo relatório a ser divulgado pelo Grupo Sanofi, em
2016 (referente a 2015);
A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e ainda não relata seus indicadores
ambientais, por uma questão de estruturação interna dos resultados, que atendem a metodologia própria. A
meta é a inclusão desses dados, segundo a metodologia da GRI, também no relatório do Grupo Sanofi 2015.
Topo da página

Contato Mapa do Site Ajuda Menções Legais Copyright © Sanofi 2011-2016. Todos os direitos reservados. Atualizado em: 14 de Outubro de 2016

http://rsc.sanofi.com.br/web/planeta/consumo_responsavel/uso_de_energia[14/10/2016 15:00:07]

Conscientização e engajamento dos empregados - RSC - Sanofi no Brasil

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
NOSSA VISÃO

PACIENTES

ÉTICA

PESSOAS

PLANETA

Você está aqui: Home > Planeta > Consumo responsável de recurso... > Conscientização e engajamento ...

CONSUMO RESPONSÁVEL
DE RECURSOS NATURAIS
E ENERGIA

Consumo de água

Ferramenta de pesquisa

Tamanho do texto

A-

A+

| Compartilhar

Conscientização e engajamento dos empregados
Em 2013 e 2014, a Sanofi no Brasil promoveu várias iniciativas de engajamento de empregados às questões
socioambientais: (GRI FG Água/Emissões, Efluentes e Resíduos)

Uso de energia
Conscientização e
engajamento dos
empregados
Redução de impactos
causados ao meio ambiente
e à biodiversidade
Iniciativa voluntária com o
MMA

SEMANA DO MEIO AMBIENTE E DIA MUNDIAL DA ÁGUA
Anualmente, são realizadas campanhas de comunicação interna utilizando mídias digitais (intranet e sites para a
Força de Vendas), além de banners posteriormente reciclados por empresas externas compartilhando as principais
iniciativas da organização e estimulando o compromisso individual de cada empregado.
Além do treinamento sobre o procedimento interno de destinação de resíduos industriais, que inclui a coleta seletiva e
a reciclagem, a unidade em Suzano promove anualmente palestras durante a Semana do Meio Ambiente e
campanhas de conscientização que incluem, entre outras iniciativas, a coleta seletiva de resíduos domésticos, em que
os empregados trazem resíduos recicláveis de suas casas e concorrem a prêmios, além de exposição de projetos de
sustentabilidade de empregados, e de brinquedos preparados pelos filhos de empregados com materiais recicláveis.
A Medley (foto) também promove, anualmente, campanhas de
conscientização, desenvolvendo informativos diários e diversas
atividades. Em 2014, mais de 460 empregados participaram de
um quiz, com questões relacionadas à sustentabilidade e coleta
seletiva, e um grupo de 25 empregados e familiares selecionados
por sorteio fez um passeio em uma fazenda destinada à prática de
turismo ambiental, dentro de uma área de preservação, em
Campinas (SP).

5S FERRAMENTAS DE REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO
A Medley incentiva os departamentos na conquistada certificação do
5S. Os conceitos dessa ferramenta levam os empregados ao ciclo
contínuo de melhoria, colocando em prática regras simples no
consumo de materiais, recursos, tempo, utensílios e equipamentos
redução do desperdício, aumento da qualidade, produtividade e bemestar.
Baseado nesta filosofia, a Medley mantém uma área de SEIRI, que é
um local específico para onde são encaminhados materiais de
escritório em perfeito estado, como pastas, canetas, lápis, plásticos,
clips, grampos, sem utilidade para uma determinada área, para que
possam ser utilizados por outra. Esses materiais são adicionados a uma listagem disponibilizada na intranet.
Antes de requisitar novos materiais de escritório, os empregados verificam se o sistema possui o item desejado
para novo uso.

SIPAT CONTINUADA
Desde o inicio de 2013 a Medley desenvolve um programa de SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho Continuada, com principal objetivo de manter a cultura de HSE – Health, Safety & Environment já
estabelecida, através de campanhas de conscientização mensais.
A cada mês um tema diferente é abordado para disseminar a cultura de HSE, sem perder o foco nos assuntos
relacionados à prevenção de acidentes, preservação ambiental e saúde ocupacional.
Em 2013 foram realizadas 10 campanhas interativas com intensa participação dos empregados, dentre as quais
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podemos citar: distrações, segurança em máquinas, água e segurança no lar. Em 2014, foram realizadas seis
campanhas com participação dos empregados como: segurança no estacionamento, pirâmide de segurança e
segurança das mãos.
O site de Brasília realizou entre 15 e 19 de setembro sua 1ª SIPAT. O evento foi um importante marco para a fábrica e
também para muitos empregados que viveram a experiência pela primeira vez. Durante a semana foram abordados
temas variados, como qualidade de vida, saúde, segurança no trânsito e meio ambiente.

SIPAT NA FÁBRICA DE SUZANO
Em 2014, a Sanofi preparou para seus empregados uma semana repleta de atividades. A abertura da SIPAT foi
realizada em um sábado, com a 1º corrida Dorflex IcyHot Run. Nos demais dias, os empregados expuseram fotos de
seus familiares com a mensagem: “É por este motivo que estamos aqui todos os dias... trabalhando com segurança!”;
participaram de games com perguntas sobre segurança, saúde, meio ambiente e qualidade; conheceram uma
exposição de luvas de segurança e sua aplicabilidade; entre outras atividades.

GINCANA QUALICIPA SENSIBILIZA EMPREGADOS
Suzano promove campanha interna anual que visa a conscientizar
os empregados sobre os temas ligados a qualidade, segurança,
saúde e meio ambiente por meio de ferramentas de prevenção já
existentes na unidade. Em 2013, a gincana teve duração de quatro
meses e envolveu 350 empregados divididos em times de cinco a
dez pessoas. Os principais resultados desta iniciativa foram:
Revisão de processos internos visando a torná-los mais robustos e
seguros; maior participação dos empregados na ginástica laboral;
melhoria no engajamento dos funcionários;
Emissão de 106 cartões de segurança utilizados para identificar e
eliminar situações de risco na fábrica;
Coleta seletiva: arrecadadas 3,88 toneladas de resíduos
recicláveis trazidos de casa pelos empregados;
Arrecadação de roupas: 560 peças de roupas foram doadas à campanha do agasalho da Sanofi;
Arrecadação de alimentos: 160 kg de alimentos não perecíveis foram doados ao asilo Casa São Vicente*;
Arrecadação de livros: 1.906 livros foram vendidos aos empregados durante a semana do meio ambiente. Com
a receita, foram compradas 900 unidades de fraldas, doadas ao asilo Casa São Vicente*.
Em 2014, foi elaborado um álbum de figurinhas com o objetivo de promover a cultura de Qualidade, Segurança,
Saúde e Meio Ambiente. Para conseguir as figurinhas e completar o álbum, os colaboradores tiveram que
desenvolver algumas atividades como: identificar condições inseguras, trazer resíduo reciclável de casa, criar
informativos e apresentar a seus colegas de trabalho, trazer comprovantes de abastecimento de seus veículos
com etanol, elaborar vídeos e paródias, entre outros. Esta atividade contou com a participação de
aproximadamente 600 funcionários.
*A Casa São Vicente em Suzano é um asilo mantido pela prefeitura e também por meio de doações. Em 2013, cuidavam de 28
idosos com a colaboração de uma equipe multidisciplinar.

Nota relevante:
A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e ainda não relata seus indicadores
ambientais, por uma questão de estruturação interna dos resultados, que atendem a metodologia própria. A
meta é a inclusão desses dados, segundo a metodologia da GRI, também no relatório do Grupo Sanofi 2015.
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Redução de impactos causados ao meio ambiente e à
biodiversidade (GRI EN12)

REDUÇÃO DE IMPACTOS
CAUSADOS AO MEIO
AMBIENTE E À
BIODIVERSIDADE

Iniciativas para mitigar
os impactos ambientais

A redução dos impactos ambientais e a preservação da biodiversidade
são fundamentais para o bom desempenho da indústria farmacêutica,
uma vez que os recursos naturais são a base para a descoberta e o
desenvolvimento de novos medicamentos.

Emissões
Produtos químicos
Resíduos
Iniciativa voluntária com o
MMA

Como parceira global da saúde, a Sanofi se compromete a investir em ações que reduzam seu impacto ambiental e
protejam o meio ambiente. As atividades desempenhadas na fábrica da Sanofi Farma em Suzano e nas fábricas da
Medley em Campinas (e em Sumaré, até 2013) não têm impactos significativos sobre a biodiversidade, de modo a
provocar alterações nas características, estruturas e funções ecológicas na área de abrangência.
O site da Medley em Campinas está localizado no bairro de Santa Genebra, definido no zoneamento urbano do
município de Campinas como área mista (zona destinada ao uso industrial, comercial, serviços e institucional de
pequeno, médio e grande porte).
Qualquer necessidade de construção ou ampliação das instalações do Grupo é avaliada seguindo a legislação
ambiental vigente por meio de processos de licenciamento ambiental junto às agências reguladoras. (GRI FG Geral
Ambiental)

INVESTIMENTO AMBIENTAL NA MEDLEY (GRI EN30)
MEDLEY CAMPINAS

2011*

2012*

2013*

2014**

TOTAL DE INVESTIMENTO E GASTOS EM PROTEÇÃO
AMBIENTAL (R$)

Custos operacionais
(disposição de resíduos, manutenção, controle
operacional, educação ambiental, recursos humanos

1.163.609,00

1.234.018,00

681.005,00

3.020.067,88

Taxas ambientais e custos de recertificações e estudos
ambientais

74.187,00

263.488,00

40.585,00

97.288,00

Investimentos ambientais

163.061,00

154.640,00

9.750,00

373.235,00

1.400.857,00

1.652.146,00

731.340,00

3.490.590,88

TOTAL
*Os dados referentes a 2011 e 2012 foram recalculados.

**Apenas o dado informado na coluna de 2014 compreende ao período de outubro de 2013 a setembro de 2014, devido a uma resolução
interna. No Relatório de RSC 2015 do Grupo Sanofi, o valor será recalculado, compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2014.
A partir de 2014, foram inseridas as despesas de incineração de medicamentos referentes a devoluções de mercado.

MEDLEY SUMARÉ

2011*

2012*

2013

2014**

TOTAL DE INVESTIMENTO E GASTOS EM PROTEÇÃO
AMBIENTAL (R$)***

Custos operacionais
(disposição de resíduos, manutenção, controle operacional,
educação ambiental, recursos humanos)
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138.794,00

107.295,00

47.072,00

-
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Taxas ambientais e custos de recertificações

86.192,00

66.488,00

15.975,00

-

Investimentos ambientais

3.306,00

0

0

-

TOTAL

228.292,00

173.783,00

63.047,00

-

*Os dados referentes a 2011 e 2012 foram recalculados.
**O valor de 2014 não está disponível, devido à desativação do site.
***Nesta tabela, não foram consideradas as despesas de incineração de medicamentos referentes a devoluções de mercado.

Em 2013, o investimento ambiental nas unidades em Campinas e Sumaré totalizou R$ 794.387,00, uma redução
significativa em relação ao ano de 2012, quando foram investidos R$ 1.825.929,00. Entre as principais razões para
esta redução estão: a troca de fornecedor de coprocessamento (tratamento de resíduos), a redução de equipe e dos
gastos com estudos finalizados no ano anterior. Em Sumaré, devido ao encerramento das atividades do site, os gastos
concentraram-se basicamente na destinação dos resíduos.
Em 2014, o investimento ambiental em Campinas foi de R$ 3.490.590,88. Obras foram realizadas visando à melhoria
do conforto acústico do site.
Os investimentos relativos à gestão ambiental incluíram certificações (como a ISO 9001 – Sistema de Gestão da
Qualidade, ISO 14.001 – Sistema de Gestão Ambiental e OSHAS 18.001 – Saúde e Segurança Ocupacional), custos
de equipe, monitoramento ambiental (água, efluente, emissões), taxas e treinamentos.
Não houve custos referentes a tratamento de emissões, remediação de derramamentos e gastos com prevenção
ambiental.

INVESTIMENTO AMBIENTAL NA UNIDADE INDUSTRIAL DE SUZANO
UNIDADE INDUSTRIAL DE SUZANO

2011

2012

2013

2014*

TOTAL DE INVESTIMENTO E GASTOS EM PROTEÇÃO
AMBIENTAL (R$)**

Custos operacionais
(disposição de resíduos, manutenção, controle
operacional, educação ambiental, recursos humanos)

2.493.430,00

3.662.408,00

4.187.137,00

4.903.850,00

Taxas ambientais e custos de recertificações

48.427,43

28.108,00

38.400,00

63.423,00

Investimentos ambientais

3.310.097,00

511.345,00

495.397,00

230.797,00

4.201.861,00

4.720.934,00

5.198.070,00

TOTAL

5.851.954,43

*Apenas o dado informado na coluna de 2014 compreende ao período de outubro de 2013 a setembro de 2014, devido a uma resolução
interna. No Relatório de RSC 2015 do Grupo Sanofi, o valor será recalculado, compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2014.
**Nesta tabela, foram consideradas as despesas de incineração de medicamentos referentes a devoluções de mercado.

Na fábrica da Sanofi em Suzano, o investimento ambiental é direcionado para assegurar que todas as exigências
legais e corporativas, bem como as definidas na NBR ISO 14.001, sejam amplamente aplicadas na melhoria contínua
do desempenho de HSE (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) da unidade. O site em Suzano possui a certificação
ISO 14.001 – Sistema de Gestão Ambiental e OHSAS 18.001 – Saúde e Segurança Ocupacional.
Os investimentos ambientais são dedicados a melhorias em máquinas, equipamentos e processos que possam
contribuir na redução dos impactos ambientais da operação da fábrica.
Em 2014, os gastos foram mantidos nos mesmos patamares dos anos anteriores. Os investimentos foram menores
em relação aos anos anteriores, uma vez que os resultados dos investimentos feitos principalmente em 2011 estão
sendo percebidos agora pela organização.
Não houve custos referentes a tratamento de emissões e remediação de derramamentos.
Notas relevantes:
Por uma questão de estruturação interna dos resultados a fim do atendimento à GRI, a unidade da Medley de
Brasília relatará seus indicadores ambientais no próximo relatório a ser divulgado pelo Grupo Sanofi, em
2016 (referente a 2015);
A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e ainda não relata seus indicadores
ambientais, por uma questão de estruturação interna dos resultados, que atendem a metodologia própria. A
meta é a inclusão desses dados, segundo a metodologia da GRI, também no relatório do Grupo Sanofi 2015.

PASSIVOS AMBIENTAIS DE EMPRESAS ADQUIRIDAS OU VENDIDAS PELO GRUPO
SANOFI
Nas empresas do Grupo Sanofi, não foram registradas situações de não conformidade com leis e regulamentos
ambientais no período. (GRI EN28)
As questões relacionadas aos contenciosos ou termos de acordo de conduta firmados pelo Grupo com o poder público
sobre passivos ambientais de empresas adquiridas ou vendidas pelo Grupo Sanofi estão reportadas no formulário 20-
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F e no Documento de Referência, disponíveis no site www.sanofi.com. (GRI FG Conformidade)
Topo da página

EMISSÕES (GRI EN16, EN17 E FG
EMISSÕES, EFLUENTES E RESÍDUOS)
A Medley foi pioneira em reduzir as emissões de
CO2 junto aos representantes da Força de Vendas,
estimulando-os a abastecer seus veículos com
etanol desde 2012.
Saiba mais

PRODUTOS QUÍMICOS (GRI FG
EMISSÕES, EFLUENTES E RESÍDUOS)
O Grupo Sanofi tem se empenhado para
encontrar soluções inovadoras, que causem
menos impacto ao meio ambiente e produzam
menos resíduos químicos no processo de
desenvolvimento de produtos.
Saiba mais

RESÍDUOS

O Grupo Sanofi possui uma diretriz que define as prioridades na destinação de resíduos industriais.
Saiba mais
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Iniciativas para mitigar os impactos ambientais (GRI EN26)
SUZANO
Na fábrica em Suzano, o tema redução de impactos ambientais é gerido pelo Comitê de Sustentabilidade da unidade.
Formado por um time multidisciplinar e com representantes de vários departamentos, o comitê se reúne
bimestralmente para identificar, discutir, planejar e acompanhar a implantação de iniciativas e práticas que reduzam os
impactos ambientais dos produtos e serviços. Confira aqui as iniciativas ambientais da fábrica de Suzano.

MEDLEY
Durante 2014, a Medley atuou no desenvolvimento de novos fornecedores na busca de melhores alternativas de
destinação dos resíduos. A unidade mantém coletores localizados na entrada para recolhimento de medicamentos
vencidos, eletrônicos, óleo de cozinha, pilhas e baterias, que são enviados para as devidas unidades de destinação.
Apesar da atual estação de tratamento de efluentes atender aos requisitos da legislação brasileira, em 2013 foi
aprovado um projeto para construção, até 2016, de uma nova estação de tratamento, que garantirá maior eficiência na
remoção de carga orgânica e de princípios ativos no ambiente.
Com o objetivo de reduzir os impactos em relação à poluição sonora causada pela operação fabril, foi iniciado um
projeto de construção de barreira acústica com o objetivo de mitigar o ruído gerado no entorno do site.
Em 2013, também foi priorizada a utilização de técnicas de destruição dos resíduos gerados pela unidade com
recuperação de energia (coprocessamento). A empresa apresentou alto índice de reciclagem em relação à geração de
resíduo industrial, atingindo quase 70% do total.

SEDE DA SANOFI, EM SÃO PAULO
USE TAXI MOBILE
O projeto visa à redução do uso de papel nas requisições de táxi. Antes, três vias carbonadas dos boletos eram
utilizadas; com o projeto, o pagamento dos táxis passa a ser controlado via celular – além de reduzir papel, garante
mais segurança e praticidade. O piloto teve início em março de 2013, e a total implantação do projeto foi realizada em
2014.

INSTITUTO RECICLE – PROGRAMA DE COLETA SELETIVA
Na Sede, o Programa de Coleta Seletiva de Lixo faz parte da parceria entre a Sanofi
e o Instituto Recicle. Toda a verba obtida com a reciclagem de papel é revertida
para auxiliar na manutenção das atividades de algumas instituições de saúde.
Saiba mais aqui.

Notas relevantes:
Os produtos da Genzyme e da Sanofi Pasteur são fabricados e embalados fora do Brasil;
Por uma questão de estruturação interna dos resultados a fim do atendimento à GRI, a unidade da Medley de
Brasília relatará seus indicadores ambientais no próximo relatório a ser divulgado pelo Grupo Sanofi, em
2016 (referente a 2015);
A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e ainda não relata seus indicadores
ambientais, por uma questão de estruturação interna dos resultados, que atendem a metodologia própria. A
meta é a inclusão desses dados, segundo a metodologia da GRI, no relatório do Grupo Sanofi 2015.
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Consumo responsável de
recursos naturais e energia

Emissões (GRI EN16, EN17 e FG Emissões, Efluentes e
Resíduos)

REDUÇÃO DE IMPACTOS
CAUSADOS AO MEIO
AMBIENTE E À
BIODIVERSIDADE

EMISSÕES DE CO2 NA FORÇA DE VENDAS: MEDLEY, SANOFI FARMA E SANOFI
PASTEUR

Iniciativas para mitigar
os impactos ambientais
Emissões
Projetos e iniciativas de
mitigação das emissões
de CO2
Produtos químicos
Resíduos
Iniciativa voluntária com o
MMA

A Medley foi pioneira em reduzir as emissões de CO2 junto aos
representantes da Força de Vendas, estimulando-os a abastecer
seus veículos com etanol desde 2012. As emissões de CO2 são
geridas pela empresa Ecofrotas, que registra o combustível utilizado
pelo empregado da Medley, e contabiliza as emissões de CO2,
segundo diretrizes da metodologia GHG Protocol.
Em 2012, com uma frota composta por 614 veículos, as emissões
foram contabilizadas em 1.829,2 toneladas de CO2; em 2013, com a
frota composta por 480 veículos, foram emitidas 812,1 toneladas de
CO2. Em 2014, a frota de 464 veículos da Medley emitiu 730,7
toneladas de CO2.

No âmbito da Sanofi Farma e Sanofi Pasteur em São Paulo, são
monitoradas as emissões de CO2 decorrentes das atividades de
transporte da Força de Vendas através de relatório emitido pela
Ticket Car, fornecedor administrador da frota, que registra o
combustível utilizado pelo empregado da Sanofi e contabiliza as
emissões por meio da metodologia GHG Protocol.
Em 2013, a frota de 1.033 veículos da Força de Vendas da Sanofi Farma e Sanofi Pasteur emitiu 3.232,31 toneladas
de CO2. Em 2014, a frota de 1.049 veículos emitiu 2.717,94 toneladas de CO2.
Saiba mais sobre os programas aqui.

EMISSÕES DE CO2 NAS UNIDADES INDUSTRIAIS DO GRUPO SANOFI
As fábricas da Sanofi no Brasil seguem as diretrizes corporativas do Grupo Sanofi que visam à redução das emissões
de CO2. Localmente são reportados, através de sistema interno chamado Green, o consumo de combustíveis das
unidades industriais – na matriz, na França, os valores de emissão de CO2 são calculados utilizando fatores de
emissão que seguem as diretrizes da metodologia GHG Protocol.
Anualmente são definidas metas de redução das emissões por unidade comercial produzida, e os resultados do
indicador são monitorados mensalmente. (GRI FG Emissões, Efluentes e Resíduos)

EMISSÃO ESPECÍFICA
KG CO2 A CADA 1.000 UNIDADES
COMERCIAIS PRODUZIDAS

2011

2012

2013

2014

2015
(META)

Medley Campinas

3,72

5,04

7,1

7,1

5,93

Medley Sumaré

4,93

3,77

-*

-*

-*

Suzano

24,9

20,9

23,2

19,5

19,3

*O valor não está disponível devido à desativação do site.

Nota: o valor das emissões de CO2 da fábrica de Suzano é maior que o da Medley, visto que trata-se de uma
unidade industrial composta por quatro prédios de produção. A quantidade de vapor gerado está intimamente
ligada ao resultado das emissões de CO2, visto que Suzano deve gerar e distribuir vapor para estes quatro
edifícios. Já a Medley possui uma unidade industrial mais compacta.
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FÁBRICA DA SANOFI, EM SUZANO*

Emissões diretas de CO2 (ton CO2)**

2011

5.506,00

2012

5.399,00

2013

4.758,00

2014

4.802,00

*Infelizmente não foi possível reportar o indicador de acordo a com metodologia GRI: para garantir a confiabilidade dos dados, houve uma
mudança no reporte do indicador, baseada nas diretrizes e controles internos da companhia, através de sistema chamado “Green”. Os
dados referentes a 2011 e 2012 foram recalculados, atendendo à nova metodologia de reporte, que inclusive, é reportada
corporativamente, para a matriz (França).
**O valor das emissões diretas de CO2 é calculado com base nos consumos de gás natural, óleo diesel e GLP da unidade.

Em 2013, as emissões diretas de CO2 apresentaram uma redução de 12% em relação a 2012. A emissão específica,
por sua vez, apresentou aumento de 20,9 em 2012, para 23,2 kg de CO2 a cada 1.000 unidades produzidas em 2013.
Dois fatores principais explicam tal aumento: a queda significativa do volume de produção da fábrica no segundo
semestre de 2013, não acompanhada na mesma velocidade pelo consumo de gás natural nos processos de
combustão (principal fonte de emissão de CO2 da fábrica de Suzano), e problemas de funcionamento da caldeira a
gás, afetando a eficiência da combustão.
Em 2014, a emissão específica voltou a cair de 23,2, em 2013, para 19,5 kg de CO2 a cada 1.000 unidades
produzidas: uma redução de 16% atingida principalmente em função de melhorias no processo de queima de gás
natural nas caldeiras, melhorando a eficiência da combustão.

As emissões indiretas relacionadas ao transporte de empregados e produtos acabados somaram 760 toneladas de
CO2 em 2013. Desde 2012, parcerias têm sido firmadas entre a fábrica de Suzano e alguns de seus prestadores de
serviços, com o objetivo de reduzir os impactos associados às emissões de CO2 nas atividades de transporte.
Conheça as iniciativas aqui.
Em 2014, a meta estabelecida de redução da emissão específica de CO2 foi de 21,6 kg CO2/ 1.000 unidades
comerciais produzidas. O resultado atingido superou a meta – foram emitidos 19,5 kg de CO2, a cada 1.000 unidades
comerciais produzidas. A meta para o ano de 2015 é de emissão de 19,3 kg de CO2, a cada 1.000 unidades
comerciais produzidas.

MEDLEY
MEDLEY CAMPINAS *

Emissões diretas de CO2 (ton CO2)**

2011

2012

2013

658,00

889,00

748,00

2014***

850,00

*Infelizmente não foi possível reportar o indicador de acordo a com metodologia GRI: para garantir a confiabilidade dos dados, houve uma
mudança no reporte do indicador, baseada nas diretrizes e controles internos da companhia, através do sistema Green. Os dados
referentes a 2011 e 2012 foram recalculados, atendendo à nova metodologia de reporte. Os dados da Medley Sumaré não estão
disponíveis, devido à desativação do site em 2013.
**O valor das emissões diretas de CO2 é calculado com base nos consumos de gás natural e óleo diesel da unidade.
***Apenas o dado informado na coluna de 2014 compreende ao período de outubro de 2013 a setembro de 2014, devido a uma resolução
interna. No Relatório de RSC 2015 do Grupo Sanofi, o valor será recalculado, compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2014.

Podemos observar que as emissões de CO2 se mantiveram estáveis de 2011 a 2013, tendo um aumento significativo
em 2014, devido ao aumento no consumo de gás natural, ocasionado pelo aumento da produção de semi-sólidos no
site.
Em 2012, a emissão específica da unidade em Campinas foi de 5,04 Kg de CO2 a cada 1.000 unidades produzidas;
em 2013 e 2014, o número aumentou para 7,10 kg CO2, devido à queda do volume produtivo apresentada no período.
Em Sumaré, o dado de 2013 está indisponível, devido à desativação do site.
Para 2015, a meta da unidade da Medley de Campinas é de 5,93 Kg de CO2/1.000 unidades produzidas.
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EMISSÕES DE SUBSTÂNCIAS DESTRUIDORAS DA CAMADA DE OZÔNIO (GRI EN19)
EMISSÕES DE SUBSTÂNCIAS DESTRUIDORAS DA CAMADA DE
OZÔNIO
GÁS R22 (HCFC R-22) (T)

2011

2012

2013

2014

Medley Campinas

0,08

0,09

0,09

0,09

Medley Sumaré

0,04

0,04

0,04

-*

Suzano

0,029

0,007

0,014

0,013

TOTAL (T)

0,149

0,137

0,144

0,103

*Dado não disponível, devido à desativação do site.

As unidades fabris da Sanofi utilizam o gás R134a, que não degrada a camada de ozônio, em substituição ao gás R12.
O Grupo Sanofi segue as diretrizes legais baseadas no protocolo de Montreal, bem como as Diretrizes Corporativas
sobre Substâncias Regulamentadas. (GRI FG Emissões, Efluentes e Resíduos)
A fábrica em Suzano não utiliza gases refrigerantes dos tipos R11 e R12 em seus processos. Os gases atualmente
utilizados são os do tipo R134a (considerado ecológico), R22, R422d, R401a e R407c, sendo os três últimos em
menor quantidade.
As unidades da Medley em Campinas e Sumaré (até 2013), utilizam para os sistemas de refrigeração e arcondicionado, os gases R134a e R22, sendo que o apenas o R22 é passível de controle pela legislação brasileira e
pelo Protocolo de Montreal. A aquisição e o controle desse gás estão adequados aos critérios legais aplicáveis.

OUTRAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS SIGNIFICATIVAS (GRI EN20)
EMISSÕES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (VOC)
(EM TONELADAS)

2011

2012

2013

2014

Suzano

40,0

29,6

56,4

22,9*

Medley Campinas

140,14

110,29

57,73

77,89

Medley Sumaré

0

0

0

0

*Apenas o dado informado na coluna de 2014 de Suzano compreende ao período de outubro de 2013 a setembro de 2014, devido a uma
resolução interna. No Relatório de RSC 2015 do Grupo Sanofi, o valor será recalculado, compreendendo o período de janeiro a dezembro
de 2014.

O Grupo Sanofi considera que apenas os valores de emissões atmosféricas de VOC são significativos. Para seus
respectivos cálculos, foram utilizadas metodologias descritas em normativas internas, baseadas em estimativas a
partir do consumo de combustíveis fósseis e solventes.
Na Medley, existem iniciativas para reduzir as emissões de VOC na unidade fabril de Campinas. No período de
reporte, mais de oito produtos tiveram suas bases alteradas de alcoólicas para aquosas.
Notas relevantes:
Por uma questão de estruturação interna dos resultados a fim do atendimento à GRI, a unidade da Medley de
Brasília relatará seus indicadores ambientais no próximo relatório a ser divulgado pelo Grupo Sanofi, em
2016 (referente a 2015);
A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e ainda não relata seus indicadores
ambientais, por uma questão de estruturação interna dos resultados, que atendem a metodologia própria. A
meta é a inclusão desses dados, segundo a metodologia da GRI, também no relatório do Grupo Sanofi 2015.
Topo da página
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Produtos químicos (GRI FG Emissões, Efluentes e Resíduos)
O Grupo Sanofi tem se empenhado para encontrar soluções inovadoras, que causem menos impacto ao meio
ambiente e produzam menos resíduos químicos no processo de desenvolvimento de produtos. (GRI FG Ambiental)
A fábrica de Suzano tem adotado algumas medidas importantes:
Nenhum produto ou apresentação nova de comprimido revestido utiliza solventes em sua formulação;
O consumo de solventes nos laboratórios foi significativamente reduzido graças à compra de cromatógrafos de
última geração, que utilizam muito menos solvente para realizar as análises;
Resíduos de solventes não clorados são enviados para empresa especializada para reciclagem, enquanto os
solventes clorados, que não podem ser reciclados, são enviados para incineração.
Nota:

Iniciativa voluntária com o
MMA

A Sanofi desenvolveu um guia próprio, para definir a escolha de solventes e reagentes não tóxicos em seus
processos de produção.

DERRAMAMENTOS SIGNIFICATIVOS (GRI EN23)
Durante o ano de 2013 e 2014, não houve nenhum caso de derramamento significativo nas fábricas em Suzano ou na
Medley em Campinas ou Sumaré.
Na fábrica da Sanofi em Suzano, não há tanques subterrâneos – fontes importantes de derramamentos acidentais no
solo –, com exceção das fossas de concreto, do tanque de concreto subterrâneo localizado na Estação de Tratamento
de Efluentes (que recebe os efluentes líquidos a serem tratados) e do tanque de equalização. A fábrica possui, ainda,
tanques externos de armazenamento e áreas de descarregamento de produtos químicos, providos de diques de
contenção, com capacidade suficiente para conter quaisquer vazamentos, prevenindo a contaminação do solo – estes
diques são inspecionados periodicamente.
A fábrica também possui procedimentos e equipamentos para atender tanto a pequenos vazamentos, quanto grandes
vazamentos de produtos químicos (corrosivos, tóxicos e inflamáveis). Todos os empregados são treinados
periodicamente e, além da Brigada de Emergência, a fábrica pode contar com ajuda externa do PAM (Plano de Auxílio
Mútuo do Alto Tietê), que pode ser acionado em casos de vazamentos de grandes proporções. (GRI FG Ambiental)
O PAM é um grupo coordenado pelo Corpo de Bombeiros e formado pela CETESB, Defesa Civil e empresas da região
de Suzano, que se reúne todos os meses com o objetivo de realizar um trabalho preventivo para redução de
acidentes. Caso haja alguma ocorrência, a Sanofi poderá ter a ajuda dos membros do grupo e vice-versa.
Na Medley, as atividades que envolvem a manipulação de líquidos perigosos são executadas em áreas providas com
dispositivos de contenção. Planos de Emergências Ambientais foram considerados no Sistema de Gestão Ambiental,
conforme a norma interna NI 19 – Plano de Atendimento a Emergências, prevendo kit de contenção em diversos
pontos críticos mapeados no site e procedimentos em caso de derramamentos. (GRI FG Ambiental)
Notas relevantes:
Por uma questão de estruturação interna dos resultados a fim do atendimento à GRI, a unidade da Medley de
Brasília relatará seus indicadores ambientais no próximo relatório a ser divulgado pelo Grupo Sanofi, em
2016 (referente a 2015);
A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e ainda não relata seus indicadores
ambientais, por uma questão de estruturação interna dos resultados, que atendem a metodologia própria. A
meta é a inclusão desses dados, segundo a metodologia da GRI, também no relatório do Grupo Sanofi 2015.
Topo da página
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Resíduos
O Grupo Sanofi possui uma diretriz que define as prioridades na destinação de resíduos industriais.

REDUÇÃO DE IMPACTOS
CAUSADOS AO MEIO
AMBIENTE E À
BIODIVERSIDADE

Iniciativas para mitigar
os impactos ambientais
Emissões

KG DE RESÍDUOS GERADOS, A CADA 1.000 UNIDADES DE
MEDICAMENTOS PRODUZIDAS

2011

2012

2013

2014

2015
(META)

Medley - Campinas

3,89

3,65

7,44

6,44

5,74

Medley - Sumaré

6,01

3,37

-*

-*

-*

Sanofi Farma – Suzano**

4,8

4,9

5,4

4,7

5,4***

Produtos químicos
Resíduos
Iniciativa voluntária com o
MMA

*O dado da unidade em Sumaré da Medley não foi mensurado em 2013 e em 2014 devido ao encerramento das atividades da fábrica.
**Dado referente ao resíduo que tem como destinação final a incineração e reciclagem.
*** Em 2015, o perímetro utilizado para cálculo do indicador de geração de resíduos foi alterado, passando a considerar também os
resíduos não perigosos enviados para aterro. Considerando-se esta nova sistemática de cálculo, a geração de 2014 foi de 5,5 kg/1.000
unidades comerciais produzidas. Para 2015, a meta é reduzir esta geração para 5,4 kg/ 1.000 unidades comerciais produzidas.

O Grupo Sanofi possui uma diretriz que define as prioridades na destinação de resíduos industriais. Esgotadas as
possibilidades de eliminar a geração dos resíduos na fonte, primeiramente, deve-se priorizar a reciclagem, em seguida
a incineração sem recuperação de energia e, por último, o envio ao aterro. O método de disposição dos resíduos é,
portanto, determinado pelo próprio Grupo, em total alinhamento com as normas locais de disposição de resíduos. (GRI
FG Emissões, Efluentes e Resíduos)
Nota relevante: No Grupo Sanofi não são utilizados métodos de reutilização, injeção subterrânea ou
armazenamento local de resíduos.

SEDE ADMINISTRATIVA – SANOFI FARMA, SANOFI PASTEUR E GENZYME (GRI EN22)
Na Sede, o Programa de Coleta Seletiva de Lixo faz parte da
parceria entre a Sanofi e o Instituto Recicle. Toda a verba obtida
com a reciclagem de papel é revertida para auxiliar na
manutenção das atividades de algumas instituições de saúde.
Em 2013, foram recolhidas quase sete toneladas de papel na
sede administrativa. Em 2014, cerca de 12 toneladas de papel
foram encaminhados para reciclagem.

