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1. PERFIL DA ORGANIZAÇÃO
A Sanofi, cuja Razão Social é Sanofi Medley Farmacêutica Ltda, está no Brasil desde 1919 e se constituiu
no País a partir de diversas aquisições ao longo dos anos. A Sanofi é a maior multinacional no mercado
farmacêutico brasileiro* e apresenta sólida plataforma industrial no País. [GRI 102-1]
Unidades de negócios da Sanofi no Brasil em 2018 e 2019: [GRI 102-2]

Medicamentos de
prescrição: compromisso
no tratamento médico

• Cardiovascular

Portfólio diversificado que abrange
tratamentos em áreas terapêuticas como
diabetes, doenças cardiovasculares e
produtos estabelecidos.

• Produtos
estabelecidos

Qualidade de vida
para o dia a dia

CHC Consumer
Healthcare

• Diabetes

• Dor

Uma das líderes em medicamentos
isentos de prescrição, produtos de
consumo, em analgésicos e vitaminas.
É a 3a maior indústria em Consumer
Healthcare do mundo.

• Alergia

Soluções para doenças
raras, complexas e de
difícil diagnóstico

• Doenças raras
do sangue

Pioneira no desenvolvimento de terapias
para doenças raras, esclerose múltipla,
oncologia e imunologia.

Prevenção de doenças
por meio de vacinas

• Nutrição
• Saúde Digestiva

• Esclerose múltipla
• Oncologia
• Imunologia

• Vacinas

Líder mundial em vacinas de uso humano.

Qualidade no
desenvolvimento e
acessibilidade a
genéricos e similares
Está entre as líderes do mercado nacional
de medicamentos genéricos e similares.
Em 2017, a companhia conquistou, pelo
oitavo ano consecutivo, o prêmio Marcas
de Confiança (Seleções/Datafolha).

• Genéricos
• Similares

* Fonte: https://panoramafarmaceutico.com.br/2020/01/27/ems-lidera-faturamento-do-setor-segundo-a-iqvia/
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1. PERFIL DA ORGANIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO:
ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

FÁBRICA CAMPINAS

Av. das Nações Unidas, 14.401
Condomínio Parque da Cidade
Torre Sucupira, Chácara Santo Antônio
04794-000 – São Paulo - SP

Medley
Rua Estácio de Sá, 1144
Jardim Santa Genebra
13080-180 - Campinas - SP
F. (19) 2117-8222

FÁBRICA SUZANO
Suzano
Rua Conde Domingos Papaiz, 413 Vila Areião
08613-010 - Suzano - SP
F. (11) 4745-1000

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Guarulhos

O Brasil é a maior plataforma industrial da Sanofi fora da Europa. A empresa está presente nos 27 estados
brasileiros. Esta operação representa um terço dos negócios da companhia na América Latina.
Com capacidade industrial de 372 milhões de unidades por ano, 90% dos medicamentos vendidos no país
são produzidos localmente. Parte da produção ainda é exportada para 30 países das Américas, Europa, África
e Oceania. [GRI 102-3, 102-4, 102-6, 102-7]
Em 2019, as vendas globais alcançaram 36 bilhões de euros (+2,8% CER). No Brasil, Q4 teve crescimento
de 2,4% em vendas, alcançando €249 milhões e 2019 fechou com vendas de €1,013 bilhão. [GRI 102-7]

INVESTIMENTOS P&D (2019):
• € 13,1 milhões – Unidade de Estudos Clínicos de São Paulo
• € 6 bilhões – Anualmente em Pesquisa & Desenvolvimento até 2021 (globalmente)
• R$ 27 milhões – Centro de Desenvolvimento de Genéricos (excluindo Max Plan: planejamento geral
para investimentos)
• R$ 50 milhões – Centro de Desenvolvimento e Inovação de Suzano (SP)
A Sanofi é signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) desde 2000. Por isso, apoia
e aplica em suas operações a defesa dos direitos humanos, do trabalho, a proteção ao meio ambiente e o
combate à corrupção.
Também somos signatários do Pró Genéricos (Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos
Pró Genéricos (Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos) e da ABIMIP (Associação
Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição). [GRI 102-13]

NOSSOS VALORES [GRI 102-16]
Trabalho em equipe: desempenhar ao máximo para melhorar a vida das pessoas, vencendo juntos
como One Sanofi.
Coragem: ousar, inovar, protagonizando, assumindo riscos e aprendendo com os erros.
Respeito: promover a diversidade, as diferentes formas de pensar e as necessidades de nossa gente,
nossos clientes e comunidades.
Integridade: trabalhar com honestidade e transparência, garantindo os mais elevados padrões éticos
e de qualidade.
Seus processos e sua cultura organizacional reforçam a ética e a integridade em todos os níveis da
organização, com diretrizes apresentadas no Código de Ética. O normativo interno aborda questões sobre o
relacionamento da organização com colaboradores, pacientes, clientes, fornecedores e demais públicos.
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2. GOVERNANÇA CORPORATIVA
[GRI 102-5, 102-18]

