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A Sanofi é uma companhia biofarmacêutica global
com foco em saúde humana, dedicada em apoiar
as pessoas ao longo de seus desafios de saúde.
Previne doenças por meio de vacinas e proporciona
tratamentos inovadores para combater a dor e aliviar
o sofrimento. Está ao lado dos poucos que
convivem com doenças raras e dos milhões
que lidam com doenças crônicas.
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VENDAS

€1,133 bilhão
em faturamento no Brasil
(representa 1/3 dos
negócios da companhia
na América Latina)

€ 31,1

SANOFI

bilhões

no Brasil desde

1919

globais

4.148
colaboradores
no Brasil

O Brasil está entre as dez
maiores operações da
Sanofi em todo o mundo
Portfolio
abrangente
desde a prevenção
e o autocuidado, ao
tratamento de doenças
crônicas e raras

100 mil
colaboradores no
mundo todo

PRODUÇÃO E LOGÍSTICA

2 plantas industriais

Em Campinas (SP) e Suzano (SP): o Brasil é a maior
plataforma industrial da Sanofi fora da Europa

Centro de distribuição
de Guarulhos:

um dos maiores da Sanofi em todo o mundo, com área
equivalente a cinco campos de futebol, com 36 mil m2.

Compromisso
com a
Responsabilidade
Corporativa
“Para a Sanofi, atuar sob
diretrizes de Responsabilidade
Corporativa significa fazer
negócios de maneira responsável
e sustentável, global e localmente.
Isso inclui criar valor compartilhado
para pacientes, colaboradores e
comunidades locais
e minimizar nosso impacto
ambiental para um
planeta saudável.”

Para a Sanofi, entender e antecipar as tendências
em saúde e as mudanças na sociedade são fatores
fundamentais para o cumprimento da missão de
ser parceira na jornada de saúde do paciente.
Essas tendências se refletem nas expectativas dos
stakeholders e, por meio do diálogo contínuo com
eles, a Sanofi é capaz de enfrentar melhor os desafios
globais e transformá-los em oportunidades para
desenvolver soluções inovadoras. Os insights dos
stakeholders são, portanto, um insumo fundamental
para a estratégia de criação de valor da companhia.

Marcia Goraieb, Diretora de Comunicação e
Responsabilidade Corporativa

Princípios-chave orientam
a estratégia global
de Responsabilidade
Corporativa da Sanofi

A Sanofi entende seu papel e
responsabilidade perante à sociedade
e concentra sua abordagem global em
Responsabilidade Corporativa em três
pilares, baseando-se em princípios-chave
que garantem os mais altos padrões
de ética e transparência em todas as
iniciativas que realiza:

• Estender o acesso aos cuidados
de saúde para populações 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.

Estratégia de
Responsabilidade
Corporativa alinhada
ao negócio da empresa
A Sanofi definiu sua estratégia de Responsabilidade
Corporativa (RC) após a realização de uma escuta
ativa com stakeholders internos e externos com o
objetivo de entender a visão e expectativas desses
importantes atores em relação a temas de RC que
impactam o negócio da empresa.
Com os resultados deste exercício, a Sanofi
atualizou sua matriz de RC local, alinhada às
diretrizes globais da companhia. Também definiu
três prioridades de atuação:

• Educação Para Saúde e Qualidade de Vida;
• Diversidade e Inclusão;
• Gestão Responsável da Água.
Em 2017, foram investidos mais de R$ 4,1
milhões em projetos e programas por meio
de recursos da Sanofi e por meio de leis de
incentivo como a Lei Rouanet, FUMCAD e Lei
de Incentivo ao Esporte. O objetivo é fortalecer
o compromisso da empresa com suas causas
de Responsabilidade Corporativa, por meio
de parcerias com stakeholders relevantes,
entregando resultados à sociedade.

Prioridades de
responsabilidade
corporativa
no Brasil
EDUCAÇÃO
PARA A SAÚDE
E QUALIDADE
DE VIDA

DIVERSIDADE E
INCLUSÃO
ÉTICA E
TRANSPARÊNCIA

GESTÃO
RESPONSÁVEL
DA ÁGUA

Educação para a saúde
e qualidade de vida
Como empresa de saúde, a Sanofi valoriza e
promove ativamente iniciativas de Educação para a
Saúde e Qualidade de Vida. A companhia acredita
que educar é fundamental para que as pessoas
sejam protagonistas de sua saúde.
Exposições e eventos são realizados para a
conscientização sobre doenças, de forma lúdica

e inclusiva. A Sanofi também investe em projetos
que visam o empoderamento de crianças e jovens
para discutir temas de saúde, o compartilhamento
de orientação nutricional e para promover a
qualidade de vida, direcionados à população em
geral e, especialmente, às pessoas em situação de
vulnerabilidade.

