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A Sanofi realizou grandes conquistas 
nos últimos dois anos. 2015 foi 
surpreendente. Realizamos iniciativas 
que contribuíram com processos 
internos sólidos em governança e de 
gestão de pessoas. 

As pesquisas de Engajamento e de 
Equilíbrio de Gêneros, realizadas 
com os colaboradores, identificaram 
oportunidades de melhoria 
importantes para a ampliação 
de um ambiente de promoção à 
diversidade, gerando planos de 
ações concretos que aumentaram 
a participação das mulheres em 
cargos de liderança. 

Em 2016, 41 mulheres ocuparam 
cargos de diretoria, 281 de gerência 
e 111 de chefia e/ou coordenação. 
Fomos a única empresa do setor 
farmacêutico a receber o Selo Pró-
-Equidade de Gênero e Raça do 
governo federal.

Melhoramos o atendimento aos 
nossos clientes, com ganhos em 
qualidade na prestação de serviços 
e em competitividade, com vistas à 
expansão de mercado. 

Em 2016, lançamos o Modelo 
de Negócio 2020 da Sanofi, 
com clareza no posicionamento 
dos atributos e diretrizes da 
companhia, apresentando pilares e 
competências que apoiarão uma 
estratégia alinhada à visão de ser da 
companhia farmacêutica referência 
no mercado brasileiro de saúde e o 
propósito de melhorar a experiência 

Mensagem da 
liderança 102-14

humana de viver por meio de 
soluções inovadoras em saúde.

Com a diretriz global de One Sanofi, 
as áreas da companhia trabalharam 
para simplificar os seus processos, 
promovendo agilidade na tomada 
de decisão e na captura de sinergias 
a partir da integração de áreas com 
estruturas comuns. 

Nos últimos dois anos, lançamos 
medicamentos importantes que 
entregam prevenção e tratamentos 
para doenças como diabetes, 
hipercolesterolemia e câncer 
colorretal. 

Celebramos 20 anos de Medley, 
que registrou um desempenho 
excepcional em 2016. A Medley 
foi reconhecida como a “Melhor 
Empresa de Genéricos”, e a Sanofi 
recebeu o prêmio de “Melhor 
Empresa de Marca (RX)”, ambos da 
Abrafarma. 

Melhoramos expressivamente os 
indicadores da força de vendas, 
fechando o ano com resultados que 
superaram as metas estabelecidas. 
Celebramos o funcionamento do 
primeiro centro de distribuição 
unificado, gerando resultados 
expressivos de redução de custos a 
partir da simplificação das operações. 

A Sanofi e a Boehringer Ingelheim 
(BI) realizaram uma troca de 
negócios. A Merial, unidade de 
saúde animal da Sanofi, agora é 
parte da Boehringer, cuja área de 

Consumer Healthcare (CHC) passou 
a fazer parte da Sanofi.

Além de nos tornar um dos três 
líderes globais no segmento de 
CHC, esta operação trouxe um 
portfólio complementar, com marcas 
altamente reconhecidas, levando 
a Sanofi a estar entre as líderes do 
mercado farmacêutico brasileiro.

Nossa operação no Brasil foi 
reconhecida como um mercado-
-chave para o Global Emerging 
Markets. São resultados positivos, 
consequência de decisões 
assertivas e de um trabalho 
conjunto. Convidamos você, leitor,  
a conhecer os destaques do  
biênio 2015-2016.

Boa leitura!

Pius S. Hornstein, PhD. 
Country Chair da Sanofi no Brasil  
& Diretor-Geral da Sanofi Brasil
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01. 
Sanofi: presença  
no mundo
102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7
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A Sanofi é uma empresa global 
de origem francesa1, dedicada 
às ciências da vida. Tem como 
propósito compreender e 
solucionar as necessidades de 
saúde das pessoas em todo o 
mundo. A missão da Sanofi tem 
sido garantir a excelência de seus 
produtos, viabilizando o acesso 
aos medicamentos pelos clientes e 
pacientes.

PRESENTE EM  
MAIS DE 100 PAÍSES

MAIS DE 100 MIL 
FUNCIONÁRIOS  
NO MUNDO

LÍDER NOS MERCADOS 
EMERGENTES

€ 33,8 BILHÕES  
EM FATURAMENTO  
EM 2016

5ª MAIOR INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA NO 
MUNDO

Em 2016, foi iniciado o projeto 
Our Way Forward, envolvendo 
todas as suas operações. O 
objetivo é fazer da empresa 
uma organização mais simples, 
ágil e capaz de se adequar 
rapidamente às mudanças 
do mercado e estar cada vez 
mais preparada para novos 
lançamentos. 

5 unidades globais de negócios2: 
 
• Diabetes & Cardiovascular

• Consumer Healthcare (CHC)

•  General Medicines & Emerging Markets 
(genéricos e medicamentos de prescrição)

• Sanofi Pasteur (vacinas)

•  Sanofi Genzyme (doenças raras, esclerose 
múltipla, imunologia e oncologia)

Plataforma industrial
• 87 plantas industriais

• € 1 bilhão investido a cada ano

• 40 mil funcionários

Inovação
•  Mais de 75 acordos em pesquisa  

firmados em 2015

•  € 5,2 bilhões aplicados em  
Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) 
em 2016

1. Sociedade anônima com Conselho de Administração, regida pelas leis da França.
2. Informação de 2016.
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no Brasil
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No Brasil desde 1919, por meio de 
diversas fusões e aquisições, oferece 
296 produtos que vão da prevenção 
ao tratamento de doenças crônicas 
e complexas.

A Sanofi investe no desenvolvimento 
de novos medicamentos e vacinas, 
é a maior farmacêutica do mercado 
brasileiro considerando vendas 
no varejo, setor público, hospitais 
e clínicas. Tem o propósito de 
desempenhar um papel crucial para 
o avanço da sociedade, gerando 
um impacto positivo e duradouro ao 
Brasil, sempre fundamentada na ética 
e transparência nos negócios. 

Em 2016, com o projeto Our Way 
Forward, e com a missão de viabilizar 
o acesso de medicamentos de 
excelência a pacientes e clientes, a 
Sanofi Brasil atendeu a três objetivos 
importantes: reorganizar o portfólio 
de produtos em todas as áreas; 
estruturar um novo desenho da 
Força de Vendas, proporcionando 
um crescimento mais rápido que 
o mercado; e implementar a nova 
governança One Commercial, com 
Sanofi e Medley.

As áreas de negócio, que antes 
operavam de forma autônoma, 
agora atuam de forma conjunta com 
o horizonte estratégico do modelo 
de negócio da Sanofi 2020. O projeto 
One Sanofi é um movimento de 
alinhamento de processos, trazendo 
unidade à gestão da companhia.

“A Sanofi tem o compromisso 
de lutar contra a epidemia 
global de diabetes e doenças 
cardiovasculares, por meio da 
inovação. Em 2016, lançamos 
uma nova insulina de longa 
duração, e, em 2017, estará 
disponível um tratamento 
inovador para o colesterol alto.  
A companhia tem uma história  
de quase 100 anos no tratamento 
de doenças crônicas.” 

Pius S. Hornstein, PhD. 
Country Chair da Sanofi no Brasil
& Diretor-Geral da Sanofi Brasil

PRODUZ 90% DOS 
MEDICAMENTOS 
COMERCIALIZADOS  
NO PAÍS

360 MILHÕES DE 
UNIDADES AO ANO  
DE MEDICAMENTO

1. 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. 

296 PRODUTOS  
NO PORTFÓLIO

PRESENTE NOS  
27 ESTADOS 

4.483  
FUNCIONÁRIOS EM 2016 

€ 983 MILHÕES  
EM FATURAMENTO  
EM 2016

2 FÁBRICAS NO PAÍS  
SUZANO E CAMPINAS (SP)1
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MODELO DE NEGÓCIO DA SANOFI 2020

NOSSO 
PROPÓSITO Empowering Life 

NOSSA 
VISÃO

Ser o grupo farmacêutico referência no mercado brasileiro de saúde

NOSSOS 
PILARES

Maximização da 
excelência operacional

Maximização do 
potencial das pessoas

Desenvolvimento 
dos líderes Sanofi

Fortalecimento institucional 
da cultura Sanofi

NOSSAS 
DIRETRIZES

Crescimento com 
rentabilidade

Fortalecimento 
One Sanofi

Portfólio 
competitivo

Liderança em 
acesso e inovação

Postura centrada no 
cliente e no paciente

NOSSOS 
VALORES E 
ATRIBUTOS
102-16

Lideramos e influenciamos  
nosso ambiente de negócio

Trabalhamos engajados  
em prol de objetivos comuns

Temos autonomia  
com responsabilidade

Valorizamos confiança,  
diversidade e criatividade

Somos uma equipe de alto desempenho, 
com ética e integridade

Buscamos continuamente  
a excelência

NOSSAS
COMPETÊNCIAS Cooperação TransversalDesenvolvimento de pessoasAção pela mudança 
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PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

DJSI 
A Sanofi foi incluída pelo 10º ano 
consecutivo, em 2016, no Dow 
Jones Sustainability Index (DJSI) 
World, que reúne as empresas 
líderes em sustentabilidade para 
cada setor econômico. Apenas 7 
farmacêuticas foram incluídas, de 
66 avaliadas. E, pela segunda vez, 
a Sanofi esteve presente no Europe 
Index. Apenas 5 empresas incluídas, 
de 19 avaliadas.