Os demais resíduos recicláveis, como plásticos, metais, vidros, entre outros, bem como o lixo orgânico, são recolhidos
pelo condomínio, que possui contrato com uma empresa encarregada de realizar a destinação correta dos resíduos.
Os resíduos perigosos gerados na sede (lâmpadas, pilhas e baterias, reatores, transformadores, componentes
elétricos, etc) são encaminhados para a unidade industrial de Suzano, onde se realiza corretamente a destinação final.
A sede administrativa tem como meta a elaboração, em 2015, de um plano de coleta seletiva a ser gerido pela própria
Sanofi.

UNIDADE INDUSTRIAL DE SUZANO (GRI EN22)
UNIDADE INDUSTRIAL DE SUZANO
PESO TOTAL DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS* (EM TONELADAS),
POR DESTINAÇÃO
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2011**

2012**

2013

2014
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Compostagem

-

-

-

0,4

Reciclagem

798,8

883,5

834,6

860,4

Incineração

-

-

-

-

Aterro***

382,1

632,7

240,9

320,8

1.180,9

1.516,2

1.075,5

1.181,6

TOTAL (T)

*Resíduos não perigosos gerados na fábrica de Suzano: aparas e caixas de papelão, materiais de embalagem inservíveis (cartuchos,
bulas, blister, frascos de vidro ou plástico, ampolas de vidro), barricas plásticas ou de papelão, pallets, sacos plásticos, isopor. Estão
incluídos também os resíduos de produtos acabados originados a partir de processos de devolução do mercado (medicamentos com
validade vencida, avariados durante transporte, recolhimentos de mercado, entre outros).
**Os valores reportados em 2011 e 2012 foram revisados em 2013, e corrigidos.
*** Valores antes reportados na categoria “Aterro Sanitário (entulhos e resíduos de demolições, jardim e construções)” foram somados à
categoria “Aterro”.

UNIDADE INDUSTRIAL DE SUZANO

2011

2012

2013

2014

PESO TOTAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS* (EM TONELADAS), POR
DESTINAÇÃO

Co-processamento**

54,2

-

-

167,1

Incineração***

432,5

596,0

510,0

818,8

Reciclagem

39,9

31,2

28,5

28,0

Aterro****

14,3

10,6

5,8

4,6

TOTAL (T)

540,9

637,8

544,3

1.018,5

*Resíduos perigosos gerados na fábrica de Suzano (resíduos de produção, materiais de embalagem, equipamentos de proteção
individual, filtros e panos de limpeza contaminados, sobras de matérias-primas ou produtos acabados, solventes residuais, vidrarias e
embalagens de reagentes descartados pelos laboratórios de Controle de Qualidade) e gerados em processos de devolução de mercado
(produtos acabados avariados ou com prazo de validade expirados durante a distribuição). Os dados referentes a 2011 e 2012 foram
revisados, e corrigidos na tabela.
**Por uma restrição técnica das empresas de coprocessamento, o envio de resíduos para coprocessamento foi interrompido em 2012.
Nossa meta é desenvolver novos fornecedores e, em total conformidade com a legislação ambiental vigente, maximizar a incineração com
recuperação de energia como método de destruição térmica de nossos resíduos.
***Os resíduos perigosos enviados para incineração são os seguintes: pilhas, baterias, lâmpadas, solventes, borras e latas de tinta, óleo
lubrificante.
****São enviados para aterro os resíduos perigosos gerados no ambulatório após desinfecção através de micro-ondas, além de resíduos
de amianto, seguindo toda a legislação aplicável vigente.

A unidade de Suzano possui procedimentos de gerenciamento dos resíduos industriais, além de iniciativas com foco
na redução de seus volumes. Tal gerenciamento inclui critérios de segregação, acondicionamento, identificação,
coleta interna, armazenamento temporário, descaracterização e destinação final. Adicionalmente, é adotada uma
hierarquia de tratamento dos resíduos gerados: eliminação ou redução da geração na fonte, reciclagem ou
reutilização, destruição ou tratamento e, por último, disposição ou aterro. (GRI FG Emissões, Efluentes e Resíduos)
Em 2013, foi observada uma elevação no volume de resíduos gerados na produção, totalizando 5,4 kg a cada 1.000
unidades comerciais produzidas, alavancada pelo aumento na geração de recicláveis (3,4 Kg em 2012, para 4,0 kg a
cada 1.000 unidades comerciais produzidas em 2013), em especial papelão. Os resíduos enviados para incineração,
por sua vez, tiveram sua geração reduzida de 1,5 kg, em 2012, para 1,3 kg a cada 1.000 unidades comerciais
produzidas, em 2013.
Neste ano também foi observada uma redução na geração de resíduos não perigosos enviados para aterro,
relacionada à diminuição das atividades de construção e demolição na fábrica, e a uma iniciativa iniciada em 2012, em
que resíduos orgânicos gerados na preparação dos alimentos do restaurante, antes enviados para os aterros, são
enviados para a central de compostagem instalada na própria fábrica.
Além do treinamento de destinação de resíduos industriais, que inclui a coleta seletiva e a reciclagem, a unidade
promove anualmente palestras durante a Semana do Meio Ambiente e campanhas de conscientização que incluem,
entre outras iniciativas, a coleta seletiva de resíduos domésticos, quando os empregados trazem resíduos recicláveis
de suas casas, e concorrem a prêmios.
Em 2014, a geração de resíduos voltou a cair, atingindo o valor de 4,7 kg a cada 1.000 unidades comerciais
produzidas. Um processo de melhor aproveitamento de embalagens (caixas de papelão e big bags) para descarte final
de resíduos colaborou para esta redução.
Em 2015, o perímetro utilizado para cálculo do indicador de geração de resíduos foi alterado, passando-se a
considerar também os resíduos gerados nos processos de produção enviados para aterro. Considerando-se esta nova
sistemática de cálculo, a geração de 2014 foi de 5,5 kg a cada 1.000 unidades comerciais produzidas. Para 2015, a
meta é reduzir esta geração para 5,4 kg a cada 1.000 unidades comerciais produzidas.

MEDLEY (GRI EN22)
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MEDLEY - PESO TOTAL DE RESÍDUOS
NÃO PERIGOSOS* (EM TONELADAS),
POR DESTINAÇÃO

2011
CAMPINAS

2012

SUMARÉ

CAMPINAS

2013

2014**

SUMARÉ CAMPINAS SUMARÉ CAMPINAS

Reciclagem

567,58

45,2

635,86

41,998

486,62

5,628

659,083

Incineração

7,27

-

-

-

-

-

-

Aterro

340,27

164,4

226,14

63,8

236,986

23,41

247,58

TOTAL

915,12

209,6

862,0

105,8

723,61

29,04

906,66

*Resíduos não perigosos gerados no site: resíduos recicláveis, especialmente papel, papelão e plásticos. O trabalho desenvolvido no site
visa ao melhor aproveitamento de todos os materiais com potencial para reciclagem. São realizados trabalhos manuais para separação de
resíduos recicláveis dos não recicláveis. Na tabela, não foram reportados os resíduos de medicamentos referentes a devoluções de
mercado, os quais são enviados à empresas terceiras para a devida destinação, seguindo a legislação vigente.
**Dados de 2014 da Medley em Sumaré não estão disponíveis, devido à desativação do site.

MEDLEY - PESO TOTAL DE RESÍDUOS
PERIGOSOS* (EM TONELADAS), POR
DESTINAÇÃO

2011
CAMPINAS

2012

SUMARÉ

CAMPINAS

2013

2014**

SUMARÉ CAMPINAS SUMARÉ CAMPINAS

Reciclagem

1,26

-

0,9

-

0,2

-

0,71

Co-processamento (recuperação de
energia)

83,8

24,7

114,5

6,5

176,2

-

140,44

Incineração

48,4

0,1

66,1

3,9

7,1

-

19,23

Aterro

2,1

0,004

2,0

0,001

1,6

-

1,79

TOTAL

135,6

24,8

183,7

10,5

185,3

-

162,17

*Resíduos perigosos gerados no site: resíduos de processo produtivo (formulações farmacêuticas, matérias-primas, embalagens
contaminadas e outros). A disposição destes resíduos é feita através de coprocessamento, ou em raros casos, incineração. As roupas
descartáveis utilizadas dentro da produção são destinadas para coprocessamento, como forma de evitar qualquer possível contaminação
ou destinação de ativos para aterros industriais. Na tabela, não foram reportados os resíduos de medicamentos referentes a devoluções
de mercado, os quais são enviados à empresas terceiras para a devida destinação, seguindo a legislação vigente.
**Dados de 2014 da Medley em Sumaré não estão disponíveis, devido à desativação do site.

Na Medley, são enviados para aterros apenas os resíduos orgânicos e não perigosos. Para a incineração, são
enviados apenas resíduos industriais que não são aceitos em coprocessamento ? como por exemplo, reagentes de
laboratório. Todo o restante é composto por resíduos industriais – todos os materiais que tiveram contato com
qualquer tipo de produto ou matéria-prima ou resíduos recicláveis.
Os principais resíduos não perigosos gerados no site são recicláveis, especialmente papel, papelão e plásticos. A
fábrica possui diversos coletores de recicláveis devidamente identificados, sendo a coleta final realizada internamente
por empresa de limpeza treinada, que os envia para empresas recicladoras.
Na unidade de Campinas, foram gerados 7,44 kg de resíduos para a produção de 1.000 unidades comerciais em
2013, um aumento significativo em comparação com 2012 (3,65 kg/1.000 unidades produzidas). Contribuíram para
esse aumento a queda no volume produtivo e o alto volume de embalagens descartado devido ao projeto de
otimização de espaços nos armazéns da Medley.
Em 2014, a meta não foi alcançada: a média anual de geração de resíduos foi de 6,44 kg de resíduos a cada 1.000
unidades produzidas, uma redução significativa se comparada ao ano de 2013, no entanto, ainda distante da meta
estabelecida, de 3,65 kg de resíduos a cada 1.000 unidades produzidas.
Esta meta havia sido definida tendo como base a performance de anos anteriores e a previsão de produção para
2014. No entanto, grandes descartes de materiais de embalagem foram realizados durante o ano, devido à mudança
de farmacêutico responsável e troca das artes, acarretando em um grande volume de descarte de materiais
recicláveis.
Para 2015, a previsão de produção se mantém a mesma, assim como a previsão de descarte de materiais de
embalagem. Por esse motivo a meta de 2015 será a da geração de 5,74 kg de resíduos para cada 1.000 unidades
produzidas.

MATERIAIS (GRI EN1, EN2)
A produção de medicamentos envolve a utilização de diversos tipos de matérias-primas e materiais de embalagem: a
divulgação de todos os itens torna a lista muito extensa. Nas tabelas abaixo, divulgamos apenas o consumo dos
materiais de embalagem, considerados pelo Grupo Sanofi como os mais significativos em relação ao nosso impacto, e
com foco na estratégia de Responsabilidade Social Corporativa.

MEDLEY CAMPINAS - CONSUMO DE MATERIAIS DE
EMBALAGEM*
(EM TONELADAS)

Papel-cartão (caixas de embarque**, cartuchos, bulas e
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2011

4.130,15

2012

4.409,85

2013

1.748,04

2014

3.998,8
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rótulos)
Pallets de madeira

-***

-***

420,33

-***

Plásticos (frascos plásticos, tampas, seringas, filme
plástico, PVC e bisnagas

1.678,83

1.250,00

331,02

1.036,41

Metais (filme de alumínio e bisnagas de alumínio)

685,16

526,41

297,72

229,72

Vidros (frascos e ampolas)

1.224,26

803,72

487,98

1.292,61

6.989,98

3.285,09

TOTAL

7.718,4

6.557,54

*Para garantir a confiabilidade dos dados, houve uma mudança no reporte do indicador, baseada nas diretrizes e controles internos da
companhia, através do sistema Green. Os dados referentes a 2011 e 2012 foram recalculados. Os pesos dos materiais foram calculados
através de estimativas. Materiais não renováveis utilizados: plásticos, metais e vidros;
**As caixas de embarque são provenientes de material reciclado;
***Dado não disponível. Será reportado no Relatório de RSC 2015 do Grupo Sanofi.

SANOFI – UNIDADE INDUSTRIAL DE SUZANO

2011

2012

2013

2014

CONSUMO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM*
(EM TONELADAS)

Papel-cartão (caixas de embarque**, cartuchos, bulas e
rótulos)

1.912,00

3.434,00

3.598,00

7.773,00

Pallets de madeira

640,00

1.450,00

989,00

1.499,00

Plásticos (frascos plásticos, tampas, seringas, filme
plástico, PVC e bisnagas)

2.238,00

2.795,00

1.384,00

5.412,00

Metais (filme de alumínio e bisnagas de alumínio)

218,00

182,00

76,00

189,00

Vidros (frascos e ampolas)

1.777,00

2.325,00

953,00

3.133,00

10.186,00

7.000,00

18.006,00

TOTAL

6.785,00

*Para garantir a confiabilidade dos dados, houve uma mudança no reporte do indicador, baseada nas diretrizes e controles internos da
companhia, através do sistema Green. Os pesos dos materiais foram calculados através de estimativas. Materiais não renováveis
utilizados: plásticos, metais e vidros;
**As caixas de embarque são provenientes de material reciclado.

Os principais materiais de embalagem consumidos pelo Grupo Sanofi incluem cartuchos e bulas de papel, frascos de
plástico e vidro, filmes de PVC e alumínio, tampas, seringas, ampolas de vidro, bisnagas de plástico e alumínio e
caixas de papelão.
Em 2014, tivemos um aumento significativo no consumo de papel/papelão, impulsionado em parte pelo aumento do
volume de produção, mas também por uma nova resolução da Anvisa que determinou o aumento do tamanho das
bulas, levando, portanto, a um maior consumo de papel.
Nota relevante: Os produtos da Genzyme e da Sanofi Pasteur são fabricados e embalados fora do Brasil.

SELO FSC NAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS (GRI FG PRODUTOS E
SERVIÇOS)
Ao final de 2014, a Sanofi Farma celebrou a assinatura de um compromisso com seus fornecedores, a fim de
inserir o selo FSC* nas embalagens de seus medicamentos produzidos localmente. O selo indica que a madeira
utilizada para a fabricação da embalagem possui origem ecologicamente correta, economicamente viável e
socialmente justa. O processo de inserção do selo será gradual, e mais informações sobre a iniciativa serão
reportadas no Relatório de RSC 2015 do Grupo Sanofi.
* O FSC, Forest Stewardship Council, é uma organização independente, não governamental, sem fins lucrativos, criada para
promover o manejo florestal responsável ao redor do mundo. Por meio de seu sistema de certificação, o selo FSC reconhece a
produção responsável dos produtos florestais, permitindo que os consumidores e as empresas tomem decisões conscientes de
compra, beneficiando as pessoas e o ambiente, bem como agregando valor aos negócios.

RECUPERAÇÃO DE PRODUTOS E EMBALAGENS (GRI EN27 E FG PRODUTOS E
SERVIÇOS)
Na Sanofi em Suzano e na Medley em Campinas e Sumaré, não é realizada nenhuma ação de recuperação de
produtos e suas embalagens.
A Genzyme não recupera produtos ou embalagens, visto que trabalha com medicamentos biológicos sob demanda,
produzidos em fábricas próprias fora do Brasil.
A indústria farmacêutica se prepara para adequação às demandas da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Sanofi
participa de duas frentes de discussão: via Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria
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e Cosméticos), com participação no Grupo de Trabalho de Embalagens, e via Interfarma e Sindusfarma, no Grupo de
Trabalho de Medicamentos.
Notas relevantes:
Por uma questão de estruturação interna dos resultados a fim do atendimento à GRI, a unidade da Medley de
Brasília relatará seus indicadores ambientais no próximo relatório a ser divulgado pelo Grupo Sanofi, em
2016 (referente a 2015);
A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e ainda não relata seus indicadores
ambientais, por uma questão de estruturação interna dos resultados, que atendem a metodologia própria. A
meta é a inclusão desses dados, segundo a metodologia da GRI, também no relatório do Grupo Sanofi 2015.
Topo da página
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Iniciativa Voluntária com o Ministério do Meio Ambiente (GRI
EN26)
Em 2013, a Sanofi Farma firmou um acordo com o Ministério do Meio Ambiente, que define metas de redução
do impacto ambiental da empresa. Conheça abaixo os cinco pilares da iniciativa e a performance da Sanofi em
2013 e 2014:

INICIATIVA VOLUNTÁRIA
COM O MMA
PILAR

META

RESULTADOS EM 2013 E 2014

Ações promocionais da
representação médica

Utilização de Etanol nos carros da Força de
Vendas:
- 30% até o final de 2013;
- 40% até o final de 2014;
- 50% até o final de 2015;

- Média de uso de 45% de etanol durante 2013, e
de 58% em 2014;

Critérios de
sustentabilidade em
eventos

Desenvolver um processo para garantir que os
materiais utilizados em eventos no Brasil estejam
no critério dos 3 R's (reduzir, reciclar e reutilizar),
conforme abaixo:
- Ao menos 30% até final de 2013;
- Ao menos 40% até o final de 2014;
- Ao menos 50% até o final de 2015;
- Ao menos 90% dos estandes da Sanofi com
madeira certificada FSC* até final de 2013.

- 97% dos materiais de eventos utilizados
baseados nos critérios dos 3R’s;
- 100% dos estandes de congressos construídos
com madeira certificada pelo FSC* e utilização de
box truss em detrimento da cenografia construída
(cenografia sustentável);
- 100% dos estandes com recipientes para coleta
seletiva e entradas acessíveis para deficientes
físicos;
- Instalação de lâmpadas eficientes que reduzem o
consumo de energia.

Processos industriais
de Produção (baseline
2011)

- Reduzir em até 15% o consumo de água/unidade
comercial produzida até o final de 2015;
- Reduzir em até 15% o consumo de
energia/unidade comercial produzida até o final de
2015;
- Reduzir em até 10% a emissão de CO2/unidade
comercial produzida até o final de 2015.

Em andamento (meta para 2015). As variações
estão devidamente reportadas nos indicadores
deste relatório.

Consumo Consciente

Elaboração de cartilha para consumo consciente
até o final de 2013

Lançamento do Guia de Consumo Consciente e
Saúde, em conjunto com o Instituto Akatu. Em
2014, a versão digital do Guia de Consumo
Consciente e Saúde foi disponibilizada em páginas
do Facebook geridas pela Sanofi – Musas e
Atmosfera Feminina - e em seu site corporativo.
Em junho de 2014, foram distribuídas 10.000
unidades do guia em 20 lojas da Rede RaiaDrogasil.

Ecodesign (baseline
2011)

Reduzir em 5% a quantidade de vidro nas ampolas
utilizadas para fabricação de produtos
farmacêuticos

5,8% de redução da quantidade de vidro nas
ampolas

* O FSC, Forest Stewardship Council, é uma organização independente, não governamental, sem fins lucrativos, criada para promover o
manejo florestal responsável ao redor do mundo. Por meio de seu sistema de certificação, o selo FSC reconhece a produção responsável
de produtos florestais, permitindo que os consumidores e as empresas tomem decisões conscientes de compra, beneficiando as pessoas
e o ambiente, bem como agregando valor aos negócios.

EVENTOS SUSTENTÁVEIS
A Sanofi Farma realiza em média um evento por dia útil (média de
264 eventos/ano). Com a experiência do projeto em 2013, no início
de 2014 a empresa lançou o “Evento + Consciente”, projeto que visa
agregar ainda mais critérios de RSC à marca da Sanofi em eventos.
Para 2015, estão previstas ações que visam ao aumento da
utilização de:
QR Code: código que, uma vez captado pelo smartphone,
direciona para páginas na internet, reduzindo o uso de folders e
outros materiais impressos;

http://rsc.sanofi.com.br/web/planeta/iniciativa_voluntaria_com_o_mma[14/10/2016 15:04:43]
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Displays LAMà: alternativa sustentável ao banner tradicional;
Televisores: reduzem a utilização de banners de lona.
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T1: Principais indicadores de Pessoas da Sanofi Brasil
Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região, discriminados por gênero (GRI
LA1)
Em 2013, a Sanofi possuía 5.218 empregados, um aumento de 9% no quadro em relação ao ano de 2012; em 2014, o
Grupo fechou o ano com 5.352 empregados. É importante salientar que as tabelas abaixo foram calculadas com base
na posição do Grupo Sanofi Brasil, na data de 31 de dezembro dos anos correntes.
A maioria dos empregados está alocada na região Sudeste - no entanto, houve um aumento significativo na região
Centro-Oeste, em função da transferência de uma das unidades de genéricos da Medley para Brasília. Não há
variação sazonal do número de empregados, sendo que a contratação é realizada sob demanda das áreas internas.
No Grupo Sanofi, os empregados são contratados via regime CLT e todos possuem contrato de trabalho de período
integral (jornada normal de trabalho).

NÚMERO DE EMPREGADOS
POR NÍVEL FUNCIONAL

2011*
HOMENS

2012*
MULHERES

HOMENS

2013**

2014

MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Diretoria

53

18

56

24

78

26

77

35

Gerência

255

141

270

157

288

205

311

220

Chefia/Coordenação

172

81

164

81

266

101

210

85

Técnica/Supervisão

262

273

259

277

342

358

343

324

Administrativo

213

407

200

427

204

419

245

483

Operacional

849

446

842

428

795

444

809

470

Vendas

807

552

746

517

821

499

816

529

Trainees

1

0

1

0

0

0

0

0

Aprendizes

16

11

24

15

4

0

3

7

Estagiários

68

196

95

190

115

253

111

274

2.116

2.913

2.305

2.925

2.427

SUBTOTAL

2.696

TOTAL

4.821

2.125

2.657
4.773

5.218

5.352

* Em 2011 e 2012, os dados referem-se a Sanofi Farma, Sanofi Pasteur, Medley e Genzyme. Além disso, o cargo de trainee foi incluído na
divisão por nível funcional, o nível funcional "Técnico" se equiparou ao cargo de "Supervisão" e houve separação dos dados por gênero,
seguindo as diretrizes da GRI 3.1.
** A partir de 2013, houve a inclusão da Merial na contabilização do número total de empregados.

EMPREGADOS POR TIPO DE CONTRATO
NÚMERO DE EMPREGADOS
POR TIPO DE CONTRATO

2011*
HOMENS

Tempo determinado

130

http://rsc.sanofi.com.br/web/pessoas/tabelas/principais_indicadores[14/10/2016 15:05:23]

2012*
MULHERES

279

HOMENS

171

2013**

2014

MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

288

150

308

173

344

T1: Principais indicadores Pessoas da Sanofi Brasil - RSC - Sanofi no Brasil
2566

1846

2486

1828

2763

1997

2752

2083

SUBTOTAL

2.696

2.125

2.657

2.116

2.913

2.305

2.925

2.427

TOTAL

4.821

Tempo Indeterminado

4.773

5.218

5.352

* Em 2011 e 2012, os dados referem-se a Sanofi Farma, Sanofi Pasteur, Medley e Genzyme.
** A partir de 2013, houve a inclusão da Merial na contabilização do número total de empregados.

Os dados da Medley são relativos às fábricas de Campinas (SP), Sumaré (SP), Brasília (DF) e empregados da Força
de Vendas. A partir de 2014, a unidade de Sumaré (SP) não foi mais contabilizada no indicador, devido à desativação
de seus site. Os dados da Sanofi Farma e Sanofi Pasteur referem-se à sede de São Paulo e Força de Vendas.
A Genzyme somava 122 empregados em 2013, e 133 em 2014. Este aumento, principalmente em vendas, se deve ao
crescimento das operações da Genzyme no Brasil, aumentando a abrangência dos negócios da empresa nas várias
regiões do País.

NÚMERO DE EMPREGADOS
POR REGIÃO DO BRASIL

2011*
HOMENS

2012*
MULHERES

HOMENS

2013**

2014

MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Região Sul

192

65

189

67

323

149

238

84

Região Sudeste

2279

1892

2267

1883

2241

1873

2380

2104

Região Centro-Oeste

73

36

64

39

108

71

140

104

Região Nordeste

131

107

123

101

221

180

148

113

Região Norte

21

25

14

26

20

32

19

22

SUBTOTAL

2.696

TOTAL

4.821

2.125

2.657

2.116

2.913

4.773

2.305

5.218

2.925

2.427

5.352

* Em 2011 e 2012, os dados referem-se a Sanofi Farma, Sanofi Pasteur, Medley e Genzyme.
** A partir de 2013, houve a inclusão da Merial na contabilização do número total de empregados.

TERCEIROS
A gestão dos terceiros contratados é realizada internamente, sendo que o controle de pagamento de tributos e
contribuições, bem como o cumprimento das obrigações trabalhistas é realizado por empresa prestadora de serviços.

TAXA DE NOVAS CONTRATAÇÕES E DE ROTATIVIDADE DE EMPREGADOS (GRI LA2)
Em 2013, foram contratados 977 empregados, sendo 479 homens e 498 mulheres. Durante este período, 1.035
trabalhadores deixaram a organização.
Já em 2014, foram contratados 1.132 empregados: 573 homens e 559 mulheres; 1.009 deixaram a organização. Não
observamos variações sazonais, sendo que a balança entre entradas e saídas está congruente: em 2014, 20% dos
funcionários deixaram a companhia, e 23% entraram. Isto evidencia uma taxa de desligamento negativa (-3%).
Os dados englobam o conjunto de empregados da Sanofi Farma, Medley, Sanofi Pasteur, Genzyme e Merial, sendo
que esta última foi incluída a partir de 2013. As taxas foram calculadas a partir do número de trabalhadores
contratados, contratações por faixa etária, contratações por região, trabalhadores que deixaram a organização,
desligamentos por faixa etária e desligamentos por região, divididos pelo número de trabalhadores no período (LA1).

NÚMERO TOTAL
2011
DE
TRABALHADORES
HOMENS
CONTRATADOS
NO PERÍODO DE
RELATO

Total por gênero
TOTAL

TOTAL

MULHERES

468

377

845

TAXA DE
2011
CONTRATAÇÕES
POR GÊNERO
HOMENS

Total por
gênero

2012

9,71%

MULHERES

7,82%

17,53%
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HOMENS

381

2013
MULHERES

334

HOMENS

479

2014
MULHERES

498

HOMENS

573

715

977

1132

2012

2013

2014

HOMENS

7,98%

14,98%

MULHERES

7,00%

HOMENS

16,44%

38,05%

MULHERES

21,61%

HOMENS

19,59%

42.62%

MULHERES

559

MULHERES

23,03%
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NÚMERO DE
2011
CONTRATAÇÕES
POR FAIXA
HOMENS
ETÁRIA

2012
MULHERES

HOMENS

2013
MULHERES

HOMENS

2014
MULHERES

HOMENS

MULHERES

Abaixo de 25
anos

114

105

92

74

124

225

115

121

Entre 25 e 35
anos

247

233

176

187

206

207

285

298

Entre 36 e 50
anos

102

38

110

71

138

64

159

137

Acima de 50

5

1

3

2

11

2

14

3

TOTAL POR
GÊNERO

468

377

381

334

479

498

573

559

TOTAL

845

TAXA DE
2011
CONTRATAÇÕES
POR FAIXA
HOMENS
ETÁRIA

MULHERES

715

977

1.132

2012

2013

2014

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

Abaixo de 25
anos

2,36%

2,18%

1,93%

1,55%

4,26%

9,76%

3,93%

4,99%

Entre 25 e 35
anos

5,12%

4,83%

3,69%

3,92%

7,07%

8,98%

9,74%

12,28%

Entre 36 e 50
anos

2,12%

0,79%

2,30%

1,49%

4,74%

2,78%

5,44%

5,64%

Acima de 50

0,10%

0,02%

0,06%

0,04%

0,38%

0,09%

0,48%

0,12%

16,44%

21,61%

19,59%

23,03%

TOTAL POR
GÊNERO

9,71%

TOTAL

17,53%

NÚMERO DE
2011
CONTRATAÇÕES
POR REGIÃO
HOMENS

7,82%

MULHERES

7,98%

7,00%

14,98%

38,05%

42,62%

2012

2013

2014

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

Região Sul

32

17

21

16

51

29

41

37

Região Sudeste

390

314

330

283

343

406

447

434

Região CentroOeste

19

11

11

12

43

30

43

37

Região
Nordeste

20

30

17

16

38

27

36

44

Região Norte

7

5

2

7

4

6

6

7

TOTAL POR
GÊNERO

468

377

381

334

479

498

573

559

TOTAL

845

TAXA DE
2011
CONTRATAÇÕES
POR REGIÃO
HOMENS

MULHERES

715

977

1132

2012

2013

2014

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

Região Sul

0,66%

0,35%

0,44%

0,31%

1,75%

1,26%

1,40%

1,52%

Região Sudeste

8,09%

6,51%

6,91%

5,93%

11,77%

17,61%

15,28%

17,28%

Região CentroOeste

0,39%

0,23%

0,23%

0,25%

1,48%

1,30%

1,47%

1,52%

Região

0,41%

0,62%

0,36%

0,34%

1,30%

1,17%

1,23%

1,81%
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Nordeste
Região Norte

0,15%

TOTAL POR
GÊNERO

9,71%

TOTAL

17,53%

NÚMERO TOTAL
2011
DE
TRABALHADORES
QUE DEIXARAM A HOMENS
ORGANIZAÇÃO
POR DEMISSÃO,
APOSENTADORIA
OU ÓBITO EM
SERVIÇO

Total por gênero
TOTAL

TOTAL

7,82%

MULHERES

263

7,00%

HOMENS

479

MULHERES

343

822

MULHERES

5,46%

MULHERES

HOMENS

10,04%

0,14%

0,26%

0,21%

0,29%

16,44%

21,61%

19,59%

23,03%

38,05%

42,62%

2013

2014

HOMENS

567

MULHERES

468

1035

2012

11,80%

NÚMERO DE
2011
DESLIGAMENTOS
POR FAIXA
HOMENS
ETÁRIA

7,98%

0,15%

2012

569

6,35%

0,04%

14,98%

306

TAXA DE
2011
DESLIGAMENTOS
POR GÊNERO
HOMENS

Total por
gênero

0,10%

7,19%

HOMENS

19,46%

552

MULHERES

20,30%

HOMENS

18,87%

39,77%

37,70%

2012

2013

2014

MULHERES

HOMENS

457

2014

17,22%

HOMENS

MULHERES

1009

2013
MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

18,83%

MULHERES

Abaixo de 25
anos

47

26

38

28

87

118

90

82

Entre 25 e 35
anos

161

172

244

201

262

231

223

229

Entre 36 e 50
anos

91

59

168

106

181

103

191

129

Acima de 50

7

6

29

8

37

16

48

17

TOTAL POR
GÊNERO

306

263

479

343

567

468

552

457

TOTAL

569

TAXA DE
2011
DESLIGAMENTOS
POR FAIXA
HOMENS
ETÁRIA

MULHERES

822

1035

1009

2012

2013

2014

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

Abaixo de 25
anos

0,97%

0,54%

0,80%

0,59%

2,99%

5,12%

3,08%

3,38%

Entre 25 e 35
anos

3,34%

3,57%

5,11%

4,21%

8,99%

10,02%

7,62%

9,44%

Entre 36 e 50
anos

1,89%

1,22%

3,52%

2,22%

6,21%

4,47%

6,53%

5,32%

Acima de 50

0,15%

0,12%

0,61%

0,17%

1,27%

0,69%

1,64%

0,70%

19,46%

20,30%

18,87%

18,83%

TOTAL POR
GÊNERO

6,35%

TOTAL

11,80%

NÚMERO DE
2011
DESLIGAMENTOS
POR REGIÃO
HOMENS

5,46%

MULHERES
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10,04%

7,19%

17,22%

39,77%

37,70%

2012

2013

2014

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES
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Região Sul

18

16

25

13

46

25

28

17

Região Sudeste

268

219

399

293

461

399

468

403

Região CentroOeste

8

8

20

9

21

9

39

21

Região
Nordeste

10

18

26

22

38

28

15

11

Região Norte

2

2

9

6

1

7

2

5

TOTAL POR
GÊNERO

306

263

479

343

567

468

552

457

TOTAL

569

TAXA DE
2011
DESLIGAMENTOS
POR REGIÃO
HOMENS

MULHERES

822

1035

1009

2012

2013

2014

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

Região Sul

0,37%

0,33%

1,52%

0,27%

1,58%

1,08%

0,96%

0,70%

Região Sudeste

5,56%

4,54%

8,36%

6,14%

15,83%

17,31%

16,00%

16,60%

Região CentroOeste

0,17%

0,17%

0,42%

0,19%

0,72%

0,39%

1,33%

0,87%

Região
Nordeste

0,21%

0,37%

0,54%

0,46%

1,30%

1,21%

0,51%

0,45%

Região Norte

0,04%

0,04%

0,19%

0,13%

0,03%

0,30%

0,07%

0,21%

19,46%

20,30%

18,87%

18,83%

TOTAL POR
GÊNERO

6,35%

TOTAL

11,80%

5,46%

10,04%

17,22%

7,19%

39,77%

37,70%

Topo da página

Contato Mapa do Site Ajuda Menções Legais Copyright © Sanofi 2011-2016. Todos os direitos reservados. Atualizado em: 14 de Outubro de 2016

http://rsc.sanofi.com.br/web/pessoas/tabelas/principais_indicadores[14/10/2016 15:05:23]

T2: Índices de saúde e segurança - RSC - Sanofi no Brasil

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
NOSSA VISÃO

PACIENTES

ÉTICA

PESSOAS

PLANETA

Você está aqui: Home > Pessoas > Tabelas > T2: Índices de saúde e seguran...
Benefícios e remuneração
competitivos
Segurança, saúde e
qualidade de vida

Ferramenta de pesquisa

Tamanho do texto

A-

A+

| Compartilhar

T2: Índices de saúde e segurança (GRI LA7)
O sistema de regras aplicado no registro e relato de estatísticas de acidentes do Grupo Sanofi segue as
recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e também regras internas e de compliance, de
acordo com a legislação nacional.

Respeito à diversidade
Treinamento e
desenvolvimento de
pessoas
Investimento Social
TABELAS
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Nas tabelas, as taxas foram calculadas considerando o número total de lesões, dias perdidos, casos de doenças
ocupacionais e dias com falta no período (absenteísmo), divididos pelo total de horas trabalhadas - o resultado foi
multiplicado por 200.000, de acordo com a metodologia GRI. Os dados incluem informações sobre pequenas lesões
no âmbito de primeiros socorros, e os "dias perdidos" referem-se a "dias corridos".
Zero acidentes fatais: esta é a meta de longo prazo do Grupo Sanofi. Como metas de curto prazo, as diretrizes são de
não ultrapassar a taxa de acidentes do ano anterior e, como meta global, a redução de 30% no número de lesões
músculo-esquelética (como tendinites) em relação ao ano anterior.
Notas relevantes:
Por uma questão de estruturação interna dos resultados a fim do atendimento à GRI, a unidade da Medley de
Brasília relatará seus indicadores de saúde e segurança no próximo relatório a ser divulgado pelo Grupo
Sanofi, em 2016 (referente a 2015);
A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e ainda não relata seus indicadores
de saúde e segurança por uma questão de estruturação interna dos resultados, que atendem a metodologia
própria. A meta é a inclusão desses dados, segundo a metodologia da GRI, também no relatório do Grupo
Sanofi 2015.

SANOFI FARMA, SANOFI PASTEUR E GENZYME - SEDE E FORÇA DE VENDAS
ÍNDICES DE SAÚDE E SEGURANÇA:
EMPREGADOS*

2011

SANOFI FARMA, SANOFI PASTEUR E
GENZYME (SEDE E FORÇA DE
VENDAS)

HOMENS

2012
MULHERES

HOMENS

2013

2014

MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS E
MULHERES

Taxa de lesões

0

0

0,09

0,09

0

0,05

0,26**

Taxa de dias perdidos

0

0

0

1,33

0

17,23

22,09**

Taxa de absenteísmo

220,89**

186,84**

134,01**

128,07**

* Não foi possível separar os dados por região.
** Não foi possível separar os dados por gênero.