A estrutura de governança corporativa da Sanofi é constituída de acordo com a legislação societária
francesa, com ativos listados na Euronext Paris, França, e na Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos. A
Sanofi segue as leis e os regulamentos de valores mobiliários como uma empresa listada na França, sendo
também regulamentada como uma emissora estrangeira listada nos Estados Unidos.
No Brasil, é uma sociedade de responsabilidade limitada e de capital fechado. A estrutura da Sanofi no Brasil
estimula uma visão estratégica transversal e promove sinergia entre os diferentes negócios. É organizada da
seguinte forma:
Diretoria executiva – composta pelo Country Chair*, pelos Diretores-gerais e seus respectivos comitês
de direção que asseguram as operações de cada uma das unidades de negócio e áreas transversais.
Comitê-país** – reúne os principais dirigentes das operações no Brasil e os diretores das principais
áreas transversais – Financeiro, Comercial, Recursos Humanos, Industrial, Jurídico, Médico, Pesquisa, Public
Affairs, Comunicação e Responsabilidade Corporativa. O objetivo é discutir temas estratégicos de importância
para a sustentabilidade da Sanofi no Brasil.
Operações farmacêuticas da Sanofi – estão sob a gestão da vice-presidência da região América
Latina, com sede no Panamá.
Operação da Sanofi Pasteur – está sob a gestão da vice-presidência da Unidade de Negócios
América Latina da Sanofi Pasteur, com sede no Panamá.
Operações da Sanofi Genzyme – estão sob a gestão da Sanofi Genzyme Global, com sede em
Boston, EUA.
Operação da Sanofi Consumer Healthcare – está sob a gestão da vice-presidência de CHC
América Latina, com sede no Panamá.
* É utilizado o termo Country Chair, nomenclatura de 2019. Em 2020, o nome do cargo mudou para Country Lead.
** Estrutura refere-se ao período compreendido no relatório (2018/2019), até a publicação deste relatório, alterações nesta estrutura
foram realizadas e serão descritas em um próximo relatório.
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3. COLABORADORES
[GRI 102-8, 102-41, 103-1, 103-2, 103-3, 404-1 e 401-3]

A Sanofi tem mais de 100 mil funcionários, em 170 países. Grande parte desse time de profissionais trabalha
com inovação em saúde em áreas que envolvem medicamentos isentos de prescrição, vacinas, doenças
raras, esclerose múltipla, oncologia, imunologia, doenças infecciosas, diabetes e doenças cardiovasculares.
No Brasil, ao final de 2019, a Sanofi contava com 3.651 colaboradores, distribuídos em sua sede
administrativa na cidade de São Paulo, nas fábricas de Campinas e Suzano, no Centro de Distribuição em
Guarulhos e na Força de Vendas.
A gestão do capital humano da Sanofi é realizada pela área de Recursos Humanos, que é responsável
pelo desenvolvimento de estratégias de negócios relativas a pessoas, para potencializar a conquista de
resultados positivos da companhia. Seu foco é a atração e o desenvolvimento de talentos, provendo também
direcionamento estratégico dos líderes das áreas de negócios, a partir das melhores práticas de mercado.
As diretrizes da área são pautadas pela Estratégia Global de Capital Humano da Sanofi e nas Prioridades
Estratégicas da filial brasileira, com olhar para quatro pilares: maximizar a eficiência da organização;
desenvolver lideranças e as competências necessárias para o crescimento; e evoluir a cultura Sanofi.
Nos anos de 2018 e 2019, a Sanofi recebeu o reconhecimento Top Employer, que considera as condições
de trabalho oferecidas para os colaboradores. O certificado é concedido pelo Top Employers Institute,
autoridade global presente em 119 países e que há 25 anos acompanha a transformação das áreas de RH
em parceiros estratégicos no desenvolvimento dos colaboradores.
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3. COLABORADORES

Em 2019, foi lançado o Employee Value Proposition (EVP), fundamentado em três pilares – ‘Inspire sua
jornada’, ‘Coopere com paixão’ e ‘Ouse cuidar’ - que embasam todas ações com os colaboradores. Por
meio do EVP, são realizadas diversas atividades e programas com intuito de fortalecer cada vez mais o
desenvolvimento do time e promover os valores da companhia na inspiração de suas jornadas.
Abaixo, é apresentado o total de colaboradores da Sanofi Brasil a cada ano, com segmentação por
cargo, gênero e tipo de trabalho e de emprego:

Total de empregados
por categoria funcional

2017

2018

2019

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Diretoria

65

33

64

35

53

35

Gerência

380

275

362

293

333

292

Chefia/coordenação

96

107

75

111

73

97

Técnica/supervisão

184

148

199

100

173

88

Administrativo

184

407

207

481

175

419

Operacional

451

255

486

255

442

236

Vendas

634

589

587

535

511

426

Trainees

0

0

0

0

0

0

107

230

124

237

99

199

2.101

2.047

2.104

2.047

1859

1792

Estagiários
Total por gênero
Total

Total de empregados
por tipo de contrato
de trabalho

4.148

4.151

3.651

2017

2018

2019

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

128

265

208

301

150

248

Tempo indeterminado

1.973

1.782

1.896

1.746

1709

1544

Total por gênero

2.101

2.047

2.104

2.047

1859

1792

Tempo determinado

Total

4.148

4.151

3.651

Total de empregados por
tipo de emprego

2017

2018

2019

Jornada integral
Meio-período
Total por gênero

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

2.101

2.047

2.104

2.047

1.859

1.792

0

0

0

0

0

0

2.101

2.047

2.104

2.047

1.859

1.792

Total

4.148

7

4.151

3.651

3. COLABORADORES

Total de empregados
por região

2017

2018

2019

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

171

67

163

63

145

56

1.738

1.816

1.764

1.828

1.562

1.601

Região Centro-Oeste

55

39

47

42

43

37

Região Nordeste

131

117

117

94

97

84

6

8

13

20

12

14

2.101

2.047

2.104

2.047

1.859

1.792

Região Sul
Região Sudeste

Região Norte
Total por gênero
Total

4.148

4.151

3.651

Total de empregados
por faixa etária

2017

2018

2019

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Abaixo de 30 anos

ND

ND

351

584

270

442

Entre 30 e 50 anos

ND

ND

1.450

1.347

1.291

1.226

Acima de 50 anos

ND

ND

303

116

298

124

Total por gênero

ND

ND

2.104

2.047

1.859

1.792

Total

ND

4.151

3.651

100% dos empregados da Sanofi são abrangidos por acordos de negociação coletiva. [GRI 102-41]