Abrafarma  
Sanofi recebeu o prêmio de “Melhor 
Empresa de Marca (RX)”, melhor 
equipe de Trade e melhor empresa 
de Medicamentos (quinta vez 
consecutiva), categoria do prêmio 
da Abrafarma.

Prêmio Marcas de Confiança  
Medley e Dorflex® foram eleitas, 
pela sétima e oitava vez, 
respectivamente, como as mais 
confiáveis em diferentes categorias 
do Prêmio Marcas de Confiança de 
2016.

Selo Pró-Equidade de 
Gênero e Raça  
A Sanofi no Brasil foi a única 
empresa do setor farmacêutico 
a receber o Selo Pró-Equidade de 
Gênero e Raça do governo federal.

Revista Época 
A Sanofi Genzyme recebeu o  
“Great Place to Work” da revista 
Época (2015 e 2016).

Access to Medicine Index 
Em 2016, a Sanofi conquistou duas 
posições (do 8º para o 6º lugar) 
no Access To Medicine (ATM) 
Index. O índice global analisa as 20 
maiores empresas farmacêuticas 
de pesquisa em relação a iniciativas 
que facilitem e promovam o acesso 
a medicamentos, a vacinas e a 
diagnósticos às populações de 
países de baixa e média rendas.
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DESTAQUES DO BIÊNIO 2015-2016

MAIS DE 53 MIL 
PACIENTES BENEFICIADOS 
COM DESCONTOS EM 
MEDICAMENTOS NO 
PROGRAMA STArBeM MAIS, 
QUE PRESTA ATENDIMENTO 
INTEGRAL AO PACIENTE  
COM DIABETES

EM 2016, AS MULHERES 
OCUPARAM, NA SANOFI: 

41 CARGOS DE DIRETORIA 

281 DE GERÊNCIA E 

111  DE CHEFIA E/OU 
COORDENAÇÃO

FORTALECIMENTO ONE SANOFI
ÁREAS TRABALHARAM PARA 
SIMPLIFICAR OS SEUS PROCESSOS, 
PROMOVER AGILIDADE  
NA TOMADA DE DECISÃO  
E NA CAPTURA DE SINERGIAS

59 ASSOCIAÇÕES DE 
PACIENTES APOIADAS 
PELA SANOFI EM 2015 
E 2016, POR MEIO DE 
PROJETOS DE EDUCAÇÃO, 
CONSCIENTIZAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

14% 
de redução do consumo 

de água na fábrica  
de Suzano (SP), e

17%
de redução na fábrica  

de Campinas (SP)

€ 14 MILHÕES 
INVESTIDOS  
EM PESQUISA 
NO BRASIL,  
POR ANO 

EM 2016:
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Mais de 40 mil profissionais  
capacitados gratuitamente  
no programa Ao Farmacêutico

Parceria com SOS Mata Atlântica 
estabelecida em 2016 para plantio de 
15 mil mudas em região com alto déficit 
florestal, localizada a 20 km da fábrica 
Medley, em 2017

Projeto de ecodesign de Dermacyd: 
economia de 40 toneladas de plástico/ano

Semana do Bebê  
conclusão do projeto em 2015
Parceria Sanofi e Unicef (Fundo das Nações Unidas 
para a Infância) transformou a primeira infância em 
20 municípios no semiárido de Pernambuco, entre 
2012 e 2015. Indicadores educacionais, sociais e  
de saúde dos municípios apontam que*: 

>  Acesso à pré-escola e creche: 75% registraram 
aumento nas matrículas da pré-escola e 65% 
tiveram aumento na oferta de vagas em creches;

>  realização de sete ou mais consultas de pré-natal: 
85% evoluíram o número de consultas pré-natal 
registradas; 

>  Cobertura vacinal com a pentavalente:  
a maioria universalizou a vacinação, ou está 
próxima dos 100% de cobertura;

>  Mortalidade infantil: 70% reduziram a taxa de 
mortalidade infantil e de óbitos neonatais;

>  Gravidez na adolescência: 45% registraram  
menor número de meninas grávidas.

*Transformando a primeira infância no semiárido de Pernambuco: os resultados da 
semana do bebê em 20 municípios do estado. Brasília, DF: UNICEF, 2016.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO DA SANOFI NO BRASIL1  102-45

1. Em 2016.
2. No início de 2017, a Sanofi também realizou um acordo 
comercial envolvendo sua unidade fabril de Brasília (DF). 
Essa operação consiste no compartilhamento de parte das 
instalações da fábrica e na venda de equipamentos para outra 
empresa farmacêutica, que funcionará de forma desvinculada e
independente da Sanofi.

Cardiovascular
Diabetes
Hospitalar
Medicina Geral

CONSUMER HEALTHCARE (CHC)
Nutrição
Dor
Alergia & Respiratório
Gastrointestinal

SANOFI
Medicamentos sob 
prescrição.

MeDleY
Genéricos
Similares

SANOFI PASTeur
Vacinas

SANOFI GeNZYMe
Doenças raras
Esclerose múltipla
Doenças endócrinas
Oncologia
Imunologia

Expansão do negócio e  
ganhos de eficiência2  102-10

A Sanofi realizou uma troca de 
negócios com a Boehringer 
Ingelheim (BI) em 2016. A Merial, 
unidade de saúde animal da Sanofi, 
passou a fazer parte da Boehringer, 
e a área de Consumer Healthcare 
da empresa agora integra a Sanofi. 

Com o objetivo de aumentar o 
uso racional de recursos, agregar 
eficiência aos processos e agilidade 
às entregas – aos distribuidores, aos 
pontos de venda e aos pacientes – , 
a Sanofi desenvolveu o projeto 
“Centro de Distribuição Unificado”. 
Trata-se de uma iniciativa global 

de crescimento e integração 
das operações nos mercados 
emergentes. 

No Brasil, a Sanofi disponibilizava 11 
centros de distribuição e mais de 
400 pontos de distribuição da Sanofi 
e outros 200 da Medley. Para reduzir 
custos e agregar eficiência na 
operação, as entregas dos produtos 
da Sanofi, Sanofi Pasteur e Medley 
agora são realizadas em conjunto. 

Também foi iniciada a operação 
do novo Centro de Distribuição 
de Guarulhos (SP) em 2015. As 
obras foram realizadas de acordo 
com padrões internacionais de 
segurança e qualidade. 

A redução no tempo de 
entrega resultou em ganhos 
operacionais de 30% com a 
unificação da operação logística. 
O planejamento dos transportes 

passou a ser executado pela 
Sanofi, que também monitora as 
entregas. Dessa forma, a ocupação 
máxima dos veículos foi otimizada, 
e padronizado o gerenciamento 
dos riscos nos transportes, 
processo realizado pelo Plano de 
Gerenciamento de Risco (PGR).

Até 2020, serão investidos € 200 
milhões em construções de 
estrutura, adaptação de sistemas 
de software e na consolidação da 
operação logística.
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SANOFI

De marcas consagradas em 
medicamentos isentos de 
prescrição e produtos de consumo 
em saúde a tratamentos inovadores 
e medicamentos de referência, 
o portfólio da Sanofi atende às 
necessidades dos brasileiros. 

No portfólio de medicamentos de 
referência e inovadores, a Sanofi 
tem o compromisso de lutar contra 
a epidemia global de diabetes e 
doenças cardiovasculares.

80 ANOS DE EXPERIÊNCIA NO 
TRATAMENTO DE DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES

CRIOU INOVAÇÕES IMPORTANTES 
PARA O TRATAMENTO DE DIABETES 
E DOENÇAS CARDIOVASCULARES

2016: LANÇAMENTO DE UMA 
INSULINA DE LONGA DURAÇÃO

2017 (META): LANÇAMENTO DE 
UM TRATAMENTO INOVADOR PARA 
PACIENTES COM COLESTEROL ALTO 
E SEM CONTROLE ADEQUADO

QUASE 100 ANOS 
DESENVOLVENDO TRATAMENTOS 
PARA PESSOAS COM DIABETES

PRODUZIU A PRIMEIRA INSULINA 
EM 1923

DESENVOLVEU O 
ANTICOAGULANTE QUE INTEGRA 
A LISTA DE MEDICAMENTOS 
ESSENCIAIS DA ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE SAÚDE (OMS)

Medicamentos  
com prescrição Sanofi

Cardiovascular
Diabetes
Hospitalar
Medicina Geral

Entre os medicamentos mais 
vendidos sob prescrição médica 
da Sanofi estão insulinas, 
antitrombóticos, anti-inflamatórios, 
tratamentos de reposição hormonal 
para hipotireoidismo e  
anti-histamínicos.
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Targifor®
Pharmaton®
Novalgina®
Dorflex®
Allegra®
Enterorgemina®

CONSUMER HEALTHCARE (CHC)

CATEGORIAS ESTRATÉGICAS QUE CONTEMPLAM 
AS MARCAS PRIORITÁRIAS DA CHC: 

A Consumer Healthcare da 
Sanofi está entre as líderes do 
mercado brasileiro. Investiremos 
em inovação global e local, com 
foco em priorização de marcas, 
comunicação digital, consumer 
insights e um novo modelo de 
atuação no ponto de venda.”

rodolfo Hrosz
Diretor-Geral da Consumer Healthcare

“

Nutrição
Dor
Alergia & Respiratório
Gastrointestinal

A Sanofi também desenvolve 
produtos de consumo em saúde 
e marcas consagradas isentas 
de prescrição, um segmento que 
responde por cerca de 30% dos 
negócios da companhia no País.