O aumento verificado na taxa de dias perdidos corresponde a um acidente ocorrido em 2013, onde uma empregada
permaneceu afastada durante 306 dias.
Não houve doenças ocupacionais ou óbitos de empregados e/ou terceiros no período de relato.

ÍNDICES DE SAÚDE E SEGURANÇA:
TERCEIROS

2011

SANOFI FARMA E SANOFI PASTEUR
(SEDE E FORÇA DE VENDAS)

HOMENS

2012
MULHERES

HOMENS

2013

2014*

MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS E
MULHERES

Taxa de lesões

0,23

0

0

0

0

0

0,21

Taxa de dias perdidos

1,61

0

0

0

0

0

1,75

* Não foi possível separar os dados por gênero.

Não há monitoramento dos dados referentes ao absenteísmo de terceiros.
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SANOFI FARMA – UNIDADE INDUSTRIAL DE SUZANO
Não houve doenças ocupacionais ou óbitos de empregados no período de relato. Em 2013, houve um aumento nas
taxas de lesões em função, principalmente, do maior número de acidentes de menor gravidade (sem afastamento). A
gravidade dos acidentes decresceu significativamente neste ano, conforme evolução da taxa de dias perdidos.
ÍNDICES DE SAÚDE E
SEGURANÇA: EMPREGADOS*
SANOFI FARMA - SUZANO

2011

2012

HOMENS

MULHERES

2013

HOMENS

2014

MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Taxa de lesões

2,5

2,2

3,0

2,7

4,7

3,2

2,3

2,9

Taxa de dias perdidos

3,5

2,4

14,0

0,0

0,9

1,1

22,7

0,0

Taxa de absenteísmo

314,4

500,1

327,4

533,6

555,3

747,4

472,2

603,0

* Os dados reportados em 2011 e 2012 foram revisados e corrigidos.

Em 2014 observa-se uma redução das taxas de lesão para empregados e terceiros (veja quadro abaixo), com
destaque para zero dias perdidos em 2014, ou seja, zero acidentes com afastamento no ambiente de trabalho,
envolvendo também os dois grupos mencionados. No entanto, foi registrado um acidente de trajeto grave envolvendo
um estagiário da unidade, levando a 126 dias de afastamento em 2014.
ÍNDICES DE SAÚDE E
SEGURANÇA: TERCEIROS*

2011

SANOFI FARMA - SUZANO

HOMENS

2012
MULHERES

2013

HOMENS

2014

MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Taxa de lesões

5,2

13,3

2,7

33,5

11,3

2,6

6,2

2,2

Taxa de dias perdidos

6,49

0

0

12,9

11,3

0

0,0

0,0

* Os dados reportados em 2011 e 2012 foram revisados e corrigidos.

Não houve óbitos de terceiros no período de relato.
Também se observa uma redução no número de lesões entre os terceiros na fábrica em Suzano. Não há
monitoramento de dados referentes a absenteísmo e doenças ocupacionais para este público na unidade.

MEDLEY - UNIDADE INDUSTRIAL DE SUMARÉ
Não houve nenhum caso de doença ocupacional, acidente com afastamento, dias perdidos ou óbito de empregados
no período do relato. Atribuímos a alta taxa de absenteísmo de empregados em 2012 à comunicação de encerramento
da unidade.
ÍNDICES DE SAÚDE E SEGURANÇA: EMPREGADOS*

2011

2012

2013

2014**

Taxa de lesões

0,86

0

3,83

-

Taxa de absenteísmo

1006,23

1024,31

670,16

-

* Não foi possível separar os dados por gênero.
** Não houve monitoramento dos dados, devido ao encerramento do site.

Não há controle dos dados referentes a absenteísmo de terceiros na unidade Medley em Sumaré. Em 2011 e 2012,
não houve nenhuma lesão, doença ocupacional, óbito ou dias perdidos no período relacionados às atividades de
terceiros.

MEDLEY CAMPINAS
A cada acidente ocorrido, com ou sem afastamento ou lesões leves de primeiros socorros, é realizada uma
investigação detalhada com análise crítica das causas raiz para as quais são propostas medidas corretivas.
Não houve nenhum caso de doença ocupacional ou óbito de empregados ou terceiros na unidade. Não realizamos o
controle dos dados referentes a absenteísmo de terceiros, portanto esta taxa não pôde ser calculada.

MEDLEY CAMPINAS INDUSTRIAL
A Medley Campinas Industrial está desde 2011 sem acidentes com afastamento.

ÍNDICES DE SAÚDE E SEGURANÇA: EMPREGADOS*

2011

2012

2013

2014

MEDLEY CAMPINAS INDUSTRIAL

Taxa de lesões

1,23

2,61

1,21

1,04

Taxa de dias perdidos

3,02

0

0

0

Taxa de absenteísmo

604,68

645,31

620,22

N/D**
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* Não foi possível separar os dados por gênero. Acidentes de trajeto não foram contabilizados na resposta. Os dados reportados em 2011
e 2012 foram revisados em 2013 e corrigidos.
**Não foi possível calcular a taxa de absenteísmo em 2014 – tal informação será relatada no próximo Relatório de RSC do Grupo Sanofi, a
ser divulgado em 2016.

ÍNDICES DE SAÚDE E SEGURANÇA: TERCEIROS*
MEDLEY CAMPINAS INDUSTRIAL

2011

2012

2013

2014

Taxa de lesões

0,33

1,17

1,83

2.85

Taxa de dias perdidos

0

0

0

0

2013

2014

* Não foi possível separar os dados por gênero. Acidentes de trajeto não foram contabilizados na resposta.

MEDLEY CAMPINAS COMERCIAL
ÍNDICES DE SAÚDE E SEGURANÇA: EMPREGADOS*

2011

2012

MEDLEY CAMPINAS COMERCIAL

Taxa de lesões

0

0

0

0

Taxa de dias perdidos

0

0

0

0

Taxa de absenteísmo

205,6

151,13

279,5

N/D**

* Não foi possível separar os dados por gênero e região. Acidentes de trajeto não foram contabilizados na resposta. Os dados reportados
em 2011 e 2012 foram revisados em 2013 e corrigidos.
**Não foi possível calcular a taxa de absenteísmo em 2014 – tal informação será relatada no próximo Relatório de RSC do Grupo Sanofi, a
ser divulgado em 2016.

ÍNDICES DE SAÚDE E SEGURANÇA: TERCEIROS*
MEDLEY CAMPINAS COMERCIAL

2011

2012

2013

2014

Taxa de lesões

0

2,02

0

2.55

Taxa de dias perdidos

0

4,03

0

6.36

* Não foi possível separar os dados por gênero e região. Acidentes de trajeto não foram contabilizados na resposta.

MEDLEY CAMPINAS COMERCIAL - VENDAS
Em 2012, houve acidentes com afastamento no período, como pode ser observado na tabela. A diferença significativa
na taxa de absenteísmo, de 2011 para 2012, se deve à mudança de metodologia na avaliação dos atestados médicos.
ÍNDICES DE SAÚDE E SEGURANÇA: EMPREGADOS*

2011

2012

2013

2014

MEDLEY CAMPINAS COMERCIAL VENDAS

Taxa de lesões

0,30

0,60

0,17

0,56

Taxa de dias perdidos

0

7,70

0

12,59

Taxa de absenteísmo

644,49

172,92

121,04

N/D**

* Não foi possível separar os dados por gênero e região. Acidentes de trajeto não foram contabilizados na resposta. Os dados reportados
em 2011 e 2012 foram revisados em 2013 e corrigidos.
**Não foi possível calcular a taxa de absenteísmo em 2014 – tal informação será relatada no próximo Relatório de RSC do Grupo Sanofi, a
ser divulgado em 2016.

Não houve, entre 2011 e 2014, lesões ou dias perdidos por acidente, assim como casos de doenças ocupacionais ou
óbitos de terceiros.
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T3: Indicadores de diversidade de empregados e órgãos de
governança (GRI LA13)
O Grupo Sanofi* apresentou 54,7% do seu quadro formado por homens e 45,3% por mulheres em 2014. Além disso,
vem buscando valorizar e estimular a convivência e a sinergia positiva entre as diferentes gerações dentro da
organização. Confira as tabelas abaixo.
*Os dados das tabelas referem-se a todas as entidades do Grupo Sanofi no Brasil: Farma, Pasteur, Genzyme, Medley
e Merial.

EMPREGADOS

TABELAS

T1: Principais
indicadores Pessoas da
Sanofi Brasil

PORCENTUAL DE EMPREGADOS DISCRIMINADOS POR
GRUPOS DE IDADE (%)

2013
HOMENS

2014
MULHERES

HOMENS

MULHERES

T2: Índices de saúde e
segurança

Abaixo de 25 anos

4,6%

5,9%

4,5%

6,5%

T3: Indicadores de
diversidade de
empregados e órgãos
de governança

Entre 25 e 35 anos

20,2%

20,2%

19,3%

19,8%

Entre 35 e 50 anos

25,4%

16,1%

25,1%

17,2%

Acima de 50

5,6%

1,9%

5,7%

1,8%

Total por gênero

55,8%

44,2%

54,7%

45,3%

COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA*
PORCENTUAL DISCRIMINADO POR GRUPOS DE IDADE (%)

2013
HOMENS

2014
MULHERES

HOMENS

MULHERES

Abaixo de 25 anos

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Entre 25 e 35 anos

1,9%

0,0%

1,8%

0,0%

Entre 35 e 50 anos

52,9%

18,3%

50,0%

25,0%

Acima de 50

20,2%

6,7%

17,0%

6,3%

Total por gênero

75,0%

25,0%

68,8%

31,3%

*Referem-se aos empregados em cargos de diretoria, nas entidades do Grupo Sanofi Brasil.
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T1: Principais indicadores de Pessoas da Sanofi Brasil
Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região, discriminados por gênero (GRI
LA1)
Em 2013, a Sanofi possuía 5.218 empregados, um aumento de 9% no quadro em relação ao ano de 2012; em 2014, o
Grupo fechou o ano com 5.352 empregados. É importante salientar que as tabelas abaixo foram calculadas com base
na posição do Grupo Sanofi Brasil, na data de 31 de dezembro dos anos correntes.
A maioria dos empregados está alocada na região Sudeste - no entanto, houve um aumento significativo na região
Centro-Oeste, em função da transferência de uma das unidades de genéricos da Medley para Brasília. Não há
variação sazonal do número de empregados, sendo que a contratação é realizada sob demanda das áreas internas.
No Grupo Sanofi, os empregados são contratados via regime CLT e todos possuem contrato de trabalho de período
integral (jornada normal de trabalho).

NÚMERO DE EMPREGADOS
POR NÍVEL FUNCIONAL

2011*
HOMENS

2012*
MULHERES

HOMENS

2013**

2014

MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Diretoria

53

18

56

24

78

26

77

35

Gerência

255

141

270

157

288

205

311

220

Chefia/Coordenação

172

81

164

81

266

101

210

85

Técnica/Supervisão

262

273

259

277

342

358

343

324

Administrativo

213

407

200

427

204

419

245

483

Operacional

849

446

842

428

795

444

809

470

Vendas

807

552

746

517

821

499

816

529

Trainees

1

0

1

0

0

0

0

0

Aprendizes

16

11

24

15

4

0

3

7

Estagiários

68

196

95

190

115

253

111

274

2.116

2.913

2.305

2.925

2.427

SUBTOTAL

2.696

TOTAL

4.821

2.125

2.657
4.773

5.218

5.352

* Em 2011 e 2012, os dados referem-se a Sanofi Farma, Sanofi Pasteur, Medley e Genzyme. Além disso, o cargo de trainee foi incluído na
divisão por nível funcional, o nível funcional "Técnico" se equiparou ao cargo de "Supervisão" e houve separação dos dados por gênero,
seguindo as diretrizes da GRI 3.1.
** A partir de 2013, houve a inclusão da Merial na contabilização do número total de empregados.

EMPREGADOS POR TIPO DE CONTRATO
NÚMERO DE EMPREGADOS
POR TIPO DE CONTRATO

2011*
HOMENS

Tempo determinado

130

http://rsc.sanofi.com.br/web/pessoas_/tabelas_/principais_indicadores_[14/10/2016 15:12:37]

2012*
MULHERES

279

HOMENS

171

2013**

2014

MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

288

150

308

173

344

T1: Principais indicadores de Pessoas da Sanofi Brasil - RSC - Sanofi no Brasil
2566

1846

2486

1828

2763

1997

2752

2083

SUBTOTAL

2.696

2.125

2.657

2.116

2.913

2.305

2.925

2.427

TOTAL

4.821

Tempo Indeterminado

4.773

5.218

5.352

* Em 2011 e 2012, os dados referem-se a Sanofi Farma, Sanofi Pasteur, Medley e Genzyme.
** A partir de 2013, houve a inclusão da Merial na contabilização do número total de empregados.

Os dados da Medley são relativos às fábricas de Campinas (SP), Sumaré (SP), Brasília (DF) e empregados da Força
de Vendas. A partir de 2014, a unidade de Sumaré (SP) não foi mais contabilizada no indicador, devido à desativação
de seus site. Os dados da Sanofi Farma e Sanofi Pasteur referem-se à sede de São Paulo e Força de Vendas.
A Genzyme somava 122 empregados em 2013, e 133 em 2014. Este aumento, principalmente em vendas, se deve ao
crescimento das operações da Genzyme no Brasil, aumentando a abrangência dos negócios da empresa nas várias
regiões do País.

NÚMERO DE EMPREGADOS
POR REGIÃO DO BRASIL

2011*
HOMENS

2012*
MULHERES

HOMENS

2013**

2014

MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Região Sul

192

65

189

67

323

149

238

84

Região Sudeste

2279

1892

2267

1883

2241

1873

2380

2104

Região Centro-Oeste

73

36

64

39

108

71

140

104

Região Nordeste

131

107

123

101

221

180

148

113

Região Norte

21

25

14

26

20

32

19

22

SUBTOTAL

2.696

TOTAL

4.821

2.125

2.657

2.116

2.913

4.773

2.305

5.218

2.925

2.427

5.352

* Em 2011 e 2012, os dados referem-se a Sanofi Farma, Sanofi Pasteur, Medley e Genzyme.
** A partir de 2013, houve a inclusão da Merial na contabilização do número total de empregados.

TERCEIROS
A gestão dos terceiros contratados é realizada internamente, sendo que o controle de pagamento de tributos e
contribuições, bem como o cumprimento das obrigações trabalhistas é realizado por empresa prestadora de serviços.

TAXA DE NOVAS CONTRATAÇÕES E DE ROTATIVIDADE DE EMPREGADOS (GRI LA2)
Em 2013, foram contratados 977 empregados, sendo 479 homens e 498 mulheres. Durante este período, 1.035
trabalhadores deixaram a organização.
Já em 2014, foram contratados 1.132 empregados: 573 homens e 559 mulheres; 1.009 deixaram a organização. Não
observamos variações sazonais, sendo que a balança entre entradas e saídas está congruente: em 2014, 20% dos
funcionários deixaram a companhia, e 23% entraram. Isto evidencia uma taxa de desligamento negativa (-3%).
Os dados englobam o conjunto de empregados da Sanofi Farma, Medley, Sanofi Pasteur, Genzyme e Merial, sendo
que esta última foi incluída a partir de 2013. As taxas foram calculadas a partir do número de trabalhadores
contratados, contratações por faixa etária, contratações por região, trabalhadores que deixaram a organização,
desligamentos por faixa etária e desligamentos por região, divididos pelo número de trabalhadores no período (LA1).

NÚMERO TOTAL
2011
DE
TRABALHADORES
HOMENS
CONTRATADOS
NO PERÍODO DE
RELATO

Total por gênero
TOTAL

468

TOTAL

MULHERES

377

845

TAXA DE
2011
CONTRATAÇÕES
POR GÊNERO
HOMENS

Total por
gênero

2012

9,71%

MULHERES

7,82%

17,53%
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HOMENS

381

2013
MULHERES

334

HOMENS

479

2014
MULHERES

498

HOMENS

573

715

977

1132

2012

2013

2014

HOMENS

7,98%

14,98%

MULHERES

7,00%

HOMENS

16,44%

38,05%

MULHERES

21,61%

HOMENS

19,59%

42.62%

MULHERES

559

MULHERES

23,03%

T1: Principais indicadores de Pessoas da Sanofi Brasil - RSC - Sanofi no Brasil

NÚMERO DE
2011
CONTRATAÇÕES
POR FAIXA
HOMENS
ETÁRIA

2012
MULHERES

HOMENS

2013
MULHERES

HOMENS

2014
MULHERES

HOMENS

MULHERES

Abaixo de 25
anos

114

105

92

74

124

225

115

121

Entre 25 e 35
anos

247

233

176

187

206

207

285

298

Entre 36 e 50
anos

102

38

110

71

138

64

159

137

Acima de 50

5

1

3

2

11

2

14

3

TOTAL POR
GÊNERO

468

377

381

334

479

498

573

559

TOTAL

845

TAXA DE
2011
CONTRATAÇÕES
POR FAIXA
HOMENS
ETÁRIA

MULHERES

715

977

1.132

2012

2013

2014

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

Abaixo de 25
anos

2,36%

2,18%

1,93%

1,55%

4,26%

9,76%

3,93%

4,99%

Entre 25 e 35
anos

5,12%

4,83%

3,69%

3,92%

7,07%

8,98%

9,74%

12,28%

Entre 36 e 50
anos

2,12%

0,79%

2,30%

1,49%

4,74%

2,78%

5,44%

5,64%

Acima de 50

0,10%

0,02%

0,06%

0,04%

0,38%

0,09%

0,48%

0,12%

16,44%

21,61%

19,59%

23,03%

TOTAL POR
GÊNERO

9,71%

TOTAL

17,53%

NÚMERO DE
2011
CONTRATAÇÕES
POR REGIÃO
HOMENS

7,82%

MULHERES

7,98%

7,00%

14,98%

38,05%

42,62%

2012

2013

2014

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

Região Sul

32

17

21

16

51

29

41

37

Região Sudeste

390

314

330

283

343

406

447

434

Região CentroOeste

19

11

11

12

43

30

43

37

Região
Nordeste

20

30

17

16

38

27

36

44

Região Norte

7

5

2

7

4

6

6

7

TOTAL POR
GÊNERO

468

377

381

334

479

498

573

559

TOTAL

845

TAXA DE
2011
CONTRATAÇÕES
POR REGIÃO
HOMENS

MULHERES

715

977

1132

2012

2013

2014

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

Região Sul

0,66%

0,35%

0,44%

0,31%

1,75%

1,26%

1,40%

1,52%

Região Sudeste

8,09%

6,51%

6,91%

5,93%

11,77%

17,61%

15,28%

17,28%

Região CentroOeste

0,39%

0,23%

0,23%

0,25%

1,48%

1,30%

1,47%

1,52%

Região

0,41%

0,62%

0,36%

0,34%

1,30%

1,17%

1,23%

1,81%
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Nordeste
Região Norte

0,15%

TOTAL POR
GÊNERO

9,71%

TOTAL

17,53%

NÚMERO TOTAL
2011
DE
TRABALHADORES
QUE DEIXARAM A HOMENS
ORGANIZAÇÃO
POR DEMISSÃO,
APOSENTADORIA
OU ÓBITO EM
SERVIÇO

Total por gênero
TOTAL

306

TOTAL

7,82%

6,35%

7,98%

0,15%
7,00%

2012
MULHERES

263

HOMENS

479

MULHERES

343

822

MULHERES

5,46%

MULHERES

HOMENS

10,04%

0,14%

0,26%

0,21%

0,29%

16,44%

21,61%

19,59%

23,03%

38,05%

42,62%

2013

2014

HOMENS

567

MULHERES

468

1035

2012

11,80%

NÚMERO DE
2011
DESLIGAMENTOS
POR FAIXA
HOMENS
ETÁRIA

0,04%

14,98%

569

TAXA DE
2011
DESLIGAMENTOS
POR GÊNERO
HOMENS

Total por
gênero

0,10%

7,19%

HOMENS

19,46%

552

MULHERES

20,30%

HOMENS

18,87%

39,77%

37,70%

2012

2013

2014

MULHERES

HOMENS

457

2014

17,22%

HOMENS

MULHERES

1009

2013
MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

18,83%

MULHERES

Abaixo de 25
anos

47

26

38

28

87

118

90

82

Entre 25 e 35
anos

161

172

244

201

262

231

223

229

Entre 36 e 50
anos

91

59

168

106

181

103

191

129

Acima de 50

7

6

29

8

37

16

48

17

TOTAL POR
GÊNERO

306

263

479

343

567

468

552

457

TOTAL

569

TAXA DE
2011
DESLIGAMENTOS
POR FAIXA
HOMENS
ETÁRIA

MULHERES

822

1035

1009

2012

2013

2014

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

Abaixo de 25
anos

0,97%

0,54%

0,80%

0,59%

2,99%

5,12%

3,08%

3,38%

Entre 25 e 35
anos

3,34%

3,57%

5,11%

4,21%

8,99%

10,02%

7,62%

9,44%

Entre 36 e 50
anos

1,89%

1,22%

3,52%

2,22%

6,21%

4,47%

6,53%

5,32%

Acima de 50

0,15%

0,12%

0,61%

0,17%

1,27%

0,69%

1,64%

0,70%

19,46%

20,30%

18,87%

18,83%

TOTAL POR
GÊNERO

6,35%

TOTAL

11,80%

NÚMERO DE
2011
DESLIGAMENTOS
POR REGIÃO
HOMENS

5,46%

MULHERES
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10,04%

7,19%

17,22%

39,77%

37,70%

2012

2013

2014

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES
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Região Sul

18

16

25

13

46

25

28

17

Região Sudeste

268

219

399

293

461

399

468

403

Região CentroOeste

8

8

20

9

21

9

39

21

Região
Nordeste

10

18

26

22

38

28

15

11

Região Norte

2

2

9

6

1

7

2

5

TOTAL POR
GÊNERO

306

263

479

343

567

468

552

457

TOTAL

569

TAXA DE
2011
DESLIGAMENTOS
POR REGIÃO
HOMENS

MULHERES

822

1035

1009

2012

2013

2014

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

Região Sul

0,37%

0,33%

1,52%

0,27%

1,58%

1,08%

0,96%

0,70%

Região Sudeste

5,56%

4,54%

8,36%

6,14%

15,83%

17,31%

16,00%

16,60%

Região CentroOeste

0,17%

0,17%

0,42%

0,19%

0,72%

0,39%

1,33%

0,87%

Região
Nordeste

0,21%

0,37%

0,54%

0,46%

1,30%

1,21%

0,51%

0,45%

Região Norte

0,04%

0,04%

0,19%

0,13%

0,03%

0,30%

0,07%

0,21%

19,46%

20,30%

18,87%

18,83%

TOTAL POR
GÊNERO

6,35%

TOTAL

11,80%

5,46%

10,04%

17,22%

7,19%

39,77%

37,70%
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Voce esta deixando o site RSC Sanofi no Brasil

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
NOSSA VISÃO

PACIENTES

ÉTICA

PESSOAS

PLANETA

Ferramenta de pesquisa

Você está aqui: Home

VOCE ESTA DEIXANDO O SITE RSC SANOFI NO BRASIL
Você está prestes a ser direcionado para outro site da Sanofi que não obedece às leis brasileiras de proteção de dados.
en.sanofi.com / worldwide (em inglês)
Voltar
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ÉTICA
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PLANETA

Ferramenta de pesquisa

Você está aqui: Home

VOCE ESTA DEIXANDO O SITE RSC SANOFI NO BRASIL
Você está prestes a ser direcionado para outro site da Sanofi que não obedece às leis brasileiras de proteção de dados.
en.sanofi.com / our compagny / Key facts and Figures (em inglês)
Voltar
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Voce esta deixando o site RSC Sanofi no Brasil
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NOSSA VISÃO

PACIENTES

ÉTICA

PESSOAS

PLANETA

Ferramenta de pesquisa

Você está aqui: Home

VOCE ESTA DEIXANDO O SITE RSC SANOFI NO BRASIL
Você está prestes a ser direcionado para outro site da Sanofi que não obedece às leis brasileiras de proteção de dados.
www.sanofi.com / Portfólio Grupo (em inglês)
Voltar
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Voce esta deixando o site RSC Sanofi no Brasil
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ÉTICA

PESSOAS

PLANETA

Ferramenta de pesquisa

Você está aqui: Home

VOCE ESTA DEIXANDO O SITE RSC SANOFI NO BRASIL
Você está prestes a ser direcionado para outro site da Sanofi que não obedece às leis brasileiras de proteção de dados.
en.sanofi.com / Our products (em inglês)
Voltar
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A diretora de RSC do Grupo Sanofi América Latina, Cristina Moscardi, comemora os avanços da RSC na organização e a disposição em superar os desafios. - RSC - Sanofi no Brasil

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
NOSSA VISÃO

PACIENTES

ÉTICA

Você está aqui: Home > Nossa visão > Pius Hornstein
A empresa
A Responsabilidade Social
Corporativa

PESSOAS

PLANETA

Ferramenta de pesquisa

Tamanho do texto

A-

A+

| Compartilhar

A diretora de RSC do Grupo Sanofi América Latina, Cristina
Moscardi, comemora os avanços da RSC na organização e a
disposição em superar os desafios (GRI 1.1)
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Time de vôlei patrocinado pela Sanofi conquista o Campeonato Paulista Juvenil - RSC - Sanofi no Brasil

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
NOSSA VISÃO

PACIENTES

ÉTICA

PESSOAS

PLANETA

Você está aqui: Home > Nossa visão > Últimas notícias > 2012
A empresa
A Responsabilidade Social
Corporativa

Ferramenta de pesquisa

Tamanho do texto

Time de vôlei patrocinado pela Sanofi
conquista o Campeonato Paulista Juvenil
14 de Novembro de 2012

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

2015
2014
2013
2012
2011

O time juvenil de vôlei masculino, patrocinado pela Sanofi, conquistou o Campeonato
Paulista Juvenil, com uma atuação de destaque marcada por 20 vitórias e apenas 2
derrotas. A equipe venceu o São José dos Campos por 3 sets a 0.

A-

A+

| Compartilhar

SANOFI BRASIL
Av. Major Sylvio de
Magalhães Padilha, 5.200
Jd. Morumbi
05693-000 São Paulo, SP
Brasil
F.: (11) 3759-6000

Contato

A Sanofi, que patrocina o time pelo segundo ano, busca com essa iniciativa revelar e
desenvolver novos talentos do esporte, na faixa etária de 17 a 20 anos, fornecendo
toda infraestrutura necessária para a criação de equipes masculinas de alto padrão
nas categorias infanto-juvenil e juvenil.
O apoio a programas de esporte estão alinhados a outras iniciativas da Sanofi que
buscam estimular a cidadania, o espírito de equipe e a adoção de hábitos saudáveis
como a prática de exercícios físicos.
Topo da página

Contato Mapa do Site Ajuda Menções Legais Copyright © Sanofi 2011-2016. Todos os direitos reservados. Atualizado em: 14 de Novembro de 2012

http://rsc.sanofi.com.br/web/nossa_visao/noticias/2012-11-14_campeonato_paulista_juvenil[14/10/2016 15:16:45]

Sanofi entra, pelo 6º ano consecutivo, no Índice Mundial Dow Jones de Sustentabilidade - RSC - Sanofi no Brasil

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
NOSSA VISÃO

PACIENTES

ÉTICA

Você está aqui: Home > Nossa visão > Últimas notícias > 2012
A empresa
A Responsabilidade Social
Corporativa

PESSOAS

PLANETA

Ferramenta de pesquisa

Tamanho do texto

Sanofi entra, pelo 6º ano consecutivo, no
Índice Mundial Dow Jones de Sustentabilidade
14 de Setembro de 2012

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

2015
2014
2013
2012
2011

A Sanofi, pelo 6º ano consecutivo, foi incluída no Índice Mundial Dow Jones de
Sustentabilidade (Dow Jones Sustainability World Indexes). Apenas 7 empresas
farmacêuticas, dentre 60 avaliadas no mundo todo, foram incluídas neste Índice.

A-

A+

| Compartilhar

SANOFI BRASIL
Av. Major Sylvio de
Magalhães Padilha, 5.200
Jd. Morumbi
05693-000 São Paulo, SP
Brasil
F.: (11) 3759-6000

Contato

Criado em 1999 e reconhecido internacionalmente, o Índice Mundial Dow Jones de
Sustentabilidade seleciona apenas 10% de empresas, entre 2.500 grandes
organizações no mundo todo, capazes de criar valor para os acionistas e sociedade, a
longo prazo, por orientarem seus negócios pela sustentabilidade.
Topo da página
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Sanofi renova patrocínio do Doutores da Alegria para 2012 - RSC - Sanofi no Brasil

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
NOSSA VISÃO

PACIENTES

ÉTICA

PESSOAS

PLANETA

Você está aqui: Home > Nossa visão > Últimas notícias > 2012
A empresa
A Responsabilidade Social
Corporativa

Ferramenta de pesquisa

Tamanho do texto

Sanofi renova patrocínio do Doutores da
Alegria para 2012
27 de Agosto de 2012

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

2015
2014
2013
2012
2011

A Sanofi, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), renovou para 2012 o
patrocínio à ONG Doutores da Alegria. A cota de patrocínio “Risada” concede
visibilidade ao logotipo da Sanofi no bolso dos jalecos utilizados pelos Doutores nos
hospitais visitados em São Paulo (capital)*.

A-

A+

| Compartilhar

SANOFI BRASIL
Av. Major Sylvio de
Magalhães Padilha, 5.200
Jd. Morumbi
05693-000 São Paulo, SP
Brasil
F.: (11) 3759-6000

Contato

Em seus 21 anos de atuação, os Doutores da Alegria já realizaram mais de 890 mil
visitas a crianças e adolescentes hospitalizados. Há informações sobre o programa e
o trabalho além do hospital no site:
www.doutoresdaalegria.org.br
   
* Hospitais de SP (capital) envolvidos: Hospital do Mandaqui, Hospital Santa
Marcelina, Instituto da Criança (Hospital das Clínicas), ITACI (Instituto de Tratamento
do Câncer Infantil - Hospital das Clínicas), Hospital do Campo Limpo, Hospital Geral
do Grajaú e Hospital Universitário da USP.
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Equipes da Stock Car e vôlei da Medley exercitam a solidariedade no HC - RSC - Sanofi no Brasil

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
NOSSA VISÃO

PACIENTES

ÉTICA

PESSOAS

PLANETA

Você está aqui: Home > Nossa visão > Últimas notícias > 2012
A empresa
A Responsabilidade Social
Corporativa

Ferramenta de pesquisa
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Integrantes da equipe de Stock Car Medley/Full Time e do time de vôlei masculino da
Medley/Campinas participaram da campanha “Eu Dou Sangue por São Paulo”,
iniciativa realizada no Hospital das Clínicas com apoio da Fundação Pró-Sangue.
Mecânicos e funcionários da organização comandada pelo diretor-técnico Maurício
Ferreira estiveram no HC juntamente com jogadores e membros da comissão técnica
do equipe de vôlei.
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A ação vai de encontro à mensagem “Doe Sangue. Salve uma Vida” estampada nos
carros de Xandinho Negrão e Marcos Gomes na atual temporada da Stock Car. “Sou
doador regular, desde que enfrentei um problema de saúde na família. Nessas horas é
que você percebe como é importante a contribuição voluntária para manter os níveis
dos estoques de sangue”, contou Carlos Meyer, chefe dos mecânicos da equipe.

