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Nossa jornada em 2017 foi de construção,
de clareza sobre os desafios da Sanofi Brasil.
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EMPODERANDO A BELEZA
DA NATUREZA HUMANA

EMPODERANDO
A VITALIDADE ECOLÓGICA

empregadores pela Top Employers Brasil,
como também nos classificamos entre as
150 Melhores Empresas Para Trabalhar no
Brasil em nossa primeira participação como
uma única empresa. Em 2017, conduzimos
importantes pesquisas com colaboradores
para entender melhor onde agir, como o
Censo da Inclusão e a Sanofi People Survey,
com uma excelente participação de nossas
pessoas. Usamos estes resultados para definir
uma ação estratégica concreta de criação
adicional de valor aos nossos colaboradores.
Em Consumer Healthcare, nós integramos,
com sucesso, o negócio adquirido no início de
2017, e estamos orgulhosos em reportar um
impacto bastante positivo em todos os nossos
produtos estratégicos, que nos impulsiona entre os dois maiores players neste segmento de
mercado no Brasil.

Pius S. Hornstein, MSc, PhD
Country Chair da Sanofi Brasil &
Diretor-Geral de GEM (General
Medicines & Emerging Markets)

Nós da Sanofi Brasil trabalhamos com paixão
e persistência, todos os dias, para entregar
soluções que atendam às necessidades das
pessoas ao longo de sua jornada de saúde,
prevenindo doenças, aliviando dor e sofrimento, tratando condições raras e crônicas. Isso é
Empowering Life.
Faz parte deste propósito a promoção do valor
que criamos todos os dias, para que seja compartilhado e sustentado em longo prazo no Brasil.
Conseguimos isso agindo com responsabilidade, apoiando nossos colaboradores e comunidades, reduzindo nosso impacto ambiental,
e garantindo os mais altos padrões de ética e
transparência em tudo o que fazemos.
Nossa jornada em 2017 foi de construção, de
clareza sobre os desafios e sobre as oportunidades de melhoria da Sanofi no Brasil. Desenvolvemos projetos e iniciativas com coragem para
inovar com a habilidade para mudar e aprender
com possíveis erros do passado.
Iniciativas concretas demonstram o quanto evoluímos como uma grande instituição, enquanto
Sanofi Brasil. Inauguramos o novo escritório que
favorece a cooperação transversal, a inovação,
a agilidade, e estimula a troca entre nossos
colaboradores e parceiros externos. Estamos orgulhosos em ser a primeira organização farma-

6

Com a nossa divisão de Produtos Estabelecidos, bem como com a Medley, a empresa de
genéricos mais amada pelos consumidores
no Brasil, pudemos novamente fazer uma
grande diferença, fornecendo medicamentos
da mais alta qualidade de maneira acessível
aos consumidores brasileiros.
cêutica a receber a certificação LEED Platinum,
consolidando nossa missão em prol da sustentabilidade. Investimos uma imensa quantidade
de horas em desenvolvimento de competências
de nossos colaboradores, treinando-os para
trabalharem juntos impulsionando o impacto
positivo da companhia na sociedade. Apenas
os treinamentos de lideranças envolveram cerca de 800 pessoas em 2017, um crescimento de
68% em relação ao ano anterior.
Como verdadeiramente acreditamos que
as pessoas com quem trabalhamos farão a
diferença, realizamos encontros trimestrais
com o Comitê de Direção para discutir sobre
nossos talentos e garantir o acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Individual.
Revisamos os planos de sucessão das nossas
posições-chave, garantindo que 98% delas
possuam sucessores internos e, dentre os
sucessores validados, garantimos 53% de mulheres, parte da nossa estratégia de equidade de gêneros.

Com a nossa divisão de vacinas, a Sanofi Pasteur, estamos em parcerias constantes com as
autoridades de saúde pública, e contribuindo
efetivamente para ajudar a proteger a população contra doenças graves, como gripe,
dengue, febre amarela, entre outras.
A Sanofi Genzyme conquistou a inclusão de uma
terapia oral de primeira linha para o tratamento
da esclerose múltipla no Protocolo de Diretrizes
Terapêuticas (PDT) do Sistema Único de Saúde
(SUS), o primeiro da Sanofi a ser parte dos tratamentos de alto custo da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologia do SUS (Conitec).
Além disso, o primeiro medicamento biológico
para o tratamento de dermatite atópica, de moderada a grave, foi aprovado pela Anvisa.

Nossos resultados sobre diversidade são positivos. A participação de mulheres tem rápido
crescimento e já detém, atualmente, 49% de
nossa força de trabalho total.

Para apoiar nosso pipeline de medicamentos
altamente inovadores, nossa cultura de inovação – antes mais restrita a pesquisa e desenvolvimento –, foi cascateada com sucesso
por toda a empresa com a criação de uma
unidade de Aceleração Digital dedicada que
ajudará a fazer a diferença na jornada de
saúde dos pacientes, independentemente de
onde estiverem.

Não apenas fomos reconhecidos pelo
segundo ano consecutivo como excelentes

Muito além do foco no “quê”, trazendo medicamentos para o mercado, novamente refor-

SOBRE O
RELATÓRIO

Com o Movidos
Pelo Coração,
beneficiamos mais
de 20 mil pessoas
desde 2016

çamos o “como” fazer negócios com nossas
iniciativas internas abrangentes para a promoção da ética e da integridade, com 100% de
nossos colaboradores completando nossos
treinamentos mandatórios para o ano.
Por último, mas não menos importante, a Sanofi
Brasil investiu em educação para a saúde da
população com a realização de eventos e mostras educativas, levando informação de forma
lúdica sobre temas relacionados à saúde do
coração, diabetes e prevenção das doenças
causadas pelo Aedes. Apenas com o Movidos
pelo Coração, beneficiamos mais de 20 mil pessoas desde 2016, e, em 2017, contamos com a
força e colaboração de mais de 70 colaboradores voluntários da Sanofi apoiando nossa causa.
Estabelecemos nova parceria com o UNICEF,
voltada para a promoção da saúde de adolescentes nos municípios da região semiárida
brasileira, inscritos no Selo UNICEF.
Gostaria de agradecer a todos, aos parceiros
externos, assim como aos nossos fantásticos colaboradores, que nos ajudaram a escrever um
novo capítulo na história da Sanofi em 2017.
Este relatório resume nossas iniciativas e impactos correlacionados com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Acreditamos que trabalhar coletivamente a partir da
Agenda 2030 da ONU, construindo parcerias significativas, é um dos fatores fundamentais para
abordar os problemas de saúde mais urgentes
do mundo, agora e no futuro.
Convido você a conhecer os detalhes dos
programas e iniciativas que desenvolvemos ao
longo do ano.
Tenha uma excelente leitura!
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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.

Specialty Care
Sanofi Genzyme3
> Doenças raras
> Esclerose múltipla
> Imunologia
> Oncologia
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100 mil 82

15 mil

pessoas envolvidas
nas operações de
P&D no mundo todo

colaboradores no
mundo todo1
programas de acesso
a cuidados de saúde
em 65 países, com
mais de 35 milhões de
pacientes recebendo
Provendo
diagnóstico, vacinação
soluções de saúde
ou tratamento, e 346 mil
em mais de
profissionais de saúde
treinados7

170

países no mundo
Cerca de

80

plataformas
industriais2

1 Relatório Anual Form 20-F 2017.
2D
 ocument de Référence 2017.
3 Não considera as vendas de Emerging
Markets (mercados emergentes).
4 Inclui produtos estabelecidos e genéricos.
5 Inclui vendas de mercados emergentes
– DCV (Diabetes & Cardiovascular) & Specialty Care (Cuidados especiais),
6 Abril de 2018.
7 Sanofi Integrated Report 2017,
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Investimento em logística

quase 100 anos de
contribuição para a
saúde do brasileiro

102-6

No Brasil desde 1919, a partir de
diversas aquisições1 ao longo
dos anos, a Sanofi é a maior
multinacional no mercado
farmacêutico brasileiro, com sólida
plataforma industrial no País. 102-1

Representa
1/3 dos negócios
da companhia na
América Latina

102-7

Líder nos mercados emergentes e na América Latina, a Sanofi investe em logística, por
isso ampliou o Cento de Distribuição (CD) de
Guarulhos (SP) – com atuais 36 mil m². Seu
projeto irá apoiar o crescimento da Sanofi
nos próximos cinco anos, um investimento
total de € 200 milhões, realizados entre 2015
e 2020.

Presença
nos 27 estados
brasileiros
O Brasil está
entre as dez
maiores
operações da
Sanofi em todo
o mundo

EMPODERANDO
A VITALIDADE ECOLÓGICA

90%

das unidades
comercializadas
no Brasil são
produzidas
localmente

4. 148
colaboradores2

71

estudos clínicos
em andamento
na Unidade de
Estudos Clínicos

1 Disponível em: umv.com.br/os-maiores-laboratorios-farmaceuticos-de-2017.
2 Em 31/12/2017.
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Implantado neste CD, o Projeto Simplification
aprimorou o processo logístico da companhia
e agora centraliza as operações da distribuição
que correspondem a 45% do volume de cargas
da Sanofi – destinadas a clientes diferentes –,
antes realizada por cinco transportadoras. O
aprimoramento melhorou processos, proporcionou ganhos de agilidade e de qualidade, além
de reduzir custos, gerando benefícios à Sanofi,
parceiros, fornecedores e clientes.

Exportação
para 30 países
das Américas,
Europa, África
e Oceania

Centro de distribuição
de Guarulhos:

€ 1,133
bilhão em
faturamento
em 2017

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

A Sanofi em 2017 102-7

Duas plantas
industriais,
em Campinas (SP) e
Suzano (SP): o Brasil
é a maior plataforma
industrial da Sanofi
fora da Europa 102-4

SOBRE O
RELATÓRIO

Sede
administrativa
em São Paulo
(SP) 102-3

Portfólio abrangente:
desde a prevenção
e o autocuidado
ao tratamento de
doenças crônicas
e raras 102-2

Novo escritório em São Paulo (SP)

102-7

A nova sede da companhia, localizada na
Marginal Pinheiros, em São Paulo (SP), agora
reúne os colaboradores que já trabalhavam
no escritório da capital paulista e mais 300
profissionais, até então alocados no Rio de
Janeiro (RJ) e em Campinas (SP). A mudança foi realizada em agosto de 2017, a partir
de uma decisão da diretoria da Sanofi, em
2016.
O novo endereço foi escolhido pela proximidade às regiões onde moram a maioria
dos colaboradores da Sanofi. O processo de
planejamento e construção da nova sede
foi conduzido por 40 embaixadores, representantes de todas as áreas da companhia.
O grupo teve como missão ouvir as demandas dos demais colaboradores e apresentar
soluções de cocriação para o novo espaço,
construindo um ambiente de trabalho prático, produtivo e acolhedor.

Tem mesas coletivas localizadas mais próximas, distribuídas em espaços propícios para o
trabalho em equipe e a troca de ideias, e em
ambientes de concentração. O projeto valorizou os espaços mais abertos e cooperativos,
entregando mais sinergia entre as áreas.
Também proporcionou mais flexibilidade na
forma de trabalho com o programa de home
office estendido a todos os funcionários (exceto
estagiários, menores-aprendizes e terceiros) – os
funcionários são incentivados a fazer um dia
de home office por semana, uma vez que os
espaços de trabalho foram reduzidos em aproximadamente 25%. Além disso, em função da
localização do novo escritório, a Sanofi fomenta
a utilização de transporte coletivo e a adesão
aos horários flexíveis, caso necessário.

11

SANOFI
RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 2017

A Sanofi
consultou os
colaboradores
sobre o que
desejariam no
novo ambiente
de trabalho

81%
indicaram a
necessidade de um
sistema automatizado
de reserva de salas

EMPODERANDO
A RESPONSABILIDADE

85%

EMPODERANDO A ÉTICA
EM SUA ESSÊNCIA

83%

gostariam de
espaços para maior
integração com
colegas

79%

apontaram a
necessidade de
mais salas de
reunião

77%

identificaram a
necessidade de
uma cafeteria

EMPODERANDO
A FONTE DA VIDA

2

de área – equivalente a dois
campos de futebol

9

andares

Acessibilidade
em todos os
andares

Após aproximadamente
dois meses na nova
sede, a satisfação dos
colaboradores com o
ambiente de trabalho
evoluiu de 54%
para 91%, segundo
pesquisa interna.

130
pessoas
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13.561m

Refeitório para

Fernando Faria, Diretor de Real Estate & Facility
Management para LATAM.

EMPODERANDO
A VITALIDADE ECOLÓGICA

O que a nova sede da Sanofi oferece

solicitaram acesso
centralizado a serviços
como helpdesk, banco,
entre outros

“O projeto desenvolvido na Sanofi Brasil,
inspirado no ambiente de trabalho baseado
nas atividades das pessoas (Activity Based
Workplace), leva em consideração a
opinião dos colaboradores e o fácil acesso
ao transporte público. Está sendo replicado
nos outros escritórios da Sanofi na América
Latina e, até o final de 2020, mais de 85%
dos escritórios administrativos da região já
estarão trabalhando neste novo modelo.”

EMPODERANDO A BELEZA
DA NATUREZA HUMANA

Mais serviços aos
colaboradores – sala de
mindfulness, ambiente
para repouso, lactário,
ambulatório, consultório
médico, quick massage,
nutrição, orientação física,
fisioterapia, concierge,
banco, entre outros

116

salas de reunião

165

espaços
para reuniões
informais

Única
farmacêutica
com a certificação
LEED Platinum –
Commercial
Interiors (CI)
Espaço de
eventos para até

300
pessoas

Sala Mindfulness:

A pedido dos próprios colaboradores,
a nova sede da Sanofi dispõe de um
ambiente para o silêncio absoluto, com
cromoterapia, aromaterapia e um óculos
de realidade virtual para meditação.
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Visão de futuro: o modelo de negócio Sanofi 2020

Elaborado há dois anos, o modelo de negócios
da Sanofi Brasil é apoiado pela estratégia global
e pelos valores da companhia.

2017

2016

2011

Compra global
da Genzyme
pela Sanofi

2004

1999

Fusão global da
Rhône-Poulanc
com a Hoescht
para a formação
da Aventis

1997

Início das
operações da
Genzyme

1996

Início das
operações da
Medley

1974

Início das
operações de
Pasteur

Fusão global da
Aventis com a
Sanofi criando a
Sanofi-Aventis e a
Sanofi Pasteur

Negócio de Consumer
Healthcare da
Boehringer Ingelheim
(BI) foi integrado à
Sanofi, e o negócio
de saúde animal da
Sanofi (Merial), à BI.

Inauguração da
nova sede da
Sanofi.

Nosso
propósito

Nossa
ambição

Nós, da Sanofi,
trabalhamos com
paixão todos os dias
para compreender
e solucionar as
necessidades de
saúde de pessoas no
mundo todo.

Ser, em 2025, uma das três
principais empresas de
saúde humana, inovadora,
global e diversificada,
adotando tecnologias
transformadoras e
focando em suas áreas de
excelência, conquistando o
respeito e a confiança das
pessoas e dos pacientes
atendidos pela Sanofi.

2009

Compra da
Medley pela
Sanofi

Nossos
valores 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.

Nossas
competências
Ação pela mudança;
Desenvolvimento de
pessoas;
Cooperação
transversal.

1919

Início das
operações da
Sanofi (criação
da filial RhônePoulenc no País)
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O compromisso de Responsabilidade
Corporativa da Sanofi 103-1 e 102-47
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, através 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.
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;

EMPODERANDO
A RESPONSABILIDADE

EMPODERANDO A ÉTICA
EM SUA ESSÊNCIA

EMPODERANDO
A FONTE DA VIDA

EMPODERANDO A BELEZA
DA NATUREZA HUMANA

Sanofi: presente em toda a jornada de
saúde do paciente

Em linha com os pilares de Responsabilidade
Corporativa globais, em 2016, a Sanofi Brasil
identificou três eixos prioritários de atuação, a
partir de critérios alinhados à importância dos
temas para os stakeholders, riscos, oportunidades e a importância para o negócio. Os
projetos e iniciativas realizados e apoiados pela
companhia consideraram esses direcionadores desde então. 102-44

Como parceira da jornada de saúde ao longo da vida, a Sanofi acompanha as pessoas
desde a infância até a terceira idade, atendendo suas necessidades em cada fase e os
desafios que enfrentam.
A Sanofi Brasil é uma empresa organizada em
cinco unidades de negócios unidas pela cultura One Sanofi que, desde 2016, engaja todas as áreas da companhia na simplificação
de processos para o ganho de agilidade na
tomada de decisão e na captura de sinergias
a partir de um trabalho integrado. É assim que
as unidades de negócio fortalecem a estratégia da Sanofi no Brasil, oferecendo soluções
em saúde nestes segmentos:

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, para fortalecer o compromisso da empresa
com suas causas de Responsabilidade Corporativa, por meio de parcerias com stakeholders
relevantes, entregando resultados à sociedade.

Saiba mais em:
Empoderando a Ética em sua Essência, pág. 26
Empoderando a Fonte da Vida, pág. 36
Empoderando a Beleza da Natureza Humana, pág. 54
Empoderando a Vitalidade Ecológica, pág. 70

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

“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.”
Marcia Goraieb, Diretora de Comunicação e
Responsabilidade Corporativa
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> Cardiovascular
> Diabetes
> Produtos
estabelecidos

DIVERSIDADE E INCLUSÃO
Projetos de valorização da
diversidade (equilíbrio de gêneros,
etnia, pessoas com deficiência)
e com ações que eduquem e
viabilizem a inclusão.

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E
QUALIDADE DE VIDA
Mostras educativas e
culturais são realizadas 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, orientação sobre
nutrição e qualidade de vida
direcionados à população
em geral e, especialmente,
às pessoas em situação de
vulnerabilidade

SOBRE O
RELATÓRIO

Desde 31 de janeiro de 2018, a entidade legal Genzyme
passou a ser parte da Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda. A
incorporação simplificará processos internos sistêmicos nas
áreas fiscal, jurídica, financeira, Supply Chain e Recursos
Humanos, proporcionando ganhos de eficiência e redução
de custos na operação. No início de 2017, a Sanofi realizou
um acordo comercial envolvendo sua unidade fabril de
Brasília (DF), que consiste no compartilhamento de parte
das instalações da fábrica e na venda de equipamentos
para outra empresa farmacêutica, de forma desvinculada
e independente da Sanofi. Outra mudança na estrutura da
organização é o encerramento da operação da Merial,
focada no setor de saúde animal, que operou como parte
da Sanofi até 31 de dezembro de 2016. 102-10

Medicamentos de prescrição:
compromisso no tratamento médico

• 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.

EMPODERANDO
A VITALIDADE ECOLÓGICA

EDUCAÇÃO
PARA A SAÚDE
E QUALIDADE
DE VIDA

DIVERSIDADE E
INCLUSÃO
ÉTICA E
TRANSPARÊNCIA

Qualidade de vida para o dia a dia
Consumer
Healthcare

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.

Soluções para doenças raras,
complexas e de difícil diagnóstico
Pioneira no desenvolvimento de terapias para
doenças raras, esclerose múltipla, oncologia
e imunologia.

Prevenção de doenças
por meio de vacinas
GESTÃO
RESPONSÁVEL
DA ÁGUA

GESTÃO RESPONSÁVEL DA ÁGUA
A Sanofi fomenta ações colaborativas e
educativas que auxiliem a causa hídrica no
Brasil, como a preservação de nascentes
de rios e águas subterrâneas, ações que
auxiliem e aprimorem a disponibilidade de
água, e seu uso responsável.

> Dor
> Alergia
> Nutrição
> Gastro

> Doenças raras
> 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
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Prêmios e reconhecimentos
Entre as melhores empresas
para se trabalhar
A Sanofi é uma das 150 melhores empresas para Trabalhar da VOCÊ/S.A. – FIA. As
companhias são selecionadas por meio de
pesquisa aplicada aos colaboradores e por
metodologia exclusiva da Fundação Instituto
de Administração (FIA). Um dos principais
reconhecimentos deste segmento no País.

A Medley – categoria Laboratório de Medicamentos Genéricos – e o Dorflex® – categoria
de Analgésicos – estão entre as Marcas de
Confiança, pesquisa realizada pela revista
Seleções, em parceria com o Datafolha, que
avalia o panorama da relação entre consumidores e marcas de produtos e prestadores
de serviço.

Respeito ao consumidor

Melhor laboratório de genérico

A Medley conquistou o prêmio “A indústria
farmacêutica que mais respeita o consumidor 2017”, promovido pela revista Consumidor Moderno.

A Medley foi eleita o Laboratório de Medicamento Genérico de 2017, na 13ª edição
do Prêmio Destaque ASCOFERJ (Associação
do Comércio Farmacêutico do Estado do
Rio de Janeiro).