É vice-líder do mercado de 
medicamentos isentos de prescrição 
e produtos de consumo no Brasil, 

e líder na categoria de vitaminas, 
suplementos e minerais, e relaxantes 
musculares de ação imediata. 
Dorflex, da Sanofi, é o medicamento 
mais vendido no Brasil.1

Com a transação estratégica entre 
a Boehringer Ingelheim (BI) e a 
Sanofi, assinada em junho de 2016 
e concluída em 31 de dezembro 

de 2016, o negócio de Consumer 
Healthcare da Boehringer Ingelheim 
foi integrado à Sanofi.

A operação passou a ser uma nova 
unidade de negócios global, e a 
mudança resultou em impactos 
positivos localmente, resultando em 
alterações estruturais na Sanofi no 
Brasil e em seu portfólio. 102-7, 102-10

1. O registro e a comercialização da dipirona no Brasil, presente no Dorflex, são autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), após a avaliação de segurança e eficácia, com respectiva aprovação do registro e de suas renovações.
Em demais mercados, a dipirona é proibida. 102-2, 102-3
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“A Medley completou, em 2016, duas 
décadas de história, com uma qualidade 
que levou a empresa a ser escolhida 
por seis anos consecutivos como o 
laboratório de genéricos mais confiável 
pelos brasileiros, por meio de pesquisa 
realizada pelo IBOPE. Nossa missão é levar 
aos pacientes o tratamento que eles 
necessitam, com preços acessíveis.” 

Carlos Aguiar
Head da Medley

MEDLEY

ÁreAS TerAPÊuTICAS
Cardiologia
Saúde feminina
Sistema nervoso central
Gastroenterologia

UM DOS PRINCIPAIS ATIVOS  
DA SANOFI NO BRASIL 

PRÊMIO MARCAS DE 
CONFIANÇA PELA OITAVA  
VEZ CONSECUTIVA  
SELEÇÕES DA DATAFOLHA 

A MARCA MAIS DEFENDIDA  
PELO CONSUMIDOR  
ABA TOP BRAND

A EMPRESA DE MELHOR 
REPUTAÇÃO DO SEGMENTO 
FARMACÊUTICO  
REPUTATION INSTITUTE

Em 2016, a Medley lançou  
7 medicamentos:

4 similares

•  Tratamento para a dor 
neuropática

•  Dois anti-hipertensivos

•  Tratamento do transtorno da 
depressão maior (TDM)

3 genéricos

•  Primeiro genérico da molécula 
para o tratamento da asma

•  Medicamento anti-hipertensivo 

• Fármaco para o tratamento da dor 
causada por lesões
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SANOFI PASTEUR

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

O trabalho de mais de dez 
anos com o Instituto Butantan 

A Sanofi Pasteur também viabiliza a 
disponibilidade da vacina durante 
as campanhas de vacinação 
anualmente.  

Em conjunto com o Instituto de 
Tecnologia em Imunobiológicos da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
a Sanofi Pasteur incorporou a sua 
vacina inativada contra a poliomielite 
(VIP) no Programa Nacional de 
Imunizações do Ministérios da Saúde, 
com fornecimento realizado pelo  
Bio-Manguinhos, unidade produtora 
de imunológicos da Fiocruz.

São mais de 15 tipos de vacinas que 
apoiam a prevenção de doenças 
como:

• Dengue
• Meningite
• Febre amarela
• Gripe
• Raiva
• Poliomielite
• Hepatite B

LÍDER MUNDIAL NA PRODUÇÃO 
DE VACINAS DE GRIPE E 
POLIOMIELITE

MAIS DE 1 BILHÃO DE DOSES DE 
VACINAS FORNECIDAS POR ANO

MAIS DE 150 PAÍSES RECEBEM 
VACINAS CONTRA A GRIPE DA 
SANOFI, RESPONSÁVEL POR 75% DA 
PRODUÇÃO NO HEMISFÉRIO SUL

BRASIL  203-2

MUNDO  203-2

50 MILHÕES DE PESSOAS 
IMUNIZADAS CONTRA A GRIPE 
POR ANO

500 MILHÕES DE PESSOAS 
IMUNIZADAS 

MAIS DE € 1 MILHÃO POR DIA 
INVESTIDOS EM PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO

“A Sanofi Pasteur deu continuidade à 
sua missão. A unidade de negócio vem, 
ao longo dos anos, permitindo que 
mais brasileiros tenham acesso às suas 
inovações em prevenção.” 

Hubert Guarino
Diretor-Geral da Sanofi Pasteur

proporcionou o desenvolvimento 
da vacina contra a gripe, fazendo 
com que o instituto se tornasse 
o primeiro laboratório público 
da América do Sul a fabricar 
o medicamento, e a Sanofi a 
primeira empresa a concluir uma 
parceria público-privada no Brasil. 
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SANOFI GENZYME

LANÇAMENTO DO PAINEL  
DE DISTROFIAS ATRAVÉS DE  
NEXT GENERATION SEQUENCING  
exame genético realizado em pacientes 
com quadro clínico sugestivo de distrofias 
musculares de cinturas, principais diagnósticos 
diferenciais de doença de Pompe.

EM 2016

“O paciente precisa de uma assistência 
multidisciplinar. A Sanofi Genzyme trabalha 
para apoiar o diagnóstico e o tratamento.” 

Thomas Gierse
Diretor-Geral da Sanofi Genzyme

Pacientes com condições 
complexas e debilitantes que são 
frequentemente difíceis de serem 
diagnosticadas, com pouca ou 
nenhuma opção de tratamento, 
são o público-alvo da área de 
negócios Sanofi Genzyme, fundada 
há mais de 30 anos e presente 
no Brasil desde 1997. Oferece os 
seguintes tratamentos:

Doenças raras: 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 
genéticas: doenças de Fabry, doença 
de Pompe, Mucopolissacaridose do 
Tipo I e doença de Gaucher, que 
atualmente conta também com 
um medicamento de uso oral (já 
registrado no Brasil). 

Atualmente apresenta, em fase de 
desenvolvimento, moléculas para 
tratamento de doença de  
Niemann-Pick tipo B, hemofilia e 
Polineuropatia Amiloidótica Familiar. 

Esclerose Múltipla: em 2015, a Sanofi 
Genzyme lançou no Brasil duas 
novas terapias para o tratamento de 
esclerose múltipla, resultado de mais 
de 20 anos de pesquisa. A doença 

que atinge o sistema nervoso central 
afeta mais de 2,3 milhões de pessoas 
em todo o mundo. 

Doenças endócrinas: 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.

Oncologia: a Sanofi contribuiu na 
luta contra o câncer desenvolvendo 
terapias altamente eficazes para o 

FORAM FORNECIDOS  
PAINÉIS PARA  
MAIS DE 430 PACIENTES, 
dos quais mais de 130 receberam  
diagnóstico confirmado de alguma  
das distrofias constantes no teste.

tratamento de cânceres de próstata, 
mama e gastrointestinal. Lançou 
uma quimioterapia para tratamento 
de câncer de próstata de segunda 
linha que demonstrou ganho de 
sobrevida global, oferecendo uma 
alternativa aos pacientes em estágio 
mais avançado da doença. Para 
2017, está previsto o lançamento de 
um medicamento biológico para 
tratar em segunda linha o câncer 
colorretal, um dos mais prevalentes 
no Brasil e no mundo. Serão 
realizados investimentos também 
para desenvolver terapias inovadoras 
que redefinirão o tratamento 
do câncer por meio do sistema 
imunológico do próprio paciente.

Pesquisa: a Sanofi Genzyme 
também conduz estudos clínicos 
no mundo todo para o tratamento 
de Parkinson e da degeneração 
muscular relacionada à idade.

1. Doenças raras: Contribuições para uma Política Nacional. Edições 
Especiais Saúde. Volume V. Interfarma. São Paulo: março de 2013.
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03. 
Governança 
corporativa1

  102-18
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1. Posição até 2016.