Contato Mapa do Site Ajuda Menções Legais Copyright © Sanofi 2011-2016. Todos os direitos reservados. Atualizado em: 24 de Julho de 2012

http://rsc.sanofi.com.br/web/nossa_visao/noticias/2012-07-24_medley[14/10/2016 15:18:44]

| Compartilhar

Medley adota etanol como combustível principal - RSC - Sanofi no Brasil
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A partir de hoje, todos os carros da frota da Medley – uma empresa do Grupo Sanofi –
utilizarão o etanol como combustível principal em seu abastecimento.
A substituição da gasolina por etanol, um combustível de fonte renovável, tem como
intuito diminuir significativamente a emissão de gases que causam o efeito estufa e de
resíduos poluentes.
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Esta iniciativa reafirma o compromisso da empresa com a redução do impacto de suas
atividades no meio ambiente.
Topo da página
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Semana do Meio Ambiente envolveu funcionários e familiares da fábrica de Suzano - RSC - Sanofi no Brasil
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A Semana do Meio Ambiente, realizada entre 28 de maio e 2 de junho pela Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da fábrica da Sanofi, em Suzano, contou
com a participação de aproximadamente mil pessoas, entre funcionários e familiares,
em diversas atividades organizadas para promover a conscientização ambiental.
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Entre as atividades estava uma palestra sobre o uso consciente de água e energia e
um Quizz Ambiental com perguntas referentes aos temas abordados. Outras gincanas
envolveram os colaboradores com o objetivo de informar quais são as melhores
práticas que todos podem ter em casa para melhorar o consumo energético e gerar
menos resíduos.
Uma das iniciativas que mais atraiu os participantes foi o Sebo Sustentável. Além de
promover a leitura e conscientização sócio-ambiental, a receita obtida com a venda
dos livros arrecadados foi destinada a ONG DIET – Alto Tietê, que atua em projetos
de apoio a portadores de HIV/AIDS.
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1 de Junho de 2012
Nos dias 4 e 5 de junho, em São Paulo, acontecerá o Women’s Forum for the
Economy and Society, conferência que tem como principal objetivo proporcionar um
fórum de debates sobre o papel e a visão da mulher para o desenvolvimento humano,
econômico e social da sociedade. Em 2012, o evento acontecerá pela primeira vez no
Brasil e espera reunir mais de 400 participantes, entre homens e mulheres do Brasil e
de outros países, além de importantes decisores do governo, indústria, comunidade
acadêmica e sociedade civil.
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O Grupo Sanofi já vem apoiando o Women’s Fórum desde 2010 e a oportunidade
para a filial brasileira de apoiar pela primeira vez o Women’s Fórum Brasil confirma a
vocação da empresa de apoiar iniciativas que promovam o equilíbrio entre mulheres e
homens e a convivência colaborativa entre as diferentes gerações.
Para o diretor-geral do Grupo Sanofi no Brasil, Heraldo Marchezini, “apoiar o Women’s
Fórum no Brasil significa que nossa empresa está convicta de que uma organização
de sucesso é capaz de equilibrar talentos e somar perspectivas diversas. Mulheres e
homens, jovens e mais experientes, o desafio para uma organização de saúde é ser
capaz de enxergar as múltiplas necessidades de nossos pacientes através da
diversidade e, ao mesmo tempo, valorizar a contribuição individual, pois elas traduzem
experiências únicas e preciosas.”
Somente no Brasil, já são 20 mulheres a ocupar cargos de diretoria nas diferentes
operações do Grupo Sanofi. Em nível mundial, o papel e a visão da mulher vêm
ganhando espaço e apoio da alta direção, inclusive com a criação de um Women’s
Council, que tem entre os principais objetivos identificar oportunidades e processos
para apoiar o desenvolvimento e a ascensão da mulher dentro da organização.
Topo da página
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30 de Maio de 2012
Nos dias 25 e 26 de maio, em Campinas, aconteceu a primeira edição do Fórum da
Saúde e Bem-Estar promovido pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais. O evento,
que contou com o apoio da Sanofi, reuniu renomados profissionais de saúde com o
objetivo de debater sobre a “Relação entre o Bem-Estar e a Medicina Preventiva”. O
presidente do Hospital Albert Einstein, Claudio Lottemberg, o endocrinologista Deepak
Chopra e o economista Paul Zane Pilzer estavam entre os palestrantes.
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O evento também realizou homenagens a médicos de destaque, como o dr. Adib
Jatene, e workshops com os participantes. Entre eles, o workshop “Como envelhecer
com saúde e felicidade” ministrado pelo professor Edson Amaro Junior, Coordenador
do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein e moderado pelo professor
Wilson Jacob-Filho, Professor Titular de Geriatria da Faculdade de Medicina da USP.
Topo da página
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Comitê de Sustentabilidade Ambiental da fábrica de Suzano vence Prêmio LIF 2012 - RSC - Sanofi no Brasil
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O Comitê de Sustentabilidade Ambiental da fábrica da Sanofi, em Suzano, ganhou o
XI Prêmio LIF (Liberdade, Igualdade, Fraternidade), promovido pela Câmara de
Comércio França-Brasil (CCFB) desde 2002. A Sanofi venceu na categoria
Preservação e Proteção dos Recursos Naturais e a cerimônia de premiação foi
realizada no dia 10 de maio, quando Luciana Pereira, gerente de HSE (Saúde,
Segurança e Meio Ambiente) do site, recebeu o troféu e fez uma apresentação no IV
Fórum de Sustentabilidade da CCFB, no Rio de Janeiro.
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Em 2010, a fábrica de Suzano lançou o Comitê de Sustentabilidade Ambiental –
composto por colaboradores das áreas de Engenharia, Produção, Administração,
Meio Ambiente e Qualidade – com duplo objetivo: ampliar a conscientização dos
colaboradores e elevar os níveis de eficiência ambiental.
Para Luciana Pereira, o prêmio é o reconhecimento do trabalho de muitas pessoas em
torno de um tema de importância ‘planetária’. “É a junção de esforços grandes e
pequenos, de ações do dia a dia e também de planejamentos de longo prazo. É
Suzano fazendo a sua parte pelo meio ambiente”, afirma.
Topo da página
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Sanofi Pasteur lança campanha nacional de responsabilidade coletiva - RSC - Sanofi no Brasil
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A Sanofi Pasteur lança a campanha nacional de responsabilidade coletiva baseada no
conceito “Proteja-se por você. Proteja-se por todos”. O objetivo é conscientizar a
população sobre a importância da vacinação para garantir mais do que a própria
saúde e segurança, mas também a de quem está ao redor, seja no ambiente do
trabalho, nas casas, etc.
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Para sensibilizar a população, várias atividades serão desenvolvidas, como uma forte
presença nas redes sociais e a distribuição de material informativo para a população.
A campanha é personificada no personagem: Homem Bolha, que viverá situações
inusitadas e incômodas para mostrar a dificuldade de alguém que precisa viver em
uma bolha para se proteger, por não ser vacinado.
No Facebook, os internautas poderão acompanhar as peripécias deste personagem
em uma webserie disponível no www.facebook.com/responsabilidadecoletiva. No
endereço virtual serão postadas ainda tirinhas do cartunista Glauco, que tinham sido
criadas pelo cartunista especialmente para uma cartilha da Sanofi Pasteur sobre a
gripe. A fanpage também será um espaço de serviço público com informações como o
calendário anual de vacinação.
Além do Facebook, a Sanofi Pasteur pretende mobilizar a população contra a gripe
por meio de informações disponíveis no portal www.vacinaspasteur.com.br e pelo
twitter @ForaGripe, que já acumula em um ano de atividades mais de 1.500 posts e
retuítes.
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Campanha interna cadastra mais de 500 doadores de medula óssea na força de vendas da Sanofi - RSC - Sanofi no Brasil
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Durante as reuniões de treinamento das equipes de vendas da Sanofi no Brasil,
realizadas no mês de janeiro em várias cidades do interior de São Paulo, foi
implantada uma campanha para o cadastro de doadores de medula óssea, em
parceria com a Ameo - Associação de Medula Óssea de São Paulo.
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As equipes de apoio trabalharam em conjunto para mobilizar as pessoas e realizar
coleta de sangue para identificar doadores compatíveis. O resultado foi um sucesso,
com 540 doadores voluntários, o que demonstra a solidariedade dos funcionários da
Sanofi no Brasil.
Topo da página
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Medley: uma marca de confiança

A EMPRESA

Um líder global em
saúde com foco no
paciente
Sanofi no Brasil
Farma
Medley
Medley: uma
marca de
confiança
Sanofi Pasteur
Genzyme

(GRI 2.10)

Tendo em conta os reconhecimentos recebidos nos dois últimos anos, a Medley tem muito que comemorar. Todos os
prêmios se devem à sua capacidade de manter elevada a satisfação de seus clientes.
Em 2014, foi destacada como a empresa farmacêutica com a melhor reputação (segundo pesquisa da Revista Época
e do site ReclameAqui) e a melhor colocada no estudo “As empresas que mais respeitam o consumidor no Brasil”,
realizada pela Shopper Experience em parceria com a revista Consumidor Moderno.
E, pela quinta vez, a Medley conquistou, com 22% de preferência, o Prêmio Marcas de Confiança Seleções/Ibope, na
categoria Laboratório de Medicamento Genérico. Esta premiação revela a confiança dos leitores em marcas,
instituições e personalidades brasileiras.
A Medley também está entre as empresas mais lembradas na pesquisa “Marcas de Sucesso 2014”, encomendada
pelo Correio Popular e realizada pela Datastore.

Merial
Governança corporativa
Histórico
A Responsabilidade Social
Corporativa
Últimas notícias

RECONHECIMENTOS EM 2013:
A Medley foi escolhida como a marca de genérico de confiança pela pesquisa IBOPE/Revista Seleções, com 29%
de preferência entre os consumidores. Em outra pesquisa do IBOPE, a Medley é o laboratório de genéricos de maior
confiança e recomendação entre médicos e farmacêuticos. Também ganhou destaque no Prêmio Líderes do Brasil,
no segmento da indústria farmacêutica;
A ABA Top Brands também consagra a Medley, desde 2010, como a marca mais defendida pelo consumidor, assim
como o Reputation Institute, que, em 2013, avaliou a Medley como a marca de melhor reputação do segmento;
A Medley foi escolhida como melhor empresa de genéricos e empresa farmacêutica pela Ascoferj (Associação do
Comércio Farmacêutico do Rio de Janeiro), que avalia as melhores empresas no relacionamento com o varejo;
Pesquisa Datafolha confirmou que, dentre todos os laboratórios farmacêuticos, a Medley foi eleita o de maior
confiança pelos consumidores.
Topo da página
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Inovar pelo paciente
A Sanofi acredita que é preciso ousar para transformar inovação em soluções que realmente façam diferença
para os pacientes.
O aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população mundial têm exigido das autoridades públicas um
novo modelo de atenção à saúde, principalmente no que se refere ao gerenciamento das doenças crônicas não
transmissíveis, como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares e respiratórias.
Estas patologias mais complexas exigem soluções mais eficazes e mais bem toleradas. Este desafio tem orientado os
esforços das equipes da Pesquisa e Desenvolvimento da Sanofi, no sentido de compreender as necessidades dos
pacientes e buscar respostas que promovam melhorias efetivas na qualidade de vida.

A CSU (CLINICAL STUDY UNIT) NO BRASIL

Apoio integral ao
paciente de doenças
raras

A Unidade de Estudos Clínicos (Clinical Study Unit) no Brasil tem por meta ser uma referência no desenvolvimento
dos estudos conduzidos pela Sanofi, priorizando os direitos, o bem-estar e a segurança dos sujeitos de pesquisa.

Saúde animal

Para buscar estes objetivos, em 2013, a CSU desenvolveu importantes iniciativas:

Cooperação e parcerias
científicas
Qualidade dos produtos
Profissionais de Saúde e
Pacientes: manter canais
abertos

Treinamento e capacitação em pesquisa clínica (curso presencial): total de 143 participantes (profissionais
da área da saúde, principalmente farmacêuticos) em oito ocasiões diferentes ao longo de ano;
Financiamento do Curso de Boas Práticas Clínicas (Brookwoods), alinhado com o TransCelerate Biopharma
Organization, organização formada por 18 empresas farmacêuticas com foco no fomento à inovação em
pesquisa e desenvolvimento. Foram emitidas 26 certificações;
Condução do Programa de Acesso Expandido (medicação Aflibercept), com acompanhamento garantido de
26 pacientes;
Acompanhamento de pacientes em projetos de grande interesse de saúde pública: participação de 3.550
sujeitos no projeto referente à vacina contra Dengue (CYD15) e conclusão do estudo em malária com 380
pacientes em Manaus. No total, foram 3.930 voluntários.
Em 2014, podemos destacar:
Treinamento e capacitação em pesquisa clínica (curso presencial) incluindo:
11 palestras sobre pesquisa clínica para os alunos e profissionais da área da saúde em várias
faculdades/universidades, entre elas: USP, UNESP, UFJF/MG, Universidade Metodista de São Paulo,
Universidade Católica de Santos, Universidade de Mogi das Cruzes, Faculdade de Medicina do ABC,
Anhembi-Morumbi, UNIP, UNIFESP;
Palestra para alunos do último semestre do curso de estatística no IME-USP;
Aula sobre o desenvolvimento clínico em Doenças Raras no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, como parte
de um dos módulos de um curso de Pesquisa Clínica para um grupo de profissionais da Rede Nacional de
Pesquisa Clínica, apontados pelo Ministério da Saúde do Brasil.
Financiamento do Curso de Boas Práticas Clínicas (Brookwoods), alinhado com o TransCelerate Biopharma
Organization: foram emitidas 89 certificações.
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Investimento sustentado em pesquisa clínica
Por meio da Unidade de Estudos Clínicos no Brasil, a Sanofi contribui diretamente para o desenvolvimento e a
capacitação de centenas de centros brasileiros.
Por meio da Unidade de Estudos Clínicos no Brasil, a Sanofi contribui diretamente para o desenvolvimento e a
capacitação de centenas de centros brasileiros. De 2004 a 2014, a Sanofi investiu mais de 125 milhões de dólares em
pesquisa no País.
A participação em estudos clínicos constitui um ganho expressivo para os países onde são realizados, que vai muito
além do aporte financeiro. Além do contato antecipado com medicamentos inovadores e novas indicações
terapêuticas, os pesquisadores brasileiros têm acesso a tecnologias e equipamentos de ponta, participam diretamente
dos grandes movimentos científicos mundiais e passam a integrar um grupo seleto de instituições internacionais de
pesquisa.
Esta dimensão reforça a disposição da Sanofi de se tornar referência em pesquisa clínica no País.
Topo da página
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Qualidade dos produtos
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Pacientes: manter canais
abertos
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VOCE ESTA DEIXANDO O SITE RSC SANOFI NO BRASIL
Você está prestes a ser direcionado para outro site da Sanofi que não obedece às leis brasileiras de proteção de dados.
en.sanofi.com (em inglês)
Voltar
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VOCE ESTA DEIXANDO O SITE RSC SANOFI NO BRASIL
Você está prestes a visitar um outro site da Sanofi em Brasil.
www.sanofi.com.br / Cidadania Corporativa / Projetos sócio-culturais / Nossos Sonhos são Possíveis
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VOCE ESTA DEIXANDO O SITE RSC SANOFI NO BRASIL
Você está prestes a visitar um outro site da Sanofi em Brasil.
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Você está prestes a visitar um outro site da Sanofi em Brasil.
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VOCE ESTA DEIXANDO O SITE RSC SANOFI NO BRASIL
Este link tem apenas finalidade informativa. Você precisa estar ciente de que Sanofi não é responsável pelo conteúdo desse site externo.
www.doutoresdaalegria.org.br
Voltar
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VOCE ESTA DEIXANDO O SITE RSC SANOFI NO BRASIL
Você está prestes a visitar um outro site da Sanofi em Brasil.
www.starbem.com.br
Voltar
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VOCE ESTA DEIXANDO O SITE RSC SANOFI NO BRASIL
Este link tem apenas finalidade informativa. Você precisa estar ciente de que Sanofi não é responsável pelo conteúdo desse site externo.
www.facebook.com
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Este link tem apenas finalidade informativa. Você precisa estar ciente de que Sanofi não é responsável pelo conteúdo desse site externo.
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Valorizar o capital humano - RSC - Sanofi no Brasil
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VIDEO

A valorização do capital humano norteia a política de Recursos Humanos da
Sanofi, que investe de forma consistente na atração e no desenvolvimento dos
melhores profissionais e considera que a motivação e o engajamento dos seus
empregados são condições básicas para alcançar o sucesso.
Incorporar o conceito de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) ao pensamento
estratégico e aos processos de uma organização passa pela construção conjunta de
uma nova cultura e pelo engajamento de áreas-chave, como Recursos Humanos. A
Sanofi incentiva o crescimento pessoal e profissional de suas equipes e tem
estimulado os empregados a assumir o protagonismo de suas carreiras. Por meio de
uma política de remuneração e benefícios competitiva e de um abrangente programa
de treinamento, a empresa valoriza as competências internas e busca atrair os
melhores talentos do mercado.
Entendemos que valorizar e desenvolver as pessoas é fundamental para o
crescimento e a sustentabilidade do próprio negócio. Os investimentos da Sanofi em
treinamento e desenvolvimento de pessoal estão entre os mais elevados do setor.
Ao estimular a convivência entre diferentes gerações, compartilhando experiências e
posicionando-se como organização engajada em promover a diversidade, a Sanofi
tem estruturado programas para preparar jovens lideranças, apoiar o desenvolvimento
da mulher e promover a inclusão. (GRI FG Emprego)

RECONHECIMENTO PÚBLICO (GRI 2.10)
A Sanofi integrou o ranking das 35
Melhores Empresas para
Começar a Carreira da Revista
Você S/A em 2013;
A Sanofi figurou entre “As 10
Melhores Empresas em
Desenvolvimento Humano
Organizacional” em 2013 e 2014,
de acordo com a revista Gestão &
RH, que avalia as iniciativas das
organizações considerando
dimensões como liderança,
diversidade, desenvolvimento de
pessoas e comunicação. A Sanofi
também foi destaque na dimensão
“Sustentabilidade” em 2014;
A Sanofi recebeu em 2013 o I
Prêmio PES (Programa
Educacional Sindusfarma), entre
as empresas do setor
farmacêutico com o maior número
de participantes nos workshops promovidos pela entidade;
No Prêmio Bumerangue, em 2013, nas categorias “Treinamento Corporativo –
Programa de Desenvolvimento”, com o Soul Marketing; “Treinamento da Força
de Vendas – Programa de Treinamento”, com o Business Game Hospitalar; e
“Treinamento da Força de Vendas – Técnicas e Políticas de Treinamento”, com
o projeto Estilos de Aprendizagem;
Em 2014, o Bumerangue premiou a Academia Grupo Sanofi em duas
categorias (Criatividade e Inovação, e Investimento e Resultados). O programa
Next Generation foi premiado na categoria “Investimento e Resultados”, e, na
Medley, na categoria “Impacto no Público da Organização”, na modalidade

http://rsc.sanofi.com.br/web/pessoas_[14/10/2016 15:31:15]

Veja o depoimento de
Rosilane Purceti, diretora
de Recursos Humanos do
Grupo Sanofi Brasil, sobre
a importância de ouvir as
pessoas e fomentar o
trabalho colaborativo.

Valorizar o capital humano - RSC - Sanofi no Brasil

Força de Vendas, pelo projeto “Relatório de Acompanhamento de Campo”.
Pelo sétimo ano consecutivo, a Genzyme Brasil foi indicada em 2014 como
uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Great Place to
Work;
A Sanofi ganhou dois troféus da etapa regional do Prêmio Aberje 2014: o
programa Música nos Hospitais ficou em primeiro lugar no tema “Comunicação
de Programas, Projetos e Ações Culturais”, e o Movimento Musas levou o
prêmio no tema “Mídias Digitais”.
Veja mais: Tabela 1: Principais Indicadores de Pessoas da Sanofi Brasil
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Este link tem apenas finalidade informativa. Você precisa estar ciente de que Sanofi não é responsável pelo conteúdo desse site externo.
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Sanofi Farma, um dos maiores portfólios do mercado - RSC - Sanofi no Brasil
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Farma (GRI 2.2)
Portfólio relevante em áreas terapêuticas essenciais

Sanofi no Brasil

A Sanofi Farma emprega 2.946 colaboradores, incluindo os da Sanofi
Pasteur (posição em 31.12.2014), tem sua sede administrativa na cidade de
São Paulo e uma unidade fabril em Suzano, que é a maior operação do
Grupo Sanofi no Brasil. As atividades da Sanofi Farma articulam-se em torno
de três eixos principais:

Farma
Medley
Sanofi Pasteur
Genzyme
Merial
Governança corporativa
Histórico
A Responsabilidade Social
Corporativa
Últimas notícias

Medicamentos de prescrição: distribuídas em quatro unidades de negócios, mais de 60 marcas são promovidas
junto à classe médica. A Sanofi Farma ocupa posições de liderança em diabetes, alergia, saúde óssea, inflamação e
hipotireoidismo, além de significativa presença nos segmentos hospitalar, oncologia e pediatria.
Consumer HealthCare: a divisão dispõe de marcas muito conhecidas, como Dorflex®, Cepacol®, Dermacyd®,
DePURA® e Novalgina®, que figuram entre os produtos OTC (isentos de prescrição) mais vendidos do mercado
brasileiro.
Produtos maduros: produtos lançados há vários anos, que continuam a ser importantes alternativas terapêuticas e
estão presentes na base da prescrição médica brasileira.

MAIOR FÁBRICA DOS MERCADOS EMERGENTES
Com produção de 220 milhões de unidades em 2013 e 245
milhões em 2014, a fábrica da Sanofi recebeu investimentos de
181 milhões de euros entre 2004 e 2014. Suas exportações são
voltadas principalmente para países asiáticos e a maioria dos
países latino-americanos. A previsão de produção para 2015 é
de 250 milhões de unidades.
Nesta unidade também se encontra, desde 2007, a plataforma
mundial de produção de Glucantime® (antimoniato de
meglumina), um dos medicamentos recomendados pela OMS Organização Mundial de Saúde para tratamento da
leishmaniose, doença tropical que integra o programa global de
Acesso a Medicamentos da Sanofi para doenças negligenciadas. A planta tem certificação para exportá-lo para a
Europa, além de dezenas de outros países. Saiba mais sobre o programa no site www.sanofi.com.

RECONHECIMENTO PÚBLICO (GRI 2.10)
A Sanofi foi considerada “Líder de Vendas” com o produto Dermacyd,
na categoria Higiene/Beleza, pela Associação Brasileira de
Supermercados (ABRAS) em 2013;
A Sanofi venceu o Prêmio Walmart como melhor empresa
farmacêutica entre os fornecedores da rede de hipermercados em
2013;
Em 2014, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e
Drogarias (Abrafarma) concedeu à Sanofi o troféu de “Melhor
Empresa de Marca (Prescrição)”, pelo terceiro ano consecutivo,
através do prêmio Parceiros do Ano;
A Sanofi foi considerada a indústria farmacêutica mais admirada do setor hospitalar em 2014, pela 16º edição
do Prêmio Top Hospitalar.
Topo da página
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Medley: reputação construindo uma marca de confiança - RSC - Sanofi no Brasil
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Medley: uma marca de confiança

A EMPRESA

Um líder global em
saúde com foco no
paciente
Sanofi no Brasil
Farma
Medley
Medley: uma
marca de
confiança
Sanofi Pasteur
Genzyme

(GRI 2.10)

Tendo em conta os reconhecimentos recebidos nos dois últimos anos, a Medley tem muito que comemorar. Todos os
prêmios se devem à sua capacidade de manter elevada a satisfação de seus clientes.
Em 2014, foi destacada como a empresa farmacêutica com a melhor reputação (segundo pesquisa da Revista Época
e do site ReclameAqui) e a melhor colocada no estudo “As empresas que mais respeitam o consumidor no Brasil”,
realizada pela Shopper Experience em parceria com a revista Consumidor Moderno.
E, pela quinta vez, a Medley conquistou, com 22% de preferência, o Prêmio Marcas de Confiança Seleções/Ibope, na
categoria Laboratório de Medicamento Genérico. Esta premiação revela a confiança dos leitores em marcas,
instituições e personalidades brasileiras.
A Medley também está entre as empresas mais lembradas na pesquisa “Marcas de Sucesso 2014”, encomendada
pelo Correio Popular e realizada pela Datastore.

Merial
Governança corporativa
Histórico
A Responsabilidade Social
Corporativa
Últimas notícias

RECONHECIMENTOS EM 2013:
A Medley foi escolhida como a marca de genérico de confiança pela pesquisa IBOPE/Revista Seleções, com 29%
de preferência entre os consumidores. Em outra pesquisa do IBOPE, a Medley é o laboratório de genéricos de maior
confiança e recomendação entre médicos e farmacêuticos. Também ganhou destaque no Prêmio Líderes do Brasil,
no segmento da indústria farmacêutica;
A ABA Top Brands também consagra a Medley, desde 2010, como a marca mais defendida pelo consumidor, assim
como o Reputation Institute, que, em 2013, avaliou a Medley como a marca de melhor reputação do segmento;
A Medley foi escolhida como melhor empresa de genéricos e empresa farmacêutica pela Ascoferj (Associação do
Comércio Farmacêutico do Rio de Janeiro), que avalia as melhores empresas no relacionamento com o varejo;
Pesquisa Datafolha confirmou que, dentre todos os laboratórios farmacêuticos, a Medley foi eleita o de maior
confiança pelos consumidores.
Topo da página
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Clique aqui e assista à visão de Wilson Borges, diretor-geral da Medley, sobre a relação de confiança entre o Grupo Sanofi e o consumidor (GRI 1.1). - RSC - Sanofi no Brasil
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Clique aqui e assista à visão de Wilson Borges, diretor-geral da
Medley, sobre a relação de confiança entre o Grupo Sanofi e o
consumidor (GRI 1.1).
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O diretor-geral da Sanofi Pasteur, Hubert Guarino, fala sobre a parceira do Grupo Sanofi com instituições públicas e privadas em prol da saúde (GRI 1.1). - RSC - Sanofi no Brasil
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O diretor-geral da Sanofi Pasteur, Hubert Guarino, fala sobre a
parceira do Grupo Sanofi com instituições públicas e privadas
em prol da saúde (GRI 1.1).
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A diretora-geral da Genzyme, Eliana Tameirão, comenta o desafio diário que é estar ao lado de pacientes com doenças raras e debilitantes (GRI 1.1). - RSC - Sanofi no Brasil
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A diretora-geral da Genzyme, Eliana Tameirão, comenta o
desafio diário que é estar ao lado de pacientes com doenças
raras e debilitantes (GRI 1.1).
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Jorge Espanha, diretor-geral da Merial, fala sobre a presença
industrial sólida do Grupo Sanofi Brasil, em saúde humana e
animal (GRI 1.1).
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Respeito à diversidade
A Sanofi respeita a cultura dos mais de 100 países onde atua, acredita que a diversidade de perspectivas,
opiniões e experiências enriquece a organização, estimula a inovação e promove um ambiente mais plural e
participativo.
Apoiar a diversidade significa ajudar as pessoas a se sentirem mais confiantes e a capacitá-las a alcançar seu
potencial profissional. A Sanofi valoriza essas diferenças, pois acredita que enriqueçam a visão de sua força de
trabalho, essencial em uma organização de saúde comprometida em atender às necessidades dos pacientes.
Nos últimos anos, a organização vem apoiando várias iniciativas de valorização da mulher no Brasil e no mundo
mobilizando, inclusive, a alta direção do Grupo. Além disso, tem trabalhado na definição de metas de equilíbrio de
gênero, no desenvolvimento de ambientes mais inclusivos para pessoas com deficiências e na criação de programas
de aprendizagem e apoio a jovens em início de carreira. (GRI FG Diversidade e Oportunidades Iguais)
Veja mais: Tabela 3 – Indicadores de Diversidade de Empregados e Órgãos de Governança (GRI LA13)
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Business case:
Academia Grupo Sanofi: formação e desenvolvimento dos
colaboradores
A Academia reúne todas as iniciativas educacionais das
empresas do Grupo no País, oferecendo uma grade
diversificada de cursos – presenciais e formatados para
educação à distância – sobre temas que vão desde gestão
de projetos e processos, liderança, carreira, até programas
específicos sobre as competências, os negócios e a
estratégia da organização.
Através do ambiente digital criado para acomodar os cursos, o aluno tem acesso a conteúdos interativos e elementos
que tornam o processo de aprendizagem mais dinâmico, como artigos, vídeos e apostilas. O resultado tem sido
bastante positivo: em 2013, apenas no âmbito da Sanofi Farma e Pasteur (sede e Força de Vendas), o projeto
contabilizou 1.847 pessoas impactadas pelas ações à distância, e em 2014, 1.638 pessoas. Desde 2010, já foram
realizados 4.589 cadastros, com tempo estimado de acesso em quase quatro horas diárias, 132 trilhas de aprendizado
e 98 vídeos.
Em 2013, 4.024 pessoas participaram de treinamentos presenciais. Em 2014, foram 4.300 pessoas. As ações in
company existem há 10 anos e continuam sendo fundamentais na capacitação e reciclagem dos colaboradores. Os
treinamentos presenciais permitem também que o próprio funcionário faça a sua inscrição e escolha os módulos de
estudos de acordo com suas necessidades, interesses e plano de desenvolvimento individual, assumindo o papel de
gestor de sua carreira.

Tabelas

RECONHECIMENTO (GRI 2.10)
A Academia Grupo Sanofi ganhou, em 2014, três troféus do Prêmio Bumerangue, promovido pelo Sindusfarma
(Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo), que reconhece as empresas com os
melhores programas de desenvolvimento em Recursos Humanos da indústria farmacêutica.
As iniciativas vencedoras foram: o Case Academia (metodologia que estimula os times a compartilhar as
melhores práticas e apoia o desenvolvimento profissional), Next Generation (prepara funcionários para o futuro da
organização) e Relatório de Acompanhamento de Campo (processo de feedback formal e estruturado, construção
e preservação do histórico profissional e reconhecimento de aspectos positivos).
Os dois primeiros programas (Case Academia e Next Generation) pertencem à Sanofi e o Relatório de
Acompanhamento de Campo à Medley. Cada uma das iniciativas venceu em quatro categorias.
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Business case:
Iniciativas inovadoras da fábrica de Suzano minimizam seu
impacto no meio ambiente (GRI EN26)
Como um líder global na área da saúde, a Sanofi acredita que ajudar a proteger a vida no planeta é parte fundamental
de sua missão e responsabilidade. A fábrica em Suzano tem coordenado projetos relevantes que visam a mitigar o
impacto ambiental de seus produtos e processos, (tanto processos produtivos, quanto aqueles relacionados ao dia a
dia dos empregados na fábrica). Algumas destas iniciativas nasceram, se expandiram e se fortaleceram entre 2013 e
2014:

COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CO2
A fábrica de Suzano trabalha na compensação do CO2 emitido durante a prestação de serviços de transporte de
insumos e produtos e no deslocamento dos funcionários até a fábrica. Um cálculo indica a quantidade da emissão
(com base na quilometragem rodada) e o volume de mudas de árvores necessárias para a compensação.
Para a realização destes programas, realizou parcerias com a Salvador Logística (para o transporte dos produtos) e
com a empresa Amanhecer (transporte de empregados). A gestão do plantio e a manutenção das mudas são feitas
pelo Corredor Ecológico Vale do Paraíba e pela SOS Mata Atlântica, respectivamente.
Confira mais detalhes sobre os programas aqui.

CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA
Importantes projetos foram desenvolvidos na fábrica, visando à economia de água e energia:

AUTOMAÇÃO DE PROCESSO DE LIMPEZA LEVA EFICIÊNCIA PARA A FÁBRICA
A fábrica promoveu a automação do processo de limpeza do Bin Tumbler, misturador final instalado na área de
Granulação Úmida 1. O sistema, que antes era manual, passou a ser realizado automaticamente com o auxílio de um
cabeçote rotativo.
Esta solução reduziu o tempo de limpeza de quatro horas para 30 minutos, diminuindo a quantidade de água
consumida de 4.000 para 400 litros por ciclo de limpeza. Corresponde à redução de 775 mil litros de água no ano.

REDUÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA COM INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS INTELIGENTES
Foram instalados, em todas as torneiras da fábrica, equipamentos economizadores. Os chamados arejadores
misturam a água com ar, reduzindo a sua vazão no ponto de uso em aproximadamente 50%. A iniciativa gerou uma
redução de 12.000 m3 no consumo de água no ano.
Saiba mais sobre o consumo de água na fábrica de Suzano aqui.

NOVO SISTEMA DE AR CONDICIONADO REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA NOS
LABORATÓRIOS
A fábrica repensou o seu sistema de tratamento de ar de áreas produtivas buscando maior eficiência no consumo de
energia. Para isso, instalou um sistema de controle que identifica as variáveis de temperatura e umidade, tanto interna
quanto externa, elegendo a mais próxima às condições exigidas para as áreas de produção.
Este mecanismo permite que, quando se encontra de acordo com as especificações, o ar externo também seja
utilizado, tudo isso sem alterar a qualidade necessária. Esta iniciativa representou para a Sanofi uma redução
importante no consumo de energia.
Confira mais detalhes sobre o consumo de energia pela fábrica de Suzano aqui.
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RECERTIFICAÇÃO COMPROVA EXCELÊNCIA EM GESTÃO
Em maio de 2014, a fábrica de Suzano recebeu, por mais três anos, duas importantes recertificações: o ISO 14001,
que define as premissas para um sistema de gestão ambiental efetivo, e o OHSAS 18001, especificação de auditoria
reconhecida internacionalmente para sistemas de gestão de saúde ocupacional e segurança.

PROTEÇÃO DO SOLO, DOS RIOS E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO
Em 2013, a fábrica fez uma doação de tambores plásticos (bombonas) e recursos financeiros (R$ 2 mil) para a ONG
Teto, para viabilizar a construção de cinco fossas ecológicas na comunidade Jardim Gardênia Azul, município de
Suzano.
A fossa ecológica é uma alternativa simples para locais onde não há sistema de esgoto, como é o caso da região
contemplada por esta iniciativa. Até então, o esgoto corria a céu aberto, gerando contaminação do solo, do lençol
freático e também microbiológica (com risco eminente à saúde da população).

COMO FUNCIONA A FOSSA ECOLÓGICA
Consiste em um sistema de tambores plásticos (bombonas) interligados por tubulação, que operam como
câmaras digestivas, onde o esgoto sofre decomposição. No final desta estrutura, é colocado um cano que
funciona como sistema de infiltração (para que a água penetre no solo vagarosamente). O resíduo é uma água
rica em fósforo e nitrogênio, que barra a contaminação do terreno. O sistema é projetado para que o esgoto fique,
no mínimo, 48 horas nos tambores.

MAIS ECONOMIA PARA NOSSOS PACIENTES
Em 2013, a Sanofi em Suzano desenvolveu uma nova embalagem para todos os medicamentos de apresentação em
gotas. A bisnaga dosadora (dosing tube) proporciona muito mais economia para os pacientes, tendo aproveitamento
total de seu conteúdo. As gotas saem num tamanho preciso, independente de força aplicada pelo usuário, e sua
contagem é feita com muito mais facilidade.

DIGITALIZAÇÃO DE CERTIFICADOS
Com o objetivo de reduzir os impactos causados pelo consumo de material pela unidade, em 2013 foi concluída uma
iniciativa para tornar digitais todos os certificados de calibração dos equipamentos da fábrica (áreas de produção,
laboratórios, depósitos, etc.), que antes eram registrados manualmente e impressos. Com os certificados eletrônicos,
as informações são registradas diretamente em um computador, em que um software gera automaticamente os
relatórios, os quais ficam armazenados em uma base eletrônica que pode ser acessada facilmente pelos usuários.
Com a mudança, deixou-se de imprimir mais de 5.000 certificados por ano.
Nota: O ruído emitido pela unidade não configura um impacto significativo.
Topo da página
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As emissões de CO2 pelos carros da Força de Vendas representam grande impacto ambiental na indústria
farmacêutica. Para reduzir o volume de emissões de CO2, foram adotadas campanhas de conscientização e incentivo
à adoção do etanol como combustível preferencial em duas frentes: 1. Parceria da Medley com a EcoFrotas e 2.
Programa Frota Consciente - Sanofi Farma e Sanofi Pasteur. Ambos os projetos seguem as diretrizes da metodologia
GHG Protocol, para calcular as emissões de CO2 da frota de veículos das empresas.

PARCERIA DA MEDLEY COM A ECOFROTAS
Em 2012, a Medley iniciou campanha para a redução das emissões de CO2, estimulando os representantes da Força
de Vendas a abastecer seus veículos com etanol. As ações de sensibilização, além esclarecer quanto o uso deste
combustível, conscientizaram sobre os benefícios do etanol ao meio ambiente.

OS RESULTADOS:
No segundo semestre de 2012, a média de abastecimento com etanol foi de 74,24%, possibilitando uma redução de
58% das emissões de CO2 em relação ao primeiro semestre;
No ano de 2013 a emissão total de CO2 pela frota Medley foi de 812,1 toneladas, 37,7% menor do que no ano de
2012; a proporção de abastecimentos com etanol ficou em 65,94%.

A conscientização e o engajamento dos condutores foram
fundamentais para o sucesso na redução dos impactos
ambientais, atingindo resultados significativos que puseram a
Medley em evidência por meio de diversas publicações em mídias
voltadas à sustentabilidade.
Em 2014, a campanha de conscientização foi intensificada junto à
Força de Vendas através do envio de informativos mensais com o
ranking de abastecimentos com etanol por equipe. O objetivo era
o de elevar a proporção de utilização do etanol, estabilizada em
68% desde o final de 2013.

O esforçou gerou resultados positivos: a empresa conseguiu
aumentar gradativamente a proporção dos abastecimentos com
etanol, atingindo, no mês de dezembro, 80% do volume total de
abastecimentos da frota no mês com etanol, mantendo a média no
ano de 71% de abastecimentos com o combustível. Em 2014, a
frota da Medley emitiu 730,7 toneladas de CO2, valor 10,03%
menor se comparado com 2013. A meta de longo prazo é alcançar
95% de abastecimento com etanol.

PROGRAMA FROTA CONSCIENTE – SANOFI FARMA E SANOFI PASTEUR
Na Sanofi Farma e Sanofi Pasteur, o controle das emissões de GEE da frota de veículos é realizado por meio de
relatório emitido pela Ticket Car, que registra o combustível utilizado. Para reverter o aumento de emissões de GEE
observado em 2011, no segundo semestre de 2012, foi implementado o Programa Frota Consciente, com o objetivo
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de estimular a utilização do etanol nos veículos da Força de Vendas. Para apoiá-los neste processo, a Sanofi realizou
um estudo que desmistifica informações relacionadas ao uso deste combustível e criou uma competição entre equipes
da Força de Vendas em 2013.
Por meio dos dados de consumo, foi gerado um relatório mensal, que contém o ranking do abastecimento de etanol de
todas as equipes, reconhecendo aquelas que mais abastecem com o combustível, bem como os melhores
desempenhos individuais. Foram destacados os melhores distritos e representantes durante a campanha,
reconhecidos com “certificados verdes” emitidos pela ONG Iniciativa Verde. O distrito vencedor participou de uma
cerimônia e jantar com o diretor-geral da Sanofi Farma na época.
Os resultados:
Em 2012, a média de abastecimento com etanol foi de 13%. Neste ano, 4.725,78 toneladas de CO2 foram emitidas;
Em 2013 a média de abastecimento com etanol subiu para 45% entre janeiro e dezembro, um aumento de 246% em
relação a 2012. Em 2013, 3.232,31 toneladas de CO2 foram emitidas, uma redução de 31% em comparação a 2012;
Em 2014, a média de abastecimento com etanol subiu para 58%, graças a medidas de acompanhamento, como o
envio mensal dos indicadores à equipe da Força de Vendas, e a realização de treinamentos de direção defensiva e
ecodrive. Em 2014 foram emitidas 2.717,94 toneladas de CO2, uma redução de 15% em relação a 2013.
Nota: Não foram verificados custos adicionais com o aumento do abastecimento dos carros da Força de
Vendas com o combustível etanol.