Responsabilidade socioambiental
A Sanofi é uma das empresas ”Líderes da
Saúde 2017”, na categoria Responsabilidade
Socioambiental e está entre as companhias
brasileiras do setor que mais se destacaram
neste último ano.

Inovação, qualidade e excelência
O time jurídico da Sanofi Brasil está no ranking
500 GC Powerlist. A publicação jurídica reconhecida mundialmente avalia tópicos como
inovação, qualidade e excelência dos times
jurídicos de empresas, destacando as equipes
mais influentes atualmente nos negócios.

A mais lembrada em genéricos
A Medley é Top of Mind da Folha, na categoria de medicamento genérico, um dos mais
importantes prêmios de lembrança de marca
do mercado brasileiro.

Entre os melhores cases de marketing
do mercado farmacêutico
O case de marketing do Puran T4® da Sanofi
foi reconhecido pela Sindusfarma e ganhou o
prêmio Lupa de Ouro em 2017, na categoria
Prescrição – Produtos Maduros. Também foi
reconhecido o case do projeto de Criação da
Célula de Inteligência Competitiva, premiado
na categoria Melhor Projeto de Inteligência de
Mercado, Produtividade e Efetividade.

Relacionamento com a imprensa
Pela primeira vez como One Sanofi, a companhia está entre as Empresas que Melhor se
Comunicam com Jornalistas (18/09), prêmio
promovido pelo Centro de Estudos da Comunicação (CECOM) e pela revista Negócios da
Comunicação.
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Confiança

Excelente empregadora, pelo segundo
ano consecutivo
A Sanofi recebeu certificação internacional
do Instituto Top Employer que, há 25 anos,
reconhece empresas pela excelência nas
condições de trabalho oferecidas a seus colaboradores, com desenvolvimento de talentos
e melhoria contínua das práticas de recursos
humanos. O processo de avaliação é rigoroso
e avaliou práticas da Sanofi com base em diferentes critérios como: Estratégia de Talentos;
Capacitação e Desenvolvimento; Gestão de
Carreira & Sucessão; Remuneração & Benefícios, Cultura Corporativa.

Reconhecimentos globais em
desenvolvimento sustentável
A performance da Sanofi foi reconhecida por
um dos mais importantes índices internacionais, o Índice de Sustentabilidade Dow Jones
(DJSI) World (Classe Bronze), referência em
desenvolvimento sustentável. No Access to
Medicine Index (ATM), a Sanofi ocupou a 6ª
posição em 2016, subindo duas posições em
relação à última pontuação (a avaliação
no índice é realizada a cada dois anos). Em
2017, a Sanofi alcançou o nível Avançado
(Advanced Level) do Pacto Global da ONU,
indicando que a empresa atende aos requisitos mínimos de sua comunicação de progresso, e se empenha em ser “Top Performer” em
questões relacionadas aos dez princípios do
Pacto Global. 103/419

“Inovar apenas no produto não é
suficiente. É preciso inovar também
na maneira como interagimos com
médicos, pacientes e comunidades,
em um completo redesign de nossa
abordagem, a fim de permanecermos
como um parceiro relevante nas
jornadas de saúde de nossos
stakeholders.”
Pius S. Hornstein, MSc, PhD
Country Chair da Sanofi Brasil & Diretor-Geral de GEM
(General Medicines & Emerging Markets)

Movida à inovação
A cultura da inovação, antes concentrada na área de
pesquisa e desenvolvimento, foi disseminada por toda a
companhia em 2017. A criação da unidade de Aceleração
Digital incentiva a ampliação do uso de ferramentas
tecnológicas para a execução das estratégias comerciais, de
relacionamento com a classe médica e com o consumidor
final. A diferenciação da marca Sanofi é um dos ganhos
proporcionados por essa estratégia digital, que também
estimula o desenvolvimento dos colaboradores e funciona
como um importante atrativo de profissionais qualificados.
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Medicamentos de prescrição:
compromisso no tratamento médico
A Sanofi tem um portfólio diversificado para o
tratamento em áreas terapêuticas como inflamação, diabetes, doenças cardiovasculares e
doenças metabólicas.
A cada 12 adultos no Brasil, um possui diabetes 1.
A estimativa é de que 12,4 milhões de brasileiros tenham a doença1, segundo o International Diabetes Federation. Com o compromisso
de lutar contra a epidemia global de diabetes,
a Sanofi desenvolveu inovações importantes
como uma nova insulina de longa duração,
lançada em 2016.

EMPODERANDO A ÉTICA
EM SUA ESSÊNCIA

EMPODERANDO
A FONTE DA VIDA

EMPODERANDO A BELEZA
DA NATUREZA HUMANA

No mundo, a cada dois segundos alguém
morre por causa de alguma doença cardiovascular2, sendo o ataque cardíaco o mais
comum deles. No Brasil, são 300 mil mortes ao
ano provocadas por doenças cardiovasculares2, de acordo com o Ministério da Saúde.
Altos níveis de colesterol LDL (ruim) são um dos
principais fatores de risco.
A fim de lutar contra este cenário em 2017, a
Sanofi lançou com sucesso no Brasil um medicamento inovador indicado para pacientes
com hipercolesterolemia, que não atingem
suas metas de colesterol LDL, com o tratamento padrão a base de estatinas e mudanças do
estilo de vida.

“Com uma estratégia bem
definida em 2017, hoje a unidade
de Negócios da CHC Brasil já
representa o terceiro maior
mercado de Consumer Healthcare
da Sanofi e está entre as líderes do
mercado de consumo no Brasil.”

Pius S. Hornstein, MSc, PhD
Country Chair da Sanofi Brasil
& Diretor-Geral de GEM (General
Medicines & Emerging Markets)

+ de 90 anos

A Sanofi e a Boehringer Ingelheim (BI) fecharam
com sucesso a sua transação em 1º de janeiro
de 2017, formalizando a aquisição de marcas
de consumo da BI que reforçaram a posição da
CHC em categorias estratégicas para o negócio. Desde então, a Sanofi integrou a unidade
da BI ao modelo de negócio CHC Sanofi, com
uma gestão renovada do negócio de
Consumer Healthcare, definindo o modelo de
crescimento e as metas, além de identificar
áreas-chave para crescimento externo. 102-7
102-10

79 anos

de experiência no tratamento
de doenças cardiovasculares,
incluindo o desenvolvimento do
anticoagulante que integra a lista
de medicamentos essenciais da
Organização Mundial de Saúde
(OMS)

1
International Diabetes Federation. IDF. Diabetes Atlas,
8ª edição, atualizada em 2017. Disponível em: http://
diabetesatlas.org/resources/2017-atlas.html. Acesso em:
agosto de 2018.
2
Ministério da Saúde. Cerca de 300 mil brasileiros morrem de
doenças cardiovasculares por ano. Disponível em www.brasil.
gov.br/saude/2017/09/cerca-de-300-mil-brasileiros-morrem-dedoencas-cardiovasculares-por-ano. Acesso em março de 2018.
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Dorflex é o
medicamento
mais vendido
no Brasil1

Rodolfo Hrosz, Diretor-Geral da
Consumer Healthcare

Consumer Healthcare: qualidade de
vida para o dia a dia por meio do
autocuidado

de trabalho no cuidado com
diabetes, incluindo a produção
da primeira insulina, em 1923.
No mundo todo, mais de 50%
das pessoas em tratamento com
insulina de aplicação diária usam
medicamentos da Sanofi.

SOBRE O
RELATÓRIO

CHC: marcas
consagradas por
médicos e consumidores.

A Sanofi também oferece o portfólio mais
completo para o tratamento de hipotireoidismo
em crianças, adultos, idosos e gestantes. O
tratamento permite resgatar a qualidade de
vida destes pacientes.

“Temos um portfólio altamente inovador
em áreas terapêuticas-chave, além de
uma liderança histórica e um modelo de
negócios científico, comercial e industrial
que oferece soluções superiores em
saúde para nossos pacientes.”

EMPODERANDO
A VITALIDADE ECOLÓGICA

Em 2017, a CHC tornou-se uma Global Business
Unit (GBU) e passou a compor os pilares de
crescimento da Sanofi mundialmente, ganhando ainda mais relevância na estratégia
da companhia. Desde abril de 2017, a CHC
trabalhou para estabelecer a Missão, Visão e o
Roadmap da unidade de negócios com foco
em conhecimento profundo do consumidor
para desenvolvimento de novas estratégias;
inovação em serviços e pipeline (produtos em
desenvolvimento); entendimento do shopper
no ponto de venda para entregar a melhor
experiência; construção de uma cultura e de
um time de alta performance; e otimização
dos processos internos.

O portfólio foi organizado nos segmentos de
dor – que incluem as marcas Dorflex®, Anador®
e Novalgina® –, alergia – com destaque para
o Allegra® que, em 2017, passou a ser isento
de prescrição nas versões 60 mg, 120mg, 180
mg e 6mg/ml, com acesso ao consumidor,
disponível fora do balcão nas farmácias –,
nutrição – com os polivitamínicos Pharmaton®
Complex –, e gastro – com o probiótico Enterogermina e o laxante Dulcolax®.
As marcas prioritárias também receberam
investimentos em campanhas de comunicação em redes sociais digitais, com o objetivo
de criar proximidade com o consumidor no seu
dia a dia, compartilhando com esse público
conteúdos científicos e prestando serviços que
melhorem a sua qualidade de vida. A partir
dessa estratégia, atualmente a CHC Brasil já
representa o terceiro maior mercado de
Consumer Healthcare da Sanofi.
A CHC também inaugurou no ano o Centro de
Desenvolvimento de produtos inovadores em
Suzano (SP), que irá agregar mais agilidade e
suporte para as inovações da Sanofi no Brasil.

1
Interfarma. Dos cinco remédios mais vendidos no país, três
são analgésicos. Disponível em: https://www.interfarma.org.
br/noticias/1617. Acesso em: agosto de 2018.
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Sanofi Genzyme: soluções para
doenças raras, complexas e de difícil
diagnóstico
A Sanofi Genzyme é especializada na busca de
soluções para pessoas com condições complexas e debilitantes, frequentemente difíceis de
serem diagnosticadas. Fundada há mais de 30
anos e presente no Brasil desde 1997, a empresa
é pioneira em pesquisar, descobrir e desenvolver
terapias transformadoras para pacientes com
doenças raras, neurológicas como a esclerose
múltipla, doenças imunológicas, além de apoiar
o diagnóstico de doenças raras e a realização
de infusões. Oferece os seguintes tratamentos:
Doenças raras e de difícil diagnóstico
São estimadas cerca de 7 mil doenças raras
no mundo – em torno de 80% dos casos são
de origem genética e afetam menos de sete
a cada 10 mil pessoas1. A Sanofi Genzyme
desenvolveu medicamentos para diversas
doenças como doença de Fabry, doença de
Pompe, mucopolissacaridose do tipo I, doença de Gaucher, Esclerose Múltipla e
dermatite atópica.

Desenvolve soluções
em tratamento para
pacientes com condições
complexas e debilitantes,
de difícil diagnóstico,
com pouca ou nenhuma
opção de tratamento.

A Sanofi Pasteur atua na prevenção da
influenza, poliomielite e de outras 20 doenças
infecciosas. No Brasil, atende o Ministério da
Saúde, clínicas particulares e empresas, com
um portfólio de cerca de 20 vacinas.
A companhia realiza, ainda, a gestão completa de campanhas de vacinação, incluindo a
aplicação em pontos e filiais de seus clientes.
Com este serviço, a Sanofi Pasteur permite que
empresas possam oferecer imunização para
cerca de 800 mil funcionários, todos os anos. Em
2017, foram 30.500 pontos de vacinação.

EMPODERANDO A ÉTICA
EM SUA ESSÊNCIA

Oncologia
Segmento para o qual lançou em 2017 medicamento biológico para tratar câncer colorretal,
em segunda linha, um dos mais prevalentes
no Brasil e no mundo. A Sanofi Genzyme está
desenvolvendo terapias inovadoras que redefinirão o tratamento do câncer por meio do sistema
imunológico do próprio paciente. Medicamentos
para uma forma menos recorrente de câncer de
pele e para câncer de pulmão estão no pipeline
da Sanofi Genzyme.
A Sanofi Genzyme desenvolveu uma terapia
auxiliar ao diagnóstico e tratamento de pacientes com câncer de tireoide. A medicação torna
possível que o paciente mantenha o tratamento para hipotireoidismo, evitando os sintomas
decorrentes da sua suspensão. Para uma forma
rara de câncer de tireoide, o CMT (Carcinoma
Medular de Tireoide), a Sanofi é a única empresa
a disponibilizar tratamento farmacológico no
Brasil para estes pacientes.
Doenças raras: Contribuições para uma Política Nacional.
Edições Especiais Saúde. Volume V. Interfarma. São Paulo:
março de 2013.
1

Desenvolveu o 1º
medicamento biológico
para o tratamento de
dermatite atópica,
de moderada a grave,
aprovado pela Anvisa
no final de 2017.

Sanofi Pasteur: prevenção de doenças
com vacinas

22

EMPODERANDO
A RESPONSABILIDADE

Em 2017, a Sanofi
implementou um
programa de subsídio à
infusão e aos exames de
monitoramento de pacientes
com esclerose múltipla, por
meio de avaliação
socioeconômica.

As operações da Sanofi Pasteur cresceram
10% em 2017, resultado do comprometimento
da companhia na prevenção de doenças
pela vacinação, apoiando as campanhas
realizadas pelo Ministério da Saúde e por
clínicas particulares.
Em 2017, a Sanofi lançou a vacina hexavalente
para a prevenção de seis doenças importantes
da infância (Difteria, Tétano, Haemophilus influenza, Hepatite B, Poliomielite e Pertussis), aplicada a partir de uma única seringa, totalmente
líquida, sem a necessidade de manuseio do
produto para aplicação. A vacina atende à
demanda crescente de clínicas particulares em
virtude da falta do produto no mercado.

EMPODERANDO
A FONTE DA VIDA

EMPODERANDO A BELEZA
DA NATUREZA HUMANA

EMPODERANDO
A VITALIDADE ECOLÓGICA
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Como todos os anos, a Sanofi também disponibiliza a vacina quadrivalente contra a influenza,
entregando às pessoas um produto que protege contra uma cepa a mais do vírus da gripe,
substituindo aos poucos a trivalente, disponível
no mercado.
É parte da estratégia de viabilização do acesso
à saúde pela Sanofi Pasteur a parceria com
laboratórios públicos para atender às demandas por vacinas do Ministério da Saúde. Esse
trabalho é realizado em conjunto com laboratórios públicos como o Instituto Butantan e a
Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos).
Para 2018, a Sanofi Pasteur lançará a vacina quadrivalente contra a doença meningocócica (A, C, W, Y), totalmente líquida e
que dispensa o manuseio na aplicação. No
mundo, já são mais de 90 milhões de pessoas
vacinadas.
Em 2019, a Sanofi Pasteur lançará no mercado uma nova vacina contra a gripe, com
o objetivo de reforçar a proteção contra a
influenza em idosos, sendo 24,2% mais eficaz
na proteção contra a gripe em comparação
à vacina contra influenza trivalente aprovada
atualmente no Brasil. Nos Estados Unidos, já
são mais de 67 milhões de pessoas
vacinadas.

A vacina contra a dengue da Sanofi Pasteur
é a primeira desenvolvida no mundo,
lançada globalmente e no Brasil.
A dengue continua a representar um desafio
de saúde pública para o Brasil. Somente
em 2016, 1,5 milhão de casos suspeitos de
dengue foram registrados no país, que gasta
cerca de US$ 1,2 bilhão com a doença a
cada ano1. A maioria dos brasileiros que vive
em áreas de alta transmissão poderá ter
contraído dengue pelo menos uma vez até
atingir a idade elegível à vacina, ou seja, a
partir dos 9 anos de idade2. Cerca de 75%
dos casos de primeira infecção por dengue
são assintomáticos, ou seja, o indivíduo não
manifesta os sintomas da doença3.
Os resultados mais recentes de dados clínicos
sobre a vacina, comunicados em novembro
de 2017, confirmaram forte proteção de
longo prazo contra a dengue, em particular
na prevenção da forma grave da doença
e internações em indivíduos que já tiveram
dengue antes4.

“Temos um grande legado com a saúde pública no
Brasil que iniciou nos anos 1970 com a vacina contra a
Meningite. Desde então reforçamos nossa atuação por
meio de colaborações tecnológicas com laboratórios
públicos para atender as necessidades do Ministério
da Saúde e lançando vacinas de última geração
em clínicas privadas, contribuindo, assim, para a
prevenção de doenças infecciosas no Brasil.”
Hubert Guarino, Diretor-Geral
da Sanofi Pasteur

A Sanofi Pasteur produz
cerca de 20 vacinas que
apoiam a prevenção de
doenças como: Dengue;
Meningite; Febre amarela; Gripe;
Raiva; Poliomielite; e Hepatite B.

Desde 1974, atende às
principais necessidades
de saúde pública no Brasil,
a partir de parcerias com
o Ministério da Saúde e
laboratórios públicos.

Tanto do ponto de vista individual quanto
de saúde pública, prevenir uma infecção
subsequente em pessoas que já tiveram
dengue pode desempenhar um papel
importante na redução da carga social e
econômica da doença5 e 6.

1 Martelli CM, et al. Economic Impact of Dengue: Multicenter
Study across Four Brazilian Regions. PLoS Negl Trop Dis. 2015
Sep 24;9(9):e0004042. doi: 10.1371/journal.pntd.0004042.
L’Azou et al. N.Eng J Med 2016:374 (12): 1155-66.
2 L’Azou et al. N.Eng J Med 2016:374 (12): 1155-66
3 Braga, Cynthia, et al. “Seroprevalence and Risk Factors for
Dengue Infection in Socio-Economically Distinct Areas of Recife, Brazil.” Acta Tropica, vol. 113, no. 3, Mar. 2010, pp. 234–240.,
doi:10.1016/j.actatropica.2009.10.021.
4 Key background documents for the meeting of the Strategic
Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization 17-18 April
2018. Available at: http://www.who.int/immunization/sage/
meetings/2018/april/YB_SAGE_APR_2018_Final.pdf?ua=1.
5 Shepard, Donald S, et al. “The Global Economic Burden
of Dengue: a Systematic Analysis.” The Lancet Infectious
Diseases, vol. 16, no. 8, 2016, pp. 935–941., doi:10.1016/s14733099(16)00146-8.
6 Mizumoto, Kenji, et al. “On the Risk of Severe Dengue during
Secondary Infection: A Systematic Review Coupled with Mathematical Modeling.” The University of Tokyo, J Vector Borne Dis
51, 2014, pp. 153–164.
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Hotel do sono
“A Medley é um grande driver de crescimento
da Sanofi no Brasil. É reconhecida pelo
consumidor pela qualidade dos produtos
que desenvolve, com cuidado aos detalhes,
desde a escolha da matéria-prima dos
medicamentos e às tecnologias utilizadas no
nosso processo de fabricação.”

Medley atua em quatro
áreas terapêuticas:
Cardiologia, Saúde feminina,
Sistema Nervoso Central e
Gastroenterologia.

Carlos Aguiar, Head da Medley

A Medley é comprovadamente uma
das marcas mais reconhecidas no setor
farmacêutico brasileiro: é Top of Mind
na categoria medicamentos genéricos
na pesquisa Datafolha de 2017.
Também recebeu o Prêmio Marcas de
Confiança, pelo 8º ano consecutivo –
Seleções, Datafolha 2017.

Medley: qualidade no desenvolvimento
e acessibilidade a genéricos e
similares

lançamentos atuarão como arrancadores de
volume, incrementando os lucros da Sanofi.

Na fábrica da Medley em Campinas (SP) são
produzidos medicamentos genéricos e similares com alto padrão de qualidade e preço
acessível: a unidade é um dos quatro centros
globais da Sanofi. Dispõe de uma equipe de
inovação com o olhar voltado para tendências do mercado e para oportunidades de
desenvolvimento de produtos, de parcerias
com outras companhias do setor farmacêutico, nacionais e multinacionais.

As operações da Medley cresceram em distribuição e venda para o mercado acima do
setor, agregando positivamente no desempenho da Sanofi no Brasil, sendo um importante
alavancador de crescimento da companhia,
pois responde por 50% do volume de vendas.