LICENÇA-PARENTAL NEUTRA [GRI 103-1, 103-2, 103-3, 401-3]
Em 2019, a Sanofi lançou, em todas as unidades em que opera na América Latina, uma nova política
de licença-parental remunerada, com a ampliação do benefício para até 6 meses, para todos os seus
colaboradores, independentemente de gênero ou do modelo familiar. O benefício entrou em vigor e está
válido para pais de crianças nascidas ou adotadas a partir de 1º de janeiro de 2020.
O objetivo da iniciativa é promover ainda mais o equilíbrio de gêneros, um dos pilares da estratégia de
Diversidade & Inclusão da empresa, e permitir maior participação dos pais nos primeiros meses de vida ou
da chegada de seus filhos.
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3. COLABORADORES

2017

2018

2019

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Total de funcionários que tiraram
a licença no ano vigente

62

98

84

112

72

108

Total de funcionários que
retornaram à Sanofi, após o
término da licença

61

80

83

107

72

93

Total de funcionários que, após
voltar de licença, permaneceram
empregados mais 12 meses,
tempo este finalizado no ano
vigente

ND

67

51

68

70

86

98%

82%

99%

96%

100%

86,1%

ND

75%

61%

64%

97%

92,5%

Taxa de retorno pós período de
licença (%)
Taxa de retenção após 12 meses
do regresso da licença (%)

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO [GRI 103-1, 103-2, 103-3, 404-1]
Em 2018, a Sanofi Brasil promoveu 71.608 horas de treinamentos. Foram 83.035 participações de
colaboradores, uma média de 0,86 hora por colaborador. Já em 2019, embora o número de participações
tenha sido menor (57.434), foram disponibilizadas 104.572 horas de treinamentos, uma média de
1,82 hora por colaborador – um aumento de mais de 110%.
O aumento no número de horas é resultado de reuniões de treinamento presenciais para Sanofi Genzyme,
One Promotion, Primary Care, Sanofi Pasteur, CHC e Comercial em força de vendas, que representaram
45.836 horas. Além disso, em 2019, especificamente, houve aumento nas opções de treinamentos
disponibilizadas aos colaboradores, como a inclusão do Arena do Saber, programa em que colaboradores se
voluntariam para compartilhar conhecimentos sobre temas específicos com outros. Um outro destaque de
2019 foi o aumento da oferta de treinamentos por autoinscrição, nos quais os funcionários podem escolher
e priorizar suas ações de sua aprendizagem. É uma mudança de cultura para um maior protagonismo no
desenvolvimento de cada um.
Os demais treinamentos são dedicados a todos os colaboradores, com opções online por meio de
plataforma e presenciais.

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES [GRI 103-1, 103-2, 103-3, 405-1]
Em 2019, o Comitê de Diversidade foi reorganizado e teve sua atuação pautada em quatro pilares:
equilíbrio de gênero, etnia, LGBTIA+ e pessoas com deficiência (PCD). A estratégia de D&I estabelece ainda
3 frentes de trabalho, com intuito de difundir essa transformação gradativamente dentro da companhia:
“Recrutamento”, visando realizar processos seletivos mais inclusivos; “Educação”, com iniciativas e
treinamentos que permitam aos colaboradores compreender o conceito de diversidade, nomenclaturas e
comportamentos alinhados a essa estratégia; e “Ações externas”, que se referem aos compromissos e ações
externas da companhia em favor da diversidade.
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3. COLABORADORES

Abaixo, é apresentado o total de colaboradores da Sanofi Brasil a cada ano, com segmentação por
cargo, idade e gênero:

Por faixa etária

2018

2019

Abaixo de
30 anos
(%)

Entre 30
e 50 anos
(%)

Entre 30
e 50 anos
(%)

Acima de
50 anos
(%)

0%

33,33%

66,67%

0,00%

57,95%

42,05%

Gerente

3,51%

85,50%

10,99%

2,40%

86,72%

10,88%

Coordenador

9,68%

86,56%

3,76%

12,35%

84,12%

3,53%

Especialista

15,72%

70,57%

13,71%

10,34%

75,10%

14,56%

Equipe comercial

13,55%

74,78%

11,67%

8,11%

78,12%

13,77%

Equipe Administrativa
ou das fábricas

38,83%

53,63%

7,54%

36,50%

54,33%

9,17%

Categoria funcional
Diretoria executiva

Por gênero
Categoria funcional

Acima de Abaixo de
50 anos
30 anos
(%)
(%)

2018

2019

Mulheres (%)

Homens (%)

Mulheres (%)

Homens (%)

Diretoria executiva

35,35%

64,65%

39,77%

60,23%

Gerente

44,73%

55,27%

46,72%

53,28%

Coordenador

59,68%

40,32%

57,06%

42,94%

10

4. FORNECEDORES
A estratégia global de compras responsáveis da Sanofi exige que seus fornecedores façam adesão aos
compromissos da Sanofi em direitos humanos, saúde, segurança e meio ambiente por meio do Código
de Conduta de Fornecedores e de programa específico de avaliação de fornecedores, sob aspectos
de Responsabilidade Corporativa. A Sanofi monitora a qualidade da matéria-prima, as práticas sociais,
ambientais e econômicas de seus fornecedores, a partir de avaliação de risco, avaliação de práticas e
desenvolvimento do fornecedor. [GRI 102-9]
Em 2018 e 2019, não aconteceram mudanças significativas no tamanho, na estrutura ou no processo com a
cadeia de fornecedores. [GRI 102-10]
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5. ÉTICA E INTEGRIDADE NOS NEGÓCIOS
[GRI 102-11, 102-12, 102-16]

A Sanofi opera em um ambiente cada vez mais complexo e assume compromissos públicos de conduta
ética, íntegra e responsável. A gestão desse tema é parte do escopo de atuação da diretoria de Ética e
Integridade nos Negócios que apoia a operação da Sanofi, alinhando seus normativos e práticas às políticas
do setor. É assim que a companhia fortalece o cumprimento da legislação nacional e internacional, como
leis anticorrupção e antifraude.
A Sanofi segue os padrões éticos de relacionamento com o mercado e com profissionais de saúde
estabelecidos no Código de Conduta da Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa) e da
ABIMIP (Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição), dos quais é signatária.

PREVENÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSE
A Sanofi tem mecanismos proativos para detectar situações de conflitos de interesse, parte das diretrizes de
sua política interna que apresenta regras e procedimentos formais, incluindo o gerenciamento de riscos, a
prevenção e a mitigação de impactos.
Após uma reformulação, em 2016, o tema passou a ser levado para os funcionários de forma mais positiva e
engajadora.
Para isso, a companhia trabalha em duas frentes. A primeira é a criação de um ambiente de controle robusto,
com comitê de compliance, treinamento para educação nas principais regras e políticas, monitoria e
auditoria para checar a eficácia das práticas, canal de denúncias e ações corretivas.
A segunda frente está relacionada a influenciar positivamente os funcionários e engajá-los no tema.
Destaca-se que a responsabilidade é de todos, e que cada um precisa refletir sobre seu comportamento no
dia a dia da organização. É levar a reflexão individual sobre trabalhar em uma empresa ética e como isso
gera valor para o empregado no mercado e para a companhia.
Para alcançar esse objetivo, a Sanofi tem treinamentos anuais ligados à ética e ações de comunicação que
levam o tema aos funcionários periodicamente.

COMPLIANCE HELPLINE
É um canal (isento da Sanofi) que abre espaço para os colaboradores e parceiros que identifiquem qualquer
situação potencial de não conformidade ou suspeita de prática ilegal, evidenciando a exposição ao risco.
Por meio do Compliance Helpline, ocorre a comunicação destas situações, o que também pode ser feito de
forma anônima.
As lideranças da Sanofi também têm o apoio das áreas Jurídica, de Ética e Integridade e de Recursos
Humanos para orientar seus liderados em casos específicos que exijam maior cuidado na condução.
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6. PARTES INTERESSADAS
[GRI 102-43]

A Sanofi considera como stakeholder prioritário o grupo de pacientes e consumidores de seus produtos.
Como ações de engajamento e monitoramento de relacionamento, a Sanofi realiza pesquisas que permitem
avaliar a satisfação dos clientes em relação ao atendimento do Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC). Ao final da ligação, o consultor convida o consumidor a participar da pesquisa, respondendo a duas
perguntas: se o consumidor ficou satisfeito com a orientação e/ou solução oferecida; e se o consumidor
ficou satisfeito com a cordialidade do consultor de relacionamento.
Além disso, em dezembro de 2018, foi implementada a metodologia NPS, com o objetivo de mensurar a
satisfação e identificar o quanto os consumidores recomendariam o atendimento da Sanofi a um amigo
ou familiar. Esta mudança de metodologia refletiu no volume de pesquisas realizadas (de 15 para 85 de
novembro a dezembro) e no resultado das avaliações (queda de 28% na nota média de satisfação do
atendimento de novembro a dezembro de 2018).
Por meio desta pesquisa, foram identificados os principais motivos que levam à avaliação negativa e, a partir
destes insumos, foram avaliados pontos de melhoria dos processos.
A Sanofi contém alguns canais de atendimento e pós-venda remotos, e todos eles são acompanhados e
avaliados periodicamente por meio dos resultados da pesquisa de satisfação que fazemos com os nossos
públicos. Entre esses canais destacamos o SAC Sanofi, canal de relacionamento para os nossos clientes B2C.
O NPS¹ do SAC Sanofi no primeiro semestre de 2019 alcançou um índice de aproximadamente 70
(metodologia implantada dez/2018).
Durante o ano 2019 houve um grande trabalho da Sanofi para a otimizar e consolidar os serviços
atendimento no Brasil. Com o objetivo de especializar nossos serviços e melhorar a excelência, a Sanofi
concentrou grande parte dos atendimentos remotos em um único parceiro. No segundo semestre de 2019
houve uma melhoria na metodologia da coleta dos dados de satisfação e o NPS atual da Sanofi² é de 80%,
o que representa o maior nível medido desde o início da pesquisa.
Agora, para 2020, o foco e manter e elevar a satisfação com os serviços prestados. Estão planejadas
algumas iniciativas digitais (com ferramentas multichannel), além do constante foco na formação e na
especialização dos nossos profissionais nos temas relacionados à área da saúde.
1. consolidado: janeiro a julho/2019
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2. medição na 1ª semana de março

6. PARTES INTERESSADAS

PROGRAMA VIVA: RELACIONAMENTO COM PACIENTES
A Sanofi lançou em fevereiro de 2017 o Programa Viva, iniciativa de Suporte ao Paciente, que disponibiliza
um canal de relacionamento para esse público, além de benefícios e serviços exclusivos. Também oferece
apoio, educação e orientação, auxiliando na adesão do tratamento prescrito pelo profissional de saúde. Um
dos princípios do programa é o aumento da qualidade de vida, permitindo que o paciente entenda a doença
e participe de forma ativa do tratamento.
Com três anos de atuação, a iniciativa segue como uma das principais soluções para o paciente entre todas
as unidades da Sanofi globalmente – em 2017 foi reconhecida com o prêmio Patient Solutions. Em 2018 e
2019, os principais indicadores foram:
• Cadastros – 1.100 cadastrados
• Beneficiados – 936 mil beneficiados com descontos
• Farmácias credenciadas – mais de 21 mil farmácias credenciadas
• Unidades vendidas – mais de 6 milhões de caixas vendidas
• Atendimentos – mais de 800 atendimentos presenciais
• Infusões – mais de 3800 infusões subsidiadas
• Exames subsidiados – mais de 1800 exames subsidiados

14

7. DESEMPENHO ECONÔMICO
IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS RISCOS E OPORTUNIDADES
RELACIONADOS A MUDANÇAS CLIMÁTICAS
[GRI 103-1, 103-2, 103-3, 201-2]