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL NA FÁBRICA DA MEDLEY, EM BRASÍLIA
A unidade da Medley em Brasília realizou o plantio de cerca de 2.340 mudas de espécies nativas do cerrado, no
Parque Recreativo do Gama, como forma de compensação florestal devido à erradicação de 156 árvores localizadas
na área onde o site foi construído.

PARCERIAS PARA REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO2 DOS TRANSPORTES
Desde 2012, parcerias têm sido firmadas entre a Sanofi e alguns
de seus prestadores de serviços com o objetivo de reduzir os
impactos associados às emissões de CO2 nas atividades de
transporte.

Em 2012, os caminhões da Salvador Logística, empresa responsável pelo armazenamento e transporte de matériasprimas e produtos da Sanofi, emitiram 88,6 toneladas de CO2 na atmosfera, referentes a 80.000 km rodados. Por
meio da parceria com a ONG Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba (ACEVP), parte do CO2 emitido foi
compensado em 2013 pelo plantio de 145 árvores nativas em áreas degradadas. A empresa se comprometeu a dar
continuidade à iniciativa e compensou as emissões de CO2 de 2013: 650 mudas foram plantadas, em 2014, para
compensar as 377 toneladas de CO2 emitidas pelo transporte dos caminhões da empresa por 527.700 km.
Parceria similar foi firmada com a empresa Amanhecer Turismo, responsável pelo transporte de mais de 400
empregados de casa para a fábrica e vice-versa, em três turnos de trabalho. As emissões de CO2 em 2013 - 310
toneladas, foram compensadas por meio do plantio de 842 mudas em 2014, cujo processo de plantio e manutenção é
coordenado pela ONG SOS Mata Atlântica. A empresa se comprometeu a dar continuidade à iniciativa em 2014, para
compensar as 305 toneladas de CO2 emitidas pelo transporte dos empregados da empresa, por mais de 1 milhão de
quilômetros rodados.
Em 2014, por meio da parceria com a ONG Iniciativa Verde, a Unidade de Pesquisa Clínica da Sanofi (CSU) teve
como meta a compensação das emissões de gases de efeito estufa das viagens de avião realizadas por empregados
em 2013. Foram emitidas 215,23 toneladas de CO2eq, compensadas pelo plantio de 1.360 árvores.
Nota relevante:
A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e ainda não relata seus indicadores
ambientais, por uma questão de estruturação interna dos resultados, que atendem a metodologia própria. A
meta é a inclusão desses dados, segundo a metodologia da GRI, também no relatório do Grupo Sanofi 2015.
Topo da página
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Consumo de água
CONSUMO DE ÁGUA NA SANOFI, EM SUZANO (GRI EN8)
UNIDADE INDUSTRIAL DE SUZANO
TOTAL DE ÁGUA RETIRADA POR FONTE (M³)

2011*

2012*

2013

2014

Poço

101.945,8

76.033,3

87.419,1

150.590,0

Rede pública

69.064,0

96.460,0

90.901,8

77.046,0

171.009,8

172.493,3

178.320,9

227.636,0

TOTAL (M³)

* Os dados de 2011 e 2012 sofreram alterações devido à correção nos valores reportados pela unidade.

A matriz de abastecimento de água da unidade de Suzano é composta por poços artesianos e pela rede pública
(Sabesp). Em 2013, a planta consumiu um total de 178.320,9 m³, sendo 49% desse total proveniente de poços
artesianos e 51% da rede pública. Em 2014, a planta consumiu um total de 227.636 m³, sendo 66% desse total
proveniente de poços artesianos e 34 % da rede pública.
Em 2013, o consumo específico de água foi de 0,87 m³ a cada 1.000 unidades comerciais produzidas – a unidade não
atingiu a meta estabelecida no período, de 0,67m³/1.000 unidades. Esse aumento no consumo de água é atribuído ao
funcionamento da nova área de Produção de Cosméticos, além do início de operação do novo sistema de tratamento
de água para poço artesiano por osmose reversa – que produz uma parcela de água concentrada que não possui
nenhum tipo de tratamento para recuperação, mas, ao mesmo tempo, aumentou a autossuficiência de produção de
água na fábrica para quase 100%, reduzindo o consumo de recursos na rede pública.
Em 2014, o consumo específico de água foi de 0,93 m³ a cada 1.000 unidades produzidas. Apesar das várias ações
internas para redução deste consumo, o aumento de volume de produção associado à necessidade de campanhas
adicionais de limpeza geraram um aumento no consumo de água da fábrica. Por outro lado, houve diminuição no
consumo de água da rede pública, devido ao início da operação de um novo poço artesiano.
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Vale observar que, apesar do incremento observado em 2013 e 2014, a média do consumo nos últimos cinco anos
(2010 - 2014), de 0,82 m3/1000 unidades comerciais produzidas, representa uma diminuição de 34,9% do consumo
médio observado nos cinco anos anteriores (2005 à 2009), de 1,26 m³/1000 unidades produzida.
A unidade de Suzano vem desenvolvendo planos de ação com metas de redução de consumo, redução de
desperdício de água e campanhas de conscientização. Em 2013 e 2014, duas iniciativas mereceram destaque:
Redesenho do processo de lavagem de misturador de alta capacidade, que permitiu a substituição do sistema
manual (com duração de 4 horas) para um automático (com duração de 30 minutos), por meio de lavagem por
cabeçotes rotativos, usando apenas 400 litros de água e resultando em uma redução de 90% do consumo. Durante
o período de um ano, estima-se uma economia de 775 mil litros de água;
Instalação de equipamentos economizadores (arejadores, que misturam ar à água, dando a sensação de maior
volume) em mais de 180 torneiras de banheiros, vestiários e copas da fábrica, reduzindo o consumo de 5 para 1,8
litro por minuto. Estima-se uma economia anual de 12.000 m³ de água.
Para continuar obtendo reduções significativas de consumo de água, a empresa prevê, para 2015, ações como: novo
sistema de lavagem automático para a área de Cosméticos, revisão de processos de lavagem da área de produção de
Líquidos e de ampolas, recuperação e reutilização das águas de lavagem, recuperação da água oriunda da Estação
de Tratamento de Água (aumento da eficiência), bem como redesenho da rede de distribuição de água potável.
A meta de 2015 referente ao consumo específico de água a cada 1.000 unidades produzidas ainda não havia sido
estabelecida, quando da publicação deste relatório.

CONSUMO DE ÁGUA NA MEDLEY, EM CAMPINAS E SUMARÉ (GRI EN8)
MEDLEY CAMPINAS

2011

2012

2013

2014

TOTAL DE ÁGUA RETIRADA POR FONTE (M³)

Rede pública

MEDLEY SUMARÉ

80.074,0

2011

80.386,0

2012

53.397,0

2013

53.406,0

2014*

TOTAL DE ÁGUA RETIRADA POR FONTE (M³)

Poço

28.052,0

29.063,0

21.997,0

-

*O valor não está disponível devido à desativação do site.

Em 2013, o consumo total de água nas unidades fabris da Medley foi de 75.394 m³, aproximadamente 31% a menos
do que foi consumido em 2012, 109.449m³ . Essa redução se deve, principalmente, à queda do volume de produção
da fábrica em Campinas e à desativação do site em Sumaré.
Em Campinas, o resultado anual do consumo específico de água foi de 0,55 m³ a cada 1.000 unidades produzidas –
apesar deste aumento em relação a 2012 (0,46 m3), o indicador é normalizado pelo volume de unidades produzidas,
sendo que em 2013, proporcionalmente, o volume de produção teve uma queda maior que o consumo de água. Em
Sumaré, em virtude do encerramento da unidade, não havia metas de consumo em 2013 e 2014.
Em 2014, o consumo de água da unidade de Campinas foi de 53.406,0 m³, valor que se manteve praticamente
inalterado em relação a 2013. Porém, o consumo específico de água foi de 0,44 m³ a cada 1.000 unidades produzidas,
resultado bem abaixo da meta estipulada (de 0,51 m³/1.000 unidades produzidas). Para 2015, foi estabelecida a meta
de consumo de 0,52 m³ de água, a cada 1.000 unidades produzidas.

A unidade de Campinas vem desenvolvendo alguns planos de ação com metas de redução do consumo e desperdício
de água, além de campanhas de conscientização. Em 2013 e 2014, algumas iniciativas mereceram destaque:
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Reuso de água em jardins, vasos sanitários e áreas externas;
Reutilização de água condensada no sistema de ar condicionado;
Otimização do processo de sanitização de equipamento;
Captação de água do condensado dos Fan Coils para reutilização.

CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA SANOFI, EM SÃO PAULO (GRI EN8)
SEDE DA SANOFI, EM SP

2013

2014

TOTAL DE ÁGUA RETIRADA POR FONTE (M³)

5.042,0

Rede pública

4.832,0

O dado reportado acima se refere somente ao consumo de água do Edifício Atlanta, na sede da Sanofi, em São Paulo.
Não é possível realizar a mensuração do consumo de água dos demais edifícios onde a Sanofi está alocada, visto que
o valor total de consumo é rateado entre as outras empresas presentes nos edifícios.

DESCARTE DE ÁGUA (GRI EN21)
VOLUME DESCARTADO DE ÁGUA (M³)

2011

2012

2013

2014

Medley Campinas

35.874,3

45.032,6

23.193,0

21.190,0

Medley Sumaré

18.000,0

18.000,0

18.000,0

-*

Sanofi Suzano

108.265,0

82.579,0

89.917,0

110.217,0

145.611,6

131.110,0

TOTAL (M³)

162.139,3

131.407,0

*O valor não está disponível devido à desativação do site.

No ano de 2013, após pequenas mudanças na Medley, em Campinas, pôde-se observar redução significativa de
carga orgânica na saída do efluente para o descarte. A empresa possui ainda um projeto de construção de uma nova
ETE - Estação de Tratamento de Efluentes, que deverá ser concluída no final de 2016. Mesmo com tratamento já
eficiente, o projeto facilitará a remoção de carga orgânica e de princípios ativos no ambiente. Em 2014, foi iniciado
projeto para definição da melhor tecnologia a ser utilizada, que terá continuidade durante o ano de 2015.
A unidade da Medley em Sumaré não possui hidrômetros para controlar a vazão dos efluentes, portanto o valor
informado na tabela foi calculado por meio de estimativas.
Na Sanofi, em Suzano, o volume de efluentes de 2013 sofreu aumento em relação a 2012 em função da ampliação do
consumo de água da planta e devido à fase inicial de operação da nova estação de pré-tratamento de água por
osmose reversa, gerando água de rejeito concentrada. Em 2014, o aumento do volume de efluentes foi impactado
pela instalação de um novo sistema de captação e tratamento de água, que reduziu a dependência da fábrica em
relação à demanda por água da rede pública, porém, aumentou o volume de efluentes provenientes deste processo.
Nas três fábricas, os efluentes receberam tratamento físico-químico na ETE e foram descartados na rede coletora
municipal. Nenhum descarte de água é reutilizado por outra organização.

ÁGUA RECICLADA E REUTILIZADA (GRI EN10)
Em 2013, o volume total de água reciclada em Suzano foi de
50.111 m³ (28% do total retirado de poços e rede pública). A água
de rejeito gerada em basicamente dois sistemas de tratamento
(ETA – Estação de Tratamento de Água, para gerar água potável,
e Osmose Reversa, que gera água purificada) volta para o tanque
principal de armazenamento e é reutilizada nos processos. Em
2014, este valor foi de 57.530 m³ (25% do total retirado de poços e
rede pública).
Existem metas de consumo de água definidas anualmente, com
planos de ação específicos. Em diversos pontos de consumo,
dada à alta qualidade da água fornecida, o rejeito geralmente
possibilita uma recuperação parcial para reutilização em
processos menos nobres.
A Medley também adotou diversas medidas de reaproveitamento
de água. A água imprópria para o consumo, rejeitada no processo
de tratamento de Osmose Reversa, é reutilizada nos vasos
sanitários, limpezas de áreas externas e irrigações de jardins,
gerando uma redução de cerca de 600 m³/mês. Até mesmo a
água condensada no sistema de ar condicionado é captada e
reaproveitada, gerando em média 30m³/mês.
Notas relevantes:
Por uma questão de estruturação interna dos resultados a fim do atendimento à GRI, a unidade da Medley de
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Brasília relatará seus indicadores ambientais no próximo relatório a ser divulgado pelo Grupo Sanofi, em
2016 (referente a 2015);
A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e ainda não relata seus indicadores
ambientais, por uma questão de estruturação interna dos resultados, que atendem a metodologia própria. A
meta é a inclusão desses dados, segundo a metodologia da GRI, também no relatório do Grupo Sanofi 2015.
Topo da página
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Uso de energia
VALOR MÉDIO DE ELETRICIDADE CONSUMIDA
VALOR MÉDIO DE ELETRICIDADE CONSUMIDA
(EM MWH)A CADA 1000 UNIDADES COMERCIAIS
PRODUZIDAS

2011

2012

2013

2014

META
2015

Medley - Campinas

0,06

0,07

0,10

0,10

0,10

Medley - Sumaré

0,19

0,12

-*

-*

-*

Sanofi Farma - Suzano

0,126

0,113

0,137

0,117

0,114

*O dado da unidade da Medley em Sumaré não foi mensurado em 2013 e 2014 devido ao encerramento das atividades da fábrica.

CONSUMO DE ENERGIA INDIRETA (COMPRADA E CONSUMIDA DE FONTES
EXTERNAS À ORGANIZAÇÃO) – SANOFI, UNIDADE DE SUZANO (GRI EN4)
SUZANO

2011

2012

2013

2014

CONSUMO DE ENERGIA INDIRETA (GJ)*

Eletricidade (GJ)

98.721,1

104.220,6

101.146,9

103.187,2

*A energia comprada pela unidade em Suzano é proveniente principalmente de fontes renováveis (hidrelétrica). Os dados de 2011 e 2012
sofreram alterações devido à correção nos valores reportados pela unidade.

Em 2013, o consumo específico de eletricidade em Suzano aumentou para 0,137 MWh a cada 1.000 unidades
comerciais produzidas, sendo que em 2012 esse valor foi de 0,113. Este aumento se deve a dois fatores: a redução
observada da eficiência dos sistemas de geração de água gelada e HVAC e a forte redução do volume de produção
no segundo semestre de 2013.
A fábrica em Suzano, em função de seu tamanho e a complexidade de seus processos, exige uma ocupação mínima
que, se não alcançada, não reflete na redução de consumo de acordo com a redução do volume de produção.
Sistemas de climatização apresentam restrições de desligamento das áreas fora de operação, sendo que a não
ocupação das mesmas não significa redução do consumo de energia na mesma proporção.
Em 2014 este cenário foi novamente revertido e a taxa de consumo de energia elétrica por unidade produzida voltou a
cair, atingindo o patamar de 0,117 MWh/1.000 unidades comerciais produzidas.

CONSUMO DE ENERGIA INDIRETA (COMPRADA E CONSUMIDA DE FONTES
EXTERNAS À ORGANIZAÇÃO) – MEDLEY (GRI EN4)
MEDLEY

2011

2012

2013

2014

CONSUMO DE ENERGIA INDIRETA (GJ)*

Medley Campinas

38.439,108

41.245,2

36.176,4

41.619,0

Medley Sumaré

6.494,4

6.494,4

4.496,4

-*

*O valor não está disponível devido à desativação do site.

A Medley adquire eletricidade do Mercado Livre de Energia e, devido ao nível de consumo das fábricas, a energia
adquirida é, obrigatoriamente, de fontes incentivadas. Aproximadamente metade dessa energia provém de fontes
renováveis.

CONSUMO DE ENERGIA DIRETA (GRI EN3)
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MEDLEY – CAMPINAS E SUMARÉ

2011

2012

2013

2014

CONSUMO DE ENERGIA DIRETA (GJ)*

Gás Natural Seco

11.388,27

15.524,19

10.549,56

16.700,00

Óleo diesel

353,64

353,64

411,16

417,15

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)**

180.625,00

196.794,00

121.150,00

-***

TOTAL (GJ)

192.366,91

212.671,83

132.110,72

17.117,15

* Os dados incluem valores de consumo das fábricas da Medley em Campinas e Sumaré. Os dados de 2011 e 2012 foram alterados
devido a uma correção nos valores reportados. O gás-natural seco, óleo diesel e GLP são combustíveis não renováveis.
**Os dados de consumo de GLP, combustível utilizado nas caldeiras na fábrica de Sumaré, não haviam sido reportados no relatório
anterior.
***O valor não está disponível devido à desativação do site.

Nota-se, em 2014, uma grande diminuição no consumo de energia direta das fábricas da Medley, que é justificada
pela desativação do site de Sumaré. O GLP, combustível antes utilizado exclusivamente nas caldeiras da fábrica de
Sumaré, não foi mais consumido a partir de 2014.

SANOFI - SUZANO

2011

2012

2013

2014

CONSUMO DE ENERGIA DIRETA (GJ)*

Gás Natural Seco

107.373,24

106.014,24

93.654,50

94.604,7

Óleo diesel

1.143,80

373,00

191,80

134,2

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

286,56

408,24

308,80

283,4

TOTAL (GJ)

108.803,60

106.795,48

94.155,10

95.022,3

*Os dados dos anos de 2011 e 2012 foram alterados devido a uma correção no valor de consumo de óleo diesel. O gás-natural seco, óleo
diesel e GLP são combustíveis não renováveis.

A produção de vapor é o processo de maior consumo de gás natural da planta de Suzano. Utilizado nos processos
produtivos e nos sistemas de HVAC, para controle de temperatura e umidade relativa, este consumo é monitorado por
meio de sistemas informatizados, que acompanham o desempenho das caldeiras revelando picos de consumo,
capacidade utilizada, entre outros indicadores. Planos de ação, como metas de redução de consumo e desperdício de
energia, também são aplicados ao consumo de gás natural.
Em 2013, o consumo de gás natural apresentou uma redução de 11% em relação a 2012, devido à queda do volume
de produção no segundo semestre e à implantação de medidas visando à otimização do uso do recurso. Em 2014,
foram implantadas melhorias no controle das caldeiras de geração de vapor, no sistema de destilação de água e início
da operação do novo gerador de vapor farmacêutico, o que resultou numa melhor eficiência energética na produção
de vapor. O consumo de 2014 foi ligeiramente superior ao de 2013, porém, para um volume de produção cerca de
20% maior.
O GLP é utilizado, principalmente, na produção de injetáveis, porém, devido ao baixo consumo, o site não estabelece
planos específicos de redução. Em 2013, houve um aumento de 24% no uso desse tipo de gás relacionado ao
combustível das empilhadeiras e, principalmente, aos processos de envase de empolas na área de Injetáveis da
fábrica. Em 2014, o cenário permaneceu muito similar ao de 2013.
O óleo diesel é limitado à operação dos geradores de emergência (utilizados apenas em casos de falta de energia) e
bomba de combate a incêndio. Não há ações específicas de redução de consumo deste tipo de óleo, apenas
acompanhamento histórico baseado em valores dos anos anteriores.

MEDIDAS PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA (GRI EN5)
Em 2013, alguns projetos foram implementados na unidade de
Suzano com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica e
aumentar a eficiência da planta. Estima-se uma economia de
aproximadamente 2.160 GJ por ano como resultado destes
projetos.

No entanto, no mesmo período não foi possível observar aumento na eficiência energética, já que o consumo de
energia elétrica por unidade comercial produzida apresentou aumento de 21% em relação a 2012. Este aumento se
efetivou em 2014, quando o indicador de consumo de energia elétrica voltou a cair e atingiu o patamar de 0,117 MWh/
1000 unidades comerciais produzidas.
Dentre os projetos implantados estão: otimização do consumo de energia elétrica em áreas climatizadas; melhorias no
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processo de secagem nos leitos fluidizados, reduzindo assim o consumo de água gelada e, como consequência, o
consumo de energia e otimização de muitos outros processos específicos das áreas de produção (alteração da lógica
de operação do sistema de ar condicionado do depósito de matérias-primas; melhorias na filtração de ar externo e na
automação de operação dos geradores de água gelada).
Atualmente, 50% da iluminação noturna do estacionamento da fábrica em Suzano faz uso da tecnologia LED (que
proporciona alto rendimento e baixo consumo) e placas de energia solar, de fonte renovável, que geram cerca de
14.000 KW/ano de energia, e, portanto, economia de 14.000 KW/ano (ou 50,4 GJ) em iluminação no estacionamento.
Além disso, o restaurante é todo iluminado com LED. A redução do consumo de energia referente à iluminação de
LED do estacionamento e refeitório foi calculada em 30.000 KW/ano (ou 108 GJ).
Para 2015, o objetivo é iniciar o projeto de substituição de 90% das lâmpadas fluorescentes atualmente instaladas na
fábrica (aproximadamente 11.000 unidades) pelo sistema LED. Ao término do projeto, prevê-se uma economia de
1.000 MWh/ano. Adicionalmente, a meta para 2015 é reduzir o consumo de energia elétrica em MWh/ 1000 unidades
produzidas de 0,117 para 0,114.
Na Medley, foram implantados vários projetos buscando a minimização do consumo de energia, que resultaram em
economia estimada em 3.721 GJ em 2013.
No escopo dos projetos do processo produtivo estão: redução no consumo de ar comprimido pela correção dos set
points dos equipamentos e correção de vazamentos; monitoramento do chiller de acordo com a demanda de
produção, além de instalação de novo chiller utilizando a tecnologia de compressores com indução magnética;
redução da pressão geral da linha de água potável; monitoramento contínuo dos filtros HVAC até sua capacidade
máxima, realizando a troca antes de sua máxima saturação, entre outros.
Notas relevantes:
Por uma questão de estruturação interna dos resultados a fim do atendimento à GRI, a unidade da Medley de
Brasília relatará seus indicadores ambientais no próximo relatório a ser divulgado pelo Grupo Sanofi, em
2016 (referente a 2015);
A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e ainda não relata seus indicadores
ambientais, por uma questão de estruturação interna dos resultados, que atendem a metodologia própria. A
meta é a inclusão desses dados, segundo a metodologia da GRI, também no relatório do Grupo Sanofi 2015.
Topo da página
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Estrutura organizacional no Brasil (GRI 2.6, 4.1)
O Grupo Sanofi no Brasil é composto pelas empresas Sanofi Farma, Medley, Merial, Sanofi Pasteur, Genzyme e
Merial. Como sociedade de responsabilidade limitada e capital fechado, não é registrada na Bolsa de Valores no
Brasil.
A Sanofi Farma, Medley, Merial e Genzyme mantêm estruturas de governança e entidades jurídicas distintas. Já a
Sanofi Pasteur é uma empresa integrada juridicamente à Sanofi Farma.
Os diretores das cinco entidades que integram o presente relatório, baseados em São Paulo ou Campinas, têm
autonomia para tomar decisões locais, dentro de suas respectivas alçadas de responsabilidade e de acordo com as
diretrizes definidas pela matriz do Grupo Sanofi, sediada em Paris, na França.
A estrutura do Grupo no Brasil tem por objetivo estimular uma visão estratégica transversal e promover sinergia entre
os diferentes negócios. Para isso, está organizada da seguinte forma:
Uma diretoria executiva composta pelo diretor-país e por cinco diretores-gerais (e seus respectivos comitês de
direção) que asseguram as operações de cada uma das empresas/divisões; (GRI 4.2)
Um comitê-país reúne os principais dirigentes das operações no Brasil e os diretores das principais funções
transversais: Financeiro, Comercial, Recursos Humanos, Industrial, Legal, Médico, Pesquisa, Relações Institucionais
e Comunicação/RSC;
As operações farmacêuticas da subsidiária (Sanofi Farma e Medley) respondem para a vice-presidência da Região
América Latina, instalada em São Paulo;
A área de vacinas responde para a vice-presidência da Unidade de Negócios América Latina da Sanofi Pasteur,
sediada no México;
As operações da Genzyme no Brasil respondem para a vice-presidência da Genzyme na América Latina, sediada no
Rio de Janeiro;
A diretoria geral da Merial no Brasil, que também tem sob a sua responsabilidade o Paraguai e a Bolívia, reporta-se
à vice-presidência de operações da Região Lapac, situada nos Estados Unidos.
Notas relevantes
Em julho de 2013, ocorreu a saída do diretor-geral do Grupo Sanofi no Brasil, que acumulava o cargo de
vice-presidente sênior para América Latina. Foram nomeados dois novos executivos para ocupar a diretoriageral para o Grupo Sanofi no Brasil e a vice-presidência para a América Latina.
Em novembro de 2014, foi anunciado o novo diretor-geral para o Grupo Sanofi no Brasil, com posse prevista
para 1º de janeiro de 2015. O novo executivo substitui o diretor-geral que ocupou a posição até setembro de
2014.

FORMAÇÃO DOS COMITÊS E PERFIL DOS DIRETORES E EXECUTIVOS
As empresas do Grupo no Brasil não têm membros independentes ou não executivos, nem acionistas minoritários na
composição dos comitês mencionados. (GRI 4.3) As mulheres em cargos de diretoria, considerando o efetivo do
Grupo no Brasil representaram 31% do total em 2014. Ainda sobre indicadores de diversidade, nenhum (a) diretor (a)
do Grupo possui algum tipo de deficiência.
Considerando os executivos que integram os comitês de direção das cinco empresas participantes deste relatório em
2014, 1,8% têm idade entre 25 e 35 anos, 75% têm idade entre 35 e 50 anos, e 23,2% têm idade acima de 50 anos.
Nota relevante: confira no Pilar Pessoas a Tabela 3 - Indicadores de diversidade de colaboradores e órgãos de
governança
Os comitês de direção são constituídos de executivos altamente qualificados e de longa experiência em suas áreas de
atuação. Os profissionais que ocupam cargos de responsabilidade técnica específica estão devidamente registrados
em seus conselhos de classe.
Comitês gerenciais e de negócios são realizados regularmente, constando de suas pautas a análise e avaliação de
risco. Possíveis riscos e pontos levantados nestas reuniões são endereçados ao comitê diretivo e incluídos nos
relatórios mensais. Os membros do mais alto nível de gerenciamento estão cientes e são responsáveis pela avaliação
de riscos sob sua área de domínio, responsabilidade esta que consta expressamente da descrição de seus cargos.
Estes riscos abrangem aspectos como ética concorrencial, corrupção, risco ambiental, saúde e segurança dos
colaboradores, segurança de pacientes e consumidores, entre outros. (GRI 4.7 e 4.10)
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A política de remuneração dos executivos não está diretamente vinculada ao desempenho social e ambiental da
empresa. (GRI 4.5 e 4.10)
Nota relevante:
Diretores da região América Latina, criada em 2011, com sede em São Paulo, estão juridicamente alocados
na entidade Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda., mas não respondem diretamente pela gestão das filiais
brasileiras;
Considerando apenas o efetivo de diretores da região América Latina sediada em São Paulo, o conjunto de
mulheres diretoras representa 36,36%;
Está em discussão a criação de um Comitê de Risco multi-empresas para implementação em 2015;
2013 foi o ano inicial dos Comitês de Compliance, que não tiveram, no período, uma frequência estabelecida.
Em 2014, foram conduzidas 35 reuniões dos Comitês de Compliance no Grupo – é esperado ao menos um
Comitê por trimestre, em cada uma das empresas do Grupo. Estes Comitês têm a missão de rever, monitorar
e identificar qualquer questão que possa impactar a operação do negócio, seu desempenho ou reputação. É
responsável pela aplicação do Código de Ética, políticas e procedimentos nas interações com profissionais
de saúde e governos.
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Investimentos e política de crescimento (GRI 2.8)
O Grupo Sanofi vem contribuindo há várias décadas para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil por
meio de uma sólida presença industrial e de um abrangente portfólio de medicamentos, adaptados à realidade
brasileira.
Esta estratégia tem se intensificado na última década, período em que o Grupo aplicou mais de 1 bilhão de euros no
País, incluindo a aquisição da Medley em 2009. Além dos investimentos na plataforma industrial, destacam-se nesta
trajetória os realizados em pesquisa. Desde 2004, quando foi criado o Grupo Sanofi-Aventis, foram aplicados mais de
125 milhões de dólares em pesquisa clínica e estudos epidemiológicos no Brasil, além do estabelecimento de uma
relação colaborativa com centros de pesquisa em todo o País, aumentando o apoio a iniciativas locais de fomento à
inovação e firmando parcerias com várias instituições públicas e privadas.
O Grupo também tem gerado milhares de empregos diretos e indiretos em sua cadeia, sendo reconhecido por ter um
dos maiores investimentos em treinamento e desenvolvimento de empregados do setor.
Graças a este fluxo constante e significativo de investimentos, a subsidiária brasileira se tornou a quinta maior
operação do Grupo e responde hoje por mais de 40% dos negócios realizados na região América Latina, fortalecida
por uma infraestrutura industrial adequada e um portfólio capaz de atender às demandas locais. (GRI FG
Desempenho Econômico)
Em setembro de 2014, a Merial, divisão de saúde animal do Grupo Sanofi, anunciou investimentos de R$ 180
milhões para a construção de uma nova fábrica de vacinas para febre aftosa e R$ 55 milhões para ampliação
de uma moderna planta do parasiticida Nexgard, produto mastigável voltado ao controle de pulgas e carrapatos
em cães.
Esta expansão na estrutura de fabricação do Nexgard, que deverá ser comercializado no Brasil em 2015, prevê
a triplicação da produção, permitindo a exportação para mais de 100 países. Até então, o produto, lançado em
2014, era exportado para os Estados Unidos e a União Européia.

DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO (GRI EC1)
DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO (EM %) GRUPO SANOFI*

2011

2012

2013

2014

Acionistas

2,70%

0%

0%

0%

Colaboradores (remuneração e benefícios para empregados)

24,54%

43,54%

106,10%

34,92%

Governo

26,79%

14,83%

54,65%

60,12%

Juros e aluguéis (remuneração de capital de terceiros)

9,87%

19,00%

55,29%

13,78%

Investimentos na comunidade

0,10%

0,12%

0,43%

0,14%

*Os valores referentes a 2011 e 2012 foram corrigidos. Importante salientar que, para 2011 e 2012, o resultado inclui as empresas Sanofi
Farma, Sanofi Pasteur, Medley e Genzyme. A partir de 2013, além das empresas destacadas, também foi incluído o resultado da Merial.

Em 2014, o Grupo Sanofi melhorou seu desempenho operacional em relação a 2013, elevando os patamares de
tributação sobre a renda, principalmente impulsionado pelas receitas geradas no ano (44% maiores que 2013). Uma
política financeira eficiente em 2014 reduziu o endividamento do Grupo e sua exposição financeira com terceiros. Isso
possibilitou uma maior produtividade e gestão das matérias primas utilizadas na produção.
Acesse os resultados financeiros globais do Grupo Sanofi aqui.
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INVESTIMENTOS NA COMUNIDADE: COERÊNCIA E VISÃO DE LONGO PRAZO (GRI
EC1)
O Grupo Sanofi Brasil investe anualmente uma média de oito milhões de reais em ações e programas que
priorizam a saúde e a infância, e as populações desfavorecidas.
Os programas são, em sua maioria, de longo prazo e focados em prevenção, educação, humanização e acesso a
medicamentos, beneficiando, em média, 2,5 milhões de brasileiros por ano.
Em 2013, a Sanofi Farma e Pasteur investiram R$ 5.375.815,55* em apoio e patrocínio a projetos sociais - deste
total, R$ 3.983.803,00 são provenientes de verbas incentivadas. Já em 2014, as empresas investiram R$
3.367.550,00*, sendo R$ 2.631.000,00 provenientes de verbas incentivadas.
*Nota: não contempla os investimentos realizados pela Sanofi através do Programa de Acesso a
Medicamentos, onde o Glucantime® é comercializado a um preço diferenciado. O preço do medicamento
foi calculado de acordo com uma base histórica, do contexto do mercado. Entretanto, a partir de 2015, o
mesmo será revisado.
Em 2013, a Genzyme investiu, com incentivos fiscais, R$ 71.000,00 em projetos de entidades sociais e adotou,
pelo menos, um programa idêntico ao da matriz, mas com ações definidas localmente. Em 2014, o investimento
com incentivos fiscais foi de R$ 150.000,00.
A meta para o próximo relatório é a divulgação dos detalhes e valores de investimento social de todas as
empresas do Grupo.
Conheça os principais projetos sociais da Sanofi, destacados no Pilar Pessoas.
Conheça os principais projetos sociais ligados à saúde no Pilar Pacientes.
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Contato Mapa do Site Ajuda Menções Legais Copyright © Sanofi 2011-2016. Todos os direitos reservados. Atualizado em: 14 de Outubro de 2016

http://rsc.sanofi.com.br/web/nossa_visao/empresa/governanca_corporativa/investimentos_politica[14/10/2016 15:43:47]

Voce esta deixando o site RSC Sanofi no Brasil

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
NOSSA VISÃO

PACIENTES

ÉTICA

PESSOAS

PLANETA

Ferramenta de pesquisa

Você está aqui: Home

VOCE ESTA DEIXANDO O SITE RSC SANOFI NO BRASIL
Você está prestes a visitar um outro site da Sanofi em Brasil.
www.medicalservices.com.br
Voltar

Contato Mapa do Site Ajuda Menções Legais Copyright © Sanofi 2011-2016. Todos os direitos reservados. Atualizado em: 14 de Outubro de 2016

http://rsc.sanofi.com.br/br/pt/extlink.jsp?el=245A1569-B273-4A08-B953-13F1A36B310B[14/10/2016 15:44:26]

Compromisso de educação em diabetes - RSC - Sanofi no Brasil

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
NOSSA VISÃO

PACIENTES

ÉTICA

PESSOAS

PLANETA

Ferramenta de pesquisa

Você está aqui: Home > Pacientes > Profissionais de Saúde e Pacie... > Iniciativas de educação para p... > Compromisso de educação em dia...
Tamanho do texto
Iniciativas de acesso à
saúde
Cooperação e parcerias
científicas
Qualidade dos produtos
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
E PACIENTES: MANTER
CANAIS ABERTOS

Iniciativas de
educação para
pacientes
Compromisso de
educação em diabetes
Plataforma de
comunicação digital
para pacientes
Atenção às informações
dadas aos
consumidores de
medicamentos
Consumo responsável

A-

A+

| Compartilhar

Compromisso de educação em diabetes
Há anos, a Sanofi Farma se une aos principais players, públicos e privados, para ampliar a conscientização sobre a
expansão da epidemia de diabetes e a necessidade de buscar medidas efetivas de prevenção e controle. As
atividades foram estruturadas em três grandes processos (informação e conscientização; prevenção e controle e;
cuidados e reinserção social do paciente com diabetes), que complementam a abordagem terapêutica e têm se
mostrado essenciais para aumentar o engajamento dos pacientes na redução do impacto e das principais
complicações do diabetes.