Em 2017, o crescimento da linha de similares
foi um dos grandes alavancadores do portfólio
da Medley, contribuindo com a melhora da lucratividade da Sanofi, por outro lado, a unidade de negócios registrou perda de mercado
em volume e valor.
Como parte da estratégia de fortalecer a
presença de mercado, a Medley lançará
oito novos genéricos em 2018, grande driver
do segmento, diversificando seu portfólio. Os
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A unidade de negócio também adotou boas
práticas de transparência, compartilhando
com os consumidores informações sobre o
seu processo produtivo cuidadoso, que envolve atenção desde a escolha das matérias-primas utilizadas no desenvolvimento dos produtos, até os testes realizados que garantem
qualidade, segurança e desempenho dos
medicamentos, desenvolvidos para atender
às necessidades do consumidor. A iniciativa
foi parte da campanha “A saúde está nos
detalhes”. 103 | 416
Também como parte da estratégia de estar
mais próxima do consumidor, a Medley au-

Também com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar, a
Medley realizou uma campanha para alertar sobre a importância
da qualidadedo sono: atualmente 40% das pessoas sofrem com
algum problema para dormir. Com o intuito de chamar atenção
para este fato, em parceria com a Associação Brasileira de Sono,
autoridade no tema, e com o apoio de especialistas, a Medley
montou o quarto para o sono perfeito em um hostel na
Vila Mariana, em São Paulo (SP).
O Hotel do Sono funcionou por duas semanas, hospedou jornalistas,
formadores de opinião convidados e pessoas que se inscreveram
para vivenciar a experiência, explorando o tema qualidade do
sono e saúde, além de criar um alerta para a insônia.

mentou a sua presença nas redes sociais digitais, levando para os perfis da marca conteú
dos com o objetivo de promover a saúde e o
bem-estar entre seus seguidores – no Facebook
já são mais de 450 mil.
Em uma ação inovadora, realizou uma parceria com o aplicativo Waze, que indicou aos
usuários as redes de farmácia que oferecem
produtos Medley, sinalizando a sua localização
no mapa do trajeto, na cidade de São Paulo
(SP). Esse case ganhou destaque na Sanofi
global como uma estratégia de fortalecimento
da marca e por aumentar o fluxo de consumidores para os pontos de venda.
A Medley é também uma das líderes do
programa Saúde Não Tem Preço do Ministério da Saúde, que entrega de forma gratuita
medicamentos para hipertensão e diabetes
nas Farmácias Populares. Também realiza o
programa de qualificação Ao Farmacêutico,
que em 2017 capacitou 20 mil profissionais,
donos de farmácias independentes e parceiros comerciais.

Blitz da Saúde
Iniciativa da Medley, a Blitz da Saúde promove
boas práticas de cuidados com a saúde,
prestando alguns serviços como verificação
do peso, aferição de pressão e divulgação de
dicas de hábitos saudáveis.
Em 2018, a Blitz será realizada com um caminhão que percorrerá algumas farmácias
parceiras, oferecendo serviços como teste de
câmara UV para verificação dos efeitos do sol
na pele; teste de bioimpedância – que informa
o percentual de gordura e o volume de água
do corpo; além de compartilhar orientações
que contribuem com a saúde e o bem-estar.
Como parte da experiência, o público também
terá a oportunidade de conhecer como são
desenvolvidos e fabricados os medicamentos
Medley. Ao serem constados índices fora da
normalidade nos exames, a equipe da Blitz da
Saúde orienta as pessoas a procurar atendimento médico.
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Governança
corporativa
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. A Sanofi
segue as leis e regulamentos de
valores mobiliários como uma
empresa listada na França, sendo
também regulamentada como
uma emissora estrangeira listada
nos Estados Unidos. 102-5

EMPODERANDO
A RESPONSABILIDADE

Diretoria executiva 102-18
Composta pelo CountryChair, pelos Diretores-gerais
e seus respectivos comitês de
direção que asseguram as
operações de cada uma das
empresas/divisões.

EMPODERANDO A BELEZA
DA NATUREZA HUMANA

EMPODERANDO
A VITALIDADE ECOLÓGICA

SOBRE O
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Operações da
Sanofi Genzyme
Estão sob a gestão da
vice-presidência da
Genzyme na América
Latina, com sede em
São Paulo.

Sanofi assume compromissos públicos
de conduta íntegra e responsável.

Comitê-país 102-18
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 e Medley
Estão sob a gestão da
vice-presidência da
Região América Latina,
com sede no Panamá.

Operação de vacinas
Está sob a gestão da vice-presidência da Unidade
de Negócios América
Latina da Sanofi Pasteur,
com sede no Panamá.
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EMPODERANDO
A FONTE DA VIDA

Ética e Transparência

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:

Operação da Sanofi
Consumer Healthcare
Está sob a gestão da
vice-presidência de CHC
América Latina, com sede
no Panamá.

EMPODERANDO A ÉTICA
EM SUA ESSÊNCIA

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
– antiga diretoria de Compliance –, 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. 102-11 102-12 103/419
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. 102-16
A Sanofi também realiza o programa de Ética e
Integridade nos Negócios com o objetivo de manter padrões éticos e de governança, fortalecer as
competências de seus colaboradores e garantir a
detecção e a correção de eventuais problemas
no dia a dia das operações, bem como prevenir
e mitigar situações de conflito de interesse. A companhia adota as práticas a seguir.

Os processos e a cultura
organizacional da Sanofi
reforçam a ética e a
integridade em todos os
níveis da organização

Políticas internas e procedimentos formais
Para apoiar seus colaboradores, a companhia
tem políticas e procedimentos formais – como
processos de monitoramento e pronta resposta
aos problemas detectados com previsão de
ações corretivas. Realiza treinamentos, investe
na divulgação de orientações disciplinares,
além de ter o apoio do Compliance Officer e
do Compliance Committee, órgãos de governança que dão suporte à gestão dos temas
ética e transparência.
Implementação de um comitê para tratativa
de doações e outros apoios
Em 2017, foi criada uma governança mais estruturada e centralizada para aprovação de todos
os pedidos de doações e outras contribuições
à Sanofi, incluindo apoios a projetos de associações de pacientes. Tal centralização permitiu
uma visão estratégica para as diretorias envolvidas nos processos e agilidade na aprovação. O
comitê se reúne trimestralmente, e sua composição conta com várias diretorias institucionais,
não ligadas às áreas de Marketing e Comercial.
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Interações com agentes públicos
A Sanofi possui um processo interno de prevenção anticorrupção de registro e acompanhamento de todas as interações com
agentes públicos. A companhia não realiza
nenhum pagamento de serviços de facilitação, ou seja, aceleração de registros, e não
faz contribuições para partidos políticos. 415-1
Criação de Comitê de Responsabilidade
O comitê de Responsabilidade da Sanofi foi
aprovado em dezembro de 2017, iniciando
suas operações em janeiro de 2018. Tem por
objetivo ser um fórum de discussão sobre
todas as medidas de consequências e ações
disciplinares para desvios e/ou violações de
políticas internas.
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. 102-11
Compliance Helpline
Orienta colaboradores na identificação de
qualquer situação potencial de não conformidade, violação ou suspeita de prática ilegal,
evidenciando a exposição ao risco, estimulando a busca do gestor imediato como ponto
focal para apoiá-lo em caso de dúvidas e de
necessidade de orientação. O Helpline também pode ser utilizado de forma anônima.

EMPODERANDO
A RESPONSABILIDADE

EMPODERANDO A ÉTICA
EM SUA ESSÊNCIA

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. 102-11
Colaboradores e públicos externos da Sanofi
podem registrar ocorrências pelos canais 0800
891 8807 (24h) e website wrs.expolink.co.uk,
com atendimento em português. As informações são reportadas ao setor de Global Ethics
& Business Integrity, com sede na França.
Interfarma e ABMIP
A Sanofi segue os padrões éticos de relacionamento com o mercado e com profissionais de
saúde estabelecidos no Código de Conduta
da Interfarma, e da ABMIP (Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de
Prescrição), dos quais é signatária. 102-12

Associação ao Pacto Global da ONU
A Sanofi, como empresa aderente ao Pacto
Global da Organização das Nações Unidas
desde 2000, apoia e aplica em suas operações
a defesa dos direitos humanos, do trabalho, a
proteção ao meio ambiente e o combate à
corrupção. 102-13

EMPODERANDO
A FONTE DA VIDA

EMPODERANDO A BELEZA
DA NATUREZA HUMANA

Lílian Lustre, Diretora de Ética e
Integridade no Negócio
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Treinamentos em Ética & Integridade nos Negócios
Em uma plataforma de e-learning, a Sanofi reúne
treinamentos que fortalecem a prática e a gestão da
Ética & Integridade nos Negócios. Em 2017, todos os
colaboradores participaram de treinamentos anticorrupção,
considerado obrigatório e ministrado anualmente. Também
foram realizadas as seguintes capacitações:
• Semana de treinamento sobre ética e integridade dos
negócios. O evento promoveu uma imersão no tema
a partir de palestras, treinamentos, entre outras atividades
que reforçaram as Políticas e Procedimentos da Sanofi
sobre ações de micromarketing, eventos, doações, due
diligence, interação com pacientes, entre outros temas
estratégicos. A experiência brasileira é benchmarking
global na Sanofi;
• Capacitação com foco nas políticas Sanofi;
• Conversas sobre ética com as áreas, conduzidas pela
liderança dos times.
Em outubro de 2017, a companhia conheceu os
Champions de Ética e Integridade, um grupo formado
por colaboradores voluntários ou indicados, de diferentes
departamentos. Eles têm como objetivo ampliar o diálogo
com todos os colaboradores Sanofi, disseminando
políticas, processos e procedimentos de Ética e
Integridade internamente.

PARA 2018,
O FOCO DAS
ATIVIDADES DE ÉTICA E
INTEGRIDADE SERÃO:

“Nossos eixos estratégicos se
baseiam na transparência, em como
minimizamos o risco do conflito de
interesses com os profissionais de
saúde e no combate à corrupção,
principalmente no relacionamento
com agentes públicos.
A Sanofi tem tolerância zero
para corrupção e fraude.”

EMPODERANDO
A VITALIDADE ECOLÓGICA

Compliance Digital
Apoiar o negócio
na jornada voltada
à inovação digital,
mitigando riscos.

Monitoramento
Acompanhar de perto as
transações das áreas de risco para
ajustes e correções de processos
e políticas, por meio de três
ciclos por ano, com reporte ao
dashboard global. Serão verificadas
as transações de patrocínio a
médicos em eventos, patrocínios
e pagamentos de honorários
médicos, doações, transações dos
programas de pacientes, apoio
a associações de pacientes e
interações com agentes públicos.
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Compras
responsáveis

1.049

Relacionamento
próximo com a
comunidade médica
reforça as boas
práticas

Relacionamento com a comunidade
médica e o setor 102-43 102-44
A Diretoria Médica da Sanofi também realiza
um trabalho focado para garantir as boas
práticas no relacionamento com a comunidade médica, com a preocupação de
seguir os mais altos níveis de transparência
e ética em todas as suas ações realizadas
interno e externamente.
É parte da política de transparência no relacionamento com a comunidade médica a
gestão de todos os contatos e interações com
profissionais de saúde, com rastreamento de
todos os pagamentos realizados, sendo estabelecidas regras de limite de pagamentos, de
número de contratações, aspectos importantes para a transparência no relacionamento
com esse público.
Essas boas práticas já são exigidas pela legislação de alguns países e, em 2017, o Governo
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avaliações globais
de fornecedores
desde 2012

194

fornecedores globais
foram avaliados por
meio de programas
de auditoria

Centros de pesquisa da
Sanofi têm processos
altamente regulamentados.

de Minas Gerais passou a exigir a publicação
de todas as interações de empresas do setor
farmacêutico com médicos. A Sanofi deu um
passo à frente no setor por já realizar essa boa
prática de monitoramento desses dados.

Compras responsáveis

Ética em pesquisa e farmacovigilância

102-9 102-43 102-44

A Sanofi tem centros de pesquisa altamente
regulamentados com processos internos. As
pesquisas para o desenvolvimento de vacinas
e medicamentos cumprem exigências regulatórias das autoridades de saúde nacionais e internacionais, incluindo as diretrizes e exigências
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).

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. 103 | 416

Os testes dos produtos são realizados em
pessoas, de acordo com rigorosas normas de
segurança, tendo a Clinical Study Unit (CSU) a
preocupação de zelar pelo bem-estar e pela
integridade dos pacientes. Todos os projetos de
pesquisas são aprovados pelo comitê de ética,

conduzidos por profissionais que realizam treinamentos frequentes, sendo obrigados a contabilizar no mínimo 40 horas de capacitações
antes de iniciar qualquer pesquisa. 103 | 416
Uma equipe de profissionais monitora os estudos realizados, visitando periodicamente as
instituições de pesquisa para acompanhar a
implementação dos projetos. A Sanofi também
conduz estudos pós-comercialização com o
objetivo de comprovar os benefícios de seus
produtos e avalia continuamente aspectos
de segurança nos produtos comercializados
a partir da identificação de eventos adversos,
seguindo procedimentos com padrões internacionais. 103 | 416
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Gestão da qualidade

EMPODERANDO A ÉTICA
EM SUA ESSÊNCIA

103-2

Sanofi monitora critérios de segurança e
eficácia de todos os produtos do seu portfólio.
Para todo o portfólio da Sanofi é realizado o
monitoramento de mercado em relação à
segurança e à eficácia dos produtos comercializados, são iniciativas parte dos processos
de farmacovigilância e de qualidade. Para
os produtos que ainda serão registrados é
realizado o monitoramento durante a fase dos
estudos clínicos. 103 | 416 416-1
No ano, a Sanofi revisou sua Política e Manual
de Qualidade, além de ter lançado o Manifesto da Qualidade que aborda os principais
pontos de atuação da companhia para os
próximos anos em relação à gestão do tema.
Os analistas, coordenadores e gerentes da
Qualidade País foram qualificados como
auditores por meio de treinamento teórico e
prático voltado para a supervisão de fornecedores com foco na qualidade dos produtos. O
time também participou de treinamentos da
metodologia Lean que simplificou os processos
da área, tendo alguns colaboradores participado de congressos internacionais focados
em melhores práticas e tendências do setor.
Os Analistas de Qualidade participaram
presencialmente do treinamento Global sobre
produtos de saúde para diabetes e doenças
cardiovasculares na Alemanha.
Em 2018, a Sanofi seguirá investindo no aprimoramento de seus processos, na implementação de novos sistemas – incluindo a unificação
dos treinamentos para todas as áreas da
empresa. Outro projeto a ser implementado no
ano é a divulgação de materiais educativos
sobre produtos para diabetes pelos canais de
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
e no Programa de Suporte ao Paciente (PSP),
para evitar riscos no tratamento dos pacientes
e reduzir o número de queixas técnicas.
Todas as práticas da companhia têm o objetivo de ampliar a cultura de qualidade em suas
operações. Por esse motivo, a Sanofi realiza o
Resonate Quality, programa de Qualidade,
focado em: 102-43 102-44
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12%

de redução das queixas
técnicas em 2017,
resultado das ações de
correção de defeitos
identificados nos
processos de melhoria
contínua.
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Atendimento ao Consumidor
A Sanofi realiza pesquisas que permitem a
avaliação da satisfação dos pacientes com
relação ao atendimento do canal SAC. Ao final
da ligação, o agente convida o consumidor
a participar da pesquisa, respondendo duas
perguntas: se o consumidor ficou satisfeito com
a orientação e/ou solução oferecida; e se o
consumidor ficou satisfeito com a cordialidade
do agente de relacionamento. O consumidor
é solicitado a digitar as opções 1, 2 ou 3 para
satisfeito, insatisfeito ou indiferente para cada
questão. 102-44
A partir da avaliação dos pacientes não satisfeitos, o fornecedor terceirizado que gerencia o
canal SAC apresenta o plano de ação para os
desvios tabulados, que devem refletir em horas
de treinamento, reciclagem e/ou feedback.
Para o caso de algum desvio relacionar-se à
conduta do analista, e se for considerada grave, o profissional estará sujeito à ação disciplinar ou, em último caso, ao desligamento. 102-44

Rotulagem e bula
Simplificação
O processo de reclamação sobre produtos foi
revisado em todas as suas etapas com o objetivo de simplificá-lo e proporcionar ganho de
eficiência à operação. A partir de novos sistemas, a Sanofi agregou agilidade e aumentou a
aderência aos padrões de qualidade aplicados
no gerenciamento de fornecedores e no gerenciamento de documentos de qualidades.
Educação
Treinamentos em vídeo foram compartilhados
com parceiros externos reforçando as boas
práticas de integridade de dados e de processos relacionados a reclamação de produtos.
Também foram revisados os documentos de
qualidade para torná-los mais simples, alinhados às necessidades da companhia de busca
por sinergia em suas operações.
Comunicação
O processo de análise de tendências de queixas de produtos foi implementado, envolvendo
outras áreas da empresa como o Serviço de
Atendimento ao Consumidor (SAC), Marketing
e operação industrial. A melhoria contribuiu
para que a Sanofi tenha o olhar integrado
sobre os feedbacks do consumidor visando
a melhoria constante do produto. Em 2017 a
companhia realizou a Semana da Qualidade,
reforçando suas boas práticas de inspeções
entre os colaboradores da Sanofi.

EMPODERANDO
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SATISFAÇÃO DOS PACIENTES
Pesquisas sobre o
atendimento do SAC

2015

2016

2017

Número de pesquisas realizadas

9.599

11.349

10.155

Número de pacientes satisfeitos

9.140

10.935

9.774

Número de pacientes insatisfeitos

83

69

61

Número de pacientes indiferentes

376

345

320

Nota média de Satisfação
do atendimento

95%

96%

96%

Obs.: Os dados de 2015 e 2016 da tabela foram atualizados. 102-48

103 | 417 417-1

Os textos das embalagens, da rotulagem e
das bulas dos medicamentos ou produtos
fabricados pela Sanofi observam as normas,
portarias e resoluções da Anvisa; da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde; do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro); o Código de Defesa do Consumidor; do
Comitê Olímpico Internacional (COI); e do
The World Anti-Doping Code.
As bulas dos medicamentos contêm as informações exigidas pela legislação e orientações
sobre a utilização do produto, com segurança,
pelo consumidor.
Todas as artes finais dos materiais de embalagem seguem a legislação vigente. As bulas
de profissionais e pacientes são revisadas pelo
processo contínuo de avaliação de um grupo
especializado, e a versão final do texto está
disponível no Bulário Eletrônico Anvisa.
Nas embalagens secundárias, como cartuchos e blisters, a Sanofi vem incluindo progressivamente o símbolo de embalagem reciclável.

Textos das embalagens, da
rotulagem e das bulas dos
medicamentos ou produtos
fabricados pela Sanofi seguem
normas nacionais e internacionais.
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Novos tratamentos e soluções por meio
da inovação em P&D
203 103/203 203-2

A Sanofi tem como foco atuar frente às maiores
necessidades de saúde nas quais pode
alcançar o maior impacto.
Como uma empresa voltada para a ciência,
a Sanofi procura inovar constantemente para
melhor atender às necessidades dos pacientes.
A companhia atua com o objetivo de descobrir
soluções para as necessidades médicas mais
urgentes. Preocupa-se em manter o foco no
paciente, em seus feedbacks sobre o tratamento, desenvolvendo insights que ajudem a
compreender como é viver com a doença, e
quais as oportunidades de melhoria do tratamento. Essas informações são consideradas no
desenvolvimento de novos medicamentos ou
na mudança de hábitos de prescrição.

• Desenvolver novos tratamentos ou soluções
por meio da inovação e P&D;
• Introduzir novos modelos de negócios e acessibilidade;
• Fortalecer os sistemas de saúde.

A estratégia da Sanofi se concentra nas necessidades mais urgentes de saúde e nas áreas
nas quais pode gerar maior impacto positivo.
Por isso atua globalmente em três eixos de
ações para melhorar o acesso aos cuidados
de saúde:

• My Child Matters (com foco em câncer
infantil), uma iniciativa da Fundação Sanofi
Espoir (França);
• KiDS (Crianças e o Diabetes nas escolas – leia
mais na pág. 53);
• FAST (Fight Against Stigma, Luta contra o
estigma, em português), voltado à saúde
mental;
• Iniciativa de acesso em Gana e nas Filipinas.

A Sanofi é parceira fundadora da Access Accelerated Initiative (AAI), coalizão internacional de
empresas biofarmacêuticas líderes que trabalham para endereçar o ônus das doenças não
transmissíveis em países de economias emergentes. O envolvimento da Sanofi com a AAI se
concentra em quatro programas principais:

A Sanofi possui um amplo portfólio de produtos e, ao mesmo tempo, está atenta às necessidades dos pacientes, às tendências de
soluções para o acesso à saúde e aos recursos
disponíveis para promover o desenvolvimento
de outros produtos que contribuam para a
promoção da saúde. SASB, HC0102-01
A Clinical Study Unit (CSU) realiza estudos
clínicos que irão apoiar o registro de novos
medicamentos, além de conduzir pesquisas
para indicações de novos tratamentos ou novas
formulações – produtos a serem lançados em
oncologia, diabetes, imunologia, doenças respiratórias, cardiovasculares, imunologia e doenças raras (realizados globalmente); estudo pós-comercialização; pesquisas epidemiológicas e
de bioequivalência – em diabetes, hipercolesterolemia, asma, artrite reumatoide, esclerose
múltipla, oncologia, doenças raras e vacinas
(leia mais em Ética e Transparência, pág. 29).
Em 2017, CSU Brasil priorizou a busca por atingir
ou superar as metas estabelecidas para os estudos conduzidos pela Unidade, contribuindo
para o registro, lançamento e comercialização
de produtos da Sanofi.