A Sanofi no Brasil é uma sociedade 
de responsabilidade limitada 
e de capital fechado. Além de 
medicamentos de referência, 
medicamentos isentos de 
prescrição e produtos de consumo 
em saúde, atua no Brasil com 
Medley, Sanofi Pasteur e Sanofi 
Genzyme. A Merial, área de 
atuação em saúde animal, operou 
até 31 de dezembro de 2016.

Sanofi, Medley e Sanofi Genzyme 
mantêm estruturas de governança 
e entidades jurídicas distintas, 
enquanto Sanofi Pasteur e Sanofi 
são integradas juridicamente.

A estrutura da Sanofi no Brasil 
estimula uma visão estratégica 

transversal e promove sinergia entre 
os diferentes negócios. É organizada 
da seguinte forma:

Diretoria executiva: composta pelo 
diretor-país e pelos diretores- 
-gerais (e seus respectivos comitês 
de direção) que asseguram as 
operações de cada uma das 
empresas/divisões;102-18

Comitê-país: reúne os principais 
dirigentes das operações no Brasil 
e os diretores das principais áreas 
transversais – Financeiro, Comercial, 
Recursos Humanos, Industrial, 
Jurídico, Médico, Pesquisa, Relações 
Institucionais e Comunicação e 
Responsabilidade Corporativa.

VISÃO ESTRATÉGICA E 
SINERGIA EM DIFERENTES 
NEGÓCIOS 103-1, 103-2, 103-3

Gestão1

•  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;

•  Operações da Genzyme: estão 
sob a gestão da vice-presidência 
da Genzyme na América Latina, 
com sede em São Paulo;

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

COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS RESPONSÁVEIS PELA GOVERNANÇA CORPORATIVA E 
DISCRIMINAÇÃO DE EMPREGADOS POR CATEGORIA FUNCIONAL, DE ACORDO COM 
GÊNERO, FAIXA ETÁRIA, MINORIAS E OUTROS INDICADORES DE DIVERSIDADE  
(POSIÇÃO EM 31/12/2015 E 31/12/2016). 405-1

Percentual de funcionários,  
discriminado por grupos de idade

2015 2016

Homens Mulheres Homens Mulheres

Abaixo de 25 anos 42,8% 57,2% 35,0% 65,0%

Entre 25 e 35 anos 47,9% 52,1% 45,0% 55,0%

Entre 35 e 50 anos 58,5% 41,5% 56,0% 44,0%

Acima de 50 74,9% 25,1% 72,9% 27,1%

Total por gênero 54,2% 45,8% 51,9% 48,1%
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Percentual de funcionários,  
discriminado por gênero 2015 2016

Masculino 54% 52%

Feminino 46% 48%

*Diretores

Porcentual de funcionários que compõem  
Órgão de Governança*, discriminado por gênero 2015 2016

Masculino 65% 62%

Feminino 35% 38%
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Porcentual de funcionários que  
compõem Órgão de Governança*, 
discriminado por grupos de idade

2015 2016

Homens Mulheres Homens Mulheres

Abaixo de 25 anos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Entre 25 e 35 anos 100% 0,0% 75,0% 25,0%

Entre 35 e 50 anos 67,8% 32,2% 63,4% 36,6%

Acima de 50 56,2% 43,8% 56,2% 43,8%

Total por gênero 65,3% 34,7% 61,7% 38,3%

*Diretores
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04. 
Visão de  
futuro
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EMPOWERING LIFE
A Sanofi tem como propósito 
compreender e solucionar as 
necessidades de saúde das pessoas 
em todo o mundo. Isso significa não 
apenas investir no desenvolvimento 
de novos medicamentos e 

Dentro da visão de futuro da Sanofi, 
a Responsabilidade Corporativa é 
um valor integral à sua estratégia, 
pois posiciona o compromisso da 
empresa diante das necessidades 
e desafios da sociedade global, 
representando uma forma 

vacinas, mas também exercer um 
papel crucial para o avanço da 
sociedade, gerando um impacto 
positivo e duradouro para o Brasil, 
sempre fundamentada na ética e 
transparência nos negócios.

ESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 102-47

de estabelecer um diálogo 
permanente com seus públicos. 
Através de uma abordagem 
inovadora, contribui para a criação 
de valor e melhoria de seu negócio.

Globalmente, a estratégia de 
Responsabilidade Corporativa foi 
definida através de consultas aos 
stakeholders iniciadas em 2010. 

AMBIÇÃO DE RESPONSABILIDADE CORPORATIVA DA SANOFI 103-1, 103-2 E 103-3

DeSeNVOlVer NOSSAS 
COMuNIDADeS e eNGAJAr 
NOSSOS FuNCIONÁrIOS

>  Criar um ecossistema mais 
sustentável e inclusivo nas 
regiões onde operamos

>  Desenvolver e engajar  
nossos funcionários

ÉTICA e TrANSPArÊNCIA

>  Gerir nossas atividades 
de negócio com ética e 
integridade

>  Proteger a segurança do 
paciente

>  Assegurar a ética médica e 
bioética

>  Promover e respeitar os 
direitos humanos

CONTrIBuIr PArA  
O ACeSSO DA POPulAçÃO  
AOS CuIDADOS De SAÚDe

>  Promover acesso à saúde para 
populações em situação de 
vulnerabilidade

eNDereçAr  
DeSAFIOS AMBIeNTAIS

>  Reduzir emissões de CO2

>  Reduzir geração de resíduos

>  Utilizar água de maneira 
consciente e responsável

>  Aumentar a conscientização 
sobre mudanças climáticas e 
seus impactos na saúde

PLANETA 
SAUDÁVEL

ÉTICA E 
TRANSPARÊNCIA

ACESSO DA 
POPULAÇÃO  

AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE

ENGAJAMENTO 
COM 

COMUNIDADES
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DIÁLOGO COM  
STAKEHOLDERS NO BRASIL

Buscando constantemente ouvir 
seus stakeholders e inseri-los 
nas decisões estratégicas da 
companhia, a Sanofi conduziu um 
estudo que identificou a visão e as 
expectativas de seus públicos no 
Brasil. 

O processo de atualização da 
materialidade se iniciou no final 
de 2015, com a realização de um 
painel de consulta a stakeholders 
selecionados, em Brasília (DF), com 
a participação de 19 pessoas, 
representando membros do 
governo, agentes do sistema de 
saúde, ONGs, clientes, formadores 
de opinião e acadêmicos. De 
janeiro a março de 2016, 24 
executivos da Sanofi participaram 

de entrevistas individuais 
conduzidas por uma consultoria 
contratada, e foram ouvidos mais 
15 stakeholders, indicados pelo 
Comitê Diretivo da Sanofi. 

A partir deste processo de escuta, 
e tendo como critério-base a ética 
e a transparência nos negócios, 
foram definidas três prioridades 
locais, em cada pilar global de 
Responsabilidade Corporativa, que 
guiarão o trabalho da Sanofi Brasil 
nos próximos anos.

“A partir deste exercício, estamos focando nossa 
energia no que realmente nos conecta aos 
nossos principais stakeholders externos e gere 
valor para a sociedade, sempre buscando 
o engajamento de nossos colaboradores e 
fomentando o orgulho de pertencer.” 

Márcia Goraieb
Diretora de Comunicação  
e Responsabilidade Corporativa

A ESCUTA DOS PÚBLICOS DE 
RELACIONAMENTO ORIENTOU  
A DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES
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GESTÃO 
RESPONSÁVEL DA 

ÁGUA

PROMOÇÃO  
DA DIVERSIDADE E 

INCLUSÃO

ÉTICA E 
TRANSPARÊNCIA

EDUCAÇÃO  
PARA A SAÚDE  
E QUALIDADE  

DE VIDA

PRIORIDADES DE RESPONSABILIDADE CORPORATIVA NO BRASIL
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05. 
Ética e 
transparência 102-15

28



A diretoria de Ética e Integridade 
nos Negócios da Sanofi foi 
constituída para apoiar o negócio 
e fortalecer o cumprimento 
da legislação nacional e 
internacional – incluindo leis 
anticorrupção nacionais e 
estrangeiras e antifraude. Também 
alinha os normativos e práticas 
da companhia às políticas do 
setor relacionadas às atividades 
da Sanofi, principalmente no 
relacionamento com terceiros.  
102-11 e 102-12

O programa de Ética e Integridade 
nos negócios tem quatro objetivos: 
manter padrões de ética; 
governança; competência; e 
garantir a detecção e correção 
de problemas. Para alcançar estes 

Manifesta o forte envolvimento da 
Sanofi na implementação de um 
mecanismo proativo para detectar 
precocemente situações de conflitos 
de interesse na organização. O 
principal objetivo da Política é 
definir as regras e os procedimentos 

objetivos, foram estabelecidos 
sete elementos como base das 
atividades: 
•  Implementação de políticas e 

procedimentos formais;
•  Designação de um Compliance 

officer e Compliance committee;
•  Realização de treinamentos 

eficazes;
•  Desenvolvimento de linhas de 

comunicação eficazes;
•  Realização de monitoramento 

interno; 
•  Cumprimento de normas através 

de orientações disciplinares bem 
divulgadas;

•  Pronta resposta aos problemas 
detectados e realização de ações 
corretivas.