PLATAFORMA STARBEM
Plataforma para apoiar os pacientes no tratamento do diabetes. Veja mais
detalhes aqui.

PROJETO PROMOVE DEBATE SOBRE DIABETES NAS ESCOLAS
Conheça o Programa Kids - Crianças e o Diabetes nas Escolas, que visa a promover um ambiente escolar seguro
para crianças e jovens com diabetes tipo 1.

COMIDA QUE CUIDA 2 - O PRAZER NA MESA E NA VIDA DE QUEM TEM DIABETES
Parte de uma coleção lançada pela Sanofi Farma em 2006, a publicação traz receitas e dicas de como conviver com o
diabetes de maneira prazerosa. Distribuído gratuitamente em hospitais e clínicas, a versão integral está disponível no
site corporativo da empresa.
Conheça também a exposição Vias do Coração.

SANOFI PATROCINA ATLETAS COM DIABETES
No dia 30 de agosto de 2013, onze atletas de diferentes nacionalidades que
têm diabetes tipo 1 sairam rumo ao Norte da Tanzânia, fronteira com o
Quênia, dispostos a subir o monte Kilimanjaro e a provar que quem tem
diabetes pode fazer tudo, sim. A chave, como em qualquer quesito na vida,
está no equilíbrio. Dos 11, dois são brasileiros: Alexei Caio e Marcelo Bellon,
integrantes do Diabetes e Desportes, grupo de atletas de alta performance
apoiado pela Sanofi.
Em 2014, a iniciativa chegou a Machu Picchu, no Peru. 13 atletas com
diabetes tipo 1 enfrentaram os desafios para alcançar o topo da montanha, a
4.600 metros de altitude. A expedição ocorreu no final de julho e também
teve a participação de dois brasileiros: Alexei Caio, que já havia participado
da iniciativa em 2013, e Mauro Scharf, endocrinologista, ambos com
experiência em montanhismo e atividades radicais. Junto com a World Tour
Diabetes, a Sanofi patrocinou a escalada.

AÇÃO PELO DIA MUNDIAL DO DIABETES
Em 2014, a Sanofi apoiou a realização de uma corrida exclusiva em São Paulo: "Correr e Caminhar para Viver Bem".
A iniciativa consiste em informar a população sobre o que é diabetes e seus riscos para saúde, orientando e
conscientizando as pessoas para uma melhor qualidade de vida, envolvendo prática esportiva e nutrição.
Topo da página
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Plataforma de comunicação digital para pacientes (GRI 4.16)
Há mais de 14 anos, a Sanofi vem construindo uma sólida estrutura de comunicação por meio de novas mídias
digitais. Entendendo a necessidade de acompanhar a evolução tecnológica e as diferentes formas de interação entre a
sociedade, a Sanofi está presente no meio digital com 47 sites, 3 aplicativos para mobile e 33 perfis em redes sociais,
como Facebook, Twitter e Youtube. As iniciativas visam a estreitar o relacionamento com os diferentes públicos, desde
médicos, farmacêuticos e empregados até pacientes. No banco de dados da empresa já estão cadastrados mais de
123 mil profissionais da área da saúde e cerca de 100 mil pacientes. No total, já foram mais de 11 milhões de acessos
aos canais do Grupo na web.
A empresa investe no desenvolvimento de iniciativas digitais, que prestam serviços de informação, orientação e apoio
social aos pacientes e familiares, além da divulgação de conteúdos sobre doenças, prevenção e tratamento em
diversas especialidades médicas, à sociedade e aos profissionais.
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empresas do Grupo Sanofi:
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GRUPO SANOFI
Farma
Medley
Genzyme
Merial
Pasteur

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Medical Services
Ao Farmacêutico
Revista Digital Doutorandos
PrimaDose
Thryogen
PECTEV
Webvet

CONSUMIDORES E PACIENTES
Dor e Febre
Saúde da Mulher
Saúde da Criança
Saúde Óssea e Respiratória
Coração, Circulação e Endócrina
Sistema Nervoso Central
Beleza e Bem-estar
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Doenças Raras
Vacinas
Saúde Animal
Conheça todas as iniciativas digitais da Sanofi em www.sanofi.com.br/digital
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Informação e educação continuada a profissionais de saúde
(GRI 4.16)
Confira algumas iniciativas da Sanofi no apoio e desenvolvimento dos profissionais de saúde, buscando dar uma
contribuição efetiva para a promoção da saúde pública brasileira:

PORTAL MEDICAL SERVICES
O Portal Medical Services, site exclusivo para médicos e
profissionais de saúde, registrou, em 2013, mais de 128 mil novos
cadastros. Criado em 2000, o canal oferece conteúdo científico,
serviços e ferramentas que facilitam a vida deste público, permitindo
constante atualização em sua prática clínica.
O conteúdo é gerido por um conselho editorial formado por médicos em diversas especialidades e inclui aulas online bibliotecas virtuais, artigos científicos e agenda de eventos, entre outras funcionalidades.
Em 2014, foram realizados trabalhos abrangentes de reorganização estrutural, visual e de navegabilidade, cujo
objetivo foi aperfeiçoar a plataforma que conta com mais de 150 mil profissionais de saúde cadastrados.
Em 2015, a meta é firmar parcerias com instituições nacionais e internacionais que trabalham com programa de
educação continuada, consolidar o núcleo editorial e focar na excelência e relevância do conteúdo para o profissional
de saúde.
Conheça em: http://www.medicalservices.com.br.

ACADEMIA CONEXÃO SANOFI
É um Programa de Educação Farmacêutica Continuada que, desde 2012, visa a
desenvolver e capacitar gestores, farmacêuticos e balconistas com aulas presenciais
em diversas regiões do Brasil, sobre temas de saúde ministrados por residentes ou
médicos locais e palestras sobre a atuação do farmacêutico no cenário atual.
Desde sua criação, mais de 10 mil pessoas já foram impactadas pelo programa. O
maior objetivo do projeto é o fortalecimento da relação comercial entre Sanofi e o
varejo farmacêutico (redes e independentes).

Para 2015, está previsto o lançamento do portal Academia Conexão Sanofi, via uma plataforma online de
treinamentos, com trilhas de aprendizagem preparadas pela própria Sanofi e cursos de extensão a distância
certificados por uma universidade.

LADO A LADO COM O FARMACÊUTICO
A Medley trabalha na aproximação e no relacionamento com as
redes de farmácia parceiras para promover acesso da população à
saúde. Sabe que o melhor caminho para atingir este objetivo passa
pela informação e conhecimento dos profissionais envolvidos, além
de um importante processo de construção de confiança.
Em 2014, o programa Ao Farmacêutico chegou a seu oitavo ano
comemorando uma trajetória de sucesso. Ele contempla uma
plataforma digital que visa à qualificação dos farmacêuticos e seu
compromisso no uso correto dos medicamentos. O site já contava
em 2013 com 32 mil pessoas cadastradas, com 27.986 acessos de
janeiro a dezembro (média de 2.332 por mês).
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Atualmente, o site disponibiliza 22 e-learnings - a cada módulo, o farmacêutico pode realizar uma prova para testar
seu aprendizado e receber um certificado em cada tema. Em 2014, 4.121 provas foram realizadas e 3.387 certificados
enviados. Além dos e-learnings, o site conta também com 34 boletins e notícias publicadas semanalmente, que
abordam temas também do âmbito farmacêutico.
Em 2014, o programa deu início à modernização da plataforma digital, com conclusão prevista para o final de 2015. O
projeto prevê novo layout, mais ferramentas interativas e dinâmicas, com novos conteúdos e funcionalidades.
Iniciativas fora do ambiente virtual também fazem parte do programa. Em 2013, foram realizadas palestras em oito
importantes universidades brasileiras, de diversas regiões, além da participação no Congresso Paulista de
Farmacêuticos, que impactou quatro mil profissionais, e de outras atividades em redes privadas. Em 2014, foram
realizadas palestras em redes de farmácias, de diversas regiões, além da parceria com o Conselho Regional de
Farmácia de São Paulo, apoiando eventos junto a farmacêuticos.
Estas ações traduzem a visão da Sanofi Brasil sobre o papel fundamental exercido pelo farmacêutico, principal
interlocutor do consumidor final. Assim, por meio de ações pioneiras, contribui para ampliar a qualificação desse
importante profissional da cadeia da saúde.

OS TRÊS PILARES DO PROGRAMA:
Site: onde o farmacêutico encontra cursos gratuitos on-line para atualizações sobre farmacoterapia, gestão de
negócios, farmacovigilância e legislação e ferramentas de uso cotidiano;
Boletins: guias rápidos para consulta, disponíveis no site e também versão impressa entregues pelos
consultores da Medley aos farmacêuticos das drogarias e farmácias parceiras;
Cursos presenciais: conhecimento e atualização de farmacêuticos, incentivando a prescrição responsável e a
atenção diferenciada, favorecendo a fidelização do cliente.
Acesse: www.aofarmaceutico.com.br

CONGRESSO DE MEDICINA TROPICAL
Em agosto de 2013, a Sanofi Pasteur participou do Congresso de
Medicina Tropical (MedTrop) em Campo Grande. Mais de 200
participantes discutiram sobre epidemiologia, diagnósticos, biologia
molecular e vacinação sobre a dengue. O diálogo sobre a vacina
candidata da Sanofi Pasteur foi conduzido pelo Dr. Nicholas
Jackson, responsável global de pesquisa e desenvolvimento da
vacina contra dengue.
A Genzyme também participou abordando o tema “Leishmaniose
Visceral ou Doença de Gaucher?”. O MedTrop de 2013 teve mais de
mil inscritos.
Em 2014, pelo oitavo ano seguido, a Sanofi Pasteur novamente apoiou e participou do evento, realizado em Rio
Branco, no Acre. A organização é a única empresa privada a apoiar o encontro. O Medtrop 2014 reuniu especialistas
de nove países e mais de 1.200 participantes.
Entre diversos temas de fundamental importância para a medicina, como o desenvolvimento sustentável da Amazônia
e o vírus Ebola, outro tópico de grande destaque foi o simpósio-satélite “Primeira Vacina Contra a Dengue: Evidências
do Estudo de Fase III”, realizado pela Sanofi Pasteur, para mais de 250 pessoas.
Foram apresentados dados epidemiológicos sobre a evolução da dengue no Brasil nos últimos anos e as populações
de risco, como crianças menores de 2 anos de idade, idosos acima de 60 anos e gestantes, bem como os resultados
do primeiro estudo de eficácia de fase III da vacina contra a dengue, conduzido em cinco países da Ásia, que envolveu
mais de 10 mil pacientes, entre crianças de 2 a 14 anos.

DIÁLOGO COM A CLASSE MÉDICA
A Genzyme mantém ações de diálogo com a classe médica em todas as suas áreas de tratamento. Conheça algumas
delas, ocorridas em 2013 e 2014:
Academy of Knowledge em Esclerose Múltipla
Realizado pela primeira vez em 2014, o programa reuniu especialistas, inclusive internacionais, num encontro que
abordou as novas terapias não injetáveis para a esclerose múltipla.
AdvisoryBoard de Hipercolesterolemia Familiar (HF)
Educação médica sobre hipercolesterolemia familiar (HF), com o encontro “Os Desafios da Hipercolesterolemia
Familiar no Brasil”.
Advisory Board de Reumatologia
Desenvolvido por um grupo de dez reumatologistas brasileiros para discutir a doença de Pompe e o diagnóstico
diferencial.
Educação Médica Continuada em Fabry
Visa a disseminar conhecimento entre os médicos sobre a doença de Fabry e tratamento. Os encontros ocorrem nos
principais estados do País.
Encontros da Rede Brasileira de Pompe (Rebrepom)
Voltado para médicos tratadores envolvidos com a doença de Pompe, o programa proporciona debates e
conhecimento. Sob o nome de Rebrepoms Satélites, ocorrem durante o ano em várias cidades do país. Em 2014,
ocorreram em Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre e São Paulo.
Encontro de Tratadores de Gaucher
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Tem como objetivo disseminar conhecimentos entre médicos sobre a doença de Gaucher e seu tratamento.
Latam Pompe Simposium
Simpósio sobre a doença de Pompe com a presença de médicos de diferentes países da América Latina.
Programa Projeto Enfermeiros
Capacitação anual voltada a enfermeiros, organizada pela Área Médica da Genzyme.
Conheça aqui algumas iniciativas da Sanofi voltadas à inovação com profissionais de saúde.
Confira aqui informações sobre a iniciativa Cuidadores da Sanofi.
Topo da página
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Informação e educação continuada a profissionais de saúde
(GRI 4.16)
Confira algumas iniciativas da Sanofi no apoio e desenvolvimento dos profissionais de saúde, buscando dar uma
contribuição efetiva para a promoção da saúde pública brasileira:

PORTAL MEDICAL SERVICES
O Portal Medical Services, site exclusivo para médicos e
profissionais de saúde, registrou, em 2013, mais de 128 mil novos
cadastros. Criado em 2000, o canal oferece conteúdo científico,
serviços e ferramentas que facilitam a vida deste público, permitindo
constante atualização em sua prática clínica.
O conteúdo é gerido por um conselho editorial formado por médicos em diversas especialidades e inclui aulas online bibliotecas virtuais, artigos científicos e agenda de eventos, entre outras funcionalidades.
Em 2014, foram realizados trabalhos abrangentes de reorganização estrutural, visual e de navegabilidade, cujo
objetivo foi aperfeiçoar a plataforma que conta com mais de 150 mil profissionais de saúde cadastrados.
Em 2015, a meta é firmar parcerias com instituições nacionais e internacionais que trabalham com programa de
educação continuada, consolidar o núcleo editorial e focar na excelência e relevância do conteúdo para o profissional
de saúde.
Conheça em: http://www.medicalservices.com.br.

ACADEMIA CONEXÃO SANOFI
É um Programa de Educação Farmacêutica Continuada que, desde 2012, visa a
desenvolver e capacitar gestores, farmacêuticos e balconistas com aulas presenciais
em diversas regiões do Brasil, sobre temas de saúde ministrados por residentes ou
médicos locais e palestras sobre a atuação do farmacêutico no cenário atual.
Desde sua criação, mais de 10 mil pessoas já foram impactadas pelo programa. O
maior objetivo do projeto é o fortalecimento da relação comercial entre Sanofi e o
varejo farmacêutico (redes e independentes).

Para 2015, está previsto o lançamento do portal Academia Conexão Sanofi, via uma plataforma online de
treinamentos, com trilhas de aprendizagem preparadas pela própria Sanofi e cursos de extensão a distância
certificados por uma universidade.

LADO A LADO COM O FARMACÊUTICO
A Medley trabalha na aproximação e no relacionamento com as
redes de farmácia parceiras para promover acesso da população à
saúde. Sabe que o melhor caminho para atingir este objetivo passa
pela informação e conhecimento dos profissionais envolvidos, além
de um importante processo de construção de confiança.
Em 2014, o programa Ao Farmacêutico chegou a seu oitavo ano
comemorando uma trajetória de sucesso. Ele contempla uma
plataforma digital que visa à qualificação dos farmacêuticos e seu
compromisso no uso correto dos medicamentos. O site já contava
em 2013 com 32 mil pessoas cadastradas, com 27.986 acessos de
janeiro a dezembro (média de 2.332 por mês).
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Atualmente, o site disponibiliza 22 e-learnings - a cada módulo, o farmacêutico pode realizar uma prova para testar
seu aprendizado e receber um certificado em cada tema. Em 2014, 4.121 provas foram realizadas e 3.387 certificados
enviados. Além dos e-learnings, o site conta também com 34 boletins e notícias publicadas semanalmente, que
abordam temas também do âmbito farmacêutico.
Em 2014, o programa deu início à modernização da plataforma digital, com conclusão prevista para o final de 2015. O
projeto prevê novo layout, mais ferramentas interativas e dinâmicas, com novos conteúdos e funcionalidades.
Iniciativas fora do ambiente virtual também fazem parte do programa. Em 2013, foram realizadas palestras em oito
importantes universidades brasileiras, de diversas regiões, além da participação no Congresso Paulista de
Farmacêuticos, que impactou quatro mil profissionais, e de outras atividades em redes privadas. Em 2014, foram
realizadas palestras em redes de farmácias, de diversas regiões, além da parceria com o Conselho Regional de
Farmácia de São Paulo, apoiando eventos junto a farmacêuticos.
Estas ações traduzem a visão da Sanofi Brasil sobre o papel fundamental exercido pelo farmacêutico, principal
interlocutor do consumidor final. Assim, por meio de ações pioneiras, contribui para ampliar a qualificação desse
importante profissional da cadeia da saúde.

OS TRÊS PILARES DO PROGRAMA:
Site: onde o farmacêutico encontra cursos gratuitos on-line para atualizações sobre farmacoterapia, gestão de
negócios, farmacovigilância e legislação e ferramentas de uso cotidiano;
Boletins: guias rápidos para consulta, disponíveis no site e também versão impressa entregues pelos
consultores da Medley aos farmacêuticos das drogarias e farmácias parceiras;
Cursos presenciais: conhecimento e atualização de farmacêuticos, incentivando a prescrição responsável e a
atenção diferenciada, favorecendo a fidelização do cliente.
Acesse: www.aofarmaceutico.com.br

CONGRESSO DE MEDICINA TROPICAL
Em agosto de 2013, a Sanofi Pasteur participou do Congresso de
Medicina Tropical (MedTrop) em Campo Grande. Mais de 200
participantes discutiram sobre epidemiologia, diagnósticos, biologia
molecular e vacinação sobre a dengue. O diálogo sobre a vacina
candidata da Sanofi Pasteur foi conduzido pelo Dr. Nicholas
Jackson, responsável global de pesquisa e desenvolvimento da
vacina contra dengue.
A Genzyme também participou abordando o tema “Leishmaniose
Visceral ou Doença de Gaucher?”. O MedTrop de 2013 teve mais de
mil inscritos.
Em 2014, pelo oitavo ano seguido, a Sanofi Pasteur novamente apoiou e participou do evento, realizado em Rio
Branco, no Acre. A organização é a única empresa privada a apoiar o encontro. O Medtrop 2014 reuniu especialistas
de nove países e mais de 1.200 participantes.
Entre diversos temas de fundamental importância para a medicina, como o desenvolvimento sustentável da Amazônia
e o vírus Ebola, outro tópico de grande destaque foi o simpósio-satélite “Primeira Vacina Contra a Dengue: Evidências
do Estudo de Fase III”, realizado pela Sanofi Pasteur, para mais de 250 pessoas.
Foram apresentados dados epidemiológicos sobre a evolução da dengue no Brasil nos últimos anos e as populações
de risco, como crianças menores de 2 anos de idade, idosos acima de 60 anos e gestantes, bem como os resultados
do primeiro estudo de eficácia de fase III da vacina contra a dengue, conduzido em cinco países da Ásia, que envolveu
mais de 10 mil pacientes, entre crianças de 2 a 14 anos.

DIÁLOGO COM A CLASSE MÉDICA
A Genzyme mantém ações de diálogo com a classe médica em todas as suas áreas de tratamento. Conheça algumas
delas, ocorridas em 2013 e 2014:
Academy of Knowledge em Esclerose Múltipla
Realizado pela primeira vez em 2014, o programa reuniu especialistas, inclusive internacionais, num encontro que
abordou as novas terapias não injetáveis para a esclerose múltipla.
AdvisoryBoard de Hipercolesterolemia Familiar (HF)
Educação médica sobre hipercolesterolemia familiar (HF), com o encontro “Os Desafios da Hipercolesterolemia
Familiar no Brasil”.
Advisory Board de Reumatologia
Desenvolvido por um grupo de dez reumatologistas brasileiros para discutir a doença de Pompe e o diagnóstico
diferencial.
Educação Médica Continuada em Fabry
Visa a disseminar conhecimento entre os médicos sobre a doença de Fabry e tratamento. Os encontros ocorrem nos
principais estados do País.
Encontros da Rede Brasileira de Pompe (Rebrepom)
Voltado para médicos tratadores envolvidos com a doença de Pompe, o programa proporciona debates e
conhecimento. Sob o nome de Rebrepoms Satélites, ocorrem durante o ano em várias cidades do país. Em 2014,
ocorreram em Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre e São Paulo.
Encontro de Tratadores de Gaucher
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Tem como objetivo disseminar conhecimentos entre médicos sobre a doença de Gaucher e seu tratamento.
Latam Pompe Simposium
Simpósio sobre a doença de Pompe com a presença de médicos de diferentes países da América Latina.
Programa Projeto Enfermeiros
Capacitação anual voltada a enfermeiros, organizada pela Área Médica da Genzyme.
Conheça aqui algumas iniciativas da Sanofi voltadas à inovação com profissionais de saúde.
Confira aqui informações sobre a iniciativa Cuidadores da Sanofi.
Topo da página
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T2: Índices de saúde e segurança (GRI LA7)
O sistema de regras aplicado no registro e relato de estatísticas de acidentes do Grupo Sanofi segue as
recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e também regras internas e de compliance, de
acordo com a legislação nacional.
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TABELAS

T1: Principais
indicadores Pessoas da
Sanofi Brasil
T2: Índices de saúde e
segurança
T3: Indicadores de
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empregados e órgãos
de governança

Nas tabelas, as taxas foram calculadas considerando o número total de lesões, dias perdidos, casos de doenças
ocupacionais e dias com falta no período (absenteísmo), divididos pelo total de horas trabalhadas - o resultado foi
multiplicado por 200.000, de acordo com a metodologia GRI. Os dados incluem informações sobre pequenas lesões
no âmbito de primeiros socorros, e os "dias perdidos" referem-se a "dias corridos".
Zero acidentes fatais: esta é a meta de longo prazo do Grupo Sanofi. Como metas de curto prazo, as diretrizes são de
não ultrapassar a taxa de acidentes do ano anterior e, como meta global, a redução de 30% no número de lesões
músculo-esquelética (como tendinites) em relação ao ano anterior.
Notas relevantes:
Por uma questão de estruturação interna dos resultados a fim do atendimento à GRI, a unidade da Medley de
Brasília relatará seus indicadores de saúde e segurança no próximo relatório a ser divulgado pelo Grupo
Sanofi, em 2016 (referente a 2015);
A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e ainda não relata seus indicadores
de saúde e segurança por uma questão de estruturação interna dos resultados, que atendem a metodologia
própria. A meta é a inclusão desses dados, segundo a metodologia da GRI, também no relatório do Grupo
Sanofi 2015.

SANOFI FARMA, SANOFI PASTEUR E GENZYME - SEDE E FORÇA DE VENDAS
ÍNDICES DE SAÚDE E SEGURANÇA:
EMPREGADOS*

2011

SANOFI FARMA, SANOFI PASTEUR E
GENZYME (SEDE E FORÇA DE
VENDAS)

HOMENS

2012
MULHERES

HOMENS

2013

2014

MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS E
MULHERES

Taxa de lesões

0

0

0,09

0,09

0

0,05

0,26**

Taxa de dias perdidos

0

0

0

1,33

0

17,23

22,09**

Taxa de absenteísmo

220,89**

186,84**

134,01**

128,07**

* Não foi possível separar os dados por região.
** Não foi possível separar os dados por gênero.

O aumento verificado na taxa de dias perdidos corresponde a um acidente ocorrido em 2013, onde uma empregada
permaneceu afastada durante 306 dias.
Não houve doenças ocupacionais ou óbitos de empregados e/ou terceiros no período de relato.

ÍNDICES DE SAÚDE E SEGURANÇA:
TERCEIROS

2011

SANOFI FARMA E SANOFI PASTEUR
(SEDE E FORÇA DE VENDAS)

HOMENS

2012
MULHERES

HOMENS

2013

2014*

MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS E
MULHERES

Taxa de lesões

0,23

0

0

0

0

0

0,21

Taxa de dias perdidos

1,61

0

0

0

0

0

1,75

* Não foi possível separar os dados por gênero.

Não há monitoramento dos dados referentes ao absenteísmo de terceiros.
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SANOFI FARMA – UNIDADE INDUSTRIAL DE SUZANO
Não houve doenças ocupacionais ou óbitos de empregados no período de relato. Em 2013, houve um aumento nas
taxas de lesões em função, principalmente, do maior número de acidentes de menor gravidade (sem afastamento). A
gravidade dos acidentes decresceu significativamente neste ano, conforme evolução da taxa de dias perdidos.
ÍNDICES DE SAÚDE E
SEGURANÇA: EMPREGADOS*
SANOFI FARMA - SUZANO

2011

2012

HOMENS

MULHERES

2013

HOMENS

2014

MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Taxa de lesões

2,5

2,2

3,0

2,7

4,7

3,2

2,3

2,9

Taxa de dias perdidos

3,5

2,4

14,0

0,0

0,9

1,1

22,7

0,0

Taxa de absenteísmo

314,4

500,1

327,4

533,6

555,3

747,4

472,2

603,0

* Os dados reportados em 2011 e 2012 foram revisados e corrigidos.

Em 2014 observa-se uma redução das taxas de lesão para empregados e terceiros (veja quadro abaixo), com
destaque para zero dias perdidos em 2014, ou seja, zero acidentes com afastamento no ambiente de trabalho,
envolvendo também os dois grupos mencionados. No entanto, foi registrado um acidente de trajeto grave envolvendo
um estagiário da unidade, levando a 126 dias de afastamento em 2014.
ÍNDICES DE SAÚDE E
SEGURANÇA: TERCEIROS*

2011

SANOFI FARMA - SUZANO

HOMENS

2012
MULHERES

2013

HOMENS

2014

MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Taxa de lesões

5,2

13,3

2,7

33,5

11,3

2,6

6,2

2,2

Taxa de dias perdidos

6,49

0

0

12,9

11,3

0

0,0

0,0

* Os dados reportados em 2011 e 2012 foram revisados e corrigidos.

Não houve óbitos de terceiros no período de relato.
Também se observa uma redução no número de lesões entre os terceiros na fábrica em Suzano. Não há
monitoramento de dados referentes a absenteísmo e doenças ocupacionais para este público na unidade.

MEDLEY - UNIDADE INDUSTRIAL DE SUMARÉ
Não houve nenhum caso de doença ocupacional, acidente com afastamento, dias perdidos ou óbito de empregados
no período do relato. Atribuímos a alta taxa de absenteísmo de empregados em 2012 à comunicação de encerramento
da unidade.
ÍNDICES DE SAÚDE E SEGURANÇA: EMPREGADOS*

2011

2012

2013

2014**

Taxa de lesões

0,86

0

3,83

-

Taxa de absenteísmo

1006,23

1024,31

670,16

-

* Não foi possível separar os dados por gênero.
** Não houve monitoramento dos dados, devido ao encerramento do site.

Não há controle dos dados referentes a absenteísmo de terceiros na unidade Medley em Sumaré. Em 2011 e 2012,
não houve nenhuma lesão, doença ocupacional, óbito ou dias perdidos no período relacionados às atividades de
terceiros.

MEDLEY CAMPINAS
A cada acidente ocorrido, com ou sem afastamento ou lesões leves de primeiros socorros, é realizada uma
investigação detalhada com análise crítica das causas raiz para as quais são propostas medidas corretivas.
Não houve nenhum caso de doença ocupacional ou óbito de empregados ou terceiros na unidade. Não realizamos o
controle dos dados referentes a absenteísmo de terceiros, portanto esta taxa não pôde ser calculada.

MEDLEY CAMPINAS INDUSTRIAL
A Medley Campinas Industrial está desde 2011 sem acidentes com afastamento.

ÍNDICES DE SAÚDE E SEGURANÇA: EMPREGADOS*

2011

2012

2013

2014

MEDLEY CAMPINAS INDUSTRIAL

Taxa de lesões

1,23

2,61

1,21

1,04

Taxa de dias perdidos

3,02

0

0

0

Taxa de absenteísmo

604,68

645,31

620,22

N/D**
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* Não foi possível separar os dados por gênero. Acidentes de trajeto não foram contabilizados na resposta. Os dados reportados em 2011
e 2012 foram revisados em 2013 e corrigidos.
**Não foi possível calcular a taxa de absenteísmo em 2014 – tal informação será relatada no próximo Relatório de RSC do Grupo Sanofi, a
ser divulgado em 2016.

ÍNDICES DE SAÚDE E SEGURANÇA: TERCEIROS*
MEDLEY CAMPINAS INDUSTRIAL

2011

2012

2013

2014

Taxa de lesões

0,33

1,17

1,83

2.85

Taxa de dias perdidos

0

0

0

0

2013

2014

* Não foi possível separar os dados por gênero. Acidentes de trajeto não foram contabilizados na resposta.

MEDLEY CAMPINAS COMERCIAL
ÍNDICES DE SAÚDE E SEGURANÇA: EMPREGADOS*

2011

2012

MEDLEY CAMPINAS COMERCIAL

Taxa de lesões

0

0

0

0

Taxa de dias perdidos

0

0

0

0

Taxa de absenteísmo

205,6

151,13

279,5

N/D**

* Não foi possível separar os dados por gênero e região. Acidentes de trajeto não foram contabilizados na resposta. Os dados reportados
em 2011 e 2012 foram revisados em 2013 e corrigidos.
**Não foi possível calcular a taxa de absenteísmo em 2014 – tal informação será relatada no próximo Relatório de RSC do Grupo Sanofi, a
ser divulgado em 2016.

ÍNDICES DE SAÚDE E SEGURANÇA: TERCEIROS*
MEDLEY CAMPINAS COMERCIAL

2011

2012

2013

2014

Taxa de lesões

0

2,02

0

2.55

Taxa de dias perdidos

0

4,03

0

6.36

* Não foi possível separar os dados por gênero e região. Acidentes de trajeto não foram contabilizados na resposta.

MEDLEY CAMPINAS COMERCIAL - VENDAS
Em 2012, houve acidentes com afastamento no período, como pode ser observado na tabela. A diferença significativa
na taxa de absenteísmo, de 2011 para 2012, se deve à mudança de metodologia na avaliação dos atestados médicos.
ÍNDICES DE SAÚDE E SEGURANÇA: EMPREGADOS*

2011

2012

2013

2014

MEDLEY CAMPINAS COMERCIAL VENDAS

Taxa de lesões

0,30

0,60

0,17

0,56

Taxa de dias perdidos

0

7,70

0

12,59

Taxa de absenteísmo

644,49

172,92

121,04

N/D**

* Não foi possível separar os dados por gênero e região. Acidentes de trajeto não foram contabilizados na resposta. Os dados reportados
em 2011 e 2012 foram revisados em 2013 e corrigidos.
**Não foi possível calcular a taxa de absenteísmo em 2014 – tal informação será relatada no próximo Relatório de RSC do Grupo Sanofi, a
ser divulgado em 2016.

Não houve, entre 2011 e 2014, lesões ou dias perdidos por acidente, assim como casos de doenças ocupacionais ou
óbitos de terceiros.
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Conscientização e engajamento dos empregados
Em 2013 e 2014, a Sanofi no Brasil promoveu várias iniciativas de engajamento de empregados às questões
socioambientais: (GRI FG Água/Emissões, Efluentes e Resíduos)

Uso de energia
Conscientização e
engajamento dos
empregados
Redução de impactos
causados ao meio ambiente
e à biodiversidade
Iniciativa voluntária com o
MMA

SEMANA DO MEIO AMBIENTE E DIA MUNDIAL DA ÁGUA
Anualmente, são realizadas campanhas de comunicação interna utilizando mídias digitais (intranet e sites para a
Força de Vendas), além de banners posteriormente reciclados por empresas externas compartilhando as principais
iniciativas da organização e estimulando o compromisso individual de cada empregado.
Além do treinamento sobre o procedimento interno de destinação de resíduos industriais, que inclui a coleta seletiva e
a reciclagem, a unidade em Suzano promove anualmente palestras durante a Semana do Meio Ambiente e
campanhas de conscientização que incluem, entre outras iniciativas, a coleta seletiva de resíduos domésticos, em que
os empregados trazem resíduos recicláveis de suas casas e concorrem a prêmios, além de exposição de projetos de
sustentabilidade de empregados, e de brinquedos preparados pelos filhos de empregados com materiais recicláveis.
A Medley (foto) também promove, anualmente, campanhas de
conscientização, desenvolvendo informativos diários e diversas
atividades. Em 2014, mais de 460 empregados participaram de
um quiz, com questões relacionadas à sustentabilidade e coleta
seletiva, e um grupo de 25 empregados e familiares selecionados
por sorteio fez um passeio em uma fazenda destinada à prática de
turismo ambiental, dentro de uma área de preservação, em
Campinas (SP).

5S FERRAMENTAS DE REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO
A Medley incentiva os departamentos na conquistada certificação do
5S. Os conceitos dessa ferramenta levam os empregados ao ciclo
contínuo de melhoria, colocando em prática regras simples no
consumo de materiais, recursos, tempo, utensílios e equipamentos
redução do desperdício, aumento da qualidade, produtividade e bemestar.
Baseado nesta filosofia, a Medley mantém uma área de SEIRI, que é
um local específico para onde são encaminhados materiais de
escritório em perfeito estado, como pastas, canetas, lápis, plásticos,
clips, grampos, sem utilidade para uma determinada área, para que
possam ser utilizados por outra. Esses materiais são adicionados a uma listagem disponibilizada na intranet.
Antes de requisitar novos materiais de escritório, os empregados verificam se o sistema possui o item desejado
para novo uso.

SIPAT CONTINUADA
Desde o inicio de 2013 a Medley desenvolve um programa de SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho Continuada, com principal objetivo de manter a cultura de HSE – Health, Safety & Environment já
estabelecida, através de campanhas de conscientização mensais.
A cada mês um tema diferente é abordado para disseminar a cultura de HSE, sem perder o foco nos assuntos
relacionados à prevenção de acidentes, preservação ambiental e saúde ocupacional.
Em 2013 foram realizadas 10 campanhas interativas com intensa participação dos empregados, dentre as quais
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podemos citar: distrações, segurança em máquinas, água e segurança no lar. Em 2014, foram realizadas seis
campanhas com participação dos empregados como: segurança no estacionamento, pirâmide de segurança e
segurança das mãos.
O site de Brasília realizou entre 15 e 19 de setembro sua 1ª SIPAT. O evento foi um importante marco para a fábrica e
também para muitos empregados que viveram a experiência pela primeira vez. Durante a semana foram abordados
temas variados, como qualidade de vida, saúde, segurança no trânsito e meio ambiente.

SIPAT NA FÁBRICA DE SUZANO
Em 2014, a Sanofi preparou para seus empregados uma semana repleta de atividades. A abertura da SIPAT foi
realizada em um sábado, com a 1º corrida Dorflex IcyHot Run. Nos demais dias, os empregados expuseram fotos de
seus familiares com a mensagem: “É por este motivo que estamos aqui todos os dias... trabalhando com segurança!”;
participaram de games com perguntas sobre segurança, saúde, meio ambiente e qualidade; conheceram uma
exposição de luvas de segurança e sua aplicabilidade; entre outras atividades.