SOBRE O
RELATÓRIO

Processos foram simplificados e otimizados,
com o objetivo de superar as expectativas
dos centros e participantes de pesquisa, bem
como reduzir prazos para implementação dos
estudos, tornando a Sanofi referência na produção de conhecimento. Ao mesmo tempo,
desenvolveu os colaboradores, criando um
fluxo de talentos para atender a demandar da
companhia.
A companhia também realizou inovação
incremental em produtos estabelecidos a partir
do desenvolvimento de novas formulações e
apresentações de produtos que já integram o
seu portfólio há muitos anos, alguns inclusive já
sem proteção de patente.
Até 2020 a Sanofi pretende aumentar de
€ 5 bilhões para € 6 bilhões o investimento em
pesquisa, globalmente. Só no Brasil, atualmente estão sendo conduzidos 71 estudos que
apoiam o desenvolvimento de produtos, em
sua maioria com medicamentos biológicos. De
2015 a 2020, sete medicamentos inovadores
serão lançados no Brasil.

Pesquisas clínicas e o
acesso aos cuidados de saúde
A Sanofi realiza pesquisas clínicas que contribuem para o acesso aos
cuidados de saúde, importantes para que novos medicamentos sejam
testados na população brasileira, conhecida por sua heterogeneidade,
para que sejam identificadas as reações dos pacientes aos tratamentos.
Também são importantes para que pacientes tenham acesso a
tratamentos ainda em fase experimental, mas que podem ser uma
solução (muitas vezes a única) em medicamento para doenças raras,
oncologia, entre outras doenças.
Permite, ainda, aos pacientes que participaram de estudos com novos
medicamentos que tenham acesso ao tratamento inclusive após o fim
do estudo, caso seja recomendado pelo seu médico.
Por meio da AAI, a Sanofi se compromete com
a meta global da ONU de, até 2030, reduzir em
um terço a mortalidade prematura por doenças
não transmissíveis via prevenção e tratamento, e
promover a saúde mental e o bem-estar.
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É parte também da estratégia de acesso à saúde da Sanofi o uso de novas
tecnologias para acelerar a entrega de novas moléculas ao mercado, que
ainda necessitam de um tempo significativo para serem produzidas.
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Inovações de saúde

63

CENTRO DE
DESENVOLVIMENTO
DE GENÉRICOS
E SIMILARES, EM
CAMPINAS (SP):

43

€ 20,3
milhões
investidos na CSU
de São Paulo

116
profissionais

Unidade
de Estudos
Clínicos do

R$ 25

milhões
investidos em 2017

Brasil é a 5ª maior
unidade de pesquisa
clínica da Sanofi

71

estudos em
andamento

Foco dos
estudos:
asma, cosméticos,
diabetes, doenças
raras, esclerose
múltipla, genéricos,
hipercolesterolemia,
oncologia e vacinas.

40 40

projetos
em curso

profissionais

O núcleo de pesquisa e desenvolvimento da
Sanofi Genzyme realiza um trabalho com foco
em pacientes com pouca ou nenhuma opção
de tratamento. Destaque para estudos clínicos
conduzidos com medicamentos orais para
tratamento das doenças de Gaucher e Fabry,
envolvendo mais de 50 pacientes, e terapia
de reposição enzimática para a doença de
Niemann-Pick tipo B. A unidade também conduz estudos clínicos globalmente para o tratamento da Doença de Parkinson, Hemofilia e da
degeneração macular relacionada à idade.
Com o Centro de Desenvolvimento de produtos Consumer Health Care (CHC), em Suzano
(SP), inaugurado em 2017, a Sanofi tem a
estratégia de atender o mercado de CHC do
Brasil com mais agilidade, flexibilidade e melhor
suporte. Com essa operação, também tem o
objetivo de desenvolver produtos voltados para
países da América Latina, Europa e Austrália.
102-10

Também no Brasil, um Centro de Desenvolvimento de Genéricos e Similares da Medley
realiza pesquisas em novos genéricos e em inovação incremental. São cerca de 43 estudos

em andamento, com o objetivo de entregar
soluções em saúde e contribuir com a saúde
pública.
A companhia também realiza investimentos
em estratégias de médio e longo prazos para
entregar aos pacientes e consumidores produtos que contribuam com a sua qualidade
de vida.
Em 2017, a Sanofi conseguiu o incremento de
14% no preço pelo Ministério da Saúde para
uma medicação de doenças raras, após sete
anos de congelamento do valor do produto,
um resultado positivo para a operação da
Sanofi que terá uma margem de contribuição
a ser investida no próprio desenvolvimento e
fabricação do medicamento.
A companhia também realizou Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) com laboratórios
públicos para trazer ao Brasil tecnologias para
o desenvolvimento de produtos biológicos,
resultado conquistado pelo alto engajamento
que mantém com o setor público na busca de
soluções apropriadas para os pacientes.
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Simplificação de processos
Em 2017, a Sanofi seguiu investindo na simplificação de processos para ganhar eficiência
nas submissões de novos produtos, estratégicos para a companhia. Para cumprir com esse
objetivo, a área de Assuntos Regulatórios da
Sanofi passou por um processo de reestruturação, fortalecendo o seu olhar para o negócio,
alinhada à estratégia da Sanofi, e para os processos técnicos que envolvem a elaboração
dos dossiês dos novos produtos submetidos
para aprovação.
Para tanto, a Sanofi evoluiu na sua matriz de
competências e responsabilidades, alocando
recursos humanos de forma inteligente em
etapas estratégicas do processo e realizando
treinamentos com foco em qualidade e eficiên
cia operacional, um projeto liderado pela
América Latina.
Também foram realizadas inúmeras e significativas revisões de processos da equipe local, o
que resultou em 16 aprovações para toda a
equipe regulatória Brasil (incluindo CHC), em
2017.

208,91
submissões por mês,
manuais e eletrônicas,
realizadas em 2017.
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A Sanofi, em conjunto com as entidades de
classe, se disponibiliza para auxiliar a autoridade sanitária em questões que afetam todo o
setor farmacêutico e, consequentemente, os
pacientes. Um exemplo é o projeto piloto que,
por meio do Sindusfarma e da participação de
outras quatro empresas, a área regulatória da
Sanofi Brasil liderou, buscando encontrar junto
com a Agência uma solução para o passivo
de processos regulatórios de pós-registro. A
iniciativa contribuiu para a elaboração de
uma regulamentação que trouxe novas formas
de análise destes processos, semelhante à de
outras agências reguladoras internacionais,
resultando em acesso mais rápido a medicamentos e evitando rupturas.
Por ano, a Sanofi gerencia e monitora aproximadamente 4 mil processos a partir da
área de Assuntos Regulatórios, que envolvem
inovações, melhoria de fórmula, atualização
de bulas, entre outras questões técnicas.
O trabalho é realizado com o apoio de um
sistema que controla os registros dos produtos na empresa. O olhar de risco também
envolve a atenção para as tendências do
setor, para as operações e posicionamento
da Anvisa e para as questões regulamentares
internacionais. 103 | 416
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Novos modelos de negócios e
acessibilidade
Com o objetivo de fornecer o tratamento a
pacientes diagnosticados com as doenças de
Fabry adulto e Pompe infantil, em caráter caritativo e por tempo limitado, a Sanofi Genzyme
possui globalmente o International Charitable
Access Program (ICAP). O programa é destinado a pacientes que necessitam de atendimento emergencial e que não conseguem ter
acesso à medicação.
A solicitação de inclusão de um paciente
no programa somente pode ser realizada
pelo médico do paciente à Área de Medical
Excellence da Sanofi Genzyme, por meio
do preenchimento de formulários padrão
da Sanofi e envio de exames laboratoriais
que comprovem a sua elegibilidade. Toda a
documentação é analisada pelo Gerente
Médico local e, posteriormente, pelo Time
Global, e os medicamentos são disponibilizados
ao paciente após aprovação Global.

47

pacientes foram
beneficiados pelo
ICAP no Brasil,
em 2017

Diagnóstico de doenças raras e
suporte à realização de infusões
Os exames laboratoriais que diagnosticam doenças raras são
oferecidos por poucos laboratórios e são onerosos aos pacientes,
pelo seu alto custo. Com o objetivo de aumentar o diagnóstico de
doenças subdiagnosticadas no Brasil, a Sanofi Genzyme oferece
aos médicos especialistas em doenças raras um kit que auxilia a
coleta e realização de exames laboratoriais.
O material coletado é encaminhado a laboratórios renomados
em genética, sem custo ao paciente, e os resultados dos exames
apoiam os médicos a identificar o tratamento adequado. O suporte
da Sanofi ao diagnóstico ofereceu exames gratuitos a mais de 18
mil pacientes em 2017.
A companhia também oferece o suporte à realização de infusões,
disponibilizando a infraestrutura adequada e treinamento aos
profissionais de saúde, como apoio ao tratamento para pacientes
que, em função de sua condição social, não possuem centros de
infusão adequados próximo às suas residências.
Campanhas informativas e de conscientização, apresentando as
doenças raras e seus sintomas, também são realizadas com o objetivo
de aumentar o conhecimento de profissionais de saúde em geral.
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StarBem: atenção integral ao paciente
com diabetes
O StarBem presta atendimento integral ao
paciente por meio de ações desenvolvidas em
dois pilares: educação e acesso.
O programa, lançado em 2013 e reformulado
em 2016, reúne todas as iniciativas da Sanofi
desenvolvidas para pessoas com diabetes
no Brasil. Inclui a prestação de uma série de
serviços para melhorar a qualidade de vida
desses pacientes e fortalece a relação médico-paciente, oferecendo:
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• Visita educativa de instrutores – apresentação de informações básicas sobre a diabetes, a importância do automonitoramento e
como usar insulina.
• Portal online – proporciona suporte educacional e motivacional para ajudar os pacientes a alcançar a adesão e a persistência ao
tratamento. Também compartilha conteúdo
de suporte motivacional, dicas nutricionais e
lembretes por SMS e e-mail;
• Rede de 10 mil farmácias credenciadas;
• Régua de descontos diferenciados – proporciona melhor acesso ao medicamento,
além de descontos em glicosímetros e outros
insumos necessários para a manutenção do
tratamento.
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Programa VIVA: relacionamento com pacientes
102-43 102-44

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.
Já no primeiro ano de atuação, o Programa Viva foi
reconhecido globalmente pela Sanofi, recebendo o
prêmio Patient Solutions 2017, que concorreu com outras 14
iniciativas de vários países e foi escolhido por votação.
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.

Mais de

25 mil
cadastrados e
19 mil beneficiados
com descontos

Mais de

Mais de

200

exames subsidiados

Mais de

60 mil

pacientes beneficiados
com descontos, mês
a mês

Em
1 ano de
Programa
Viva

5 mil
farmácias
credenciadas

STARBEM

Mais de

1.000
Mais de

300 mil

atendimentos
presenciais

Mais de

47 mil
unidades vendidas

pacientes cadastrados
no Programa
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Fortalecimento dos sistemas de saúde
Como parte da estratégia de contribuir com a
agenda de discussões regulatórias e de políticas públicas, a Sanofi mantém relacionamento
próximo às casas legislativas do Brasil e com
órgãos do governo. Em 2017, a companhia
conseguiu despertar o interesse de um deputado de São Paulo pela dermatite atópica,
doença que pode ser altamente debilitante, e
em casos graves, pode gerar impactos sociais
e emocionais aos pacientes. 103 | 415
Como consequência desse trabalho, foi
criado o projeto de lei que visa a instituir o
Dia Nacional da Dermatite Atópica, em 23 de
setembro – que deverá marcar a promoção
de informações e ações de conscientização
sobre a doença. 415-1
A Sanofi também apoiou a criação da Comissão de Assuntos de Saúde para Doenças
Raras do Senado, em Brasília (DF), que realizou
algumas reuniões em 2017, fortalecendo a
agenda de discussão sobre o tema e o acesso
à saúde.
Ao longo do ano, a Sanofi contribuiu para o
compartilhamento de ideias, para a proposição de diálogos, agregando questões
importantes para esse debate, movimento
necessário ao amadurecimento do olhar de
pessoas estratégicas para o acesso à saúde
no longo prazo.
É parte da estratégia da companhia também
atuar como um player de inovação, sendo um
elo importante entre o setor, o governo – suas
políticas públicas – e comunidade de pacientes. Por isso, participa de fóruns importantes
no Brasil, apoia o acesso à saúde a partir do
relacionamento com a comunidade médica,
utilizando os meios digitais como ferramentas
que fortaleçam essa relação. A Sanofi tem
aberto olhar para oportunidades de parcerias
com startups e hospitais estratégicos e realizado um exercício constante de amadurecer o
olhar sobre suas operações e identificar oportunidades de melhoria e de negócios.
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A Sanofi também desenvolve estratégias paralevar ao gestor de saúde – pública e privada
– e seus principais públicos, informações e dados de evidências científicas, constatadas nas
pesquisas realizadas em seus laboratórios que
atestam a eficácia, a efetividade e a segurança de seus medicamentos. Essas informações
são importantes para apoiar o relacionamento
com o paciente, indicando os melhores tratamentos.103 | 416
A companhia também contribui para o empoderamento das associações de pacientes nas
áreas terapêuticas. A companhia estruturou
um processo que tem o objetivo de contribuir
com o desenvolvimento institucional das associações e entregar aos pacientes o suporte
que precisam durante o tratamento médico,
que inclui desde o acesso ao medicamento,
transporte para os laboratórios e hospitais
onde são realizadas as terapias, apoio psicológico, informações sobre a doença, entre
outros. Em 2017, foi publicado no site da Sanofi
Genzyme um edital público convidando as
associações de pacientes de doenças raras a compartilharem seus projetos e ações
que realizam, para avaliação da empresa. A
estratégia, à época, compreendeu em apoiar
iniciativas que viabilizassem a educação dos
pacientes e serviços que melhorassem a sua
qualidade de vida.
A meta da companhia é capacitar mais de
40 associações de pacientes em 2018. Com
esse apoio, as organizações serão fortalecidas e suas causas, promovidas. Em 2017,
a Sanofi doou cerca de R$ 2,8 milhões a 33
associações de pacientes:

40

associações de
pacientes serão
capacitadas pela
Sanofi em 2018
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Apoio financeiro em 2017
Nome da associação de pacientes ou grupo de pacientes

Contribuição
financeira (R$)

ABEM – Associação Brasileira de Esclerose Múltipla

100.000

ABPDG – Associação Brasileira dos Portadores da Doença de Gaucher

100.000

ABRALE – Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia

55.000

ABRASTA – Associação Brasileira de Talassemia

50.000

ACAMU – Associação Catarinense de Mucopolissacaridose e Doenças Raras

70.000

ACBG – Associação de Câncer de Boca e Garganta

15.000

ACDG – Associação Cearense de Profissionais atuantes em doenças genéticas, pacientes,
familiares e voluntários

15.000

AEDW – Associação Educacional em Diabetes – Colônia Diabetes Weekend

12.787

AGEM N – Associação Goiana de Esclerose Múltipla Nacional

60.000

AGF – Associação Gaúcha de Pacientes Portadores da Doença de Fabry e Familiares

150.000

AGMPS – Associação Gaúcha de Mucopolissaridoses

20.000

AMAVI – Associação Maria Vitória

25.000

AME – Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose Múltipla

141.000

AMMPS – Associação Mineira de Mucopolissacaridose

48.500

AMPAG – Associação Mineira de Portadores de Gaucher e Doenças Raras

40.000

AMPSRN – Associação de Mucopolissacaridoses do Rio Grande do Norte

10.000

ANAD – Associação Nacional de Assistência ao Diabetes

70.600

ANJOS DA GUARDA – Associação de Apoiadores aos Pacientes de Mucopolissacaridose e de
Doenças Raras

10.000

ANPB – Associação Niemann Pick Brasil

20.000

APAR – Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina

10.000

APENSMAR – Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla de Santa Maria e Região

10.000

ASPDR – Associação Sergipana de Portadores de Doenças Rara

10.000

ASPRECE – Associação dos Pacientes Renais do Estado do Paraná

130.000

ADJ Diabetes Brasil

58.375

Casa Hunter – Associação Brasileira dos Portadores da Doença de Hunter e outras Doenças
Raras

700.000

FENAPAR – Federação Nacional das Associações de Pacientes Renais e Transplantados do Brasil

7.500

Grupo de Apoio ao Paciente Reumático de Ribeirão Preto

90.000

Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul

45.000

Instituto Lado a Lado pela Vida

200.000

Instituto Oncoguia

55.000

IVR – Instituto Vidas Raras

110.000

SAUVI – Associação Brasileira dos Familiares, Amigos e Pacientes de doenças graves, crônicas e
alto imunes e outras doenças raras

400.000

Total
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Promoção ao conhecimento
científico entre a
comunidade médica
Capacitação para a comunidade
médica em centros de referência
A Sanofi realiza ações de educação médica
continuada sobre doenças para as quais seu
portfólio oferece soluções em saúde e que
tenham relação aos tratamentos e terapias em
desenvolvimento, a serem lançados. São programas realizados em parceria com instituições
públicas e privadas que objetivam proporcionar o acesso à saúde no Brasil.
Com o objetivo de promover o conhecimento
científico entre a comunidade médica, investe
em programas de treinamentos para esses
profissionais em centros de referência, onde
participam de aulas teóricas e práticas sobre
procedimentos e terapias com especialistas,
referência em sua área de atuação, no Brasil e
no exterior.

Também viabiliza a participação de médicos em
congressos e eventos científicos nacionais e internacionais. São ações que têm como objetivo
agregar qualidade, melhores práticas e soluções
mais modernas ao atendimento dos pacientes.
A Sanofi também desenvolve materiais informativos que seguem diretrizes com alto padrão
científico e ético, compartilhados com a
comunidade médica. A companhia também
busca soluções tecnológicas para construir
canais de comunicação com esse público de
modo a construir um relacionamento cada
vez mais próximo, intensificando as ações de
acesso à informação voltadas para a sociedade médica.
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Contribuição da Sanofi
para a saúde pública
Atenção especial às necessidades de
saúde do Brasil
No Brasil, a Sanofi realiza parcerias médicas e
científicas, projetos colaborativos com universidades, de apoio à pesquisa clínica e parcerias
público-privadas para o desenvolvimento de
medicamentos, terapias e vacinas relevantes
para a população. Essas alianças estratégias
têm o objetivo de atender às necessidades de
saúde pública do País.
Leishmaniose
Fornecimento mundial de medicamentos para a
doença, realizada pela fábrica de Suzano (SP).

Vacina contra a poliomielite
Parceria público-privada entre Sanofi Pasteur
e Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos)
de transferência da tecnologia de fabricação
desta vacina para esta instituição, permitindo a
introdução da vacina inativada injetável contra
a poliomelite no calendário nacional de imunização, de forma vanguardista em relação a
todos os países da América Latina.
Malária
Parceria realizada com foco no desenvolvimento de tratamento para malária.

Vacina contra a Influenza
Parceria público-privada com o Instituto Butantan para a transferência de tecnologia de
fabricação da vacina contra a gripe. Mesmo
após a conclusão bem-sucedida da transferência, a Sanofi Pasteur segue exercendo
importante papel no fornecimento de quantidades adicionais da vacina nas campanhas
nacionais de imunização contra a gripe.
Vacina contra a raiva humana
Fabricante e fornecedora de vacina contra
a doença para o Instituto Butantan por meio
de uma parceria de colaboração para disponibilizar a vacina life-saving para a saúde
pública brasileira.

Malária e doença de
Chagas são foco de atenção
do departamento de
Global Health da Sanofi.

Esclerose Múltipla: promoção ao
conhecimento científico
Em 2017, a Sanofi patrocinou quatro importantes
universidades públicas brasileiras e uma instituição privada,
apoiando estágios teóricos e práticos de dez médicos,
durante 30 dias, em Esclerose Múltipla.
Essa parceria foi realizada juntamente com o Comitê
Brasileiro de Tratamento e Pesquisa em Esclerose Múltipla e
Doenças Neuroimunológicas (BCTRIMS), responsável por toda
programação científica, pela escolha dos participantes por
meio de um edital e avaliações finais.
Após o término do estágio, os participantes enviaram ao
BCTRIMS um relatório descrevendo as atividades desenvolvidas
e os benefícios científicos resultantes do estágio realizado, bem
como seus planos profissionais e científicos.
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Sanofi Pasteur
tem papel importante
no fornecimento de
vacinas nas campanhas
nacionais de
imunização.