ESTRUTURA FORTALECE 
CUMPRIMENTO DE 
LEIS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS, 
INCLUINDO PRÁTICAS 
ANTICORRUPÇÃO  
E ANTIFRAUDE

POLÍTICA DE  
CONFLITOS DE INTERESSE

aplicáveis para avaliar e conduzir 
situações nas quais exista o risco 
de que interesses pessoais de 
funcionários possam ou pareçam 
interferir nos interesses comerciais 
legítimos da empresa.
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A Sanofi disponibiliza aos 
colaboradores e demais 
stakeholders o canal Compliance 
Helpline com o objetivo de orientar 
a todos e, principalmente, aos 
profissionais da Sanofi, para que 
reconheçam e identifiquem 
uma situação de potencial 
não conformidade ou violação, 
deixando claro que qualquer 
profissional está exposto ao risco, 
e, portanto, tem em seu gestor 
imediato o ponto focal para 
apoiá-lo em caso de dúvidas e de 
necessidade de orientação. 

Além da área de Ética & Integridade 
nos negócios, as lideranças 
também poderão receber apoio 
das áreas Jurídica e de Recursos 

Humanos na orientação aos 
colaboradores, que são instruídos 
a seguir o Procedimento de 
Gerenciamento de Alertas da Sanofi 
em caso de suspeitas relativas a 
uma potencial prática ilegal ou 
não ética como, por exemplo, em 
finanças, controladoria, controles 
internos, livre concorrência ou que 
suspeite de casos de corrupção. 

O procedimento envolve a 
comunicação da ocorrência 
para o Departamento de Global 
Compliance e Business Integrity, com 
sede na França, que disponibiliza 
um sistema de comunicação 
em português para o registro das 
ocorrências pelo telefone  
0800 891 8807 (24h) e website:  
https://wrs.expolink.co.uk/.

COMPLIANCE HELPLINE 102-11

A Sanofi reforça a ética e a 
integridade em todos os níveis da 
companhia, e realizou ações em 
2015 e 2016 com esse objetivo. Ao 
longo de 2015, políticas internas 
foram atualizadas e padronizadas, 
com a publicação dos normativos 
pela área de Ética & Integridade 
nos Negócios, aplicáveis a todas as 
operações no País. 

Os comitês responsáveis pela 
condução e gestão do tema na 
organização foram centralizados em 
2016, parte da estratégia da Sanofi 
de realizar uma atuação conjunta 
entre as diferentes unidades de 
negócio – o One Sanofi –, com 
normas e procedimentos padrões 
para toda a empresa.
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A Sanofi disponibiliza uma biblioteca 
completa de treinamentos de 
Ética & Integridade nos Negócios 
por e-learning. Como parte do 
planejamento de 2016, foram 
realizados treinamentos sobre o novo 
Código de Conduta da Interfarma, 
do qual a Sanofi é signatária. A 
norma regula o setor farmacêutico 
de acordo com os mais altos 
padrões éticos a serem adotados no 
relacionamento com profissionais de 
saúde e com o mercado.

 ASSOCIAÇÃO AO PACTO GLOBAL DA ONU 102-13 

TREINAMENTOS

Ao longo de 2017 será realizado o 
novo treinamento anticorrupção, 
o mais importante da Sanofi no 
Brasil. Obrigatório para todos 
os colaboradores, é realizado 
anualmente.

No ano serão realizadas também as 
seguintes ações:

A SANOFI É SIGNATÁRIA DA INTERFARMA, 
ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 
DE PESQUISA, QUE REGULA O SETOR DE 
ACORDO COM ELEVADOS PADRÕES ÉTICOS 
NO RELACIONAMENTO COM PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE E COM O MERCADO 102-12

A Sanofi, como empresa aderente 
ao Pacto Global da Organização 
das Nações Unidas, apoia e aplica 
os princípios fundamentais de 
defesa dos direitos humanos, do 
trabalho, da proteção ao meio 
ambiente e anticorrupção. 

•  Semana de treinamento de ética  
e integridade dos negócios;

•  Treinamento com foco nas  
políticas Sanofi;

•  Ações educativas sobre o tema 
para colaboradores;

•  Conversas sobre ética com as 
áreas, a serem conduzidas pela 
liderança dos times;

•  Champion – capacitação em ética 
e Integridade a profissionais de 
diversas áreas da Sanofi no Brasil.
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QUALIDADE E SEGURANÇA 102-15, 416-2, 417-2, 102-2 , 103-1, 103-2 E 103-3

O monitoramento de mercado é 
realizado para todos os produtos 
da Sanofi, em relação à saúde, à 
segurança e à eficácia, além dos 
produtos a serem registrados, durante 
o período de estudos clínicos. 416-1

A área de Qualidade assegura a 
implementação de um sistema de 
qualidade efetivo e consistente, 
garantindo as boas práticas, o 
cumprimento aos normativos do setor, 
o alinhamento à Política de Qualidade 
Global da Sanofi e da Sanofi Brasil. 
Garante a disponibilidade contínua 
de produtos, serviços e informações 
de qualidade aos pacientes, para o 
atendimento de suas necessidades 
em tratamentos de saúde.

Em 2016, foram realizadas 
adequações nos processos de 
qualidade, o gerenciamento dos 
treinamentos com suporte das áreas 
de boas práticas. Foram avaliados 
os riscos existentes e implementados 
os planos de mitigação. 

O programa Resonate Quality tem o 
objetivo de criar ressonância com as 
partes interessadas e agregar valor 
ao negócio, alinhado aos objetivos 
da Sanofi no mundo e no Brasil. 

Três pilares constituem o programa:

•  Comunicação para o público 
interno dos propósitos da Sanofi 
e como é possível agregar valor 
às atividades do dia a dia com o 
objetivo de garantir a segurança 
dos pacientes.

•  Simplificação de procedimentos 
e processos para aumentar 
aderência às legislações nacional 
e internacional e às normas da 
empresa, diminuindo o número de 
documentos internos e, ao mesmo 
tempo, deixá-los mais objetivos e 
de fácil compreensão.

•  Educação para reforçar a correta 
realização dos procedimentos, 
padronizando a execução em 
todas as áreas de negócio, 
com o objetivo de deixar clara 
a finalidade da realização dos 
processos de qualidade.  

Em 2015, uma propaganda 
lançada para divulgar uma marca 
de analgésicos, provocou protestos 
de mulheres nas redes sociais ao 
usar o mote #semMiMiMi para falar 
de cólica menstrual. 

Considerando que a marca foi 
desenvolvida para proporcionar 
alívio às dores de cabeça, cólicas 
menstruais e enxaqueca – de leve à 

1. Para padronização dos indicadores do relatório, são consideradas “multas significativas” aquelas acima de R$ 300 mil. 

moderada intensidade –, a proposta 
da campanha #Sem Mimimi  foi 
abordar, de maneira mais leve, 
alguns desconfortos que as 
mulheres vivem, valorizando inclusive 
a sua vontade de superá-los. 

A companhia acatou as opiniões 
publicadas e esclareceu que, em 
nenhum momento, houve intenção 
de subestimar o impacto dessas 
dores ou desrespeitar quem as 
sente. 

Em resposta publicada a diversos 
internautas, a marca pediu 
desculpas pela impressão causada 
pela propaganda. Em consideração 
às pessoas que manifestaram a 
sua insatisfação, a Sanofi decidiu 
reavaliar a campanha. 417-3

A Sanofi não recebeu multas 
significativas referentes a produtos1. 
419-1

EM 2016, HOUVE READEQUAÇÕES 
NOS PROCESSOS DE QUALIDADE,  
GERENCIAMENTO DOS TREINAMENTOS, 
AVALIAÇÃO DE RISCOS E CRIAÇÃO  
DE PLANOS DE AÇÃO
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Rotulagem  417-1, 103-1, 103-2 E 103-3

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 Inmetro (Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial); o Código de 
Defesa do Consumidor; do Comitê 
Olímpico Internacional (COI); e do 
The World Anti-Doping Code. 

A bula dos medicamentos contém 
as informações exigidas pela 
legislação e orientações sobre 
a utilização do produto com 
segurança pelo consumidor, 
relacionadas à gravidez e à 
lactação, recomendações para 
pacientes idosos e cuidados de 
armazenamento.

Todas as artes-finais dos materiais 
de embalagem seguem a 
legislação vigente. No caso das 
bulas, a adequação à Resolução 
RDC 47/09 – norma da Anvisa que 
estabelece regras para elaboração, 
harmonização, atualização, 
publicação e disponibilização 
de bulas de medicamentos para 
pacientes e para profissionais de 
saúde – é um processo contínuo, 
pois o medicamento de referência 
realiza atualizações constantes no 
Bulário Eletrônico Anvisa.  