GINCANA QUALICIPA SENSIBILIZA EMPREGADOS
Suzano promove campanha interna anual que visa a conscientizar
os empregados sobre os temas ligados a qualidade, segurança,
saúde e meio ambiente por meio de ferramentas de prevenção já
existentes na unidade. Em 2013, a gincana teve duração de quatro
meses e envolveu 350 empregados divididos em times de cinco a
dez pessoas. Os principais resultados desta iniciativa foram:
Revisão de processos internos visando a torná-los mais robustos e
seguros; maior participação dos empregados na ginástica laboral;
melhoria no engajamento dos funcionários;
Emissão de 106 cartões de segurança utilizados para identificar e
eliminar situações de risco na fábrica;
Coleta seletiva: arrecadadas 3,88 toneladas de resíduos
recicláveis trazidos de casa pelos empregados;
Arrecadação de roupas: 560 peças de roupas foram doadas à campanha do agasalho da Sanofi;
Arrecadação de alimentos: 160 kg de alimentos não perecíveis foram doados ao asilo Casa São Vicente*;
Arrecadação de livros: 1.906 livros foram vendidos aos empregados durante a semana do meio ambiente. Com
a receita, foram compradas 900 unidades de fraldas, doadas ao asilo Casa São Vicente*.
Em 2014, foi elaborado um álbum de figurinhas com o objetivo de promover a cultura de Qualidade, Segurança,
Saúde e Meio Ambiente. Para conseguir as figurinhas e completar o álbum, os colaboradores tiveram que
desenvolver algumas atividades como: identificar condições inseguras, trazer resíduo reciclável de casa, criar
informativos e apresentar a seus colegas de trabalho, trazer comprovantes de abastecimento de seus veículos
com etanol, elaborar vídeos e paródias, entre outros. Esta atividade contou com a participação de
aproximadamente 600 funcionários.
*A Casa São Vicente em Suzano é um asilo mantido pela prefeitura e também por meio de doações. Em 2013, cuidavam de 28
idosos com a colaboração de uma equipe multidisciplinar.

Nota relevante:
A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e ainda não relata seus indicadores
ambientais, por uma questão de estruturação interna dos resultados, que atendem a metodologia própria. A
meta é a inclusão desses dados, segundo a metodologia da GRI, também no relatório do Grupo Sanofi 2015.
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Programas e campanhas (GRI LA8)
O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), ou Programa Mais Vida, permite acompanhar cada
empregado Grupo Sanofi, seu histórico clínico, doenças pessoais e familiares, por meio de exames periódicos,
admissionais, mudanças de função e retorno ao trabalho.
Desde novembro de 2013, os empregados e seus familiares têm acesso, sem burocracia ou custo, aos medicamentos
(prescritos) da Medley e da Sanofi: ou seja, um subsídio de 100% destes produtos. Os empregados e seus
dependentes também têm direito a um subsídio de 80% em medicamentos de outros fabricantes.

Proteger a saúde dos
funcionários
Programas e
campanhas
Equilibrar vida
profissional e pessoal
Respeito à diversidade
Treinamento e
desenvolvimento de
pessoas
Investimento Social

A Sanofi oferece aos seus empregados os seguintes
programas de promoção da saúde:
Atendimento ambulatorial: presta atendimento de rotina,
urgências e acidentes; dispõe de fisioterapia; realiza
exames admissionais, periódicos e demissionais, além de
treinamento de primeiros socorros para os profissionais da
área de segurança. O serviço funciona em horário
comercial nas unidades da Sanofi;
Curso de gestantes: voltado para empregados (as) e
cônjuges. Nele, especialistas informam os casais sobre as
etapas de gestação, parto e puerpério. Programa
estendido a terceiros (familiares);

Tabelas

Consulta com nutricionista: para promover a saúde dos funcionários por meio da redução de peso, o programa
dispõe de uma nutricionista que dá orientação sobre reeducação alimentar duas vezes por semana. Com este
mesmo objetivo, também promove campanhas de “medida certa” junto aos departamentos da Sanofi;
As unidades de Suzano e Medley dispõem de restaurantes com opções saudáveis de refeições, como cardápios
com baixo teor de sódio para hipertensos;
Os profissionais da sede podem se cadastrar em um programa de lanche saudável pela manhã e à tarde (como
frutas e cereais), cujo objetivo é promover reeducação alimentar. A Sanofi assume 50% do custo dos lanches;
Consultas médicas na fábrica: uma equipe de médicos nas especialidades de cardiologia, ginecologia e
endocrinologia (parceiros da Sanofi na região de Suzano, que atendem via plano credenciado) vai até a fábrica;
Os empregados da fábrica de Suzano contam com uma academia de condicionamento físico própria da Sanofi. As
demais unidades contam com parcerias com academias de ginástica;
Ginástica laboral: realizada nas unidades industriais diariamente em todos os turnos, inclusive noturno, para
empregados;
Check-up anual de seus executivos de São Paulo e Campinas;
Programa de ergonomia: antes que os funcionários comecem suas atividades na empresa, uma fisioterapeuta e um
técnico de segurança avaliam as condições de seu local de trabalho, promovendo ajustes, quando necessário;
Campanha de vacinação: os empregados e seus dependentes têm acesso gratuito à vacina contra a gripe, sendo
que demais familiares podem adquiri-la a preço de custo na empresa. Os funcionários e seus dependentes também
obtêm qualquer outra vacina com reembolso de 80% do valor, inclusive de outros fabricantes;
Gestão de doenças crônicas: implementada na fábrica de Suzano e na sede em São Paulo, o programa identifica
pessoas de risco (obesos, diabéticos, hipertensos, entre outros) e presta orientação sobre medicamentos e exames.
Os empregados da força de vendas fora de São Paulo também são acompanhados, recebendo o resultado de seus
exames por e-mail;
Programa antitabagismo: os empregados e seus familiares têm acesso a medicamentos antitabagismo com 80% de
reembolso;
Fisioterapia: empregados de Suzano e São Paulo têm acesso a Quick Massage (para alívio do stress) e, em caso de
cirurgias, podem optar por realizar o tratamento com fisioterapeutas internamente, com ganho de tempo e sem
necessidade de afastamento. Eles também são auxiliados pelos profissionais por meio de avaliações ergonômicas;
Assessoria esportiva: duas vezes por semana, profissionais de educação física orientam os empregados na prática
de atividades esportivas;
Organização de grupos de corrida;
Coral Vozes Medley: tem por objetivo proporcionar mais saúde aos colaboradores e às pessoas das entidades onde
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o Coral realiza apresentações;
Corporate Runner: prova anual para empregados, estendida aos familiares, num trabalho de promoção à saúde e
integração social. Em 2014, foram formadas oito equipes de quatro pessoas cada.
Para 2015, o Programa Mais Vida prevê o lançamento do PAE - Programa de Assistência ao Empregado: por
atendimento telefônico, os funcionários e seus familiares receberão assistência psicológica (com
encaminhamento específico quando necessário) e atendimento jurídico, sem nenhum custo.

PERDENDO PESO E GANHANDO SAÚDE
Alguns empregados da Medley aceitaram o desafio de perder,
coletivamente, 500 quilos em 2013. A ação foi acompanhada pelo
serviço de saúde da empresa e contou com a orientação de
nutricionistas e personal trainers. Mais de 1.700 consultas foram
feitas desde o início do programa em 2010, e o esforço conjunto,
além da perda de 500 quilos, rendeu outro resultado: a redução
coletiva de 280 centímetros de cintura abdominal.
Mais saudáveis e confiantes, vários empregados incorporaram
novos hábitos de exercício e alimentação ao seu cotidiano. Além
disso, o peso eliminado por eles foi todo revertido em alimentos,
equivalendo à meia tonelada de cestas básicas doadas para
entidades cadastradas no Banco de Alimentos de Campinas.
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T3: Indicadores de diversidade de empregados e órgãos de
governança (GRI LA13)
O Grupo Sanofi* apresentou 54,7% do seu quadro formado por homens e 45,3% por mulheres em 2014. Além disso,
vem buscando valorizar e estimular a convivência e a sinergia positiva entre as diferentes gerações dentro da
organização. Confira as tabelas abaixo.
*Os dados das tabelas referem-se a todas as entidades do Grupo Sanofi no Brasil: Farma, Pasteur, Genzyme, Medley
e Merial.

EMPREGADOS

TABELAS

T1: Principais
indicadores Pessoas da
Sanofi Brasil

PORCENTUAL DE EMPREGADOS DISCRIMINADOS POR
GRUPOS DE IDADE (%)

2013
HOMENS

2014
MULHERES

HOMENS

MULHERES

T2: Índices de saúde e
segurança

Abaixo de 25 anos

4,6%

5,9%

4,5%

6,5%

T3: Indicadores de
diversidade de
empregados e órgãos
de governança

Entre 25 e 35 anos

20,2%

20,2%

19,3%

19,8%

Entre 35 e 50 anos

25,4%

16,1%

25,1%

17,2%

Acima de 50

5,6%

1,9%

5,7%

1,8%

Total por gênero

55,8%

44,2%

54,7%

45,3%

COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA*
PORCENTUAL DISCRIMINADO POR GRUPOS DE IDADE (%)

2013
HOMENS

2014
MULHERES

HOMENS

MULHERES

Abaixo de 25 anos

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Entre 25 e 35 anos

1,9%

0,0%

1,8%

0,0%

Entre 35 e 50 anos

52,9%

18,3%

50,0%

25,0%

Acima de 50

20,2%

6,7%

17,0%

6,3%

Total por gênero

75,0%

25,0%

68,8%

31,3%

*Referem-se aos empregados em cargos de diretoria, nas entidades do Grupo Sanofi Brasil.
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A área de educação corporativa reúne as iniciativas educacionais de todas
as empresas da companhia no Brasil, contando com cursos e programas de
educação à distância e em formato presencial, seguindo uma estratégia de
educação que contempla ações específicas para cada negócio, e comuns a
todos eles. Abaixo, conheça alguns destes programas:

Respeito à diversidade

Educação corporativa:
capacitação e
conhecimento em
primeiro lugar

Tamanho do texto

Programas de desenvolvimento de funcionários

Segurança, saúde e
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PDI - PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL (GRI LA12)
O Grupo Sanofi conta com um processo interno de construção do Plano de Desenvolvimento Individual, prática aberta
a todos os empregados do Grupo e que consiste na construção, junto com o respectivo gestor, de um planejamento de
ações de desenvolvimento que contempla as expectativas de carreira, mobilidade geográfica e atividades que são
realizadas no curto e médio prazo para atingir estes objetivos de carreira.
O PDI inclui soluções diversas de desenvolvimento, tais como treinamentos, participação em grupos de trabalho
transversais, atividades de job rotation e prática de feedback e coaching. Esta ferramenta amplia a percepção de cada
empregado sobre si mesmo e seus próximos passos de carreira.

Tabelas

AUTOGESTÃO DE CARREIRA - MÓDULO I (DIRECIONADO A TODOS OS EMPREGADOS)
Workshops, com orientações sobre como administrar a carreira de maneira eficaz. Além de apresentar técnicas que
colaboram para o autoconhecimento e as escolhas profissionais e pessoais, ajudam a ampliar a visão e o
conhecimento sobre gestão de equipes.

AUTOGESTÃO DE CARREIRA - MÓDULO II (DIRECIONADO AOS GESTORES DE PESSOAS)
Workshops que ampliam conceitos de gestão de equipes e apresentam ferramentas para que os gestores possam
influenciar seus empregados, de acordo com a orientação de carreira de cada um.

PROGRAMA MEDLEY DE DESENVOLVIMENTO DE EXECUTIVOS
O Programa de Desenvolvimento de Executivos (PMDE) em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC),
reconhecida escola de negócios, está em sua quinta turma de capacitação. O PMDE permite a troca de experiências
entre executivos de diversos departamentos e traz conhecimentos teóricos aliados à prática.

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA – MEDLEY
Visa a capacitar os líderes da companhia em termos de conhecimento de gestão, no que se refere ao próprio negócio,
estratégias, desafios e caminhos para o crescimento sustentado da organização. É realizado com a Fundação Dom
Cabral.

APRIMORE - MEDLEY
Visa ao desenvolvimento de uma estrutura interna de potenciais instrutores para temas específicos, propiciando o
compartilhamento do conhecimento, e, consequentemente aumento do capital intelectual.

PDL – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES DA FORÇA DE VENDAS DA SANOFI
O PDL é um programa de desenvolvimento de liderança, com foco na capacitação dos Gerentes Distritais e Gerentes
Nacionais da Força Vendas. 90% da atual liderança da Força de Vendas já participou do PDL.

PAP – PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DA FORÇA DE VENDAS DA SANOFI
O PAP é um programa de aprimoramento profissional, com foco no desenvolvimento dos representantes e consultores
da Força Vendas. Mais de 313 dessas pessoas participaram do Programa até o momento, com aproximadamente
25% da população promovida a cargos de maior responsabilidade.
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PDL - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA DA MERIAL
São realizadas ações de desenvolvimento para os líderes da Merial Brasil, com treinamentos presenciais, workshops e
sessões conceituais sobre os principais processos de gestão de pessoas.

AÇÕES COLETIVAS DA MERIAL
São realizadas ações de treinamento, workshops ou programas, os quais atuam no desenvolvimento de
competências coletivas. Podem ser realizados treinamentos da Academia do Time Industrial, como cursos de
Informática, Técnicas de Apresentação em Público, Excelência Operacional, entre outros; Programas de Estágios,
com treinamentos como Integração Especial, Ações de Desenvolvimento I e II e Ação para os gestores de estágio;
Workshops diversos; Programas de Formação Comercial; e, para a Força de Vendas, são realizados treinamentos
como Direção Defensiva, Gestão de Contas-Chaves, Técnicas de Negociação e Formação de Preços.

PROGRAMA DE COACHING INDIVIDUAL DA GENZYME
Dirigido a altos executivos, visa a dar continuidade ao desenvolvimento das habilidades de comunicação dos portavozes da empresa na mídia.
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Compromisso de educação em diabetes
Há anos, a Sanofi Farma se une aos principais players, públicos e privados, para ampliar a conscientização sobre a
expansão da epidemia de diabetes e a necessidade de buscar medidas efetivas de prevenção e controle. As
atividades foram estruturadas em três grandes processos (informação e conscientização; prevenção e controle e;
cuidados e reinserção social do paciente com diabetes), que complementam a abordagem terapêutica e têm se
mostrado essenciais para aumentar o engajamento dos pacientes na redução do impacto e das principais
complicações do diabetes.

PLATAFORMA STARBEM
Plataforma para apoiar os pacientes no tratamento do diabetes. Veja mais
detalhes aqui.

PROJETO PROMOVE DEBATE SOBRE DIABETES NAS ESCOLAS
Conheça o Programa Kids - Crianças e o Diabetes nas Escolas, que visa a promover um ambiente escolar seguro
para crianças e jovens com diabetes tipo 1.

COMIDA QUE CUIDA 2 - O PRAZER NA MESA E NA VIDA DE QUEM TEM DIABETES
Parte de uma coleção lançada pela Sanofi Farma em 2006, a publicação traz receitas e dicas de como conviver com o
diabetes de maneira prazerosa. Distribuído gratuitamente em hospitais e clínicas, a versão integral está disponível no
site corporativo da empresa.
Conheça também a exposição Vias do Coração.

SANOFI PATROCINA ATLETAS COM DIABETES
No dia 30 de agosto de 2013, onze atletas de diferentes nacionalidades que
têm diabetes tipo 1 sairam rumo ao Norte da Tanzânia, fronteira com o
Quênia, dispostos a subir o monte Kilimanjaro e a provar que quem tem
diabetes pode fazer tudo, sim. A chave, como em qualquer quesito na vida,
está no equilíbrio. Dos 11, dois são brasileiros: Alexei Caio e Marcelo Bellon,
integrantes do Diabetes e Desportes, grupo de atletas de alta performance
apoiado pela Sanofi.
Em 2014, a iniciativa chegou a Machu Picchu, no Peru. 13 atletas com
diabetes tipo 1 enfrentaram os desafios para alcançar o topo da montanha, a
4.600 metros de altitude. A expedição ocorreu no final de julho e também
teve a participação de dois brasileiros: Alexei Caio, que já havia participado
da iniciativa em 2013, e Mauro Scharf, endocrinologista, ambos com
experiência em montanhismo e atividades radicais. Junto com a World Tour
Diabetes, a Sanofi patrocinou a escalada.

AÇÃO PELO DIA MUNDIAL DO DIABETES
Em 2014, a Sanofi apoiou a realização de uma corrida exclusiva em São Paulo: "Correr e Caminhar para Viver Bem".
A iniciativa consiste em informar a população sobre o que é diabetes e seus riscos para saúde, orientando e
conscientizando as pessoas para uma melhor qualidade de vida, envolvendo prática esportiva e nutrição.
Topo da página
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BUSINESS CASE

A Sanofi está comprometida em desenvolver parcerias estratégicas que
promovam o acesso à saúde, aumentem a qualidade dos medicamentos e
melhorem a vida da população, dentro de um modelo economicamente
sustentável.
Prover produtos e serviços de saúde é apenas parte da solução. Por isso, a
organização vem trabalhando para desenvolver uma abordagem mais ampla e
integrada, buscando mobilizar os principais atores da cadeia da saúde para superar os
desafios de ampliar o acesso a cuidados de saúde de qualidade e economicamente
efetivos.
Programa de Acesso a Medicamentos
Ação integrada contra a leishmaniose
Foco em doenças raras e biotecnologia
Apoio técnico ao desenvolvimento de combinações vacinais
Expedição Bandeira Científica
CIES - Centro de Integração de Educação e Saúde
Blitz da Saúde da Medley
Prêmio Médico Cidadão Medley
Projetos humanizam o atendimento ao paciente
Compromisso da Sanofi com a primeira infância

PROGRAMA DE ACESSO A MEDICAMENTOS (GRI EC8)
A Sanofi entregou ao governo brasileiro 721.850 ampolas de Glucantime®
(antimoniato de meglumina) em 2013, e 2.165.550 ampolas em 2014, a um preço
preferencial global. Considerando que, em média, um paciente faz uso de três
ampolas/dia em um tratamento de 20 dias, podemos estimar que 12.030 pacientes
foram beneficiados em 2013, e 36.092 em 2014.
Esta ação local faz parte do Programa Global de Acesso a Medicamentos da Sanofi,
que se articula em torno de importantes desafios da saúde pública mundial, como
malária, tuberculose, leishmaniose, doença do sono, epilepsia, doença mental e
vacinas.
O programa, implementado no Brasil em 2007, tem por objetivo ampliar o acesso ao
tratamento da leishmaniose, conforme recomendação da Organização Mundial da
Saúde. Além do fornecimento ao governo federal, a unidade industrial da Sanofi
localizada em Suzano é plataforma mundial de produção de Glucantime®, fornecendo
para mais de 20 países.

AÇÃO INTEGRADA CONTRA A LEISHMANIOSE* (GRI EC8)
Em 2013, uma ação integrada contra a
leishmaniose foi iniciada em uma área
endêmica do estado do Ceará, onde foram
treinados cerca de 140 agentes de saúde dos
municípios de Baturité e Pacoti.

Em 2014, foram selecionados mais 13 municípios para receber as atividades, e
treinados 599 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 128 Agentes de Combate às
Endemias (ACE), entre outras ações. Ainda em 2014, foram realizadas melhorias em
laboratórios do município de Baturité/CE, além da compra de equipamentos e kits para
diagnóstico sorológico humano e animal.
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A nova iniciativa visa a confirmar, em uma população mais ampla, a efetividade do
modelo desenvolvido em 2003 em cinco cidades do Estado do Pernambuco pela Dra.
Otamires Silva, coordenadora do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães/Fiocruz-PE
em parceria com a Fundação Sanofi Espoir.
A experiência em Pernambuco foi capaz de reduzir, após cinco anos de implantação,
em torno de 80% o número de casos da doença e os índices de morbidade, nos
seguintes municípios: São Vicente Férrer, Macaparana, Goiana, Água Preta e
Timbaúba.
O programa propõe a conjunção de esforços das autoridades estaduais e municipais
de saúde e de educação, hospitais de referência e centros de pesquisa sobre a
doença, entre outros parceiros, na pesquisa e no monitoramento da epidemiologia da
leishmaniose e na estruturação de programas integrados de diagnóstico precoce e
tratamento, bem como na adoção de programas de educação continuada de
profissionais de saúde, de sensibilização, prevenção e controle da doença.
Os próximos passos do projeto envolvem a continuidade da capacitação de
profissionais da Rede de Atenção Básica em Saúde (médicos, enfermeiros, técnicos
de enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agentes de Combate às
Endemias (ACE) e médicos veterinários).
* As leishmanioses, que podem deixar graves sequelas físicas, são doenças
infecciosas que acometem o homem e outros animais e são causadas por várias
espécies de protozoários do gênero Leishmania, transmitidos pela picada do mosquito
flebótomo. A doença atinge fortemente o Brasil e vários outros países.

FOCO EM DOENÇAS RARAS E BIOTECNOLOGIA
No Brasil, a Genzyme disponibiliza terapias para quatro doenças genéticas raras
(Gaucher, Fabry, Mucopolissacaridose tipo I - MPS I e Pompe), um medicamento para
diagnóstico e suporte ao tratamento do câncer de tireoide e, a partir de 2014, para
dois novos tratamentos para Esclerose Múltipla. A enzima para tratamento da doença
de Gaucher faz parte da lista de Medicamentos Excepcionais (Componente
Especializado) do Sistema Único de Saúde (SUS) desde 1998.
Saiba mais sobre o PAP Raros – Programa de Apoio aos Pacientes da Genzyme
Nota relevante: terapias para o tratamento de hipercolesterolemia familiar e
doença de Niemann-Pick do Tipo B fazem parte do pipeline de desenvolvimento
da Genzyme.

APOIO TÉCNICO AO DESENVOLVIMENTO DE COMBINAÇÕES
VACINAIS
Em dezembro de 2013, a Sanofi Pasteur
assinou acordo com o Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos da Fiocruz, o BioManguinhos, com o objetivo de prestar
assistência técnica no desenvolvimento de uma
vacina combinada em dose única contra sete
doenças infantis – difteria, tétano, coqueluche,
Hepatite B, Hib – Haemophilus influenzae tipo
B, meningite C e poliomielite.
Esta parceria foi celebrada durante visita do presidente da França, François Hollande,
ao Brasil, em cerimônia que contou com a presença de Dilma Rousseff.
O novo contrato firmado pela Sanofi Pasteur com a Fiocruz-Bio-Manguinhos reforça
os laços estabelecidos entre a empresa e a instituição em janeiro de 2012, para
introdução da vacina inativada contra poliomielite (VIP) da Sanofi Pasteur no
Programa Nacional de Imunizações, a ser fornecida por Bio-Manguinhos. A vacina VIP
fará parte da composição da vacina combinada em desenvolvimento.

EXPEDIÇÃO BANDEIRA CIENTÍFICA (GRI EC8)
Em 2013, em Pedra Azul, município
no Vale do Jequitinhonha, em Minas
Gerais, foi realizada a oitava
Expedição Bandeira Científica com
apoio da Sanofi, principal
patrocinadora privada da iniciativa.
Foram realizados 6.135
atendimentos à população local,
além de 1.185 exames.
Em 2014, foi a vez do município de Ibatiba, no Espírito Santo, receber a expedição,
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que beneficiou cerca de 8.800 pessoas – foram realizados 1.318 exames, como
glicemia de ponta de dedo, ultrassonografias, exames citológicos e
anatomopatológicos, e eletrocardiogramas. Foram registrados 5.059 atendimentos
médicos, de fisioterapia, nutrição, entre outras especialidades. 500 exemplares do gibi
“Fora, dengue!” foram entregues à população, que também participou de palestras e
oficinas.
A expedição, composta por cerca de 200 pessoas, entre médicos e estudantes de
Medicina, Odontologia, Psicologia, Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiologia e
Engenharia da USP, presta atendimento básico de saúde a populações de regiões
carentes do Brasil.
A Sanofi oferece medicamentos, vacinas, materiais para as consultas, aporte
financeiro e de pessoal, incluindo o trabalho voluntário dos colaboradores. Durante a
expedição, também é realizado trabalho de capacitação de agentes comunitários,
educação sexual para adolescentes, bem como campanhas de prevenção contra a
dengue e leishmaniose, de acordo com a demanda local, envolvendo palestras
educativas para crianças da região. A expedição assegura o acompanhamento da
localidade durante um ano e entrega às autoridades de saúde da região um
levantamento completo das necessidades identificadas e respectivas recomendações
para elaboração de um plano diretor na localidade. Desde o início do apoio da Sanofi
ao projeto, mais de 58.500 pessoas foram beneficiadas.

MEDLEY APOIA O CIES EM 2014 (GRI EC8)
O CIES - Centro de
Integração de Educação e
Saúde é um projeto
destinado à população de
alta vulnerabilidade social.
Seu objetivo é fornecer
acesso a exames médicos
de média complexidade,
como endoscopia,
mamografia e
ultrassonografia, através de
unidades móveis de
atendimento médico
adaptáveis a diversas
situações e localidades:
Carreta da Saúde, Van da
Saúde e Box da Saúde.
Além disso, trabalha para
conscientizar a população
sobre cuidados básicos e
prevenção de doenças.
A gestão do projeto é compartilhada, e envolve e mobiliza o governo, empresas,
sociedade civil e comunidades. Apenas em 2014, 252.621 pacientes foram atendidos.
Foi vencedor do Prêmio Empreendedor Social do jornal Folha de São Paulo e da
Fundação Schwab, além de outros prêmios como Dom (do Grupo Fleury), em 2013.
Saiba mais em www.projetocies.org.br.

BLITZ DA SAÚDE DA MEDLEY (GRI EC8)
O projeto consiste na realização de eventos chamados “Blitz da Saúde”, em
farmácias, onde profissionais de saúde realizam gratuitamente testes de glicemia para
diagnóstico de diabetes, aferição da pressão arterial e cálculo do índice de massa
corpórea. Em 2013, 449 eventos foram realizados, atendendo cerca de 31 mil
pessoas. Em 2014, o número de eventos subiu para 1.878, atendendo cerca de 132
mil pessoas.

PRÊMIO MÉDICO CIDADÃO MEDLEY
O Prêmio Médico Cidadão da Medley chegou à
segunda edição em 2013, para prestigiar e
incentivar as iniciativas mais inovadoras e
eficientes desenvolvidas por médicos, com o
objetivo de promover mais acesso à saúde às
populações carentes.
O projeto vencedor criou uma equipe multidisciplinar para realizar atendimentos
médicos no bairro Cidade Júlia, zona sul da capital paulista. O projeto Médico de
Família em Comunidade Carente recebe mais de três mil pessoas por mês e realiza
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visitas domiciliares com o foco na disseminação de conceitos de medicina preventiva.
Em 2014, o Prêmio Médico Cidadão não foi realizado.

PROJETOS HUMANIZAM O ATENDIMENTO AO PACIENTE
Clique aqui e conheça as iniciativas de humanização promovidas ou apoiadas pela
Sanofi.

COMPROMISSO DA SANOFI COM A PRIMEIRA INFÂNCIA
Clique aqui e conheça a iniciativa “Criança Saudável, Criança Feliz” da Sanofi.
Topo da página
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Iniciativas de educação para pacientes
VIAS DO CORAÇÃO/CIÊNCIA MÓVEL
A exposição itinerante Vias do Coração é uma realização da Sanofi
em parceria com o Museu da Vida/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz e
apresenta ao público, de forma lúdica, informações sobre a anatomia
e o funcionamento do coração, o sistema circulatório e os principais
elementos constituintes do sangue.
A mostra faz parte do projeto Ciência Móvel - Vida e Saúde para
Todos: Arte e Ciência sobre Rodas, realizado pelo Museu da
Vida/COC/Fiocruz para promover a popularização da ciência.
Em 2013, 84 mil pessoas visitaram a exposição; em 2014, este número foi de 7.669 pessoas, durante sua exibição no
Museu Ciência e Vida, em Duque de Caxias (RJ), de janeiro a junho.

EXPOSIÇÃO DENGUE / FIOCRUZ

Atenção às informações
dadas aos
consumidores de
medicamentos

A Sanofi apoiou a exposição “Dengue”, promovida pelo Museu da
Vida/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, que trata de forma lúdica e
dinâmica as características da doença e do mosquito transmissor.

Consumo responsável

A mostra foi inaugurada em janeiro de 2014, na Fiocruz, e reuniu até setembro do mesmo ano informações básicas
sobre a doença em um universo multimídia, interativo e ilustrado, incluindo observação com uso de microscópio,
informações sobre a situação da dengue no mundo em tempo real e até mesmo um aspirador de mosquito, como os
utilizados pela Vigilância Epidemiológica da Fiocruz. Outra atração é um mosquito fossilizado em âmbar de cerca de
30 milhões de anos. 10.950 pessoas visitaram a exposição em 2014, onde mais de 30.000 gibis "FORA DENGUE!"
foram distribuídos.

COLEÇÃO COMIDA QUE CUIDA
Lançada em 2006, a coleção Comida que Cuida procura estabelecer uma relação mais prazerosa com a alimentação,
mesmo diante das dificuldades decorrentes de um tratamento ou das limitações que uma doença possa impor. O
primeiro volume apresenta dicas no preparo de pratos durante o tratamento do câncer. O segundo é um diálogo aberto
com as pessoas que convivem com o diabetes e que sentem que as refeições perderam a graça e o sabor. E o
terceiro volta-se aos pacientes que já passaram por infarto, angioplastia ou ponte de safena e busca orientá-los quanto
ao que faz bem ou não ao coração. O projeto dos livros contou com o apoio da Sanofi.
Topo da página
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Resíduos
O Grupo Sanofi possui uma diretriz que define as prioridades na destinação de resíduos industriais.

REDUÇÃO DE IMPACTOS
CAUSADOS AO MEIO
AMBIENTE E À
BIODIVERSIDADE

Iniciativas para mitigar
os impactos ambientais
Emissões

KG DE RESÍDUOS GERADOS, A CADA 1.000 UNIDADES DE
MEDICAMENTOS PRODUZIDAS

2011

2012

2013

2014

2015
(META)

Medley - Campinas

3,89

3,65

7,44

6,44

5,74

Medley - Sumaré

6,01

3,37

-*

-*

-*

Sanofi Farma – Suzano**

4,8

4,9

5,4

4,7

5,4***

Produtos químicos
Resíduos
Iniciativa voluntária com o
MMA

*O dado da unidade em Sumaré da Medley não foi mensurado em 2013 e em 2014 devido ao encerramento das atividades da fábrica.
**Dado referente ao resíduo que tem como destinação final a incineração e reciclagem.
*** Em 2015, o perímetro utilizado para cálculo do indicador de geração de resíduos foi alterado, passando a considerar também os
resíduos não perigosos enviados para aterro. Considerando-se esta nova sistemática de cálculo, a geração de 2014 foi de 5,5 kg/1.000
unidades comerciais produzidas. Para 2015, a meta é reduzir esta geração para 5,4 kg/ 1.000 unidades comerciais produzidas.

O Grupo Sanofi possui uma diretriz que define as prioridades na destinação de resíduos industriais. Esgotadas as
possibilidades de eliminar a geração dos resíduos na fonte, primeiramente, deve-se priorizar a reciclagem, em seguida
a incineração sem recuperação de energia e, por último, o envio ao aterro. O método de disposição dos resíduos é,
portanto, determinado pelo próprio Grupo, em total alinhamento com as normas locais de disposição de resíduos. (GRI
FG Emissões, Efluentes e Resíduos)
Nota relevante: No Grupo Sanofi não são utilizados métodos de reutilização, injeção subterrânea ou
armazenamento local de resíduos.

SEDE ADMINISTRATIVA – SANOFI FARMA, SANOFI PASTEUR E GENZYME (GRI EN22)
Na Sede, o Programa de Coleta Seletiva de Lixo faz parte da
parceria entre a Sanofi e o Instituto Recicle. Toda a verba obtida
com a reciclagem de papel é revertida para auxiliar na
manutenção das atividades de algumas instituições de saúde.
Em 2013, foram recolhidas quase sete toneladas de papel na
sede administrativa. Em 2014, cerca de 12 toneladas de papel
foram encaminhados para reciclagem.

Os demais resíduos recicláveis, como plásticos, metais, vidros, entre outros, bem como o lixo orgânico, são recolhidos
pelo condomínio, que possui contrato com uma empresa encarregada de realizar a destinação correta dos resíduos.
Os resíduos perigosos gerados na sede (lâmpadas, pilhas e baterias, reatores, transformadores, componentes
elétricos, etc) são encaminhados para a unidade industrial de Suzano, onde se realiza corretamente a destinação final.
A sede administrativa tem como meta a elaboração, em 2015, de um plano de coleta seletiva a ser gerido pela própria
Sanofi.

UNIDADE INDUSTRIAL DE SUZANO (GRI EN22)
UNIDADE INDUSTRIAL DE SUZANO
PESO TOTAL DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS* (EM TONELADAS),
POR DESTINAÇÃO

http://rsc.sanofi.com.br/web/planeta/reducao_dos_impactos/residuos_[14/10/2016 16:02:03]

2011**

2012**

2013

2014
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Compostagem

-

-

-

0,4

Reciclagem

798,8

883,5

834,6

860,4

Incineração

-

-

-

-

Aterro***

382,1

632,7

240,9

320,8

1.180,9

1.516,2

1.075,5

1.181,6

TOTAL (T)

*Resíduos não perigosos gerados na fábrica de Suzano: aparas e caixas de papelão, materiais de embalagem inservíveis (cartuchos,
bulas, blister, frascos de vidro ou plástico, ampolas de vidro), barricas plásticas ou de papelão, pallets, sacos plásticos, isopor. Estão
incluídos também os resíduos de produtos acabados originados a partir de processos de devolução do mercado (medicamentos com
validade vencida, avariados durante transporte, recolhimentos de mercado, entre outros).
**Os valores reportados em 2011 e 2012 foram revisados em 2013, e corrigidos.
*** Valores antes reportados na categoria “Aterro Sanitário (entulhos e resíduos de demolições, jardim e construções)” foram somados à
categoria “Aterro”.

UNIDADE INDUSTRIAL DE SUZANO

2011

2012

2013

2014

PESO TOTAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS* (EM TONELADAS), POR
DESTINAÇÃO

Co-processamento**

54,2

-

-

167,1

Incineração***

432,5

596,0

510,0

818,8

Reciclagem

39,9

31,2

28,5

28,0

Aterro****

14,3

10,6

5,8

4,6

TOTAL (T)

540,9

637,8

544,3

1.018,5

*Resíduos perigosos gerados na fábrica de Suzano (resíduos de produção, materiais de embalagem, equipamentos de proteção
individual, filtros e panos de limpeza contaminados, sobras de matérias-primas ou produtos acabados, solventes residuais, vidrarias e
embalagens de reagentes descartados pelos laboratórios de Controle de Qualidade) e gerados em processos de devolução de mercado
(produtos acabados avariados ou com prazo de validade expirados durante a distribuição). Os dados referentes a 2011 e 2012 foram
revisados, e corrigidos na tabela.
**Por uma restrição técnica das empresas de coprocessamento, o envio de resíduos para coprocessamento foi interrompido em 2012.
Nossa meta é desenvolver novos fornecedores e, em total conformidade com a legislação ambiental vigente, maximizar a incineração com
recuperação de energia como método de destruição térmica de nossos resíduos.
***Os resíduos perigosos enviados para incineração são os seguintes: pilhas, baterias, lâmpadas, solventes, borras e latas de tinta, óleo
lubrificante.
****São enviados para aterro os resíduos perigosos gerados no ambulatório após desinfecção através de micro-ondas, além de resíduos
de amianto, seguindo toda a legislação aplicável vigente.