Doenças negligenciadas como malária e doença
de Chagas são foco de atenção do recém-criado
departamento de Global Health da Sanofi, que realiza
ações globais para viabilizar melhores condições de
acesso à saúde a esses pacientes, em parcerias com
organizações com relevante atuação no cenário
internacional da saúde.
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Movidos pelo coração
Atividades
físicas

Por meio de pesquisas realizadas nos
eventos do Movidos pelo Coração em
São Paulo em 2017, identificou-se que:
• 89,8% do público não soube informar seu
nível de colesterol LDL e 91,3% não conhecia
sua meta de colesterol LDL.

Atividades
culturais e
artísticas

• 17,3% declararam nunca ter feito exame
de colesterol antes.
• 69,4% declararam não possuir plano
de saúde privado.
Esses dados reforçam a importância do
programa para a população impactada.

Oficinas
culinárias

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E
QUALIDADE DE VIDA
No mundo, a cada dois segundos alguém
morre por causa de alguma doença
cardiovascular*, sendo o ataque cardíaco
o mais comum deles. No Brasil, são 300 mil
mortes ao ano provocadas por doenças
cardiovasculares, de acordo com o Ministério
da Saúde.
A fim de conscientizar a população sobre a
saúde cardiovascular, a Sanofi patrocina, via
Lei Rouanet (Lei Federal de Incentivo à Cultura), desde setembro de 2016, o projeto Movidos
pelo Coração – desenvolvido 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
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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 por onde o projeto foi realizado,
passando por Fortaleza (24/9) e Belo Horizonte
(20/11) em 2016, Rio de Janeiro (7/5) e São
Paulo em 2017 – nesta última, em três localidades: Parque Villa-Lobos (24/9), Centro Educacional Unificado (CEU) Paraisópolis (30/9) e
metrô Sé (6/10). Mais de 70 colaboradores da
Sanofi atuaram como voluntários nas edições
do Movidos pelo Coração, realizadas em São
Paulo (SP) – no Parque Villa-Lobos, e no Centro
Educacional Unificado (CEU) Paraisópolis.
* Ministério da Saúde. Cerca de 300 mil brasileiros morrem
de doenças cardiovasculares por ano. Disponível em http://
www.brasil.gov.br/saude/2017/09/cerca-de-300-mil-brasileiros-morrem-de-doencas-cardiovasculares-por-ano. Acesso
em março de 2018.

Mais de

300

pessoas treinadas em
TECA-L (Treinamento
de Emergências
Cardiovasculares
para Leigos)

Disponibilização de
2 mil exames
gratuitos (colesterol
total e fracionado,
glicemia,
circunferência
abdominal,
pressão)

Mais de

20 mil
participantes
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promove a qualidade de vida, além de prevenir
o desenvolvimento do diabetes tipo 2, lançado
no Brasil em 2014.
Esta é uma iniciativa conjunta em saúde pública realizada pela Sanofi, a Federação Internacional de Diabetes (IDF) e a ADJ Diabetes Brasil.
O programa foi aprovado pelo Ministério da
Saúde, pela Sociedade Brasileira de Diabetes
(SBD) e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

Sanofi realiza programas
para contribuir com
a qualidade de vida
dos pacientes.

Coleção Comida que Cuida

Exposição itinerante do Museu da Vida – Fiocruz, patrocinada pela Sanofi, com objetivo
de levar gratuitamente informação sobre o
mosquito Aedes aegypti, as doenças que
transmite, com foco em dengue, zika e Chikungunya – além de informar sobre os métodos
de prevenção, de forma lúdica, engajando a
população nos cuidados com a saúde e com
o ambiente para evitar focos de reprodução
do mosquito.
A Sanofi patrocina a exposição desde 2013,
que já recebeu mais de 32 mil visitantes. 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
realizada em Fortaleza (CE) e Olinda (PE) e
também será publicado um website exclusivo, com todo o conteúdo da exposição, em
português, inglês e espanhol.
Organizada em seis módulos, apresenta informações científicas e atividades interativas:

Quintal Interativo
O visitante observa com lupas o ciclo de vida do
Aedes aegypti e as fases ovo, larva, pupa e alada (adulto). Encontrar potenciais criadouros do
vetor, como pneus, caixas d’água destampadas
e garrafas armazenadas de maneira incorreta.
Game Detetive da Dengue
Apresenta cenários com possíveis criadouros,
ganha a partida quem encontrar e bloquear
mais focos, acumulando pontos para a fase
seguinte, que apresenta uma nova missão.
Descobrindo o mosquito
Modelo gigante 3D do mosquito, com sensores
que detalham sua anatomia.
Vida de mosquito
Apresenta o ciclo de vida do mosquito, por
meio de óculos de realidade virtual.
Caça ao mosquito
Utilização de um aplicativo mobile para encontrar criadouros do inseto ao longo da exposição.
Materiais educativos
Para pessoas com deficiência visual, estão
disponíveis modelos de vírus em 3D, placas em
braile com o ciclo do mosquito, legendas e
Libras nos vídeos da exposição.
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Lançada em 2006 pela Sanofi, a coleção
Comida que Cuida procura despertar no
paciente uma relação mais prazerosa com
a alimentação, mesmo diante das dificuldades decorrentes de um tratamento, ou das
limitações que uma doença possa impor. Três
livros promovem hábitos alimentares saudáveis, com uma abordagem de orientação.
Comida que Cuida 1 – mais cor no prato e
na vida durante o tratamento do câncer;
Comida que Cuida 2 – o prazer na mesa e
na vida de quem tem diabetes; Comida que
Cuida 3 – receitas e histórias para você fazer
as pazes com seu coração.
Em 2017, a quarta edição do livro foi lançada
com foco em pacientes com Hipercolesterolemia Familiar. Com o apoio de médicos
especializados e associações de cardiologia
renomadas, o livro Comida que Cuida 4 traduz
o compromisso da Sanofi de ir além da abordagem terapêutica, de ouvir o paciente e de
apresentar alternativas que proporcionem o
resgate do prazer de viver em sua plenitude,
mesmo diante das dificuldades da doença.

Em 2017, o KiDS se tornou um dos principais projetos globais da Sanofi, a partir de uma coalizão
internacional lançada para abordar o ônus das
doenças não transmissíveis em países de economias emergentes, com o objetivo de reduzir
as mortes prematuras por essas doenças em
um terço até 2030. Também foram publicados
no YouTube pela ADJ oito vídeos educativos, em
parceria com a Sanofi Brasil. Também foi realizada a divulgação do kit educativo e dos vídeos
para pais de alunos, profissionais de educação
e saúde, e outras associações de pacientes.

Minuto Saúde
A Sanofi apoiou, via Lei Rouanet (Lei Federal
de Incentivo à Cultura), a série Minuto Saúde,
exibida na TV Cultura. Os episódios de dois
minutos abordaram temas de saúde e prevenção, apresentados pelo Dr. Jairo Bouer, médico
formado pela Faculdade de Medicina da USP
e comunicador em saúde.
Os programas foram exibidos de dezembro
de 2017 a janeiro de 2018 e trataram sobre a
prevenção para uma vida saudável; colesterol;
diabetes; doenças raras; dengue; e a importância da vacinação ao longo da vida.

Parceria com UNICEF
A Sanofi estabeleceu, em 2017, uma nova
parceria com o UNICEF, voltada para a promoção da saúde de adolescentes nos municípios
da região semiárida brasileira, inscritos no Selo
UNICEF (iniciativa que visa estimular os municípios a implementar políticas públicas para
reduzir desigualdades e garantir os direitos
das crianças e adolescentes). A iniciativa será
realizada em 2018.

KiDS (Crianças e o Diabetes nas Escolas)
O Programa Kids – Crianças e o Diabetes nas
Escolas busca 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, evita a discriminação e
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a Beleza da
Natureza
Humana
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Engajar nossos colaboradores,
e desenvolver nossa comunidade
Estratégia de capital humano promove o
desenvolvimento dos funcionários

203 103|203 203-2 103 | 401

O propósito da Sanofi é trabalhar com paixão, todos os dias, para entender e resolver
as necessidades de saúde de pacientes em
todo o mundo. Cumprir esta missão depende da paixão e do profissionalismo das
pessoas que compõem a Sanofi. Por essa
razão, engajar e desenvolver pessoas é parte
integrante da jornada de crescimento da
empresa até 2020. Com base nisso, foi definida a Estratégia de Capital Humano: uma
agenda dedicada a engajar e a desenvolver
funcionários, ao mesmo tempo em que torna
a organização mais alinhada globalmente,
além de mais ágil.

Na Sanofi, a gestão de pessoas deve desenvolver competências para o crescimento do
colaborador, aperfeiçoando capacidades prioritárias, com estruturas de aprendizagem moderna. Reconhece a importância da liderança
como impulsionadora do negócio. Desenvolve
times de sucesso, com integridade, apoiando
o desempenho da Sanofi, realizado a partir de
uma cooperação transversal. Também reforça a
cultura organizacional, alinhada aos valores da
Sanofi, empoderando e capacitando os times
de alto desempenho, engajados no atendimento aos pacientes e no relacionamento com
públicos estratégicos da companhia. 103 | 404
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Engajamento dos colaboradores
Comitê de Desenvolvimento Organizacional
busca a excelência, a inovação e a colaboração
nas operações da Sanofi
Em 2017, a Sanofi realizou investimentos para
fortalecer sua estratégia de gestão de pessoas
com a preocupação de ouvir os colaboradores sobre sua expectativa de valor a ser gerado
pela companhia. A atuação do Comitê de
Desenvolvimento Organizacional também culminou em um trabalho assertivo para buscar
a excelência, a inovação e a colaboração
nas operações da Sanofi, contribuindo com
ganhos de velocidade e qualidade na implementação de ações realizadas durante o ano.
A Sanofi construiu um relatório detalhado com
a colaboração de 300 gerentes que participaram de 11 workshops, envolvendo a consulta a
esse público sobre sugestões para melhorar a
experiência do colaborador na Sanofi.
Como consequência, os processos de prestação de serviços ao colaborador foram reestruturados, oferecendo agilidade no atendimento de demandas de recursos humanos,
como gestão de benefícios, e no oferecimento de serviços de saúde, como o Take Care
& B Well, programa global de cuidados com
a saúde da Sanoﬁ que contempla convênios
e atividades personalizadas para cada uma
das suas unidades, parte das novidades
oferecidas pela nova sede da companhia,
tendo como consequência o melhor atendimento ao colaborador.
Também foi realizado no ano o processo
de estruturação da gestão de talentos, que
envolveu quatro encontros – um por trimestre
–, reunindo os diretores da companhia para
identificar colaboradores com alto potencial
de desenvolvimento. Com 99% de assiduidade
e executado com disciplina, é um case de
sucesso de 2017 para a Sanofi, que constatou
o ganho de qualidade nas trocas de ideias
entre a alta gestão da companhia, consolidando aprendizados importantes para a gestão de pessoas, com um progresso gradual
constatado a cada encontro.

volve projetos e iniciativas com esse objetivo,
conduzidos pelo Comitê de Desenvolvimento
Organizacional que contribuiu para ganhos
de velocidade em implementação de ações e
da qualidade de sua execução, entregando
soluções assertivas, de forma colaborativa.

Treinamento
100% dos funcionários Sanofi realizam treinamentos que envolvem capacitações presenciais e também para o desenvolvimento da
liderança. A Sanofi oferece treinamentos em
canais digitais e para o aperfeiçoamento de
língua estrangeira:

Academia One Sanofi
Portal de treinamento e-learning que reúne as
iniciativas educacionais para os colaboradores atuantes em diversas regiões do Brasil. A
plataforma oferece uma grade diversificada
de cursos, com treinamentos dinâmicos que
abordam conhecimento técnico sobre produtos e sistemas; processos; estilos comportamentais; liderança; carreira; e programas
específicos sobre as competências, os negócios e a estratégia da organização.

GoFluent
Plataforma para aprendizagem de inglês,
disponível a todos os colaboradores, inclusive
estagiários. Em 2018, será ampliada para os
idiomas francês, espanhol, italiano, alemão,
português.

Harvard Manage Mentor
Plataforma digital com 44 títulos de treinamentos
online, organizados pelas competências Sanofi
e pelo tipo de profissional (contribuidor individual, gestor de equipe e gestor de gestor).

A Sanofi tem como prioridades a excelência
na execução de suas atividades, o estímulo
à inovação e a colaboração. Por isso desen-
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Número médio de horas de treinamento por ano e por
empregado 404-1

2015

2016

2017

Número total de horas de treinamento

159.158

178.951

120.679

Número total de participantes nos treinamentos registrados

50.461

58.753

49.597

Média de horas de treinamento por participante

3,15

3,05

2,43

Obs. 1: Não foi possível discriminar os dados por gênero e categoria funcional, devido a dificuldades de harmonização dos
sistemas utilizados. Os dados se referem aos treinamentos presenciais e à distância, com conteúdo de liderança, soft skills
para líderes e não líderes e treinamentos técnicos.
Obs. 2: Inclui treinamentos nas áreas de Qualidade, HSE, Segurança, Força de Vendas, Farmacovigilância, Ética e Integridade,
além de outros treinamentos nas unidades Campinas, Suzano e na Sede em São Paulo.
Obs. 3: A Sanofi acredita em iniciativas inovadoras de treinamento e desenvolvimento, nas quais ferramentas digitais atuam
de maneira cada vez mais consistente, com isso consegue otimizar a utilização das horas de treinamento e melhorar a
experiência de aprendizado.

O portfólio de programas globais oferece
capacitações para diversos níveis de liderança:
Nível executivo (prepara os profissionais para o
futuro do negócio, com foco em liderança e em
excelência – Ignite, Evolution Center for Excellence, Business for Tomorrow, Leading for Tomorrow);
Liderança Sênior (desenvolve os profissionais
para exercerem uma atuação de impacto em
seus liderados, com foco em uma liderança
que inspire os colaboradores da Sanofi – Impact, Influence, Inspire, Insight, Evolution Center
for Leadership); Gestores de Gestores (apoia
os profissionais a desenvolverem habilidades e
competências essenciais da liderança – Leadership Essentials) e Gestores de equipes (focado
em habilidades e competências em gestão –
Management Essentials). Os treinamentos têm o
formato de jornada, com atividades de coaching entre pares e aplicação dos conteúdos
on the job (no dia a dia do trabalho) além dos
momentos em sala de aula. 103|404
Em 2017, 898 pessoas foram treinadas no Brasil
com programas globais de liderança. O RH
desempenha papel fundamental no processo
de nomeação dos colaboradores aos programas de liderança, em linha com as prioridades
do negócio e os planos de desenvolvimento
individual dos profissionais. Programas transversais como: Business Partnering e Challenge
Your Bias complementam esse portfólio.
A Sanofi também disponibiliza programas como
Apresentações de Alto Impacto e Gestão de
Tempo e Produtividade, oferecidos a todos os colaboradores, por meio de autoinscrição. 103|404
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Em 2017, a Sanofi lançou a metodologia DEEP
Conversations, parte do processo de gestão
de desempenho e de discussões de resultados, em linha com os valores da companhia,
que incentiva conversas diretas, empáticas,
sinceras e produtivas. Também são disponibilizados aos líderes materiais de apoio e um
portal com ferramentas, além de módulos de
treinamento que estão sendo desenvolvidos
como complemento. 103|404

People Survey 102-43 102-44
A Sanofi realizou a People Survey, primeira
pesquisa global aplicada para colaboradores
de todas as funções e regiões geográficas no
mundo, com índice de participação de 78%. A
consulta aos colaboradores está alinhada ao
posicionamento Empowering Life, os valores e a
cultura da companhia.
A pesquisa será promovida anualmente e
servirá como uma das formas para medir o
progresso da Sanofi em relação à transformação cultural que aspira para atingir a sua
visão de futuro. A pesquisa converge com
os feedbacks do Workshop One Sanofi 2020,
promovido com as lideranças, relacionado
à cultura da empresa, e os inputs das 150
Melhores Empresas para trabalhar.
Gestores e áreas de negócios estão mapeando suas prioridades específicas, em linha
com o foco de simplificação e agilidade, para
buscar sinergias que vão direcionar e agilizar
a transformação cultural da companhia.
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A pesquisa identificou
como pontos fortes
da Sanofi

Desenvolvimento
e aprendizado

Alinhamento

76%

68%

Alta
performance

72%

Engajamento

77%

Como pontos a desenvolver
foram identificados a
Excelência na Execução;
o Trabalho em Equipe e
Cooperação Transversal;
e a Coragem e Inovação.
Estes temas coincidem com
os que serão trabalhados
globalmente.

Diversidade e inclusão

103 | 405

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. Uma força de trabalho diversificada
permite à Sanofi se conectar melhor com
seus pacientes e clientes, atrair e reter os
melhores talentos e cultivar novas ideias,
aproveitando o pensamento e os estilos
diversos para impulsionar a inovação e os
resultados do negócio.
Para engajar a alta direção no tema Equidade
de Gênero, desde 2010 a companhia trabalha
com o apoio do Women’s Leadership Council,

constituído por Vice-Presidentes globais do
Grupo, homens e mulheres, que monitoram
o progresso e promovem as melhores e mais
inovadoras práticas designadas à garantia
do equilíbrio de gênero em todas as filiais no
mundo. 103 |405
A Sanofi também tem o apoio do Women’s
& Diversity Council Brasil, comitê constituído
em 2015, 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 prioritárias. Como primeira ação,
foi identificada a oportunidade de discussão
sobre os principais índices de igualdade de
gêneros e o comprometimento da liderança.
Em 2016, o comitê passou a focar em quatro
temas estratégicos:
•
•
•
•

Equidade de Gênero;
Inclusão de Pessoas com Deficiências;
Diversidade de Raça/Etnia;
Gerações.

Cada pilar possui iniciativas e ações de
acordo com seu nível de maturidade. As
reuniões ocorrem trimestralmente para
redefinição de plano de ação e apresentação
dos indicadores para acompanhamento do
progresso. Um time de embaixadores se reúne
bimensalmente para acompanhar as ações.

59

SANOFI
RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 2017

EMPODERANDO
A RESPONSABILIDADE

EMPODERANDO A ÉTICA
EM SUA ESSÊNCIA

Promoção à diversidade
O programa Challenge Your Bias (Desafie Seu
Preconceito, em português), promove a tomada de consciência sobre vieses inconscientes
e como reduzir seus impactos sobre as decisões sobre pessoas (contratações, promoções
etc.). Em 2018, a capacitação será realizada
também com o próximo nível de liderança,
para aproximadamente 200 líderes.
A Sanofi realiza todos os anos diversas rodas
de discussões com funcionários para debater
questões que dificultam a ascensão das mulhe-

res na carreira e o papel do homem na dinâmica familiar, entre outros aspectos de diversidade.
Em 2017, eventos em formato de mesa-redonda
foram promovidos para os colaboradores no mês
de março, sob a temática de “Viés inconsciente
e diversidade”, abordando temas como “Diversidade sem rótulos”, “Diversidade e Decisões de
Carreira” e “Diversidade e Dinâmica Familiar”.
No ano, a Sanofi também foi empresa parceira do Fórum Mulheres em Destaque, do qual
participaram alguns de seus executivos.
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49%
de mulheres.

Globalmente, 46,2%
dos mais de 100
mil colaboradores
são mulheres.

Agenda sobre diversidade

De março a abril de 2017, a Sanofi realizou um
censo interno autodeclaratório com o intuito
de conhecer melhor a diversidade da organização. A companhia obteve alto nível de
adesão à pesquisa, que chegou a 76%.

A Sanofi possui uma agenda de engajamento
de funcionários no tema da diversidade, com
as seguintes iniciativas:

O censo abordou questões de gênero, cor/
etnia, idade, região de naturalidade e deficiên
cia e/ou limitações ao trabalho. O resultado
apontou que a Sanofi possui uma maioria
branca, seguida de amarela.
A companhia reconhece que possui muitas
oportunidades de melhoria em inclusão de minorias raciais, principalmente indígenas, pretas
e pardas. 74% dos colaboradores consideram
a Sanofi “bem preparada” ou “preparada”
para incluir pessoas com deficiência.

100%

dos membros do
comitê diretivo Brasil
foram treinados no
programa Challenge
Your Bias.