Nas embalagens secundárias, 
como cartuchos e blisters, a Sanofi 
vem incluindo progressivamente o 
símbolo de embalagem reciclável. 

Produtos lançados 102-2

2015
•  Medicamentos genéricos para o tratamento 

da disfunção erétil, tratamento e prevenção 
da depressão 

•  Novas apresentações de medicamento para 
tratamento do hipotireoidismo

•  Dermacyd® pro.bio

2016
•   Insulina de longa duração, para o controle  

do diabetes

•  Medicamento para pacientes que 
apresentam insuficiência e deficiência de 
vitamina D

•  Allegra-D 24 horas

•  Baristar

•  Enterogermina Plus

•  Dermacyd (novas apresentações)

•  Os-Cal Cit

•  Medicamentos similares para dor neuropática, 
dois anti-hipertensivos e tratamento do 
transtorno da depressão maior (TDM)

•  Medicamento genérico para tratamento 
da asma e rinite alérgica, genérico de 
medicamento anti-hipertensivo e genérico 
para o tratamento da dor causada por lesões

•  Vacina contra a dengue

•  Dorflex® 300 (caixa múltipla com 300 
comprimidos) 

•  Dorflex® 36 (caixa com 36 comprimidos)

•  Medicamento para o controle do colesterol

•  Medicamentos para esclerose múltipla 
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ÉTICA EM PESQUISA  
E FARMACOVIGILÂNCIA 102-15

As pesquisas para o 
desenvolvimento de vacinas e 
medicamentos cumprem exigências 
regulatórias solicitadas pelas 
autoridades de saúde nacionais e 
internacionais. Os testes, realizados 
em pessoas, seguem normas 
rigorosas de segurança. 

Os produtos comercializados 
também são avaliados 
continuamente em relação à 
segurança a partir de relatórios 
sobre eventos adversos identificados. 
O procedimento segue padrões 
internacionais de vigilância. 
Também são realizados estudos  

pós-comercialização para 
comprovação dos benefícios dos 
produtos.

Os centros de pesquisa da Sanofi 
são extremamente regulados por 
procedimentos internos, leis e 
normas nacionais e internacionais. 
O tratamento das questões de 
ética é robusto na Clinical Study 
Unit (CSU) da Sanofi. São requisitos 
que zelam pelo bem-estar e pela 
integridade dos pacientes. 

Todos os projetos de pesquisa são 
aprovados por comitês de ética 

seguro 
padrões internacionais  

de vigilância e centros de 
pesquisas extremamente 

regulados por procedimentos 
internos, leis e normas  

nacionais e globais

de pesquisa (local e global), além 
da Anvisa. As equipes dos centros 
de pesquisa realizam treinamentos 
periódicos, sendo que os profissionais 
são submetidos a, no mínimo, 40 
horas de treinamento antes do início 
de qualquer pesquisa.

Os estudos em execução são 
monitorados por uma equipe 
de profissionais que visita os 
centros frequentemente para 
acompanhamento dos processos 
(leia mais em Contribuição para o 
acesso da população aos cuidados 
de saúde, pág. 36).
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CRITÉRIOS SOCIAIS, ÉTICOS E AMBIENTAIS  
NO RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES 102-9 

A Sanofi inclui nos contratos dos 
fornecedores cláusulas que exigem 
o cumprimento à legislação 
competente, incluindo normas 
de Direitos Humanos, trabalhistas, 
contra o trabalho análogo ao 
escravo e ambientais. 

Globalmente, a companhia 
realiza análise de desempenho 
de seus fornecedores quanto aos 
aspectos sociais, relacionados à 
ética e ao meio ambiente, a partir 
de um processo único com base 
nas diretrizes internacionais de 
Responsabilidade Corporativa. 

O procedimento é efetuado 
pela EcoVadis, empresa que 
disponibiliza uma plataforma pela 
qual são realizadas homologação, 
classificação e avaliação de 
desempenho dos fornecedores.

Os parceiros de negócio são 
selecionados anualmente, a partir 
do Comitê Matriz, apoiado pelos 
Heads regionais. Na seleção é 
realizada uma classificação de risco 
por país e por fornecedor, com o 
objetivo de agregar segurança, 
qualidade e eficiência à cadeia 
produtiva da Sanofi. 

“A Sanofi é uma empresa global de 
origem francesa, que atua em diversos 
países e, portanto, seus normativos 
internos estão alinhados à legislação 
nacional e internacional, seguindo 
as melhores práticas em compliance, 
ética e transparência, aspectos 
reforçados frequentemente entre os 
colaboradores.” 

lílian lustre
Diretora de Ética e 
Integridade no Negócio
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06. 
Contribuição 
para o acesso da 
população aos 
cuidados de saúde 
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A Sanofi desenvolve estratégias 
para levar ao gestor de saúde 
pública e privada informações 
consistentes sobre a eficácia, 
efetividade e segurança de seus 
medicamentos. As informações 
e os dados compartilhados são 
evidências científicas, constatadas 
nas pesquisas realizadas nos 
laboratórios da companhia. 

Dessa forma, a empresa 
compartilha com os principais 
públicos conhecimentos 
importantes que apoiam o 
relacionamento com o paciente, 
com vistas à indicação dos 
melhores tratamentos.

A Sanofi cria protocolos que 
assegurem o acesso do paciente 
ao produto correto, a partir de 
um processo com critérios bem 
definidos. Estes contribuem com 
o custo operacional mínimo e a 
escolha da melhor terapia para o 
tratamento das condições clínicas 
de cada paciente. SASB, HC0102-01

A Sanofi Pasteur desenvolve 
vacinas preventivas e terapêuticas 
e trabalha para melhorar os 
métodos de administração dos 
medicamentos. Mais de 15% da 
equipe da Sanofi Pasteur dedica-
se à pesquisa e desenvolvimento em 
seis unidades: Marcy-l’Étoile (França); 
Cambridge (Massachusetts), 
Flórida e Pensilvânia (Estados 
Unidos); Hyderabad (Índia); e 
Toronto (Canadá).

R$ 25 MILHÕES INVESTIDOS 
ANUALMENTE

63 COLABORADORES 
ATUANTES EM PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO

43 PROJETOS EM 
DESENVOLVIMENTO, MAIS DA 
METADE DELES CONDUZIDOS 
INTEIRAMENTE NO BRASIL

4 GENÉRICOS LANÇADOS  
NO BRASIL EM 2016

MEDLEY

COMPROMISSO 
COM O PAÍS: AMPLO 
PORTFÓLIO E SOLUÇÕES 
INOVADORAS
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A vacina contra a dengue da Sanofi foi aprovada pela 
Anvisa em dezembro de 2015, um ganho para a saúde 
pública pelo apoio à estratégia de prevenção. A doença 
é endêmica em 128 países – onde vive metade da 
população mundial – e, nos últimos 50 anos, a ocorrência 
dos casos de dengue aumentou 30 vezes. 203-2

A vacina contra a dengue da Sanofi é a primeira 
aprovada no mundo. Em 2016, após a realização do 
primeiro programa público de imunização contra a 
dengue nas Américas, no estado do Paraná, a vacina foi 
recomendada pelas seguintes entidades: 

Organização Mundial de Saúde aos países endêmicos; 
Sociedade Latino-americana de Infectologia Pediátrica 
(SLIPE); Associação Latino-americana de Pediatria 
(ALAPE); Federação Brasileira de Ginecologia e 
Obstetrícia (FEBRASGO); e Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica (SBCM).  203-2

Dengue

No Brasil, um centro de 
desenvolvimento da Medley realiza 
pesquisas em novos genéricos e  
em inovação incremental. No 
País, são cerca de 60 estudos em 
andamento, com o objetivo de 
entregar soluções em saúde e 
contribuir com a saúde pública.

Com o objetivo de também 
proporcionar o acesso à saúde 
pelos pacientes, a área de Assuntos 
Regulatórios da Sanofi atua como 
um parceiro do negócio. Em 
2016, realizou um processo de 
harmonização de diferentes áreas 
de Assuntos Regulatórios – as 
equipes trabalharam em conjunto 
para unificar processos e formas 
de trabalho, com o objetivo de 
construir uma área única dedicada 
ao escopo. 

A Sanofi padronizou e simplificou 
seus processos regulatórios, 
reduzindo os procedimentos locais 
de 40 para 14, subtraindo 100 
horas mensais no tempo gasto 
em análises regulatórias e em 
processos de comunicação.

A iniciativa fez com que o time de 
Assuntos Regulatórios Brasil fosse 
o vencedor do concurso global, 
realizado em Barcelona, durante 
o evento Top Leaders Meeting – 
Global Regulatory Affairs, onde se 
reuniram todos os principais líderes 
de Assuntos Regulatórios da Sanofi 
no mundo. 

O Brasil também foi destacado 
como melhor iniciativa na temática 
“Enhancement/Development of 

key processes & ways of working 
across all aspects of the function” 
(Aperfeiçoamento/Desenvolvimento 
de processos-chave e formas de 
trabalhar em todos os aspectos da 
função).