Mais de

20 mil
participantes

Movidos pelo coração
A Sanofi patrocina desde 2016, via Lei Rouanet, o
projeto Movidos pelo Coração — realizado pela
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Por
meio da arte e da cultura, a iniciativa educa a
população – adultos, jovens e crianças – sobre a
saúde do coração, alertando sobre os riscos que
representam doenças como hipertensão, colesterol
elevado, diabetes, alcoolismo, estresse, entre outras.
Presta gratuitamente serviços de saúde com foco
em prevenção de doenças cardiovasculares e
diabetes, e reforça a importância do entendimento
da meta individual de colesterol e de cuidados
para se evitar a diabetes.

Mais de 20 mil pessoas foram beneficiadas nas
cidades onde o projeto foi realizado – Fortaleza, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Cerca de 70
colaboradores da Sanofi atuaram como voluntários
nas últimas edições do Movidos pelo Coração,
realizadas em São Paulo – no Parque Villa-Lobos,
estação de Metrô da Sé e no Centro Educacional
Unificado (CEU) Paraisópolis.

Coleção Comida que Cuida
A Sanofi publicou também a coleção de livros
“Comida que Cuida”, com o objetivo de despertar
no paciente uma relação mais prazerosa com
a alimentação, com dicas nutricionais, histórias
inspiradoras e receitas saudáveis. São quatro
livros disponíveis para download gratuito no site
da companhia: Câncer, Diabetes, Coração e
Hipercolesterolemia Familiar.

Aedes: que mosquito é esse?
A Sanofi também patrocina a exposição Aedes: que
mosquito é esse? desde 2013, uma realização do
Museu da Vida, Fiocruz. O projeto leva à população
informações sobre a dengue, o Zika e o Chikungunya,
de forma lúdica e tecnológica, e já recebeu mais de
32 mil visitantes desde sua inauguração.
Em 2017, a exposição recebeu 7 mil visitantes
no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP) –

com participação de 63 escolas de ensino
fundamental e médio.
Em 2018, a exposição será levada à Fortaleza (CE) e
Olinda (PE), e também será publicado um website
exclusivo, com todo o conteúdo da exposição, em
português, inglês e espanhol.

Mais de

32 mil
participantes

Diversidade e inclusão
Na Sanofi, diversidade e inclusão são valores
fundamentais. A empresa respeita a cultura, origem
e experiências dos colaboradores nos mais de 100
países onde atua, e acredita na riqueza dessas
diferenças para assegurar o seu desempenho,
inovar em seus processos e produtos.
A Sanofi tem o apoio do Women’s & Diversity Council
Brasil, comitê constituído a partir de uma pesquisa
realizada com 76% dos colaboradores para mapear
as oportunidades de melhoria na empresa,
identificar possíveis barreiras e definir as iniciativas.
Como primeira ação, foi identificada a oportunidade
de discutir os principais índices de igualdade de
gêneros e comprometimento da liderança. O
Comitê trabalha para que a Sanofi seja cada vez
mais uma empresa inclusiva e sustentável, a partir
de quatro temas estratégicos:

• Equidade de Gêneros;
• Inclusão de pessoas com deficiência;
• Diversidade étnico-racial;
• Gerações.
Em 2017, a companhia realizou um workshop para
o Comitê Executivo com o objetivo de tratar de
vieses inconscientes e como eles podem afetar
as decisões do dia a dia que envolvem pessoas,
como contratação, promoção, desenvolvimento,
entre outros.
O objetivo é capacitar os líderes para que os vieses
inconscientes tenham impactos mínimos nas
tomadas de decisão. Em 2018, a capacitação será
realizada também com o próximo nível de liderança,
para aproximadamente 200 líderes.
Pelo segundo ano consecutivo, a Sanofi foi
empresa parceira no Fórum Mulheres em
Destaque, do qual participaram seus executivos
e colaboradores e, desde 2016, participa do
Movimento Mulher 360.

Diversidade e inclusão
nas comunidades
A Sanofi apoia projetos de valorização da
diversidade (equilíbrio de gêneros, etnia, pessoas
com deficiência) e com ações que eduquem e
viabilizem a inclusão.
A Sanofi Genzyme patrocinou, via Lei Rouanet,
o circuito de cinema itinerante Cinesolar, com
sessões de filmes brasileiros que abordaram o tema
diversidade – foram realizadas cinco sessões de
cinema em São Paulo, Suzano e Campinas, em
locais com alta vulnerabilidade social, pelos quais
passaram mais de 630 pessoas.