SOBRE O
RELATÓRIO

Realização de censo interno

Em 2017,

No Brasil são

EMPODERANDO
A VITALIDADE ECOLÓGICA

Sanofi desenvolve
parcerias externas
com empresas
de recrutamento
especializadas na busca
por talentos diversos

• Realiza mesas-redondas e debates ao longo do ano;
• Publica o informativo “Quem é líder comunica”, voltado à sua liderança, para que
compartilhem informações importantes com
os seus times, exercendo papel importante
para a conexão e o diálogo – há um espaço
fixo para diversidade;
• Publica a revista impressa Somos One Sanofi,
distribuída a todos os funcionários, com uma
proposta editorial que contempla um espaço fixo para falar sobre diversidade e responsabilidade corporativa.
A Sanofi participa do Movimento Mulher 360
desde 2016. A iniciativa reúne empresas interessadas em contribuir com o empoderamento econômico da mulher brasileira em uma
visão 360º a partir do fomento, da sistematização e da difusão de avanços nas políticas e
nas práticas empresariais, e do engajamento
da sociedade no tema.
A iniciativa promove encontros mensais, para
discussão e compartilhamento de melhores
práticas corporativas. Todos os anos, as empresas associadas preenchem um questionário
para acompanhamento dos indicadores de
diversidade. O Country-Chair da Sanofi, Pius
Hornstein, participa do Café da Manhã com
CEOs, anualmente.

Cinesolar: promoção
da diversidade nas comunidades
onde a Sanofi opera

MM360
tem três frentes
de atuação, com foco
no empoderamento
econômico da mulher:
Mulheres nas empresas
Mulheres nas comunidades
Mulheres nas cadeias de
suprimentos

A Sanofi Genzyme patrocinou em 2017 o circuito de cinema itinerante
Cinesolar, por meio da Lei Rouanet, com sessões de filmes brasileiros
que abordaram o tema diversidade. O projeto já foi apoiado pela
Sanofi Genzyme anteriormente, em 2014.
Foram realizadas cinco sessões de cinema em São Paulo (SP), Suzano
(SP) e Campinas (SP), em regiões com alta vulnerabilidade social, pelas
quais passaram mais de 630 pessoas. Além disso, foram ministradas
duas oficinas de produção audiovisual, visando democratizar o acesso
ao audiovisual brasileiro, com a participação de 82 jovens.
Pesquisa de satisfação realiza com esse público apontou que 97% dos
participantes aprovaram a iniciativa. O projeto utiliza a luz solar como
fonte de energia para as exibições e as sessões são gratuitas.
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TOTAL DE TRABALHADORES, POR TIPO DE EMPREGO, CONTRATO DE TRABALHO E REGIÃO,
DISCRIMINADOS POR GÊNERO 102-8
Número de colaboradores
por tipo de contrato

2015

2016

2017

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Tempo determinado*

256

412

110

273

128

265

Tempo indeterminado

2709

2094

2217

1883

1973

1782

Total por gênero

2965

2506

2327

2156

2101

2047

Total

5471

4483

4148

2016

2017

* Os estagiários (Interns) estão incluídos no tipo de contrato de tempo determinado.
**Todos os funcionários cumprem jornada integral.
Obs.: situação em 31/12 do ano vigente.

Número de colaboradores
por região

2015
Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Região Sul

339

157

198

72

171

67

Região Sudeste

2221

2004

1861

1879

1738

1816

Região Centro-Oeste

122

97

116

81

55

39

Região Nordeste

249

213

147

114

131

117

Região Norte

34

35

5

10

6

8

2965

2506

2327

2156

2101

2047

Total por gênero
Total

Número de colaboradores por
nível funcional

Projeto Biografias
Colaborativas e Taekwondo
No final de 2017, a Sanofi patrocinou, via Lei Rouanet
(Ministério da Cultura, Governo Federal), 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 estas belas 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.
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5471

4483

2015

4148

2016

2017

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Diretoria

80

45

66

41

65

33

Gerência

469

288

395

281

380

275

Chefia/coordenação

178

141

102

111

96

107

Técnica/supervisão

318

312

222

169

184

148

Administrativo

183

410

161

386

184

407

Operacional

794

458

537

334

451

255

Vendas

818

598

745

571

634

589

Estagiários

122

249

96

258

107

230

Total por gênero

2965

2506

2327

2156

2101

2047

Total

5471

4483

4148

*Na empresa, as atividades fins são executadas por empregados efetivos.
**A fonte de dados utilizada foi a base dos empregados e estagiários de 31/12/2017 extraída do sistema de folha.
Obs.: Em 2017, a Sanofi empregou 69 menores-aprendizes, incluindo as fábricas de Campinas e Suzano, o Centro de Distribuição de Guarulhos e a
sede da companhia em São Paulo.
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405-1

Em 2017, a empresa passou por dois projetos de reestruturação no time da
Força de vendas.

Percentual de empregados
discriminados por grupos
de idade 405-1

2015

2016

2017

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Abaixo de 25 anos

42,8%

57,2%

35,0%

65,0%

32,9%

67,1%

Entre 25 e 35 anos

47,9%

52,1%

45,0%

55,0%

42,3%

Entre 35 e 50 anos

58,5%

41,5%

56,0%

44,0%

Acima de 50

74,9%

25,1%

72,9%

Total por gênero

54,2%

45,8%

51,9%

2015

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Abaixo de 25 anos

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

57,7%

Entre 25 e 35 anos

100,0%

0,0%

75,0%

25,0%

66,7%

33,3%

56,0%

44,0%

Entre 35 e 50 anos

67,8%

32,2%

63,4%

36,6%

66,7%

33,3%

27,1%

73,9%

26,1%

Acima de 50

56,2%

43,8%

56,2%

43,8%

65,4%

34,6%

48,1%

50,7%

49,3%

Total por gênero

65,3%

34,7%

61,7%

38,3%

66,3%

33,7%

PERCENTUAL DE MEMBROS DE ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA* DISCRIMINADOS POR GÊNERO

405-1

2016

54%

2017

52%

48%

2015

51%

Homens

2016

65%
Mulheres

405-1

2017

38%

35%

49%

Obs.: A partir do diagnóstico do censo da inclusão, realizado em 2017, a Sanofi está desenvolvendo um plano de ação para endereçar os
resultados por área funcional e unidade de negócio. A meta é apresentar as informações em 2018.
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2017

*Diretores.

PERCENTUAL DE EMPREGADOS DISCRIMINADOS POR GÊNERO

Mulheres

2016

Homens

Obs.: situação em 31/12/2017.

46%

2015

Percentual de membros
de órgãos de governança*
discriminados por grupos
de idade 405-1

34%

62%

66%

Homens

*Diretores,
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Taxas de retorno ao trabalho e retenção após uma licença-maternidade/paternidade, discriminadas por gênero 401-3

homens

2015

i.n.d.4

2016

i.n.d.4

EMPODERANDO A ÉTICA
EM SUA ESSÊNCIA

2017

62³

Total de funcionários que tiraram a licença-
-maternidade/paternidade no ano vigente

Total de funcionários que retornaram ao
trabalho, no período de relatório, após o término
da licença-maternidade/paternidade1

Total de funcionários que não retornaram ao
trabalho após o término da licença-maternidade/paternidade2

Total de funcionários que retornaram da licença-maternidade/paternidade e ainda estavam
empregados 12 meses após o seu regresso5

Taxa de retenção de funcionários
(permaneceram empregados após 12 meses,
após o regresso)6

mulheres

109

103

98

homens

i.n.d.4

i.n.d.4

61

mulheres

88

102

80

homens

i.n.d.4

i.n.d.4

1

mulheres

21

1

18

homens

i.n.d.4

i.n.d.4

i.n.d.4

mulheres

71

67

80

homens

i.n.d.4

i.n.d.4

i.n.d.4

mulheres

i.n.d.4

76%

78%
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Política de benefícios
A Sanofi adota uma política abrangente de benefícios que
busca ir além das obrigações legais. Os colaboradores
recebem os seguintes benefícios:
• Vale-refeição ou refeitório (a depender da localidade);
• Vale-transporte, transporte gratuito (a depender da
localidade);
• Concessão de automóveis (aos colaboradores 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);
• Auxílio-creche;
• Plano de aposentadoria complementar
(aos colaboradores elegíveis);
• Empréstimo consignado;
• Participação nos lucros (exceto para
estagiários e aprendizes);
• Parcerias para descontos em cursos, restaurantes,
academias, entre outros.

1 Refere-se ao número de funcionários que retornaram de licença no ano vigente, podendo a licença ter iniciado no mesmo
ano ou no ano anterior.
2 Funcionários que se desligaram da companhia no primeiro dia de trabalho após o término da licença-maternidade/paternidade.
3 A partir de 2017, devido à utilização de um novo sistema de gestão, tornou-se obrigatório o reporte da licença-paternidade
dos funcionários. Até 2016, este reporte não era obrigatório. Em 2018, será possível reportar o número e a taxa de retenção
para homens que tiraram a licença-paternidade e ficaram empregados 12 meses após o retorno.
4 Valores do histórico foram alterados devido à mudança na metodologia de apuração dos dados. 102-48
5 Funcionários que retornaram a trabalhar após o término da licença-maternidade/paternidade no ano anterior, e permaneceram empregados mais 12 meses, tempo este finalizado no ano vigente.
6 Refere-se à relação do número de funcionários que permaneceram empregados 12 meses após o retorno da licença-maternidade/paternidade (tempo este finalizado no ano vigente) dividido pelo total de funcionários que retornaram de
licença-maternidade/paternidade no ano anterior.
Obs.: A Sanofi garante a todas as colaboradoras o direito à licença-maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do
salário, além de oferecer a possibilidade de estender a licença por mais 60 dias por meio do Programa Empresa Cidadã.
Para os colaboradores, garante o direito à licença-paternidade por 20 dias corridos, nas duas primeiras semanas após o
nascimento do(a) filho(a) ou adoção.
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Iniciativas voltadas
à comunidade
103/203 203-2

A Sanofi também realiza iniciativas que apoiam
colaboradores e a comunidade onde estão
localizadas as suas operações

+ de

3.100

Serviço de orientação e
apoio a gestantes
Linha telefônica operada por empresa parceira, que realiza o acompanhamento das colaboradoras e esposas/companheiras de colaboradores gestantes, durante todas as fases
da gestação e no pós-parto. O serviço oferece
orientações, informações e esclarece dúvidas.
Além disso, as gestantes possuem isenção de
coparticipação nos planos de saúde para
exames do pré-natal preconizados pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. O
recém-nascido também é isento da coparticipação nas consultas de puericultura durante
seu primeiro ano de vida, benefício também
extensível para algumas medicações.
A fábrica de Suzano da Sanofi realiza o programa “Gestação: eu cuido!”, em parceria
com o Hospital São Luiz. As beneficiárias participam de um curso sobre gestação saudável
e um pós-parto tranquilo. São abordados
temas como modificações do corpo durante
a gravidez; trabalho de parto; amamentação;
e cuidados com o bebê. Em 2017, nove casais
foram beneficiados.
Na fábrica de Campinas, o curso para
gestantes é oferecido na própria sede, com
duração de oito horas, com a participação
de pediatra, ginecologista/obstetra, fonoaudióloga, nutricionista, fisioterapeuta e o
RH da empresa. Os profissionais apresentam
conteúdos relevantes sobre o tema.
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Durante os intervalos, são oferecidos alimentos saudáveis e funcionais e realizados
sorteios de produtos aprovados pelos palestrantes. Em 2017, 45 pessoas participaram do
programa.

crianças receberam
apoio individual,
e 43 mil crianças
participaram de
ações coletivas, em
86 países.

+ de

€1,9
milhão

doados por
colaboradores
Sanofi.

+ de

€9

milhões

doados pela Sanofi.

Pesquisa sobre estresse
Em parceria com o Centro de Medicina
Preventiva do Hospital Albert Eistein, a Sanofi
realizou uma pesquisa com os colaboradores, em 2017, para identificar o nível de
estresse entre esse público. Os resultados
serão apresentados o Comitê Diretivo da
Sanofi, em 2018, para que seja desenvolvido
um plano de ação que combata e previna
o problema de saúde.

Assistência ao colaborador e familiares
A Sanofi oferece o serviço Bem Me Care,
de apoio aos colaboradores e familiares,
com assistência psicológica; serviço social;
orientação jurídica; e consultoria financeira
– incluindo orientação para captação de
recursos externos.
O canal é disponível por telefone e o atendimento realizado por profissionais especializados – psicólogos, psiquiatras, assistentes
sociais, advogados e consultores financeiros.
O aconselhamento é sigiloso e pode durar
até seis sessões, e a ligação é gratuita, de
qualquer lugar do Brasil, com atendimento
24 horas por dia, durante toda a semana.

25 anos do programa Enfants de Sanofi
Criada em 1993, a ONG, com sede em Paris
(França), é mantida por fundos da Sanofi e doações de colaboradores do mundo todo, para
oferecer orientação e auxílio financeiro aos filhos
dos colaboradores Sanofi – de zero a 25 anos –
que estejam passando por problemas de:
• Saúde: custos médicos insuficientemente ou
não reembolsados pelos planos privados de
saúde locais;
• Despesas relacionadas a pessoas com
deficiência (centros de reabilitação, instituições especializadas, dispositivos médicos,
próteses etc.);
• Apoio familiar em caso de dificuldades sociais ou econômicas, apoio para o cuidado
com a criança;
• Educação em caso de dificuldades econômicas (contribuição para despesas educacionais como taxas escolares, refeições etc.).

Colaboradores da Sanofi podem oferecer
apoio, auxiliando financeiramente a manutenção do programa e atuando como voluntários.
Em 2017, 164 apoios individuais foram realizados, em 28 países e 3.300 filhos de colaboradores, de 12 países, foram apoiados com ações
coletivas como vacinação, tratamento dentário e programas educativos. A ONG também
prestou apoio aos filhos de colaboradores
venezuelanos, em razão da crise econômica
do país, e a mexicanos, com a ocorrência do
terremoto em setembro de 2017.

Instituto Jacarandá
Desde 2000, a Medley apoia o Instituto Jacarandá de Educação, organização municipal sem finalidade econômica, que atende
membros da comunidade de Campinas (SP)
e filhos de colaboradores da Sanofi. Em 2017,
216 crianças – de 4 meses a 6 anos de idade –
foram beneficiadas e investidos mais de
R$ 3,8 milhões.
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Empoderando
a Vitalidade
Ecológica

5
Arquivo Sanofi,
Centro de Experimentos
Florestais SOS Mata
Atlântica, em Itu (SP).
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EMPODERANDO A ÉTICA
EM SUA ESSÊNCIA

103/203 203-2 103/201

A Sanofi está comprometida em monitorar e
reduzir seus impactos ambientais em todas
as etapas do ciclo de vida do produto.
A Sanofi compreende que a saúde humana e
o ecossistema são interdependentes, por isso
está comprometida em monitorar e reduzir seus
impactos ambientais em todas as etapas do
ciclo de vida de seus produtos e conservar a
biodiversidade em torno de suas operações. Os
efeitos gerados ao clima, atuais e futuros, impactam a biodiversidade e expõem um número crescente de pessoas a ameaças à saúde. É
por esse motivo que a Sanofi é empenhada em
reduzir a sua pegada ambiental. 201-2

THE LANCET
Como uma empresa global de saúde, a Sanofi demonstra preocupação com as mudanças climáticas e com a saúde, especialmente
para as populações mais vulneráveis, pois
acredita que pode desempenhar um papel
fundamental na antecipação desses desafios
de saúde. Por exemplo, durante a conferência
COP21 em Paris, em 2015, a companhia foi
parceira oficial da reunião e apresentou vários
de seus compromissos sobre este tema – que
envolvem desde projetos de P&D sobre doenças infecciosas e o desenvolvimento, produção e distribuição da vacina contra a dengue. A Sanofi também está entre as empresas
farmacêuticas que apoiaram o relatório
publicado pela The Lancet sobre mudanças
climáticas e saúde. 201-2
Em 2010, a Sanofi se comprometeu a alcançar metas ambiciosas em seus sites industriais
e de P&D: até 2020, tem o objetivo de reduzir
as emissões de CO2 de escopo 1 e 2 em 20%,
e a retirada de água em 25%. Por meio da
iniciativa global Planet Mobilization, a companhia estabeleceu novos objetivos ambiciosos
para reduzir seu impacto ambiental.
A iniciativa envolve os funcionários da Sanofi em
todo o mundo e é apoiada pelos executivos sêniores da empresa: o programa visa priorizar os
desafios ambientais da Sanofi, estabelecendo
uma governança robusta, com metas claras.
Desde 2017, a companhia celebra globalmente
o Sanofi World Environmental Day, divulgando internamente os resultados das ações que realiza
para reduzir a sua pegada ambiental.
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Água

Produtos
farmacêuticos
no meio
ambiente

Resíduos

EMPODERANDO A BELEZA
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Desenvolver operações zero carbono
> Implementar a precificação interna de carbono até 2020.
> Reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em
50% até 2025 (comparado a 2015).
> Ser zero carbono nas operações até 2050.

Realizar a gestão responsável e sustentável da água
> Reduzir o consumo de água em 10% até 2020
(comparado a 2015).
> Rastrear, gerenciar e otimizar o uso da água em todos os
sites da Sanofi até 2025, baseado em um conhecimento
abrangente da fonte de abastecimento de água, com
um foco específico em áreas de escassez de água.

Com esta certificação, a Sanofi
se consolida como exemplo de
escritório sustentável em grandes
cidades, sendo parte do grupo
de sete empresas certificadas no
mercado brasileiro e a primeira do
setor farmacêutico.

Incorporar a gestão do tema
> Incorporar a gestão de fármacos no meio ambiente

no desenvolvimento e gestão de produtos, na
avaliação e melhoria de atividades de fabricação e
na promoção do uso apropriado de medicamentos
em 100% das atividades até 2025.

Transformar resíduos em recursos
>R
 eutilizar, reciclar ou recuperar energia de 90% dos

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 de a região ser o
local de moradia da maioria dos
colaboradores.

resíduos gerados por todos os sites até 2025.

>A
 lcançar uma taxa de descarte de resíduos em

Ecodesign e
Ecomarketing

Preservar a biodiversidade local em todos os sites
> Implementar programas de gestão de risco para

biodiversidade em 100% dos sites prioritários até 2020
(definidos por meio de estudo de avaliação de risco).
>D
 esenvolver programas de conscientização sobre
biodiversidade em todos os sites até 2025.

Fomentar o ecodesign e promover soluções mais
ecológicas
>P
 rojetar e desenvolver todos os novos produtos de

forma a reduzir sua pegada ambiental, garantindo
elevados padrões de qualidade e segurança.

SOBRE O
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Nova sede da Sanofi tem certificação
LEED Platinum

aterros de <1% e promover o zero descarte em
aterros até 2025.

Biodiversidade

EMPODERANDO
A VITALIDADE ECOLÓGICA

A nova Sede da Sanofi, em São
Paulo, recebeu certificação LEED
Platinum – Commercial Interiors
(CI), que mede e garante a
implementação de estratégias
inovadoras, alinhadas com as
premissas da empresa de gerar
impacto ambiental positivo,
promover a saúde e o bem-estar
dos colaboradores.

AMBIÇÃO E METAS DA PLANET MOBILIZATION

Pegada de
Carbono

EMPODERANDO
A FONTE DA VIDA

Programa Carona Solidária
Para apoiar o trânsito da cidade de São Paulo
e dar mais alternativas de transporte para os
funcionários da sede, a Sanofi firmou uma parceria
com a Bynd em 2017, uma plataforma de caronas
compartilhadas corporativas.
O serviço conecta os colegas de trabalho
cadastrados que realizam trajetos semelhantes, para
compartilharem caronas. Todo o processo é feito
com segurança: apenas os colaboradores da Sanofi
podem participar e cada um recebe login e senha
exclusivos. Participando do Programa de Carona
Solidária, o colaborador ainda ganha pontos da rede
Multiplus, sendo o motorista ou o caroneiro.

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.
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.

1 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 em: http://humanspaces.
com/wp-content/uploads/2014/10/Global-Human-Spaces-report-2015-US-FINAL.pdf.
2 Carnegie Mellon, 2004 em Health, Welbeing and
Productivity in Offices, 2014. Disponível em: http://
www.worldgbc.org/sites/default/files/compressed_WorldGBC_Health_Wellbeing__Productivity_Full_Report_Dbl_Med_Res_Feb_2015.pdf.
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Gestão do consumo de energia
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Na unidade operacional de Suzano (SP), a
gestão de energia é um tema monitorado e
avaliado anualmente. Também são realizados
projetos focados na redução do consumo de
energia elétrica por meio da melhoria de performance dos grandes consumidores industriais.
Por exemplo, o sistema de ar-condicionado, responsável por 70% do consumo total de energia
elétrica, possui ação de redução de perda de
carga em dutos, filtros, transmissões mecânicas,
faixa de operação, entre outras medidas.
Em Campinas (SP), anualmente são definidas
metas de redução de consumo de energia, que
são tratadas em projeto estratégico com equipe
multidisciplinar. A unidade realizou, em 2017, a
Semana do Meio Ambiente, com a participação
da Fundação SOS Mata Atlântica que compartilhou com os colaboradores da Sanofi os
impactos positivos que serão gerados a partir do
plantio de 15 mil mudas de espécies nativas, a 20
km da unidade, para contribuir com o reflorestamento, reduzir emissões de CO2 e colaborar com
a segurança hídrica de Campinas e região.