A Sanofi compreende que a saúde humana e o ecossistema são interdependentes. Por isso, está
comprometida em monitorar e reduzir seu impacto ambiental em todas as etapas do ciclo de vida de
seus produtos.
Por meio do Planet Mobilization, sua estratégia ambiental global, a Sanofi identificou como uma das
prioridades o tema de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e definiu a meta de reduzir em 50%
as emissões globais de CO² até 2025. Neste contexto, desde 2017, a empresa celebra o Sanofi World
Environmental Day, divulgando internamente os resultados das ações que realiza para reduzir a sua
pegada ambiental.
Globalmente, a Sanofi apresenta o mapeamento e a forma por meio da qual gerencia riscos e
oportunidades, bem como implicações financeiras, relacionados às mudanças climáticas. A seguir,
são apresentados os riscos mapeados e mitigados com potencial de impacto financeiro e sobre a
perenidade dos negócios, bem como as oportunidades identificadas:

Riscos
• Mudanças regulatórias, que envolvem fatores como imposto sobre carbono;
• Riscos físicos, como eventos climáticos extremos (inundações e secas, por exemplo)
e escassez de recursos naturais;
• Risco reputacional, em linha com as demandas dos stakeholders;
• Risco financeiro, que inclui fatores como preço de energia elétrica;
• Riscos relacionados à saúde.

Oportunidades
• Adesão ao Science-Based Targets initiative (SBTi), que fornece uma estrutura para as empresas
definirem quanto e com que rapidez devem reduzir seus gases de efeito estufa emitidos;
• Oportunidades de redução de GEE no transporte de medicamentos, por meio da priorização por
transporte ferroviário e marítimo, bem como veículos elétricos e a gás para distribuição nas cidades;
15
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• Desenvolvimento de soluções para prevenir e responder aos impactos de mudanças climáticas
na saúde, como doenças respiratórias devido à poluição do ar, incluindo alergias;
• Sensibilização por meio da divulgação dos temas acima nas agendas públicas.

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS SIGNIFICATIVOS [GRI 103-1, 103-2, 103-3, 203-2]
Para a Sanofi, atuar sob diretrizes de Responsabilidade Corporativa significa fazer negócios de maneira
responsável e sustentável, global e localmente, de forma a gerar valor compartilhado para pacientes,
colaboradores e comunidades locais, bem como minimizar seu impacto ambiental.
Neste contexto, sua abordagem global em Responsabilidade Corporativa é pautada por três pilares, listados a
seguir, alinhados a princípios-chave que garantem os mais altos padrões de ética e transparência em todas
as iniciativas que realiza.

PILARES GLOBAIS DE RESPONSABILIDADE CORPORATIVA
• Estender o acesso aos cuidados de saúde para a população em situação de vulnerabilidade.
• Desenvolver as comunidades onde atua, incluindo as comunidades dos colaboradores.
• Garantir que considerações ambientais façam parte do processo de tomada de decisão, com foco na
preservação do planeta.
Entre os principais projetos desenvolvidos em 2018 está o Biografias Colaborativas, que envolveu histórias
biográficas de cinco mulheres empreendedoras de comunidades em São Paulo transformadas em cinco livros
que promoveram a representatividade e inspiração entre as mulheres que desejam empreender. O projeto
também compreendeu a capacitação das empreendedoras no Sebrae e mentoria voluntária de colaboradoras
da Sanofi em áreas como planejamento estratégico. As participantes foram contempladas cada uma com R$
10 mil para investir em seus empreendimentos e receberam parte da verba da venda dos livros.
Além disso, em 2018, a Sanofi apoiou mais uma vez o projeto Movidos pelo Coração, por meio da Lei
Rouanet, com eventos em São Paulo e diversas atrações culturais, conteúdos educativos e exames
gratuitos para a população. Cerca de 90 colaboradores participaram como voluntários e foram realizados
atendimentos com exames de saúde para 661 pessoas.
Em 2019, o projeto passou pela cidade de Campinas (SP), com a participação de 10 voluntários e realização
de 147 atendimentos de exames médicos na tenda de saúde. Além disso, o Movidos pelo Coração levou um
curso de Treinamento de Emergências Cardiovasculares (Teca-L) ao público.
Por meio de parceria com a instituição Atados, em 2018 e 2019, foi realizado o projeto Carta e Carreira,
ação que promove a troca de cartas entre voluntários da Sanofi e jovens em situação de vulnerabilidade que
participam de cursos profissionalizantes. O objetivo foi promover a troca entre diferentes realidades e apoiar
os jovens no momento de decisão de carreira. Nos dois anos, participaram do projeto 120 voluntários e 120
jovens, que trocaram cerca de 720 cartas em cada ano.
SELO UNICEF – Ainda em 2018, a Sanofi apoiou um projeto do Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef), voltado aos adolescentes de 12 a 17 anos da região do semiárido do nordeste brasileiro,
nos municípios matriculados no Selo Municipal da Unicef. O principal objetivo do programa é garantir a
capacitação e mobilização de adolescentes sobre a promoção do direito à saúde, com foco em questões
como qualidade de vida, alimentação saudável, educação sexual e reprodutiva, imunização, prevenção da
dengue, zika e chikungunya e doenças crônicas.
Uma agenda de capacitações com o tema de saúde para adolescentes e mobilizadores locais foi realizada
a fim de que se tornem agentes de mudança de suas realidades. Os municípios participantes assumem
o compromisso de elaborar um diagnóstico participativo da situação de suas crianças e adolescentes
e um Plano Municipal de Ação para enfrentar os principais problemas mapeados. O UNICEF promove a
capacitação dos gestores e técnicos municipais, avalia e monitora os resultados obtidos. Os governos locais
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também se comprometem com a implementação de políticas públicas que reduzam a desigualdade e
melhorem indicadores sociais monitorados pelo UNICEF.
Ao final do ciclo do Selo, os municípios que conseguem melhorar as condições de vida de suas crianças e
adolescentes recebem o Selo UNICEF.
A estratégia de implementação deste projeto incluiu as seguintes ações, conduzidas em 2018:
• Elaboração de guia para a mobilização de adolescentes dos municípios cadastrados no Selo Unicef, com
ênfase especial no tema saúde do adolescente;
• Mobilização de adolescentes para participação nos treinamentos, por meio de ações de comunicação, em
contato direto com articuladores e prefeitos locais.
• Produção de materiais de treinamento e orientações para adolescentes, como complemento do Livreto
de Adolescentes elaborado e distribuído pelo Ministério da Saúde; bem como atualização do Guia de
Habilidades para a Vida, considerando linguagem e conteúdo adequados para jovens de 12 a 17 anos.
• Implementação de oficinas de treinamento para mobilizadores de adolescentes e membros dos Centros de
Cidadania do Adolescente dos municípios atingidos.