Globalmente, 46,2%
dos mais de 100 mil
colaboradores são
mulheres. No Brasil são
49% de mulheres.

O projeto também contou com duas oficinas
de produção audiovisual, visando democratizar
o acesso ao audiovisual brasileiro, com a
participação de 82 jovens. 97% dos participantes
aprovaram a iniciativa. O projeto utiliza a luz solar
como fonte de energia para as exibições, e as
sessões são gratuitas.
No final de 2017, a Sanofi patrocinou também, via
Lei Rouanet, o projeto Biografias Colaborativas,
idealizado pela NBS Rio+Rio. A iniciativa contará
histórias inspiradoras de cinco empreendedoras
de comunidades de baixa renda de São Paulo,
com o intuito de destacar suas histórias e promover
uma agenda positiva de capacitação em
empreendedorismo, para empoderar ainda mais a
vida destas e de outras mulheres.
Por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, a Sanofi
também patrocinou o projeto Taekwondo VII: Inclusão
pelo Esporte, do Instituto Olga Kos, voltado à inclusão
de pessoas com deficiência intelectual e em situação
de risco social, de forma gratuita, por meio da prática
de esportes. Ambos serão realizados em 2018.

Gestão responsável
da água
A Sanofi acredita no fomento de ações
colaborativas e educativas que auxiliem a
causa hídrica no Brasil, como a preservação de
nascentes de rios e águas subterrâneas, e seu uso
responsável.
Por isso realiza a gestão da água com foco
na redução do consumo. De 2016 a 2017, a
companhia conseguiu uma economia de 13% em
sua sede, no Centro de Distribuição de Guarulhos
e nas fábricas de Campinas e Suzano, localizados
no estado de São Paulo.

A Sanofi estabeleceu
como meta global a
redução do consumo
de água durante seu
processo produtivo em
10% até o ano de 2020,
em relação ao consumo
base de 2015.

A companhia apoiou, em 2017, o projeto Florestas
do Futuro, da Fundação SOS Mata Atlântica, para
restaurar a mata devastada com o plantio de 15
mil mudas de espécies nativas do bioma na região
de Campinas, considerada prioridade para o
projeto Nascentes, do Governo do Estado para o
reestabelecimento do equilíbrio hídrico.
Com o novo escritório em São Paulo, inaugurado em
2017, a gestão responsável da água foi reforçada
com a adoção de dispositivos sanitários de baixo
consumo que resultam em uma redução de 40%.

Nova sede da Sanofi, em
São Paulo, tem certificação
LEED Platinum
O projeto do novo escritório da Sanofi é sustentável
desde a escolha do edifício (com certificação
LEED Gold) a benefícios no dia a dia, oferecendo
soluções que minimizam seu custo operacional e
seu impacto ambiental.

Localização
A sede é localizada próximo à estação de trem
(450 m) e a pontos de ônibus, portanto incentiva
a utilização de transporte público. O endereço
considerou, ainda, o fato da região ser o local de
moradia do maior número de colaboradores da
Sanofi.
Menos consumo de água
Redução de 40% no consumo de água, com
utilização de descarga a vácuo, torneiras com
vazão controlada e água reutilizada em bacias e
mictórios.
Baixo consumo de energia
Redução do consumo de energia em 30% com
iluminação 100% em LED e sensores de presença e
luminosidade em áreas densamente ocupadas.

A Sanofi é a primeira
empresa no setor
farmacêutico a obter a
certificação LEED Platinum
Commercial Interiors (CI),
em sua sede, em
São Paulo.

Bem-estar dos colaboradores
O layout que segue a biofilia – com mais plantas e
iluminação natural – aumenta em cerca de 15% a
sensação de bem-estar1 e em 15% a criatividade
dos ocupantes.
Qualidade do Ar e Meio Ambiente
A qualidade do ar interno reduz entre 0,8% e
1,3% o custo com a saúde e absenteísmo dos
trabalhadores, além de trazer aumento de
produtividade de 3 a 18%2. O sistema de ar
condicionado Variable Refrigerator Flow (VRF)
do novo escritório possibilita a setorização e
climatização de ambientes, proporcionando maior
conforto aos funcionários.
Resíduos
82% dos materiais da obra foram destinados para
reciclagem e 18% para o aterro sanitário.

Os dados são de estudo realizado pela consultoria Human Spaces em 2015 com 7,6 mil trabalhadores de 16 países, incluindo o Brasil. A sensação de bem estar inclui respostas de três escalas diferentes de sentimento: feliz, inspirado e entusiástico. Disponível aqui (acesso em 18/09/2017).
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Carnegie Mellon, 2004 in Health, Welbeing and Productivity in Offices, 2014. Disponível aqui (acesso em 18/09/2017)