EMPODERANDO
A RESPONSABILIDADE

EMPODERANDO A ÉTICA
EM SUA ESSÊNCIA

EMPODERANDO
A FONTE DA VIDA

EMPODERANDO A BELEZA
DA NATUREZA HUMANA

Gestão das emissões

finalizado e irá propor ações e medidas de
redução do consumo de energia para implementação no centro de distribuição.

103 |305 305-1 305-2

A Sanofi reconhece o seu papel relacionado às alterações climáticas, estabelecendo
metas globais para redução de emissões de
gases de efeito estufa (GEE) em 50% até o
ano de 2025 (na comparação com 2015).

Na sede em São Paulo (SP), todas as lâmpadas do escritório são de LED, diminuindo tanto
o consumo de energia quanto a geração de
resíduos, pois têm maior durabilidade. Além
disso, sensores de luminosidade e de presença
controlam as luzes nas estações de trabalho
dependendo da quantidade de luz natural e
da ocupação do escritório.

No Centro de Distribuição em Guarulhos (SP),
a gestão de emissões é monitorada e avaliada a partir da elaboração e divulgação do
Inventário dos Gases do Efeito Estufa. Os estudos do inventário e as políticas internas são
utilizados como base unificadora para todos
os desempenhos e indicativos das análises.
Esses normativos são refletidos na elaboração
do plano de mitigação com ações de melhoria na gestão das emissões. O Inventário
de Gases do Efeito Estufa em 2016 foi emitido
no mês de abril, enquanto o de 2017 ainda
está sendo finalizado, assim como o Plano de

Com a política de Health, Safety & Environment (HSE), a Sanofi encoraja seus parceiros
e prestadores de serviço a adotarem políticas
responsáveis com relação aos temas de saúde, segurança e proteção ao meio ambiente,
e utiliza esses temas como parte dos critérios
de seleção e aprovação dos fornecedores. No
entanto, a Sanofi não monitora o consumo de
energia fora da organização nos seus prestadores de serviço e fornecedores. 302-2

EMPODERANDO
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Mitigação. Por esse motivo, não serão apresentados os dados de emissões do CD de
Guarulhos neste relatório. 305-3
Em relação às emissões de substâncias que
destroem a camada de ozônio, as fábricas de
Suzano (SP) e Campinas (SP) emitiram, juntas,
em 2017, 0,05 toneladas de CFC-11 equivalente, considerando emissões de HCFC R-22 é
utilizado nas câmaras frias das unidades e a
quantidade de emissões é calculada a partir
da quantidade comprada no ano. 305-6
Em 2016, o Centro de Distribuição de Guarulhos
(SP), cujas operações foram iniciadas em outubro de 2015, emitiu 1.430 toneladas de CFC-11
equivalente, considerando emissões de HFC. O
valor total de emissões de 2017 de substâncias
que destroem a camada de ozônio é parcial, e
será atualizado no relato de 2018. 305-6

No Centro de Distribuição de Guarulhos (SP),
há políticas internas e regulamentares relativas
à energia. O plano de mitigação está sendo

CONSUMO DE ENERGIA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO

302-1

Consumo de Combustíveis (GJ)

2015*

2016*

2017**

Gás natural seco

107.921,00

109.568,00

111.876,00

Óleo diesel

434,81

1.423,81

651,51

GLP

347,00

252,00

288,36

Total de energia consumida de fonte não renovável

108.702,81

111.243,81

112.815,87

Eletricidade

140.428,90

131.352,51

140.657,15

Total de energia consumida dentro da organização (GJ)

249.131,71

242.596,32

253.473,02

Energia consumida (GJ)

*Em 2015 e 2016, foram considerados apenas as unidades de Suzano e Campinas.
**Em 2017, além das unidades de Suzano e Campinas, também foram consideradas as unidades do CD de Guarulhos e a Sede em São Paulo.
Para o cálculo do consumo de energia na unidade de Suzano, na Sede e no CD Guarulhos, foi utilizado o fator de conversão do Programa Brasileiro GHG Protocol (1 kWh = 0,0036 GJ); já em Campinas, optou-se pelo fator de conversão do Standard S703 (GDOPS-014178), onde é determinado
que 1 GJ é igual a 0,278MWh.
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Sanofi realiza processos
e monitoramentos em
suas operações para
reduzir as emissões. 305-5
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EMISSÕES DIRETAS E INDIRETAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA

EMPODERANDO A ÉTICA
EM SUA ESSÊNCIA

305-3 305-1 E 305-2

EMPODERANDO
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EMPODERANDO A BELEZA
DA NATUREZA HUMANA

Gestão de efluentes e resíduos

Emissões diretas de gases de efeito estufa, por fonte – ESCOPO 1 (t CO2) 305-1

2015

2016

2017**

Geração de eletricidade, vapor, calor ou energia

5.510,0

5.624,0

5.703,2

Combustão móvel para transportes em geral

-

128,0

0,0

Outros processos de combustão (Incineração)

-

154,0

0,0

Total de emissões diretas (Escopo 1)

5.510,0

5.906,0

5.703,2

1.461,4

3.342,9

103 | 306

A Sanofi realiza a gestão de resíduos com o
objetivo de reduzir a sua pegada ambiental.
Na unidade de Suzano (SP), o indicador de
geração de resíduos é monitorado mensalmente pela área de Health, Safety and
Environment (HSE). O controle da quantidade
de resíduos destinados é realizado por meio
do monitoramento do peso dos resíduos na
balança rodoviária, instalada em 2015.

Emissões indiretas de gases de efeito estufa, por fonte – ESCOPO 2 (t CO2) 305-2
Geração de eletricidade, calor ou vapor comprados

1.143,0

Emissões indiretas de gases de efeito estufa, por fonte – ESCOPO 3 (t CO2) 305-3
Transporte e distribuição de produtos acabados

-

3.600.000,0

I.N.D

Viagens a negócios

-

33,8

I.N.D

Total de emissões diretas e indiretas (t CO2)

6.653,00

3.607.401,1

9.046,1

*Em 2015, foram consideradas as emissões das unidades de Suzano e Campinas; já em 2016, foram incluídas no escopo as emissões do CD de
Guarulhos. Para 2017 não foram incluídos os dados do Centro de Distribuição de Guarulhos, pois estavam indisponíveis até a publicação do relatório. Tais resultados serão atualizados na publicação do relatório de 2018.
**Para os cálculos de emissões de Suzano de 2017, foram utilizados os fatores de conversão médios dos Inventários Corporativos 2017 (Ministério do
Trabalho, Ciência, Inovação e Tecnologia); já para as emissões de Campinas, para as de Escopo 1 foi utilizada a ferramenta de cálculo do Programa Brasileiro GHG Protocol 2018. Para as de Escopo 2 foram utilizados os fatores de conversão médios dos Inventários Corporativos 2017 (Ministério
do Trabalho, Ciência, Inovação e Tecnologia).

TONELADAS DE CO2 EMITIDAS A CADA
1.000.000 UNIDADES COMERCIAIS DE
MEDICAMENTOS PRODUZIDAS
CAMPINAS
8,58
6,55

6,50

2015

2016

SUZANO
18,80

2015

76

24,4
18,80

18,80

2016

Para produtos cosméticos, a Sanofi realiza
anualmente uma contribuição financeira
para contar com o suporte de logística
reversa da Associação Brasileira da Indústria
de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
(ABIHPEC), que tem programas realizados
em parceria com catadores de lixo, que recolhem embalagens do produto Dermacyd®
para a reciclagem.
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parceria com um fornecedor, a Sanofi passou a reciclar blister, utilizado na fabricação
de portas, rodapés e perfis plásticos.
No Centro de Distribuição em Guarulhos (SP),
o gerenciamento dos resíduos perigosos relacionados à logística reversa de medicamentos
é realizado pela equipe da Sanofi. O número
de coprocessamento reflete parcialmente
a realidade, devido ao tempo de processo
de isenção fiscal, quando os medicamentos
são armazenados até receberem a autorização do governo para serem destruídos. Os
resíduos não perigosos, com exceção dos recicláveis, são de responsabilidade da gestão
do condomínio de galpões, e são destinados
para aterro sanitário. Os resíduos de recicláveis – papel, plástico e madeira – são gerenciados pelo operador logístico DHL.
Coleta seletiva
Na Sede de São Paulo (SP) há lixeiras
de coleta seletiva em todos os andares,
esvaziadas todos os dias, com os resíduos
transportados até o subsolo do edifício. O
condomínio de escritórios tem um fornecedor
de coleta de lixo que assegura a destinação
correta de cada tipo de resíduo.

O gerenciamento de resíduos na unidade
de Campinas (SP) abrange toda a cadeia,
desde a avaliação técnica e comercial de
possíveis fornecedores, que envolve um processo de auditoria de HSE, realizado a cada
dois anos. Todos os anos, a fábrica também
passa por auditoria interna, realizada por empresa que verifica todas as questões relacionadas ao gerenciamento de resíduos.
A cada três anos também é realizada a auditoria corporativa de HSE com foco em gestão
de resíduos. Anualmente é protocolado na
Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (CETESB) um Plano de Gerenciamento
de Resíduos e os dados consolidados dos
resíduos encaminhados para reciclagem.

2017

23,70

Redução na geração de resíduos
Em 2017, foi realizado workshop com olhar para
a redução de resíduos, a partir do qual foram
propostas iniciativas de reutilização de pallets
e caixas de transporte feitas de embalagens
retornáveis, já em fase de implementação.

EMPODERANDO
A VITALIDADE ECOLÓGICA

Sanofi realiza boas
práticas em suas
operações para reduzir
a pegada ambiental.

Gestão de resíduos perigosos
A gestão de resíduos perigosos na unidade
de Campinas (SP) prioriza a incineração
com recuperação de energia (coprocessamento); a incineração sem recuperação de
energia; e o encaminhamento para aterro
industrial, nessa ordem. A companhia realiza
estudos para implementar projetos que
reduzam o volume de resíduos perigosos
encaminhados para aterro. Em 2017, em

2017
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RESÍDUOS DISCRIMINADOS POR TIPO E MÉTODO DE DISPOSIÇÃO

EMPODERANDO A ÉTICA
EM SUA ESSÊNCIA

306-2

Resíduos não perigosos (em toneladas)

20151

20161

20171

Compostagem

0,4

0,4

0,4

Reciclagem

1.739,0

1.937,1

1.713,4

Coprocessamento (recuperação de energia)

0,0

8,1

0,0

Incineração (queima de massa)

0,0

41,2

0,0

Aterro sanitário

387,8

402,6

303,9

Entulho/materiais de obra em Suzano (SP)

-

-

94,7

Total

2.127,2

2.389,4

2.112,3

Resíduos perigosos (em toneladas)

20151

20161

20171

Reciclagem

31,1

18,4

0,0

Coprocessamento (recuperação de energia)

415,3

397,1

1.094,1

Incineração (queima de massa)

163,5

32,0

110,8

Aterro sanitário

84,6

1,0

0,0

Estação de tratamento de efluentes2

24,0

24,0

24,0

Total

718,5

472,5

1.228,9

EMPODERANDO
A FONTE DA VIDA

EMPODERANDO A BELEZA
DA NATUREZA HUMANA

Gestão responsável da água

103 | 303

A Sanofi estabeleceu como meta global a
redução do consumo de água durante seu
processo produtivo em 10% até 2020, em relação ao consumo base de 2015.
A unidade de Suzano (SP) é certificada pela ISO
14001:2015 e OHSAS 18001:2007 e o indicador
de consumo de água é monitorado mensalmente pela área de Health, Safety and Environment (HSE) da unidade. Ao longo dos últimos
anos, a unidade tem realizado investimentos em
ações para conscientizar os colaboradores a
evitar o desperdício de água, divulgando todo
mês os indicadores de performance.
O mapeamento do consumo de água nos
prédios da operação tornará possível a verificação de discrepâncias entre o volume distribuí
do e o consumido, melhorando a detecção
de possíveis problemas, reduzindo o tempo de
ação para manutenção e, consequentemente, o desperdício. Pretende, ainda:
• Instalar a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) para reúso da água nas torres de
refrigeração, prevista para iniciar no quarto
trimestre de 2018, com o objetivo de reapro-

EMPODERANDO
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veitar pelo menos 40% do volume de água
enviada à Sabesp, passando a
tratá-la internamente para uso nas torres
de refrigeração do site;
• Instalar a Estação de Tratamento de Água
(ETA) para pré-tratamento de água subterrânea para uso no processo produtivo, prevista
para o início de 2018, com a estimativa de redução do consumo de água em 65.000 m3.
A unidade de Campinas (SP) tem o compromisso interno de reduzir o consumo de água em
20%, até 2020. Anualmente são definidas metas
de redução de consumo de água, tratadas em
projeto estratégico com equipe multidisciplinar.
No escritório de São Paulo (SP), o consumo
de água guiou a escolha do edifício da nova
sede, que considerou o sistema de coleta de
água de chuva, utilizada nas áreas comuns
e bacias sanitárias, e o sistema de esgoto a
vácuo, que diminui o consumo de água em
aproximadamente 40%.
As unidades da Sanofi não impactam significativamente fontes hídricas. 303-2

1 Em 2015, foram considerados dados das fábricas de Campinas e Suzano. Já em 2016, foram considerados dados das fábricas de Campinas,
Suzano e do Centro de Distribuição de Guarulhos. Em 2017, foram considerados dados das fábricas de Campinas, Suzano, do Centro de Distribuição de Guarulhos e da Sede na cidade de São Paulo, sendo que, para a última, só foi possível considerar dados de agosto a dezembro de 2017.
2 O lodo gerado no tratamento de efluentes na unidade de Campinas é destinado para unidades licenciadas (e com CADRI) de tratamento
de efluentes.

QUANTIDADE DE RESÍDUOS GERADOS A CADA 1.000 UNIDADES DE MEDICAMENTOS
PRODUZIDAS (KG) 306-2
8,8
7,5

2015

Suzano

7,5

2016

8,3

6,8

2017

6,1

2015

2016

2017

Campinas

Obs.: A fábrica de Suzano apresentou redução de 9%, em 2017, na quantidade de resíduos gerados a cada 1.000 unidades de medicamentos
produzidas, em comparação com 2016. Já a fábrica de Campinas apresentou redução de 27%.
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Sanofi tem meta global de
reduzir o consumo de água
em 10% até 2020.
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TOTAL DE RETIRADA DE ÁGUA POR FONTE (M3)
Unidade

Suzano

Campinas
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303-1

Fonte

2015

2016

2017

Água subterrânea (poço)

128.876

83.867

83.453

Concessionária/empresa de abastecimento

102.479

85.022

68.795

Total

231.355

168.889

152.248

Água subterrânea (poço)

54.763

48.032

16.962

Concessionária/empresa de abastecimento

-

-

21.226

Total

54.763

48.032

38.188

Concessionária/empresa de abastecimento

-

1.560*

462

Total

-

1.560*

462

Água de chuva coletada

-

-

452

Concessionária/empresa de abastecimento

-

-

4.679

Total

-

-

5.131

286.118

218.481

196.029

CD Guarulhos

Sede

Total de água retirada

Volume de água
reutilizada/reciclada
em relação ao volume
de água nova retirada
aumentou de 19% (2016)
para 26% (2017).

*O valor reportado em 2016 refere-se a uma taxa de consumo mínimo cobrada pelo condomínio GLP Guarulhos, não sendo, portanto, um valor
que reflita o consumo específico da Sanofi. A partir de 2017, o valor cobrado refere-se ao consumo de água mensal dos galpões do Centro de
Distribuição da Sanofi, sendo mensurado o valor exato de consumo. Por esse motivo, a representação quantitativa de 2016 não serve para parâmetros comparativos.

CONSUMO DE ÁGUA A CADA 1.000 UNIDADES COMERCIAIS PRODUZIDAS (M³)
0,96

0,90
0.78
0,48

2015

Suzano

80

2016

Campinas

2017

2015

0,39

2016

0,34

2017

O consumo específico de água por 1 mil unidades comerciais produzidas vem caindo nos
últimos anos. Em 2017, a unidade de Suzano
(SP) utilizou apenas 0,78 m³ de água para
cada mil unidades comerciais produzidas, o
que representa uma diminuição de 13% em
relação ao consumo específico em 2016. Na
unidade de Campinas (SP), também houve
melhora nos resultados, passando de 0,39 m³
para 0,34 m³ de água para cada mil unidades
comerciais produzidas.
Percentual e volume total de água reciclada
e reutilizada 303-3
O volume de água reutilizada/reciclada
em relação ao volume de água nova retirada aumentou de 19%, em 2016, para 26%,
em 2017. Uma das razões é o aumento da
reutilização de água nas unidades operacionais de Suzano, Campinas e Guarulhos, no
estado de São Paulo.
Em Suzano, o volume de água reutilizada/
reciclada foi de 46.158 m³ em 2017, o que
representa 23% do total de água consumida

e 30% em relação ao volume de água nova
retirada. Os dados representam uma melhora
em relação ao ano anterior, quando houve a
reutilização de 39.459 m³ de água (19% do total
de água consumida em 2016).
Na unidade de Campinas, a água de reúso é
proveniente do sistema de tratamento de esgotos por osmose reversa, utilizada em sanitários e
para manutenção de áreas verdes. O volume de
água reciclada/reutilizada passou de 1.970 m³,
em 2016, para 2.622 m³ em 2017, aumentando
em 3% a relação entre água reutilizada/reciclada
e volume de água nova retirada, em comparação ao ano anterior, resultando em 7%, em 2017.
No Centro de Distribuição, a água do sistema
de esgotamento dos galpões é destinada
à estação de tratamento de esgotos (ETE),
gerenciada por outra empresa. Os efluentes
tratados retornam ao sistema como água de
reúso e são utilizadas nas descargas sanitárias.
Em 2017, de toda água consumida no Centro
de Distribuição, 77% são água de reúso, o que
representa 1.556 m³.
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Água reciclada e reutilizada 303-3

2015

2016

2017

Volume total de água nova retirada (m³)

286.118

218.481

196.029

Volume de água reutilizada/reciclada (m³)

51.441

42.520

50.336

Relação do volume de água reutilizada e reciclada pelo
volume total de água nova retirada (%)

18%

19%

26%

PERCENTUAL DE ÁGUA RECICLADA
E REUTILIZADA EM RELAÇÃO AO
TOTAL CONSUMIDO (%)

84
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Toda a água consumida pelo CD Guarulhos é
destinada para a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) particular do condomínio GLP e tratada pela empresa ECOPOLO. Após o tratamento a água retorna ao condomínio abastecendo
o sistema de água de reúso, utilizada nas
descargas. Não há dados precisos do condomínio sobre esgoto lançado, pois toda a estrutura
de galpões é gerenciada pelo parque logístico
e utilizada de forma compartilhada com outros
condôminos. Por esse motivo, como toda água
consumida é para uso humano, foram utilizados 80% de todo o consumo de água para se
chegar ao valor de esgoto lançado na ETE, de
acordo com a norma NBR9649-ABNT. 103/306

PERCENTUAL DE ÁGUA RETIRADA
DA FONTE NO ANO EM RELAÇÃO
AO TOTAL CONSUMIDO (%)
85
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Todos os efluentes líquidos, industrial e sanitário
gerados na fábrica de Suzano são previamente encaminhados para a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) interna para correção de
pH, de forma a atender os limites estabelecidos
pelo Artigo 19A do Decreto 8.468/76, antes do
envio para rede pública. 103/306
Os efluentes de Campinas recebem tratamento físico-químico para atender aos parâmetros
do artigo 19A do decreto estadual 8468/76,
especificamente artigo 19A para descarte em
rede pública coletora. 103/306

2016

2017

2015

2016

2017
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Parceria Sanofi e SOS Mata Atlântica: Florestas
do Futuro
No final de 2016, a Sanofi firmou parceria com
a Fundação SOS Mata Atlântica, que plantou, em 2017, 15 mil mudas de árvores nativas
deste bioma, em uma área devastada, como
forma de mitigar as emissões de CO2 de seu
processo produtivo e, principalmente, auxiliar
na estabilidade hídrica desta região, localizada na Bacia do Rio Piracicaba, Capivari e
Jundiaí (PCJ), em São Paulo.
A área está a 20 km da fábrica de Campinas,
em uma região com alto déficit de cobertura
florestal, na divisa entre as cidades de Campinas e Jaguariúna. Trata-se de uma área
estratégica para a região de Campinas, considerada de “Alta Prioridade” pelo Governo do
Estado de São Paulo, no âmbito do Programa
Nascentes – que otimiza e direciona investimentos públicos e privados para cumprimento de obrigações legais de compensação de
emissões de carbono, redução da pegada
hídrica ou implantação de projetos de restauração voluntários.
Segundo estimativas da SOS Mata Atlântica,
o plantio de cinco a seis árvores compensa a
emissão de uma tonelada de CO2. Portanto
com o apoio à iniciativa, a Sanofi conseguiu
reduzir sua pegada ambiental em cerca de
2.500 toneladas de CO2 305-5.