A unidade de Suzano possui procedimentos de gerenciamento dos resíduos industriais, além de iniciativas com foco
na redução de seus volumes. Tal gerenciamento inclui critérios de segregação, acondicionamento, identificação,
coleta interna, armazenamento temporário, descaracterização e destinação final. Adicionalmente, é adotada uma
hierarquia de tratamento dos resíduos gerados: eliminação ou redução da geração na fonte, reciclagem ou
reutilização, destruição ou tratamento e, por último, disposição ou aterro. (GRI FG Emissões, Efluentes e Resíduos)
Em 2013, foi observada uma elevação no volume de resíduos gerados na produção, totalizando 5,4 kg a cada 1.000
unidades comerciais produzidas, alavancada pelo aumento na geração de recicláveis (3,4 Kg em 2012, para 4,0 kg a
cada 1.000 unidades comerciais produzidas em 2013), em especial papelão. Os resíduos enviados para incineração,
por sua vez, tiveram sua geração reduzida de 1,5 kg, em 2012, para 1,3 kg a cada 1.000 unidades comerciais
produzidas, em 2013.
Neste ano também foi observada uma redução na geração de resíduos não perigosos enviados para aterro,
relacionada à diminuição das atividades de construção e demolição na fábrica, e a uma iniciativa iniciada em 2012, em
que resíduos orgânicos gerados na preparação dos alimentos do restaurante, antes enviados para os aterros, são
enviados para a central de compostagem instalada na própria fábrica.
Além do treinamento de destinação de resíduos industriais, que inclui a coleta seletiva e a reciclagem, a unidade
promove anualmente palestras durante a Semana do Meio Ambiente e campanhas de conscientização que incluem,
entre outras iniciativas, a coleta seletiva de resíduos domésticos, quando os empregados trazem resíduos recicláveis
de suas casas, e concorrem a prêmios.
Em 2014, a geração de resíduos voltou a cair, atingindo o valor de 4,7 kg a cada 1.000 unidades comerciais
produzidas. Um processo de melhor aproveitamento de embalagens (caixas de papelão e big bags) para descarte final
de resíduos colaborou para esta redução.
Em 2015, o perímetro utilizado para cálculo do indicador de geração de resíduos foi alterado, passando-se a
considerar também os resíduos gerados nos processos de produção enviados para aterro. Considerando-se esta nova
sistemática de cálculo, a geração de 2014 foi de 5,5 kg a cada 1.000 unidades comerciais produzidas. Para 2015, a
meta é reduzir esta geração para 5,4 kg a cada 1.000 unidades comerciais produzidas.

MEDLEY (GRI EN22)

http://rsc.sanofi.com.br/web/planeta/reducao_dos_impactos/residuos_[14/10/2016 16:02:03]

Resíduos - RSC - Sanofi no Brasil

MEDLEY - PESO TOTAL DE RESÍDUOS
NÃO PERIGOSOS* (EM TONELADAS),
POR DESTINAÇÃO

2011
CAMPINAS

2012

SUMARÉ

CAMPINAS

2013

2014**

SUMARÉ CAMPINAS SUMARÉ CAMPINAS

Reciclagem

567,58

45,2

635,86

41,998

486,62

5,628

659,083

Incineração

7,27

-

-

-

-

-

-

Aterro

340,27

164,4

226,14

63,8

236,986

23,41

247,58

TOTAL

915,12

209,6

862,0

105,8

723,61

29,04

906,66

*Resíduos não perigosos gerados no site: resíduos recicláveis, especialmente papel, papelão e plásticos. O trabalho desenvolvido no site
visa ao melhor aproveitamento de todos os materiais com potencial para reciclagem. São realizados trabalhos manuais para separação de
resíduos recicláveis dos não recicláveis. Na tabela, não foram reportados os resíduos de medicamentos referentes a devoluções de
mercado, os quais são enviados à empresas terceiras para a devida destinação, seguindo a legislação vigente.
**Dados de 2014 da Medley em Sumaré não estão disponíveis, devido à desativação do site.

MEDLEY - PESO TOTAL DE RESÍDUOS
PERIGOSOS* (EM TONELADAS), POR
DESTINAÇÃO

2011
CAMPINAS

2012

SUMARÉ

CAMPINAS

2013

2014**

SUMARÉ CAMPINAS SUMARÉ CAMPINAS

Reciclagem

1,26

-

0,9

-

0,2

-

0,71

Co-processamento (recuperação de
energia)

83,8

24,7

114,5

6,5

176,2

-

140,44

Incineração

48,4

0,1

66,1

3,9

7,1

-

19,23

Aterro

2,1

0,004

2,0

0,001

1,6

-

1,79

TOTAL

135,6

24,8

183,7

10,5

185,3

-

162,17

*Resíduos perigosos gerados no site: resíduos de processo produtivo (formulações farmacêuticas, matérias-primas, embalagens
contaminadas e outros). A disposição destes resíduos é feita através de coprocessamento, ou em raros casos, incineração. As roupas
descartáveis utilizadas dentro da produção são destinadas para coprocessamento, como forma de evitar qualquer possível contaminação
ou destinação de ativos para aterros industriais. Na tabela, não foram reportados os resíduos de medicamentos referentes a devoluções
de mercado, os quais são enviados à empresas terceiras para a devida destinação, seguindo a legislação vigente.
**Dados de 2014 da Medley em Sumaré não estão disponíveis, devido à desativação do site.

Na Medley, são enviados para aterros apenas os resíduos orgânicos e não perigosos. Para a incineração, são
enviados apenas resíduos industriais que não são aceitos em coprocessamento ? como por exemplo, reagentes de
laboratório. Todo o restante é composto por resíduos industriais – todos os materiais que tiveram contato com
qualquer tipo de produto ou matéria-prima ou resíduos recicláveis.
Os principais resíduos não perigosos gerados no site são recicláveis, especialmente papel, papelão e plásticos. A
fábrica possui diversos coletores de recicláveis devidamente identificados, sendo a coleta final realizada internamente
por empresa de limpeza treinada, que os envia para empresas recicladoras.
Na unidade de Campinas, foram gerados 7,44 kg de resíduos para a produção de 1.000 unidades comerciais em
2013, um aumento significativo em comparação com 2012 (3,65 kg/1.000 unidades produzidas). Contribuíram para
esse aumento a queda no volume produtivo e o alto volume de embalagens descartado devido ao projeto de
otimização de espaços nos armazéns da Medley.
Em 2014, a meta não foi alcançada: a média anual de geração de resíduos foi de 6,44 kg de resíduos a cada 1.000
unidades produzidas, uma redução significativa se comparada ao ano de 2013, no entanto, ainda distante da meta
estabelecida, de 3,65 kg de resíduos a cada 1.000 unidades produzidas.
Esta meta havia sido definida tendo como base a performance de anos anteriores e a previsão de produção para
2014. No entanto, grandes descartes de materiais de embalagem foram realizados durante o ano, devido à mudança
de farmacêutico responsável e troca das artes, acarretando em um grande volume de descarte de materiais
recicláveis.
Para 2015, a previsão de produção se mantém a mesma, assim como a previsão de descarte de materiais de
embalagem. Por esse motivo a meta de 2015 será a da geração de 5,74 kg de resíduos para cada 1.000 unidades
produzidas.

MATERIAIS (GRI EN1, EN2)
A produção de medicamentos envolve a utilização de diversos tipos de matérias-primas e materiais de embalagem: a
divulgação de todos os itens torna a lista muito extensa. Nas tabelas abaixo, divulgamos apenas o consumo dos
materiais de embalagem, considerados pelo Grupo Sanofi como os mais significativos em relação ao nosso impacto, e
com foco na estratégia de Responsabilidade Social Corporativa.

MEDLEY CAMPINAS - CONSUMO DE MATERIAIS DE
EMBALAGEM*
(EM TONELADAS)

Papel-cartão (caixas de embarque**, cartuchos, bulas e
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2011

4.130,15

2012

4.409,85

2013

1.748,04

2014

3.998,8
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rótulos)
Pallets de madeira

-***

-***

420,33

-***

Plásticos (frascos plásticos, tampas, seringas, filme
plástico, PVC e bisnagas

1.678,83

1.250,00

331,02

1.036,41

Metais (filme de alumínio e bisnagas de alumínio)

685,16

526,41

297,72

229,72

Vidros (frascos e ampolas)

1.224,26

803,72

487,98

1.292,61

6.989,98

3.285,09

TOTAL

7.718,4

6.557,54

*Para garantir a confiabilidade dos dados, houve uma mudança no reporte do indicador, baseada nas diretrizes e controles internos da
companhia, através do sistema Green. Os dados referentes a 2011 e 2012 foram recalculados. Os pesos dos materiais foram calculados
através de estimativas. Materiais não renováveis utilizados: plásticos, metais e vidros;
**As caixas de embarque são provenientes de material reciclado;
***Dado não disponível. Será reportado no Relatório de RSC 2015 do Grupo Sanofi.

SANOFI – UNIDADE INDUSTRIAL DE SUZANO

2011

2012

2013

2014

CONSUMO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM*
(EM TONELADAS)

Papel-cartão (caixas de embarque**, cartuchos, bulas e
rótulos)

1.912,00

3.434,00

3.598,00

7.773,00

Pallets de madeira

640,00

1.450,00

989,00

1.499,00

Plásticos (frascos plásticos, tampas, seringas, filme
plástico, PVC e bisnagas)

2.238,00

2.795,00

1.384,00

5.412,00

Metais (filme de alumínio e bisnagas de alumínio)

218,00

182,00

76,00

189,00

Vidros (frascos e ampolas)

1.777,00

2.325,00

953,00

3.133,00

10.186,00

7.000,00

18.006,00

TOTAL

6.785,00

*Para garantir a confiabilidade dos dados, houve uma mudança no reporte do indicador, baseada nas diretrizes e controles internos da
companhia, através do sistema Green. Os pesos dos materiais foram calculados através de estimativas. Materiais não renováveis
utilizados: plásticos, metais e vidros;
**As caixas de embarque são provenientes de material reciclado.

Os principais materiais de embalagem consumidos pelo Grupo Sanofi incluem cartuchos e bulas de papel, frascos de
plástico e vidro, filmes de PVC e alumínio, tampas, seringas, ampolas de vidro, bisnagas de plástico e alumínio e
caixas de papelão.
Em 2014, tivemos um aumento significativo no consumo de papel/papelão, impulsionado em parte pelo aumento do
volume de produção, mas também por uma nova resolução da Anvisa que determinou o aumento do tamanho das
bulas, levando, portanto, a um maior consumo de papel.
Nota relevante: Os produtos da Genzyme e da Sanofi Pasteur são fabricados e embalados fora do Brasil.

SELO FSC NAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS (GRI FG PRODUTOS E
SERVIÇOS)
Ao final de 2014, a Sanofi Farma celebrou a assinatura de um compromisso com seus fornecedores, a fim de
inserir o selo FSC* nas embalagens de seus medicamentos produzidos localmente. O selo indica que a madeira
utilizada para a fabricação da embalagem possui origem ecologicamente correta, economicamente viável e
socialmente justa. O processo de inserção do selo será gradual, e mais informações sobre a iniciativa serão
reportadas no Relatório de RSC 2015 do Grupo Sanofi.
* O FSC, Forest Stewardship Council, é uma organização independente, não governamental, sem fins lucrativos, criada para
promover o manejo florestal responsável ao redor do mundo. Por meio de seu sistema de certificação, o selo FSC reconhece a
produção responsável dos produtos florestais, permitindo que os consumidores e as empresas tomem decisões conscientes de
compra, beneficiando as pessoas e o ambiente, bem como agregando valor aos negócios.

RECUPERAÇÃO DE PRODUTOS E EMBALAGENS (GRI EN27 E FG PRODUTOS E
SERVIÇOS)
Na Sanofi em Suzano e na Medley em Campinas e Sumaré, não é realizada nenhuma ação de recuperação de
produtos e suas embalagens.
A Genzyme não recupera produtos ou embalagens, visto que trabalha com medicamentos biológicos sob demanda,
produzidos em fábricas próprias fora do Brasil.
A indústria farmacêutica se prepara para adequação às demandas da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Sanofi
participa de duas frentes de discussão: via Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria
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e Cosméticos), com participação no Grupo de Trabalho de Embalagens, e via Interfarma e Sindusfarma, no Grupo de
Trabalho de Medicamentos.
Notas relevantes:
Por uma questão de estruturação interna dos resultados a fim do atendimento à GRI, a unidade da Medley de
Brasília relatará seus indicadores ambientais no próximo relatório a ser divulgado pelo Grupo Sanofi, em
2016 (referente a 2015);
A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e ainda não relata seus indicadores
ambientais, por uma questão de estruturação interna dos resultados, que atendem a metodologia própria. A
meta é a inclusão desses dados, segundo a metodologia da GRI, também no relatório do Grupo Sanofi 2015.
Topo da página
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As emissões de CO2 pelos carros da Força de Vendas representam grande impacto ambiental na indústria
farmacêutica. Para reduzir o volume de emissões de CO2, foram adotadas campanhas de conscientização e incentivo
à adoção do etanol como combustível preferencial em duas frentes: 1. Parceria da Medley com a EcoFrotas e 2.
Programa Frota Consciente - Sanofi Farma e Sanofi Pasteur. Ambos os projetos seguem as diretrizes da metodologia
GHG Protocol, para calcular as emissões de CO2 da frota de veículos das empresas.

PARCERIA DA MEDLEY COM A ECOFROTAS
Em 2012, a Medley iniciou campanha para a redução das emissões de CO2, estimulando os representantes da Força
de Vendas a abastecer seus veículos com etanol. As ações de sensibilização, além esclarecer quanto o uso deste
combustível, conscientizaram sobre os benefícios do etanol ao meio ambiente.

OS RESULTADOS:
No segundo semestre de 2012, a média de abastecimento com etanol foi de 74,24%, possibilitando uma redução de
58% das emissões de CO2 em relação ao primeiro semestre;
No ano de 2013 a emissão total de CO2 pela frota Medley foi de 812,1 toneladas, 37,7% menor do que no ano de
2012; a proporção de abastecimentos com etanol ficou em 65,94%.

A conscientização e o engajamento dos condutores foram
fundamentais para o sucesso na redução dos impactos
ambientais, atingindo resultados significativos que puseram a
Medley em evidência por meio de diversas publicações em mídias
voltadas à sustentabilidade.
Em 2014, a campanha de conscientização foi intensificada junto à
Força de Vendas através do envio de informativos mensais com o
ranking de abastecimentos com etanol por equipe. O objetivo era
o de elevar a proporção de utilização do etanol, estabilizada em
68% desde o final de 2013.

O esforçou gerou resultados positivos: a empresa conseguiu
aumentar gradativamente a proporção dos abastecimentos com
etanol, atingindo, no mês de dezembro, 80% do volume total de
abastecimentos da frota no mês com etanol, mantendo a média no
ano de 71% de abastecimentos com o combustível. Em 2014, a
frota da Medley emitiu 730,7 toneladas de CO2, valor 10,03%
menor se comparado com 2013. A meta de longo prazo é alcançar
95% de abastecimento com etanol.

PROGRAMA FROTA CONSCIENTE – SANOFI FARMA E SANOFI PASTEUR
Na Sanofi Farma e Sanofi Pasteur, o controle das emissões de GEE da frota de veículos é realizado por meio de
relatório emitido pela Ticket Car, que registra o combustível utilizado. Para reverter o aumento de emissões de GEE
observado em 2011, no segundo semestre de 2012, foi implementado o Programa Frota Consciente, com o objetivo
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de estimular a utilização do etanol nos veículos da Força de Vendas. Para apoiá-los neste processo, a Sanofi realizou
um estudo que desmistifica informações relacionadas ao uso deste combustível e criou uma competição entre equipes
da Força de Vendas em 2013.
Por meio dos dados de consumo, foi gerado um relatório mensal, que contém o ranking do abastecimento de etanol de
todas as equipes, reconhecendo aquelas que mais abastecem com o combustível, bem como os melhores
desempenhos individuais. Foram destacados os melhores distritos e representantes durante a campanha,
reconhecidos com “certificados verdes” emitidos pela ONG Iniciativa Verde. O distrito vencedor participou de uma
cerimônia e jantar com o diretor-geral da Sanofi Farma na época.
Os resultados:
Em 2012, a média de abastecimento com etanol foi de 13%. Neste ano, 4.725,78 toneladas de CO2 foram emitidas;
Em 2013 a média de abastecimento com etanol subiu para 45% entre janeiro e dezembro, um aumento de 246% em
relação a 2012. Em 2013, 3.232,31 toneladas de CO2 foram emitidas, uma redução de 31% em comparação a 2012;
Em 2014, a média de abastecimento com etanol subiu para 58%, graças a medidas de acompanhamento, como o
envio mensal dos indicadores à equipe da Força de Vendas, e a realização de treinamentos de direção defensiva e
ecodrive. Em 2014 foram emitidas 2.717,94 toneladas de CO2, uma redução de 15% em relação a 2013.
Nota: Não foram verificados custos adicionais com o aumento do abastecimento dos carros da Força de
Vendas com o combustível etanol.

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL NA FÁBRICA DA MEDLEY, EM BRASÍLIA
A unidade da Medley em Brasília realizou o plantio de cerca de 2.340 mudas de espécies nativas do cerrado, no
Parque Recreativo do Gama, como forma de compensação florestal devido à erradicação de 156 árvores localizadas
na área onde o site foi construído.

PARCERIAS PARA REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO2 DOS TRANSPORTES
Desde 2012, parcerias têm sido firmadas entre a Sanofi e alguns
de seus prestadores de serviços com o objetivo de reduzir os
impactos associados às emissões de CO2 nas atividades de
transporte.

Em 2012, os caminhões da Salvador Logística, empresa responsável pelo armazenamento e transporte de matériasprimas e produtos da Sanofi, emitiram 88,6 toneladas de CO2 na atmosfera, referentes a 80.000 km rodados. Por
meio da parceria com a ONG Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba (ACEVP), parte do CO2 emitido foi
compensado em 2013 pelo plantio de 145 árvores nativas em áreas degradadas. A empresa se comprometeu a dar
continuidade à iniciativa e compensou as emissões de CO2 de 2013: 650 mudas foram plantadas, em 2014, para
compensar as 377 toneladas de CO2 emitidas pelo transporte dos caminhões da empresa por 527.700 km.
Parceria similar foi firmada com a empresa Amanhecer Turismo, responsável pelo transporte de mais de 400
empregados de casa para a fábrica e vice-versa, em três turnos de trabalho. As emissões de CO2 em 2013 - 310
toneladas, foram compensadas por meio do plantio de 842 mudas em 2014, cujo processo de plantio e manutenção é
coordenado pela ONG SOS Mata Atlântica. A empresa se comprometeu a dar continuidade à iniciativa em 2014, para
compensar as 305 toneladas de CO2 emitidas pelo transporte dos empregados da empresa, por mais de 1 milhão de
quilômetros rodados.
Em 2014, por meio da parceria com a ONG Iniciativa Verde, a Unidade de Pesquisa Clínica da Sanofi (CSU) teve
como meta a compensação das emissões de gases de efeito estufa das viagens de avião realizadas por empregados
em 2013. Foram emitidas 215,23 toneladas de CO2eq, compensadas pelo plantio de 1.360 árvores.
Nota relevante:
A Merial participa do relatório de RSC do Grupo Sanofi pela primeira vez, e ainda não relata seus indicadores
ambientais, por uma questão de estruturação interna dos resultados, que atendem a metodologia própria. A
meta é a inclusão desses dados, segundo a metodologia da GRI, também no relatório do Grupo Sanofi 2015.
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Investimento Social (GRI EC8, SO1)
Com posicionamento ético e participativo na sociedade, o investimento social
da Sanofi prioriza a saúde e a infância, bem como populações desfavorecidas,
em programas de prevenção, educação, humanização e acesso a
medicamentos. Todas as empresas do Grupo possuem programas para auxílio
às comunidades. (GRI FG Comunidades Locais e Impactos Econômicos
Indiretos)
O Grupo Sanofi emprega anualmente, em média, cerca de R$ 8 milhões em ações e
programas, que beneficiam, em média, 2,5 milhões de brasileiros por ano.
Na medida em que a Solidariedade é um dos principais valores do Grupo Sanofi, a
organização tem incentivado os seus empregados a participar de programas sociais,
apoiados ou não pela organização, com o objetivo de desenvolver e aprofundar a
visão de cidadania e a se mobilizar em situações de emergências humanitárias. (GRI
FG Impactos Econômicos Indiretos)

ATIVIDADES VOLUNTÁRIAS FAZEM A DIFERENÇA NA
COMUNIDADE
As empresas Sanofi no Brasil vêm ampliando de maneira considerável as atividades
de voluntariado junto às comunidades, não apenas no entorno de suas sedes e
fábricas, mas também em locais mais distantes e carentes. Além disso, em 2013 foi
lançada a plataforma Be a Volunteer, iniciativa que envolveu a Sanofi Brasil e outras
filiais do Grupo, com o objetivo de estimular os funcionários a apoiar ações em suas
próprias comunidades.
Saiba mais em br.beavolunteer-sanofi.com

SOU VOLUNTÁRIO
Em 2013, o programa “Sou
Voluntário Sanofi” recebeu um
aporte direto de R$ 70 mil da Sanofi,
beneficiando 450 pessoas. A
iniciativa visa a despertar o espírito
de cidadania e a participação dos
empregados em atividades
comunitárias e de lazer
proporcionadas a crianças em
tratamento, familiares e profissionais
de saúde.
O projeto contempla quatro grandes
hospitais de São Paulo e conta com
aproximadamente 100 voluntários
na realização de quatro atividades
ao longo do ano.

CAMPANHA SEJA UM PAPAI NOEL
Em 2013, foram arrecadados 730 brinquedos na campanha Seja um Papai Noel da
sede da Sanofi, que beneficiou 700 crianças. Em 2014, foram arrecadados 520
presentes. O projeto, que conta com 82 voluntários, consiste em incentivar
empregados da Sanofi a fazer, no mês que antecede o Natal, doações voluntárias de
brinquedos, posteriormente encaminhados às crianças em tratamento no Hospital
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Infantil Darcy Vargas (SP).
Na Merial, ação semelhante foi realizada na Instituição Obra Social São João Bosco,
unidade Campo Belo, em Campinas/SP, em 2014. 120 crianças foram beneficiadas.

AÇÃO VOLUNTÁRIA MEDLEY
A Ação Voluntária Medley é
coordenada pela área de
Responsabilidade Social Corporativa
da Medley, com apoio de um Comitê
constituído por voluntários de
diferentes departamentos da
empresa ou por número aprovado
em reunião ordinária.
Os recursos financeiros e materiais
utilizados para desenvolvimento de
seus projetos podem vir da Medley,
de receitas provenientes das feiras
internas realizadas mensalmente
nas unidades, de doações de
empregados, da diretoria e de
terceiros, bem como de campanhas
e gincanas e da venda de recicláveis
da empresa.
Anualmente, é realizada uma reunião com os voluntários, que assumem a
responsabilidade por uma instituição e submetem um plano anual ao comitê de
voluntários. Uma vez aprovado o plano anual, as ações são divulgadas para todos os
empregados, e os interessados podem participar das iniciativas.
Apenas em 2014, foram realizadas 23 ações, com o auxílio de 232 voluntários da
companhia, impactando cerca de 330 pessoas de instituições como o Lar Alice
(Campinas/SP), Associação Beneficente Moriah (em Hortlândia/SP), Aldeias Infantis
(Rio de Janeiro/RJ), Lar Nosso Sonho (Campinas/SP), U.A.I. – Unidade de Apoio
Infantil (Campinas/SP), Lar Dona Mariquinha (Atibaia/SP), Cidade Ozanam - Casa do
Ancião Chichico Azevedo (Belo Horizonte/MG), CCART (Hortolândia/SP), entre outras.

CAMPANHA DO AGASALHO TEM SEGUNDA MAIOR
ARRECADAÇÃO
Em 2013, foram doadas 4.868 peças
de roupa pelos empregados do
Grupo; em 2014, este número foi de
cerca de 5.200 itens. Os
empregados da sede, da fábrica da
Sanofi Farma em Suzano, Medley,
Sanofi Pasteur, Genzyme e Força
de Vendas se mobilizam a cada ano
para aumentar o número de peças
arrecadadas, que são entregues ao
Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo (FUSSESP),
na capital e em Suzano, e a
entidades sociais de Campinas e
São Paulo, por meio da Medley e da
Genzyme.

PROMOVER EDUCAÇÃO, SAÚDE, INFÂNCIA E INCLUSÃO
SOCIAL
A Sanofi investe em instituições que incentivem a educação, a saúde, a infância, e
protejam as populações desfavorecidas. Em 2013, a Sanofi Farma e Pasteur
investiram R$ 5.375.815,55 em apoio e patrocínio a projetos sociais - deste total, R$
3.983.803,00 são provenientes de verbas incentivadas:
1. Instituto Alfa de Cultura, com a temporada infantil do Teatro Alfa, que inclui
oficinas para crianças carentes;
2. Itaporã Comunicação, com a peça A Última Sessão, cujo foco é o público de
terceira idade;
3. Instituto Mara Gabrilli, com a publicação do livro “Brinquedos e Brincadeiras
Adaptadas para Crianças com Deficiência”;
4. Associação Pinacoteca Arte e Cultura (Apac), com o programa de apoio a grupos
de pessoas com deficiência sensorial, física ou mental, idosos e minorias, como
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moradores de rua, no entorno da Pinacoteca do Estado de São Paulo, por meio
de uma série de abordagens e recursos multissensoriais;
5. Associação Cultural e Assistência Vida Nova, com o patrocínio das atividades da
Orquestra Filarmônica de Paraisópolis;
6. Fundação Gol de Letra, com o projeto Gol de Cultura 3 , para a realização de
oficinas onde são trabalhadas as habilidades motoras, gestuais e a expressão
corporal de crianças, adolescentes e jovens;
7. Patrocínio à categoria de base do time de vôlei masculino de Campinas, da Brasil
Vôlei Clube;
8. Centro de Documentação e História da Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz SPCOC;
9. Rede Acesso, através do circuito "Correr e caminhar para viver bem" 2013;
10. Acesso de crianças e adolescentes com câncer a tratamento, através do projeto
"Tratamento do Câncer Infantil", da Ass. Helena Piccardi de Andrade Silva AHPAS;
11. Projeto Expedição Bandeira Científica, da Fundação Faculdade de Medicina da
USP - conheça-o aqui;
12. Projeto de Educação em Diabetes, Tratamento e Assistência Social, do Instituto
da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul;
13. Projeto Música nos Hospitais, temporada 2013, da Associação Paulista de
Medicina (APM);
14. Projeto Ciência Móvel, da Fundação Oswaldo Cruz - SPCOC;
15. Volta Monitorada de Belo Horizonte, da Associação de Desenvolvimento de
Projetos - ADP;
16. Apoio à Associação de Diabetes Juvenil - ADJ, visando ao desenvolvimento de
programas contínuos com os indivíduos e seus familiares, valorizando seus
aspectos sociais, econômicos e culturais.
Notas relevantes:
O valor de R$ 5.375.815,55 não contempla os investimentos realizados pela
Sanofi através do Programa de Acesso a Medicamentos, onde o Glucantime®
é comercializado a um preço diferenciado. O preço do medicamento foi
calculado de acordo com uma base histórica, do contexto do mercado.
Entretanto, a partir de 2015, o mesmo será revisado;
Os aportes financeiros dos projetos incentivados foram feitos em 2013, mas a
implementação dos projetos só ocorreu em 2014;
Além do apoio a projetos incentivados, a Sanofi também realiza investimentos
em outros projetos, com recursos próprios. A meta para o próximo relatório é
a divulgação dos projetos e valores destes investimentos, de todas as
empresas do Grupo.
Em 2014, a Sanofi Farma e Pasteur investiram R$ 3.367.550,00, sendo R$
2.631.000,00 provenientes de verbas incentivadas:
1. Rede Acesso, através do circuito “Correr e Caminhar para viver bem”;
2. Instituto Sorrir para a Vida, com o projeto "Sorriso Especial", que presta
assistência clínica-odontológica para crianças com necessidades especiais;
3. 3. Fundação Dorina Nowill, com o projeto "Biblioteca sem fronteiras", que visa à
disponibilização online do acervo atual da Fundação, em formatos acessíveis a
pessoas com deficiência visual;
4. Doutores da Alegria, com “Programa de Visitas – Plano Anual 2014”;
5. Produção do filme "A vida não é filme", da Lauper Films;
6. Centro de Documentação e História da Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz SPCOC;
7. Projeto Mestres e Ofícios da Construção Tradicional Brasileira de Saberes e
Fazeres em Extinção - Técnica de pintura em Afresco, da FIOCRUZ;
8. Projeto Música nos Hospitais, temporada 2014, da Associação Paulista de
Medicina (APM);
9. Série de exposições do MAM - Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 2014;
10. Projeto "Pelo direito à vida", do Hospital Pequeno Príncipe - Ass. Hospitalar de
proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, o qual presta assistência em saúde,
colaborando com o fortalecimento do cuidado humanizado aos beneficiados;
11. Associação Cultural e Assistência Vida Nova, com o patrocínio das atividades da
Orquestra Filarmônica de Paraisópolis;
12. Instituto Barrichello Kanaan, através do projeto "Educação pelo Esporte:
Basquete treinando para a vida".
Notas relevantes:
O valor de R$ 3.367.550,00 milhões não contempla os investimentos realizados
pela Sanofi através do Programa de Acesso a Medicamentos, onde o
Glucantime® é comercializado a um preço diferenciado. O preço do
medicamento foi calculado de acordo com uma base histórica, do contexto do
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mercado. Entretanto, a partir de 2015, o mesmo será revisado;
Além do apoio a projetos incentivados, a Sanofi também realiza investimentos
em outros projetos, com recursos próprios. A meta para o próximo relatório é
a divulgação dos projetos e valores destes investimentos, de todas as
empresas do Grupo.

INVESTIMENTO SOCIAL NA GENZYME
Em 2013, a Genzyme investiu, com incentivos fiscais, R$ 71 mil em projetos de
entidades sociais e adotou, pelo menos, um programa idêntico ao da matriz, mas com
ações definidas localmente. Em 2014, o investimento com incentivos fiscais foi de R$
150.000,00.
Sua estratégia de investimento social privado, com ou sem incentivo fiscal, contempla
o apoio a atividades relacionadas às suas áreas de expertise (esclerose múltipla,
doença de Fabry, doença de Gaucher, Hipercolesterolemia Familiar,
Mucopolissacaridose tipo I (MPS I), doença de Pompe e câncer de tireoide) e projetos
socioculturais relacionados às artes e memória, inclusão social e preservação
ambiental.

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL (CAIS)
Anualmente a Genzyme produz um calendário (versões de parede e de mesa,
impressas em material reciclado) com criações artísticas de adolescentes e jovens de
Contagem (MG), portadores de deficiência mental e que são atendidos pelo Centro de
Atendimento e Inclusão Social (Cais).
A cada nova edição, a empresa adquire 12 destas obras para ilustrar os meses do seu
calendário, que já é tradição entre seu público de relacionamento, da imprensa a
empregados. A renda da aquisição das obras é revertida para a instituição, que
beneficiou cerca de 380 pessoas em 2013 e 350 em 2014.

APOIO À EDIÇÃO DO LIVRO MARACANGALHA, VIA
INCENTIVOS FISCAIS
A Genzyme patrocinou a edição do
livro Maracangalha, que apresenta a
vida e a obra de Sylvia de Leon
Chalreo, pintora de arte naïf,
também poetisa, jornalista e
militante feminista do século
passado. O investimento foi aplicado
na produção, edição e impressão de
dois mil exemplares. O livro foi
lançado no final de 2013.

PATROCÍNIO DO PROJETO CINESOLAR
Em 2014, também via incentivos fiscais, a empresa patrocinou o “Cinesolar”, um
circuito itinerante de exibição gratuita de filmes brasileiros por meio de um veículo
equipado com tecnologia de captação de energia solar que alimenta toda a estrutura
de uma sala de cinema móvel. O projeto também contempla oficinas sobre meio
ambiente e energias renováveis em escolas.

WORKSHOP PARA LIDERANÇAS DO TERCEIRO SETOR –
GESTÃO PARA SUSTENTABILIDADE
Foi realizado em 2014 um treinamento para lideranças de nove Associações de
Pacientes relacionadas a doenças raras, esclerose múltipla e hipercolesterolemia
familiar. O workshop tratou de temas como o Impacto da Comunicação, Mídias Sociais
e Imprensa, Gerenciamento de Crises e Boas Práticas em Comunicação, Desafios da
Liderança de ONGs, Sustentabilidade & Subsidiariedade, Planejamento,
Desenvolvimento Local e Aplicações de Recursos e Comunicação focados na
Transparência e Responsabilidade.

INVESTIMENTO SOCIAL NA MERIAL – PARCERIA PROJETO
PRIMAVERA
A Merial apoiou, em 2013 e 2014, o PACTO
(Preparando Adolescentes para o Colégio
Técnico), iniciativa do grupo de assistência social
Primavera, de Campinas, que atende jovens da
região. Com aulas noturnas de reforço, o projeto
capacita 100 jovens de escolas públicas,
preparando-os para os desafios do mercado de
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trabalho, começando pelo ingresso nos colégios de
ensino médio profissionalizante.

AÇÃO SOCIAL NO DIA DO OVO – MERIAL
Dia 10 de outubro é o dia mundial do ovo, e para comemorar essa data, a Merial
preparou, em 2014, uma ação na Creche Assistencial Bom Pastor, em Campinas/SP,
que atende 190 crianças, de 3 a 11 anos. As crianças participaram de gincanas e
brincadeiras, pintura facial, além de receber um lanche especial com omeletes.
Através do projeto Descobrir, a Merial presenteou as crianças com alguns livros,
caixinha de ovos, livros de receita e o Mascote Marekito.
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Voce esta deixando o site RSC Sanofi no Brasil

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
NOSSA VISÃO

PACIENTES

ÉTICA

PESSOAS

PLANETA

Ferramenta de pesquisa

Você está aqui: Home

VOCE ESTA DEIXANDO O SITE RSC SANOFI NO BRASIL
Você está prestes a visitar um outro site da Sanofi em Brasil.
www.sanofi.com.br - Digital - Consumidores e Pacientes - Beleza e Bem-estar
Voltar
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Voce esta deixando o site RSC Sanofi no Brasil

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
NOSSA VISÃO

PACIENTES

ÉTICA

PESSOAS

PLANETA

Ferramenta de pesquisa

Você está aqui: Home

VOCE ESTA DEIXANDO O SITE RSC SANOFI NO BRASIL
Você está prestes a visitar um outro site da Sanofi em Brasil.
www.sanofi.com.br - Digital - Consumidores e Pacientes - Doenças Raras
Voltar
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Voce esta deixando o site RSC Sanofi no Brasil

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
NOSSA VISÃO

PACIENTES

ÉTICA

PESSOAS

PLANETA

Ferramenta de pesquisa

Você está aqui: Home

VOCE ESTA DEIXANDO O SITE RSC SANOFI NO BRASIL
Você está prestes a visitar um outro site da Sanofi em Brasil.
www.sanofi.com.br - Digital - Consumidores e Pacientes - Vacinas
Voltar
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Voce esta deixando o site RSC Sanofi no Brasil

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
NOSSA VISÃO

PACIENTES

ÉTICA

PESSOAS

PLANETA

Ferramenta de pesquisa

Você está aqui: Home

VOCE ESTA DEIXANDO O SITE RSC SANOFI NO BRASIL
Você está prestes a visitar um outro site da Sanofi em Brasil.
www.sanofi.com.br - Digital - Consumidores e Pacientes - Saúde Animal
Voltar
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Voce esta deixando o site RSC Sanofi no Brasil

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
NOSSA VISÃO

PACIENTES

ÉTICA

PESSOAS

PLANETA

Ferramenta de pesquisa

Você está aqui: Home

VOCE ESTA DEIXANDO O SITE RSC SANOFI NO BRASIL
Você está prestes a visitar um outro site da Sanofi em Brasil.
www.sanofi.com.br / Digital
Voltar
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