PROJETOS DESENVOLVIDOS EM 2018 E 2019
DESCRIÇÃO

COMUNIDADES
BENEFICIADAS

INVESTIMENTO
(R$)

MOVIDOS
PELO CORAÇÃO

Série de eventos com
atrações culturais,
conteúdos educativos,
treinamento de
emergências
cardiovasculares e
exames gratuitos para
a população.

População das cidades de São
Paulo e Campinas (SP). Com
os exames, foram impactadas
808 pessoas, além das que
passaram pelo evento e tiveram
acesso às informações de
saúde e prevenção às doenças
cardiovasculares.

R$ 1.638.000,00

AEDES:
QUE MOSQUITO
É ESSE?

Exposição educativa
sobre o mosquito
Aedes e seus vetores.

Olinda e Fortaleza, totalizando
um público de 30.195 pessoas.

R$ 449.000,00*

SELO UNICEF

Tem como objetivo
garantir a capacitação
e mobilização de
adolescentes sobre
a promoção do
direito à saúde, com
foco em questões
como qualidade de
vida, alimentação
saudável, educação
sexual e reprodutiva,
imunização, prevenção
da dengue, zika vírus
e chikungunya e
doenças crônicas.

PROJETO
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1.121 municípios da região
semiárida matriculados e
treinados em mobilização de
adolescentes, com impacto a
463 adolescentes e 922
mobilizadores.

R$ 629.999,00
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Cinco biografadas:
• Elizandra Cerqueira, de
Paraisópolis: publicitária,
mobilizou o agenciamento de cerca
de 3.000 empregos para moradores
de Paraisópolis. Atualmente,
possui um negócio no ramo de
gastronomia focado nos valores de
sustentabilidade e empoderamento
feminino.

BIOGRAFIAS
COLABORATIVAS

Biografias
de mulheres
empreendedoras
de comunidades
da cidade de São
Paulo, bem como
treinamentos,
mentoria e verba
para investimento
em seus negócios

• Rúbia Mara da Silva Oliveira,
da Cidade Tiradentes: assessora
de imprensa, produtora cultural,
empresária do funk e embaixadora
da Rede Brasil Afroempreendedor,
Rúbia tornou-se empreendedora
assim que saiu da faculdade de
jornalismo.
• Teomila Veloso, de
Paraisópolis: mora em São Paulo
desde 2010 e foi aconselhada
pela sua mãe de santo a oferecer
acarajé para sustentar suas duas
filhas. Desde 2013, investe muita
coragem e determinação para
sustentar seu negócio.

R$ 692.762,65

• Vanessa Berrouiguet, do Capão
Redondo: foi casada por 12 anos
com um francês e precisou se
reinventar após a morte de seu
marido. Fundou o Mon Petit, que é
um bazar de roupas de grife para
moradores do Capão Redondo.
• Renata Alves Ferreira Santos,
de Paraisópolis: após passar por
um período na prisão, trabalha
como produtora de eventos em
Paraisópolis realizando filmagens,
festas comerciais e eventos para
grandes marcas.

CARTA E
CARREIRA

Troca de cartas
entre voluntários
Sanofi e jovens de
instituições em
fase de decisão
profissional

120 jovens

R$ 99.426,00

*Valor despendido em 2017 para ação realizada em 2018 e 2019. O investimento financeiro foi no ano anterior, mas os impactos
ocorreram nos anos de vigência do relatório.
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ENERGIA [GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-2]
UNIDADE

FONTE (GJ)

2017

2018

2019

Gás natural seco

97.229,0

91.777,8

97.156,80

Óleo diesel

165,6

558,15

166,30

GLP

288,36

215,94

250,60

Eletricidade

94.222,80

103.907,40

102.842,50

TOTAL

191.906

196.459

200.416

FONTE (GJ)

2017

2018

2019

Gás natural seco

14.647

18.214

21.151

Óleo diesel

77,28

77

77

Eletricidade

40.075,54

40.637

41.784

TOTAL

54.800

58.928

63.012

FONTE (GJ)

2017

2018

2019

Óleo diesel

409

478

477,86

Eletricidade

21,3

22,58

18,5

TOTAL

430,3

500,58

496,36

TOTAL

247.136

255.887

263.924

Energia consumida de fonte renovável

134.320

144.567

144.645

Energia consumida de fonte não renovável

112.816

111.321

119.279

SUZANO

UNIDADE

CAMPINAS

UNIDADE

CD
GUARULHOS

A Sanofi não consome energia fora da organização.
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ÁGUA [GRI 103-1, 103-2, 103-3, 303-1, 302-2, 303-3]
UNIDADE

SUZANO

UNIDADE

CAMPINAS

UNIDADE

CD
GUARULHOS

FONTE (m³)

2017

2018

2019

Água subterrânea (poço)

83.453

100.044

89.821

Empresa de
abastecimento

68.795

76.362

71.053

TOTAL

152.248

176.406

160.874

FONTE (m³)

2017

2018

2019

Água subterrânea (poço)

16.962

22.334

23.322

Empresa de
abastecimento

21.226

22422

29.372

TOTAL

38.188

44.756

52.694

FONTE (m³)

2017

2018

2019

Concessionária/
empresa de
abastecimento

462

584

550

TOTAL

462

584

550

190.898

221.746

214.118

Total de água retirada (m3)

As unidades da Sanofi não impactam significativamente fontes hídricas.