1 Em 2015, foram considerados dados apenas das unidades de Suzano e Campinas. Já em 2016 e 2017, são considerados dados das unidades de
Suzano e Campinas e do CD de Guarulhos.
2 Para os cálculos de água reciclada e reutilizada, a unidade de Suzano baseou-se no standard HSE Global Sanofi – S706 Water Management and
Water Effluent Management.

Ciência Móvel
A Sanofi é patrocinadora do Ciência Móvel, por meio da
Lei Rouanet. Este museu de ciências sobre rodas é uma iniciativa da
Fiocruz e também conta com o apoio do CNPq / Ministério da Ciência
e Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC).

VOLUME TOTAL DE DESCARTES DE ÁGUA PLANEJADOS E NÃO PLANEJADOS 306-1
Unidade

Destinação

2015

2016

2017

Suzano

Estação Pública de Tratamento de Esgotos da Sabesp

124.125

85.922

93.479

Campinas

Rede coletora municipal

14.022

15.570

16.786

CD Guarulhos

Estação de Tratamento de Esgotos do
Condomínio Logístico

-

1.560

1.614

Total de efluentes lançados
*Resultado total de 2016 foi revisado.

82

138.147

103.052*

111.879

Em 2017, o Ciência Móvel percorreu 7 mil km, em 14 cidades, e
levou a mais de 82 mil pessoas exposições, jogos, equipamentos
interativos, planetário digital, filmes, entre outras atividades, em
um caminhão. Durante a visitação do público, o interior da unidade
móvel transforma-se em uma sala multimídia educativa onde são
apresentados vídeos, realizadas oficinas e palestras para
estudantes e a comunidade local.
A Sanofi também patrocina o módulo “Água é vida”, parte do acervo
deste museu itinerante que contempla atividades educativas sobre a
importância da água para a vida e o uso responsável deste bem, com
a finalidade de sensibilizar os visitantes. Até o final de 2016, em seus
10 anos de estrada, o projeto já havia visitado 100 municípios, percorrido
mais de 73 mil quilômetros e alcançado quase 700 mil pessoas.
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O Relatório de Responsabilidade Corporativa da
Sanofi é um material de cunho institucional, sem
finalidade comercial ou promocional, e fornece
ao leitor uma visão geral sobre como a Sanofi
conduz seu negócio, criando impacto positivo e
valor compartilhado por seus stakeholders.
O conteúdo desta publicação foi desenvolvido
de acordo com as diretrizes da metodologia
Standards da Global Reporting Initiative (GRI),
modalidade Essencial. A Sanofi apresenta aos
seus colaboradores, pacientes, clientes, fornecedores, ONGs, comunidade do setor de saúde e
à sociedade como um todo os destaques dos
temas relacionados ao desempenho da companhia, as diretrizes do negócio e ao relacionamento com as principais partes interessadas,
identificados no processo de materialidade,
realizado em 2016. As informações referem-se à
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44 102-45 102-50 102-51 102-52 102-54 102-40 e 102-42

GRI Standard

O relatório não foi submetido à verificação externa. Eventuais variações de escopo e reformulações de dados são descritas no Sumário
de conteúdo da GRI ou em notas de rodapé,
ao longo do texto. Dúvidas ou comentários
sobre a publicação devem ser enviados para
responsabilidadecorporativa@sanofi.com.

102-1 Nome da organização

www.sanofi.com.br

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

IGUALDADE
DE GÊNERO

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

VIDA NA
ÁGUA

GRI 102:
Divulgações
gerais

SAÚDE E
BEM-ESTAR

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURA

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

Omissão

ODS

VIDA
TERRESTRE

10
10 e 21

102-3 Localização da sede

10 e 21

102-4 Localização das
operações

10

102-5 Natureza da
propriedade e forma jurídica

28

102-6 Mercados atendidos

10

102-7 Porte da organização

10, 11 e 21

102-8 Informações sobre
empregados e trabalhadores

63

102-9 Cadeia de
fornecedores

32

8

17, 21 e 41

102-11 Abordagem ou
princípio da precaução

29 e 30

102-12 Iniciativas
desenvolvidas externamente

29 e 30

102-13 Participação em
associações

30

102-14 Declaração do
tomador de decisão sênior

6

Estratégia
GRI 102:
Divulgações
gerais

Ética e integridade
102-16 Valores, princípios,
padrões e normas de
comportamento

15 e 29

16

Governança
GRI 102:
Divulgações
gerais
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Página/URL

102-2 Atividades, marcas,
produtos e serviços

102-10 Mudanças
significativas na organização
e na sua cadeia de
fornecedores

GRI 102:
Divulgações
gerais
PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

Divulgação

102-55

Perfil organizacional

Qualquer informação médica publicada
neste relatório não substitui, em qualquer
hipótese, as recomendações de profissionais
de saúde competentes.

FOME ZERO
E AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL

SOBRE O
RELATÓRIO
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Divulgações gerais

102-46 102-48 102-49 102-53 102-56

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

EMPODERANDO A BELEZA
DA NATUREZA HUMANA

Sumário de Conteúdo GRI

operação da Sanofi no Brasil, no período de 1º
de janeiro a 31 de dezembro de 2017. 102-43 102-

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS)

O Relatório de
Responsabilidade
Corporativa 2017 da Sanofi
apresenta as iniciativas
da companhia e seus
impactos correlacionados
aos Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS).
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102-18 Estrutura da
governança

28
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Omissão

ODS

Desempenho econômico
102-40 Lista de grupos de
stakeholders

102-41 Acordos de
negociação coletiva

102-42 Identificação e
seleção de stakeholders
102-43 Abordagem para
engajamento de stakeholders
102-44 Principais tópicos e
preocupações levantadas

86

100% dos empregados da Sanofi no
Brasil são cobertos por Acordos de
Negociação Coletiva.

8

GRI 103:
Abordagem de
gestão

86

32, 34, 45, 58 e 86

16, 32, 34, 35, 45, 58 e 86

GRI 201:
Desempenho
econômico

102-45 Entidades incluídas nas
demonstrações financeiras
consolidadas

86

102-46 Definindo o conteúdo
do relatório e limites do
tópico

86

102-47 Lista dos tópicos
materiais

16

102-48 Reformulações de
informações

103-1 Explicação sobre o
tópico material e seus limites

16 e 72

103-2 Abordagem de gestão
e seus componentes

72

103-3 Evolução da
abordagem de gestão

72

201-2 Implicações
financeiras e outros riscos
e oportunidades devidos a
mudanças climáticas

72

1, 5, 8,
16

13

Impactos econômicos indiretos

Práticas de reporte
GRI 102:
Divulgações
gerais
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Tópicos materiais

Engajamento de stakeholders
GRI 102:
Divulgações
gerais
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GRI 103:
Abordagem de
gestão

GRI 203:
Impactos
econômicos
indiretos

103-1 Explicação sobre o
tópico material e seus limites

16, 38, 56, 69 e 72

103-2 Abordagem de gestão
e seus componentes

38, 56, 69 e 72

103-3 Evolução da
abordagem de gestão

38, 56, 69 e 72

203-2 Impactos econômicos
indiretos significativos

38, 56, 69 e 72

103-1 Explicação sobre o
tópico material e seus limites

16 e 74

103-2 Abordagem de gestão
e seus componentes

74

1, 2, 3,
8, 10,
17

Energia

35, 66 e 86
GRI 103:
Abordagem de
gestão

102-49 Mudanças no relatório

86

102-50 Período do relatório

86

103-3 Evolução da
abordagem de gestão

74

102-51 Data do relatório mais
recente

86

302-1 Consumo de energia
dentro da organização

74

7, 8,
12, 13

102-52 Ciclo do relatório

86

302-2 Consumo de energia
fora da organização

74

7, 8,
12, 13

102-53 Ponto de contato para
perguntas sobre o relatório

86

Água

102-54 Opção de acordo
com o GRI Standards

86

GRI 103:
Abordagem de
gestão

102-55 Sumário de Conteúdo
GRI
102-56 Asseguração externa

GRI 302: Energia

88

103-1 Explicação sobre o
tópico material e seus limites

16 e 79

87

103-2 Abordagem de gestão
e seus componentes

79

86
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79
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80

79

303-3 Percentual e volume
total de água reciclada e
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81 e 82
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Omissão

ODS

Emprego

6

6, 8,
12

EMPODERANDO A BELEZA
DA NATUREZA HUMANA

GRI 103:
Abordagem de
gestão

103-1 Explicação sobre o
tópico material e seus limites

16 e 56

103-2 Abordagem de gestão
e seus componentes

56

103-3 Evolução da
abordagem de gestão

56

401-3 Licença-maternidade e
paternidade

66

Emissões

GRI 103:
Abordagem de
gestão

103-3 Evolução da
abordagem de gestão
305-1 Emissões diretas de
gases de efeito estufa (Escopo
1)
305-2 Emissões indiretas de
gases de efeito estufa (Escopo
2)
GRI 305:
Emissões

GRI 401:
Emprego

Treinamento e educação

75

75 e 76

75 e 76

3, 12,
13, 14,
15
3, 12,
13, 14,
15

305-3 Outras emissões indiretas
de gases de efeito estufa
(Escopo 3)

75 e 76

305-5 Redução de emissões
de gases de efeito estufa

75 e 83

13, 14,
15

75

3, 12,
13

305-6 Emissões de substâncias
que destroem a camada de
ozônio (SDO)

3, 12,
13, 14,
15

GRI 103:
Abordagem de
gestão

GRI 404:
Treinamento e
educação

GRI 306:
Efluentes e
resíduos

90

103-1 Explicação sobre o
tópico material e seus limites

16, 77 e 83

103-2 Abordagem de gestão
e seus componentes

77 e 83

103-3 Evolução da
abordagem de gestão

77 e 83

306-1 Descarte de água,
discriminado por qualidade e
destinação

82

3, 6,
12, 14

306-2 Resíduos, discriminados
por tipo e método de
disposição

78

3, 6,
12

103-1 Explicação sobre o
tópico material e seus limites

16, 56 e 58

103-2 Abordagem de gestão
e seus componentes

56 e 58

103-3 Evolução da
abordagem de gestão

56 e 58

404-1 Média de horas de
treinamento por ano por
empregado

58

4, 5, 8

Diversidade e igualdade de oportunidades

GRI 103:
Abordagem de
gestão

Efluentes e resíduos
GRI 103:
Abordagem de
gestão

5, 8

GRI 405:
Diversidade e
igualdade de
oportunidades

103-1 Explicação sobre o
tópico material e seus limites

16 e 59

103-2 Abordagem de gestão
e seus componentes

59

103-3 Evolução da
abordagem de gestão

59

405-1 Diversidade nos
órgãos de governança e
empregados

64 e 65

A partir do
diagnóstico
do censo da
inclusão, realizado
em 2017, a
Sanofi está
desenvolvendo
um plano de
ação para
endereçar os
resultados por
área funcional
e unidade de
negócio. A meta
é apresentar as
informações em
2018.

5, 8
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Divulgação

Política pública

GRI 103:
Abordagem de
gestão

GRI 415: Política
pública

103-1 Explicação sobre o
tópico material e seus limites

16 e 46

103-2 Abordagem de gestão
e seus componentes

46

103-3 Evolução da
abordagem de gestão

46

415-1 Contribuições políticas

30 e 46

417-3 Casos de não
conformidade relativos à
comunicação de marketing

16

GRI 416: Saúde
e segurança
do consumidor

GRI 103:
Abordagem de
gestão

16, 18 e 29

21, 24, 32, 33, 34, 42, 46

103-2 Abordagem de gestão
e seus componentes

18 e 29

21, 24, 32, 33, 34, 42, 46

103-3 Evolução da
abordagem de gestão

18 e 29

16, 21, 24, 32, 33, 34, 42, 46

103-2 Abordagem de gestão
e seus componentes
103-3 Evolução da
abordagem de gestão

34

Marketing e rotulagem

GRI 103:
Abordagem de
gestão

103-1 Explicação sobre o
tópico material e seus limites

16 e 35

103-2 Abordagem de gestão
e seus componentes

34 e 35

103-3 Evolução da
abordagem de gestão
GRI 417:
Marketing e
rotulagem

417-1 Exigências para
informações e rotulagem de
produtos e serviços

417-2 Casos de não
conformidade relacionados a
informações e rotulagem de
produtos e serviços

92

Omissão

ODS

Não houve casos confirmados em
2017 de não conformidade relativos
à comunicação de marketing. A
Sanofi recebeu um auto de infração
referente a uma multa relativa ao
medicamento Dorflex®, em relação
à frase “Vale por 2, analgésico +
relaxante muscular”, que poderia
causar interpretação falsa, erro ou
confusão quanto à natureza ou
à composição do medicamento
pelo consumidor final. Até o final
do período de relato (dezembro
de 2017), ainda cabiam recursos
jurídicos para essa multa.

103-1 Explicação sobre o
tópico material e seus limites

103-1 Explicação sobre o
tópico material e seus limites

416-1 Produtos e serviços
para os quais são avaliados
impactos na saúde e
segurança

Página/URL

SOBRE O
RELATÓRIO

Conformidade socioeconômica

Saúde e segurança do consumidor

GRI 103:
Abordagem de
gestão

EMPODERANDO
A VITALIDADE ECOLÓGICA

35

35

Em 2017, não houve casos
confirmados de não conformidade
relacionados a informações e
rotulagem de produtos e serviços.
Porém, durante o ano, a Sanofi
recebeu um auto de infração
referente a uma multa relativa ao
medicamento Vitawin e vitawin 2,
que solicitava o envio de rotulagem
e formulação no prazo de 10 dias.
Até o final do período de relato
(dezembro de 2017), ainda cabiam
recursos jurídicos para essa multa.

12, 16

16

GRI 419:
Conformidade
socioeconômica

419-1 Não conformidade com
leis e regulamentos sociais e
econômicos

O valor monetário total de multas
significativas em 2017 somou
R$ 95.902,90 – que engloba três
multas: (1) R$ 12.000,00 de multa
relativa a um medicamento
da Medley anticonvulsivo e
antiepilético, cuja não conformidade
se deu pelo descumprimento das
diretrizes técnico--administrativas e
inobservância das normas regulares
e legais, medidas, formalidades
e exigências ao processo
administrativo de importação de
produto sob vigilância sanitária,
ou seja, sujeito a controle especial;
(2) R$ 70.000,00 de multa relativa a
um medicamento anticoagulante,
sendo a empresa autuada por não
garantir a qualidade do produto;
e (3) R$ 13.902,90 de multa devido
à inscrição na dívida ativa. As
multas, apesar de terem ocorrido
anteriormente a 2017, tiveram
os comunicados da aplicação
recebidos em 2018.
Houve ainda multa com auto de
infração recebido pela empresa
em 2017, mas que até o final do
período de relato (dezembro
de 2017) não resultou em multa
efetiva, pois ainda cabiam recursos
dessas decisões. A multa se refere
a um medicamento indicado no
tratamento das epilepsias, devida à
alegação de que sua fabricação e
comercialização apresenta desvio
de qualidade.
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EMPODERANDO
A RESPONSABILIDADE

EMPODERANDO A ÉTICA
EM SUA ESSÊNCIA

ALLEGRA® (cloridrato de fexofenadina). USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA
DE 12 ANOS. Indicações: é um anti-histamínico destinado ao tratamento das manifestações
alérgicas, tais como sintomas de rinite alérgica (incluindo espirros, obstrução nasal, prurido, coriza,
conjuntivite alérgica e urticária (erupção avermelhada e pruriginosa na pele).
Registro MS 1.1300.0258. Última revisão: 31/10/2017.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

EMPODERANDO
A FONTE DA VIDA

EMPODERANDO A BELEZA
DA NATUREZA HUMANA

EMPODERANDO
A VITALIDADE ECOLÓGICA

SOBRE O
RELATÓRIO

Créditos

Allegra® É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS.
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA”.

ANADOR® (dipirona monoidratada). Indicações: analgésico e antitérmico.
MS: 1.1300.1165. Última revisão: 23/08/2018.
Em caso de febre ou alergia, procure seu médico.
O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. LEIA ATENTAMENTE AS
INFORMAÇÕES DO MEDICAMENTO ANTES DO USO E, SE PERSISTIREM OS SINTOMAS,
CONSULTE O MÉDICO OU FARMACÊUTICO.
NÃO USE ESTE MEDICAMENTO DURANTE A GRAVIDEZ E EM CRIANÇAS
MENORES DE TRÊS MESES DE IDADE. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO
DEVERÁ SER CONSULTADO.

Coordenação geral
Diretoria de Comunicação e
Responsabilidade Corporativa Sanofi Brasil

Consultoria GRI, coordenação
editorial e design
Report Sustentabilidade

DORFLEX® (dipirona monoidratada, citrato de orfenadrina, cafeína anidra). USO ADULTO.
Indicações: no alívio da dor associada a contraturas musculares, incluindo cefaleia tensional.
MS: 1.1300.0183. Última revisão: 23/08/18. Em caso de febre ou alergia, procure seu médico.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Dorflex® É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS.
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA”.

Revisão
Alícia Toffani

Fotografia
Acervo Sanofi e banco de imagens

DULCOLAX® (bisacodil). USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 4 ANOS
Indicação: casos de constipação intestinal, no preparo para procedimentos diagnósticos, no
pré e pós-operatório e em condições que exigem uma evacuação facilitada.
M.S.: 1.0367.0022. Data da revisão: 18/07/18.

NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASO
DE DOENÇAS INTESTINAIS GRAVES.

ENTEROGERMINA® Esporos de Bacillus clausii em suspensão Modo de uso: Consumir de 1 a 3
frascos ao dia, por via oral, em intervalos de 3-4 horas. Gestantes, nutrizes e crianças somente
devem consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico. Este produto não deve
ser consumido por pessoas imunocomprometidas (com deficiências no sistema imunológico).
“O Bacillus clausii (probiótico) contribui para o equilíbrio da flora intestinal. Seu consumo deve estar
associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.”
NÃO CONTÉM GLÚTEN. USO EXCLUSIVO ORAL. NÃO INALAR OU INJETAR.
Cada frasco de 5mL contém 2 x 109 esporos de Bacillus clausii.
Registro MS nº 6.1931.0959.

Agosto/2018
Material de cunho institucional
da SANOFI, sem finalidade
comercial ou promocional.
As informações aqui veiculadas têm caráter meramente
informativo e não podem ser
repassadas ou distribuídas
por terceiros.
Este material não substitui,
em qualquer hipótese, as
recomendações dos profissionais competentes. Não é
permitido copiar, reproduzir,
transcrever, fotografar ou encaminhar este material, seja
completo ou excertos.
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NOVALGINA® (dipirona monoidratada). Indicação: analgésico e antitérmico.
M.S.: 1.1300.0058. Última revisão: 23/08/18
Em caso de febre ou alergia, procure seu médico. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER
ALGUNS RISCOS. LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES DO MEDICAMENTO ANTES DO
USO E, SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, CONSULTE O MÉDICO OU FARMACÊUTICO.
NÃO USE ESTE MEDICAMENTO DURANTE A GRAVIDEZ E EM CRIANÇAS
MENORES DE TRÊS MESES DE IDADE.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

PHARMATON COMPLEX Com vitaminas do complexo B, que auxiliam no metabolismo
energético e ajudam a obter energia para seguir em frente.
Óleo de peixe com vitaminas e minerais em cápsulas. O consumo de ácidos graxos Ômega-3
auxilia na manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos, desde que associado a uma
alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.
PESSOAS QUE APRESENTEM DOENÇAS OU ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS,
MULHERES GRÁVIDAS OU AMAMENTANDO DEVERÃO CONSULTAR O MÉDICO
ANTES DE USAR O PRODUTO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AMENDOIM, DE SOJA E DE PEIXE.
Registro MS nº 6.7198.0010.
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