Com a construção de um time 
estratégico, trabalhando mais 
próximo ao negócio, as melhorias 
contribuíram para ganhos de 
eficiência na disponibilização de 
novos medicamentos. 

O trabalho apoiou a submissão 
de tratamentos estratégicos – uma 
em 2015 e seis em 2016 –, com 
aprovação dos medicamentos 
em um tempo menor, resultado 
também de melhorias na 
performance da Anvisa.
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2015: PIOR ANO DA 
HISTÓRIA DA DOENÇA

1,6 MILHÃO DE CASOS
863 MORTES
MÉDIA DE 2 ÓBITOS/DIA

As organizações estão alinhadas com as indicações da 
Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Sociedade 
Brasileira de Infectologia (SBI) e Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP). 
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A atuação da Sanofi tem como 
objetivo desenvolver e disponibilizar 
tratamentos à população, 
entregando cuidados em saúde 
e terapias a todas as regiões onde 
opera. A unidade de pesquisa 
no Brasil – a Clinical Study Unit 
(CSU) – apoia o registro de novos 
medicamentos, realiza estudos de 
pós-comercialização, pesquisas 
epidemiológicas e de bioequivalência 
– em diabetes, hipercolesterolemia, 
asma, artrite reumatoide, esclerose 
múltipla, oncologia, doenças raras 
e vacinas. Também são realizadas 
pesquisas para indicações de novos 
tratamentos ou novas formulações. 
A CSU do Brasil é a quinta maior 
unidade de pesquisa clínica da 
Sanofi.

Para 2020, a meta é aumentar 
de € 5 bilhões para € 6 bilhões 
o investimento em pesquisa na 
Sanofi, globalmente. Atualmente, 
no Brasil, há 56 estudos que 

INOVAÇÃO, PESQUISA E CONHECIMENTO

apoiam o desenvolvimento de 
produtos, sendo a maioria com 
medicamentos biológicos. 

A CSU tem um relacionamento 
próximo com órgãos reguladores, 
como a Anvisa, e entidades 
representantes da produção de 
conhecimento científico, como a 
Comissão Nacional de Pesquisa 
(leia mais em Ética e Integridade, 
pág. 28). O objetivo do trabalho 
conjunto é unir esforços para 
enfrentar desafios no processo 
de desenvolvimento desse 
conhecimento, que limitam o acesso 
a tratamentos mais inovadores.  

Todos os 30 centros de pesquisa 
no mundo da Sanofi estão em 
comunicação e compartilham 
estudos entre si, desenvolvidos local 
e globalmente. O objetivo é reunir 
as considerações dos pesquisadores 
com a finalidade de agregar 
melhorias às pesquisas de P&D.

Reconhecimento das  
boas ideias da força de vendas

A Sanofi lançou um programa 
para a força de vendas de 
medicamentos com prescrição em 
2016, para dar voz às ideias do time, 
profissionais que estão em contato 
diariamente com os médicos e, por 
consequência, com os pacientes. 

No primeiro ano do Atitude 
que Inova, foram reunidas 32 
ideias sobre novos produtos, 
novos mercados, novas formas 
de treinamento e de promoção 
médica. As ideias foram 
apresentadas em dezembro de 2016 
para um time de lideranças e as 
mais estratégicas serão priorizadas 
em 2017, com desenvolvimento do 
respectivo planejamento das ações.

EM 2015 E 2016, OS INVESTIMENTOS 
ANUAIS EM PESQUISA FORAM DE  
€ 14 MILHÕES NO BRASIL 

“A atividade da CSU demonstra a capacidade 
do Brasil de contribuir com pesquisa clínica e 
produção de conhecimento. Um trabalho que 
envolve profissionais qualificados, com alto 
comprometimento de contribuir com a entrega 
de inovação em tratamentos de saúde.” 

Felipe Pedrosa
Diretor da Clinical Study Unit no Brasil
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BUSCA POR MAIOR ENTREGA  
DE VALOR À SAÚDE PÚBLICA  
VIA ACESSO A NOVAS TERAPIAS

Desenvolvimento de produto

No Brasil, no final de 2016, havia 56 
estudos em andamento na Clinical 
Study Unit (CSU), entre as fases II, 
III e IV de desenvolvimento de um 
produto, que seguem as seguintes 
definições:

Fase I – Primeiro teste em seres 
humanos, geralmente em 
voluntários sadios para avaliar a 
segurança do produto investigado. 
Nesta fase, serão avaliadas 
diferentes vias de administração e 
diferentes doses; 

Fase II – Avaliação da eficácia da 
medicação, isto é, se ela funciona 
para tratar determinada doença, 
e também obter informações mais 
detalhadas sobre a segurança. 
Geralmente diferentes dosagens, 
assim como diferentes indicações 
do novo medicamento, também 
são avaliadas; 

Fase III – Comparação entre o novo 
tratamento e o tratamento padrão 
existente ou placebo. Realização de 
testes adicionais para determinar a 
eficácia e a segurança do produto 
investigado; 

Fase IV – Aprovação do 
medicamento e encaminhamento 
para comercialização. A vantagem 
destes estudos é que permitem 
acompanhar os efeitos dos 
medicamentos em longo prazo.

As pesquisas são realizadas 
com foco em diabetes, asma, 
hipercolesterolemia, artrite 
reumatoide, doenças raras, esclerose 
múltipla, vacinas, oncologia, 
genéricos, cosméticos. Dos estudos 
clínicos em andamento no Brasil, 
30 envolvem 12 medicamentos 
biológicos. O maior estudo envolveu 
o medicamento para colesterol 
alto, com participação de 928 
pessoas, sendo o Brasil o 3º maior 
recrutador do mundo. 

Em 2015, mais de 75 acordos de 
pesquisa com parceiros em todo o 
mundo foram assinados pela Sanofi 
e, no ano seguinte, em conjunto 
com a Verily Life Sciences (ex-Google 
Life Sciences), foi lançada a Onduo, 
companhia para o desenvolvimento 
de tratamentos para pessoas com 
diabetes.

A parceria combina dispositivos, 
software, medicamentos e cuidados 
profissionais que permitirão a gestão 
simples e inteligente do diabetes. 

Relacionamento com terceiros

A Sanofi no Brasil realiza um trabalho 
de relacionamento com o governo 
e planos de saúde para viabilizar o 
acesso a novas terapias com foco 
em maior entrega de valor à saúde 
pública, como medicamentos para 
hipercolesterolemia familiar, diabetes, 
esclerose múltipla remitente e, 
futuramente, para dermatite atópica. 

Reuniões têm sido realizadas 
com esses públicos para serem 
identificadas as necessidades em 
termos de tratamentos de saúde. Com 
o objetivo de atender às demandas, a 
Sanofi está investindo em adequações 

de processos internos para expandir 
a disponibilidade de seu portfólio, 
realizada paralelamente às ações 
dos pontos de venda. A melhoria 
otimizará os procedimentos dos 
quais dependem o fornecimento dos 
produtos. 

A Sanofi também tem uma área 
específica responsável por construir 
e manter uma organização com 
foco em eficiência, gerando 
evidências científicas sólidas em 
áreas de importância estratégica 
para a empresa, com o olhar para 
oportunidades de negócio que 
satisfaçam necessidades médicas 
não atendidas. 

A área médica compartilha 
conhecimento técnico com 
parceiros internos e com a 
comunidade científica e também 
mitiga possíveis riscos para a Sanofi 
e seus pacientes.  
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CUIDADO INTEGRAL PARA O PACIENTE 203-2 , 103-1, 103-2 E 103-3

A Sanofi realiza ações com o 
objetivo de promover o acesso 
à saúde aos pacientes, que 
geram, inclusive, impactos 
econômicos a partir de benefícios 
como programas de descontos. 
A companhia também realiza 
ações que engajam as pessoas 
nos cuidados com a saúde e 
que chamam atenção para a 
importância do acompanhamento 
médico para o tratamento e a 
prevenção de doenças.

Apoio aos pacientes com 
doenças raras e complexas

O trabalho desenvolvido pela Sanofi 
Genzyme inclui o apoio aos pacientes 
com viabilização de exames 
gratuitos, incluindo procedimentos 
de alto custo, realizados a partir 
de uma parceria entre a empresa 
e laboratórios – como suporte ao 
diagnóstico, processo complexo 

para a maioria dos pacientes 
que enfrentam dificuldade na 
identificação de seus casos clínicos. 
Em 2015 foram realizados 5 mil 
exames, e 12 mil em 2016.

A área de negócio também viabiliza 
a realização de home infusion, ou 
seja, leva o tratamento até alguns 
pacientes que, em função do 
quadro clínico, têm dificuldade de 
deslocamento ou não possuem 
centros de infusão próximos. 

Também são realizadas campanhas 
informativas, apresentando as 
doenças raras e seus sintomas, uma 
iniciativa de apoio ao diagnóstico.