ÁGUA RECICLADA E REUTILIZADA [GRI 103-1, 103-2, 103-3, 303-3]
Na unidade de Campinas, a água de reuso é proveniente do sistema de tratamento de esgotos por osmose
reversa, utilizada em sanitários e para manutenção de áreas verdes. O centro de Distribuição de Guarulhos,
por sua vez, realiza o tratamento de água por meio de empresa terceira, responsável pelo gerenciamento das
Estações de Tratamento de Esgoto. A água do sistema de esgotamento dos galpões é destinada à estação de
tratamento, tratada e retorna ao sistema como água de reuso.
Em 2019, a unidade de Suzano instalou uma unidade de tratamento de efluentes industriais, com o intuito
de promover o reaproveitamento de água nos sistemas de refrigeração da fábrica. Todos os efluentes
líquidos, industriais e sanitários, gerados na fábrica de Suzano são previamente encaminhados para a
estação de tratamento de efluentes (ETE) interna para correção de pH da água.
UNIDADE

SUZANO

FONTE

2017

2018

2019

Volume total de água
nova retirada (m3)

152.248

176.406

160.874

Volume de
água reutilizada/
reciclada (m3)

46.158

42.656

43.318

Percentual de
água reciclada e
reutilizada (%)

23%

24%

27%
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UNIDADE

CAMPINAS

FONTE

2017

2018

2019

Volume total de água
nova retirada (m3)

38.188

44.756

52.694

Volume de
água reutilizada/
reciclada (m3)

2.622

2.645

2.806

Percentual de
água reciclada e
reutilizada (%)

7%

6%

5%

FONTE

2017

2018

2019

Volume total de água
nova retirada (m3)

462

584

550

Volume de
água reutilizada/
reciclada (m3)

1.556

1.880

1.617

Percentual de
água reciclada e
reutilizada (%)

77%

100%

100%

UNIDADE

CD
GUARULHOS

EMISSÕES [GRI 103-1, 103-2, 103-3, 305-1, 205-2, 305-3]
Emissões diretas de gases de efeito estufa – Escopo 1, 2 e 3
CATEGORIA ESCOPO 1 (TCO2)*

2017

2018

2019**

5.703,20

5.948,00

6.401,00

Combustão móvel para transportes em geral

0

854,20

0

Outros processos de combustão (Incineração)

0

0

0

5.703,20

6.802,20

6.401,00

2017

2018

2019

Geração de eletricidade, calor ou vapor comprados

3.342,90

3.119,00

1.996

TOTAL

3.342,90

3.119,00

1.996

2017

2018

2019

Transporte e distribuição de produtos acabados

N.D.

3.402,23

N.D.

Viagens a negócios

N.D.

6,41

N.D.

TOTAL DE EMISSÕES DIRETAS E INDIRETAS

N.D.

3.408,4

N.D.

Geração de eletricidade, vapor, calor ou energia

TOTAL
CATEGORIA ESCOPO 2 (TCO2)*

CATEGORIA ESCOPO 2 (TCO2)*

* Os dados apresentados compreendem as unidades de Campinas, Suzano e Guarulhos. No Centro de Distribuição de Guarulhos, é
realizado inventário de emissões pela metodologia GHG Protocol, sendo que, para este relatório, estavam disponíveis somente os dados
até 2018, já que o cálculo dos dados de 2019 será realizado em 2020. Já a unidade de Campinas utilizou o sistema de gestão da
Sanofi, Sherpa, em linha com a metodologia do GHG Protocol, e foram considerados na tabela acima os dados de 2018 e 2019. Na
tabela, foram inseridos também os dados da unidade de Suzano, referentes a 2018 e 2019.
** Não inclui dados do Centro de Distribuição de Guarulhos, cujo inventário de 2019 será realizado ao longo de 2020.
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Redução de emissões de gases de efeito estufa
[GRI 103-1, 103-2, 103-3, 305-1, 205-2, 305-3]

Como forma de mitigar as emissões de CO² de seu processo produtivo e auxiliar na estabilidade hídrica da
região, a Sanofi firmou uma parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, por meio do programa Florestas
do Futuro. Em 2017, a empresa plantou 15 mil mudas de árvores nativas deste bioma, próximo à fábrica de
Campinas. Em 2019, foram plantadas 11 mil mudas, resultando na plantação de 26 mil mudas nativas da
Mata Atlântica no total, no período de três anos.
O projeto prevê ainda a manutenção da área por cinco anos, sendo dois anos de manutenção e três anos
de monitoramento, além da emissão de um relatório certificado por uma terceira parte e relatórios de plantio
emitidos pela própria SOS Mata Atlântica.
Internamente os colaboradores da Sanofi passaram a utilizar, em 2018, um aplicativo para
compartilhamento de caronas de forma a reduzir o impacto ambiental. Ainda neste contexto, por meio de
parceria realizada entre a Sanofi, a ALD Automotive e o Instituto Brasileiro de Florestas (IBF), colaboradores
elegíveis aos veículos da empresa passaram a ter suas emissões de CO² compensadas com o plantio de
árvores para cada quilometragem rodada por veículos da frota Sanofi.
O IBF seleciona propriedades interessadas em participar do projeto e realiza a gestão do plantio,
com manutenção das árvores. Entre abril de 2018 e maio de 2019, a frota da Sanofi contava com
aproximadamente 850 veículos, que emitiram 1.866 toneladas de CO². Como parte do projeto, 13.437
mudas serão plantadas a fim de compensar ambientalmente estas emissões.

EFLUENTES E RESÍDUOS [GRI 103-1, 103-2, 103-3, 306-1]
Descarte total de água, discriminado por qualidade e destinação
O Centro de Distribuição de Guarulhos, por sua vez, realiza o tratamento de água por meio de empresa terceira,
responsável pelo gerenciamento das estações de tratamento de esgoto. A água do sistema de esgotamento dos
galpões é destinada à estação de tratamento, tratada e retorna ao sistema como água de reuso.
Em 2019, a unidade de Suzano instalou uma unidade de tratamento de efluentes industriais, com o intuito
de promover o reaproveitamento de água nos sistemas de refrigeração da fábrica. Todos os efluentes
líquidos, industriais e sanitários, gerados na fábrica de Suzano são previamente encaminhados para a
estação de tratamento de efluentes (ETE) interna para correção de pH da água.
UNIDADE

DESTINAÇÃO (m³)

2017

2018

2019

SUZANO

Estação Pública de Tratamento de Esgotos
da Sabesp

93.479

94.104

78.700

CAMPINAS

Rede coletora municipal

16.786

21.974

23.880

CD GUARULHOS

Estação de Tratamento de Esgotos do
Condomínio Logístico

1.614

1.880,37

2.167,53

111.879

117.958

104.748

TOTAL DE EFLUENTES LANÇADOS

Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição
[GRI 103-1, 103-2, 103-3, 306-2]

Por meio do Planet Mobilization, estratégia ambiental global, a Sanofi identificou como prioridades os temas
resíduos e fármacos no meio ambiente. Neste sentido, definiu as seguintes metas:
• Reduzir, reutilizar ou reciclar ao menos 90% dos resíduos gerados até 2025;
• Ter um plano de gestão do ciclo de vida da produção de seus sites até 2025.
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Em linha com estes objetivos, o indicador de resíduos é monitorado mensalmente em todas as operações no
Brasil e são realizadas ações de conscientização com público interno e prestadores de serviços.
Entre as iniciativas de destaque, na fábrica de Campinas, desde janeiro de 2019, é realizada a compostagem
de todos os resíduos gerados pelo restaurante. Adicionalmente, matérias secas (podas de galhos, gramas,
entre outros), antes enviadas para aterro, também passaram por compostagem. Já a unidade de Suzano
lançou, em 2019, o projeto Zero Aterro, o que resultou na redução em 66% do volume de material enviado
para aterro sanitário, por meio de destinação para compostagem e incineração.

A ambição do grupo é que, até 2025, até 3% do resíduo
gerado seja enviado para aterro. A meta para o Brasil é
antecipar essa meta para o próximo ano.

TOTAL CONSOLIDADO
RESÍDUOS PERIGOSOS (ton)

2017

2018

2019

0

21,6

1,0

1.094,1

833,1

656,8

110,8

64,7

96,7

0

0

0

24,0

24,0

24,0

1.228,9

943,4

778,5

2017

2018

2019

0,4

1,66

0,3

1.713,4

2.012,50

1.962,50

Coprocessamento (recuperação de energia)

0

0

0

Incineração (queima de massa)

0

0

0

Aterro sanitário

303,9

252,3

291,5

Entulho/materiais de obra em Suzano (SP)

94,7

138,0

92,9

2.112,30

2.404,50

2.347,20

Reciclagem
Coprocessamento (recuperação de energia)
Incineração (queima de massa)
Aterro Sanitário
Estação de tratamento de efluentes
TOTAL
RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (ton)
Compostagem
Reciclagem

TOTAL
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9. SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE
AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO PRODUTO E
CATEGORIAS DE SERVIÇO NOS CLIENTES [GRI 103-1, 103-2, 103-3, 416-1]
Para todo o portfólio da Sanofi é realizado o monitoramento em relação a segurança, qualidade e eficácia
dos produtos comercializados, por meio das notificações de eventos adversos e queixas técnicas recebidas
por diferentes fontes e canais da Sanofi, como serviço de atendimento ao consumidor, programa de suporte
ao paciente, pesquisas de mercado, estudos clínicos, entre outros.
Por meio deste constante monitoramento, realizado pelos departamentos de Farmacovigilância e Qualidade,
a empresa busca antecipar riscos que não haviam sido identificados, avaliar a necessidade de atualização
da bula do medicamento e, se necessário, implantar ação adicional, como a distribuição de cartas aos
profissionais de saúde, a fim de alertar sobre um novo risco ou restrição de bula; distribuição de materiais
educacionais, visando a melhor orientação ao paciente por meio deste profissional; campanhas educativas
para a população sobre estes riscos, entre outros.
Neste contexto, 100% dos produtos com potenciais queixas de mercado são avaliados. Para estes casos, a
Sanofi entra em contato com o consumidor e solicita a amostra com problema em potencial para análise da
fábrica que o produziu.
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10. ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS
REQUISITOS PARA INFORMAÇÕES E ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS
[GRI 103-1, 103-2, 103-3, 417-1]

As bulas dos medicamentos contêm as informações exigidas pela legislação e orientações sobre a
utilização do produto, com segurança, pelo consumidor. Os textos das embalagens, da rotulagem e
das bulas dos medicamentos ou produtos fabricados pela Sanofi observam as normas, portarias e
resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); da Secretaria de Vigilância Sanitária
do Ministério da Saúde; do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Inmetro); do Código de Defesa do Consumidor; do Comitê Olímpico Internacional (COI); e do The World
Anti-Doping Code.
As bulas dos medicamentos são revisadas em um processo contínuo de avaliação por grupo
especializado. A versão final do texto está disponível no Bulário Eletrônico Anvisa e todas as artes
finais dos materiais de embalagem seguem a legislação vigente. Vale ressaltar que, nas embalagens
secundárias, como cartuchos e blisters, a Sanofi vem incluindo progressivamente o símbolo de
embalagem reciclável.
Em linha com a Resolução Nº 96, de 2008, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que define as
normas de publicidade para medicamentos, somente os produtos isentos de prescrição médica podem
realizar campanhas dirigidas ao público leigo.
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