A Sanofi Genzyme apoia associações 
de pacientes na promoção do 
conhecimento sobre as doenças 
raras, de difícil diagnóstico. Em 2016, 
foi publicado no site da empresa 
um edital público convidando as 

Promoção ao tratamento de 
doenças crônicas

A Medley sempre realizou um 
trabalho importante de viabilização 
de acesso à saúde junto com a 
sociedade. É uma das líderes do 
programa Saúde Não Tem Preço do 
Ministério da Saúde, que entrega 
gratuitamente medicamentos 
para hipertensão e diabetes nas 
Farmácias Populares, ação que 
beneficia 33 milhões de brasileiros 
hipertensos e 7,5 milhões de 
diabéticos. 

AO FARMACÊUTICO
40 MIL PROFISSIONAIS PARTICIPARAM 
DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO

associações a compartilharem seus 
projetos e ações que realizam, para 
avaliação da empresa. A estratégia 
é apoiar iniciativas que viabilizem a 
educação dos pacientes e serviços 
que melhorem a sua qualidade  
de vida.

Apoio a associações  
de pacientes na Sanofi

No Brasil, em 2016, foram apoiadas 
25 associações de pacientes, por 
meio de projetos de educação, 
conscientização, assistência social, 
entre outros. 

Na busca por transparência 
no relacionamento com as 
associações de pacientes e seus 
demais stakeholders, a Sanofi 
publica relatórios anuais referentes 
ao suporte financeiro e não 
financeiro oferecido às associações 
de pacientes. 

A Medley disponibiliza de um centro 
de desenvolvimento de produtos 
em Campinas (SP), um dos quatro 
centros globais da Sanofi no mundo, 
onde foram desenvolvidos todos 
os lançamentos dos últimos quatro 
anos. R$ 25 milhões são investidos 
por ano em desenvolvimento 
de genéricos e similares para 
o tratamento de doenças 
cardiovasculares, do sistema 
nervoso, gástricas, além de produtos 
voltados para a saúde feminina.
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STARBEM MAIS EM 2016

MAIS DE 500 MIL 
PACIENTES BENEFICIADOS 
COM O PROGRAMA 

Com o programa Ao Farmacêutico, 
a partir de uma plataforma digital, 
a Medley organiza encontros 
presenciais que visam à qualificação 
gratuita dos profissionais e reforçam 
o seu compromisso no uso correto 
dos medicamentos. Até 2016, 
o programa impactou mais de 
40 mil profissionais diretamente, 
contabilizando cerca de 32 mil 
acessos de janeiro a dezembro, com 
média de 2.600 pessoas por mês.

Serviços para pessoas  
com diabetes

O StarBem Mais presta atendimento 
integral ao paciente por meio de 
ações desenvolvidas em cinco 
pilares: informação, educação, 
suporte, acesso e soluções.

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 fortalecer a relação médico- 
-paciente, oferecendo: 

•  Visita educativa de 
instrutores – apresentação de 
informações básicas sobre a 
diabetes, a importância do 

automonitoramento e como usar 
insulina, além da entrega de um kit 
com materiais informativos;

•  Portal e app – proporcionam 
uma jornada educacional e 
motivacional para ajudar os 
pacientes a alcançar a adesão 
e persistência ao tratamento, 
viabilizando o contato dos 
pacientes com educadores 
especializados em diabetes. 
Compartilhamento de conteúdo 
de suporte motivacional, dicas 
nutricionais e lembretes por SMS  
e e-mails;

•  Centros de atendimento – duas 
unidades compostas por uma 
equipe de saúde treinada realizam 
o cadastro dos pacientes no 
programa e o acompanhamento 
do tratamento. Em 2016, foram 
atendidas cerca de 12 mil 
chamadas por mês;

•  Rede de 4.500 farmácias 
credenciadas;

•  Programa de preços diferenciados 
– com oferecimento de descontos 
terapêuticos em insulina, 
medicamentos para hipertensão, 
colesterol, medidores de glicose e 
tiras para controle da glicemia.

MAIS DE 53 MIL 
BENEFICIADOS  
COM DESCONTOS  
EM MEDICAMENTOS

suporte 
padrões internacionais  

de vigilância e centros de 
pesquisas extremamente 

regulados por procedimentos 
internos, leis e normas  

nacionais e globais
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A Sanofi acredita que a educação é 
um elemento primordial para que as 
pessoas sejam protagonistas da sua 
saúde. Entre as principais iniciativas, 
foram desenvolvidas em 2015 e 2016 
mostras educativas, campanhas 
de conscientização sobre doenças 
crônicas e materiais de orientação 
sobre qualidade de vida, nutrição e 
bem-estar.

EDUCAÇÃO PARA  
A SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Medley: Caravana dos Genéricos 
e conscientização sobre 
depressão

A Medley exerce um papel 
importante de conscientização 
sobre doenças crônicas como 
diabetes e cardiovasculares. 
Em 2015 e 2016, a Caravana 
dos Genéricos visitou cidades 
brasileiras nas regiões Nordeste, 
Sudeste e Sul durante dois meses. 
O projeto oferece, há cinco anos, 
atendimento gratuito à população 
brasileira, por meio de testes 
para medir os níveis de glicemia, 
colesterol, pressão arterial e Índice 
de Massa Corpórea (IMC), além 
de informações sobre os riscos de 
doenças crônicas. 

O objetivo é conscientizar a 
população sobre a necessidade de 
prevenção às doenças chamadas 
silenciosas, relacionadas à 
hipertensão e ao diabetes, entre 
outras, que afetam milhões de 
brasileiros.

Durante o atendimento, são 
realizados exames, e, caso seja 
detectada alguma alteração nos 
resultados, os profissionais de saúde 
indicam um acompanhamento 
médico especializado para analisar 
e prescrever a melhor conduta. 
Todos recebem material informativo 
com dicas para tratamento e 
prevenção a respeito das doenças 
para as quais fizeram os testes.

Depressão é outro foco da área de 
negócio em função do aumento do 
número de casos diagnosticados. 
Atualmente, há 14 milhões de pessoas 
com a doença no Brasil, um número 
em ascensão. Em função deste 
cenário, a Medley também realiza 
ações de promoção de informação 
sobre a depressão para apoiar as 
pessoas na identificação da doença. 
A promoção ao conhecimento sobre 
sintomas e causas dessas doenças 
intensificou o posicionamento da 
Medley nas redes sociais, divulgando 
conteúdos com esse propósito.

PILAR ESTRATÉGICO SANOFI BRASIL
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Coleção Comida que Cuida 

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.

Para 2017, está previsto o lançamento 
do quarto livro da coleção, 
com foco em pacientes com 
Hipercolesterolemia Familiar.

Exposição Dengue

A Sanofi apoia, desde 2013, a iniciativa 
do Museu da Vida/Casa de Oswaldo 
Cruz/Fiocruz, Exposição Dengue, 
que trata de forma lúdica, interativa 
e dinâmica as características da 
doença e do mosquito transmissor. 

A exposição, gratuita ao público, 
reúne informações sobre a doença 
em um universo multimídia, interativo 
e ilustrado, incluindo observação 
com uso de microscópio, 
informações sobre a situação da 
dengue no mundo em tempo 
real e até mesmo um aspirador 
de mosquito, como os utilizados 
pela Vigilância Epidemiológica 
da Fiocruz. Outra atração é um 
mosquito fossilizado em âmbar de 
cerca de 30 milhões de anos.

A exposição conta com um 
modelo de mais de 2 metros do 
mosquito Aedes aegypti. Os outros 
módulos apresentam: a biologia 
dos vetores e quais outros insetos 
podem transmitir a doença; o vírus, 
como ele se multiplica no inseto e 
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nos seres humanos; os principais 
sintomas e complicações da 
dengue; as pesquisas voltadas à 
contenção do vetor; e as medidas 
para o controle do mosquito. 

O visitante pode ainda observar 
os ovos e a pupa do Aedes 
aegypti. Além disso, são exibidos 
os documentários “O Mundo 
Macro e Micro do Mosquito Aedes 
aegypti”. Para combatê-lo é preciso 
conhecê-lo” e “Aedes aegypti e 

Aedes albopictus: Uma Ameaça 
nos Trópicos”, produzidos e dirigidos 
por Genilton José Vieira, do Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC).

Até 2016, a mostra itinerante havia 
passado por São Paulo, Rio de 
Janeiro, Santos, no litoral paulista, e 
Olinda, em Pernambuco, somando 
mais de 25 mil visitantes.

Kids – Crianças e  
o Diabetes nas Escolas 

Em 2014, foi lançado o Programa 
Kids – Crianças e o Diabetes 
nas Escolas para 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 promove a 
qualidade de vida, além de 
prevenir o desenvolvimento do 
diabetes tipo 2.

Esta é uma iniciativa conjunta em 
saúde pública realizada entre a 
Sanofi, a Federação Internacional 
de Diabetes (IDF) e a Associação de 
Diabetes Juvenil (ADJ). O programa 
foi aprovado pelo Ministério da 
Saúde, pela Sociedade Brasileira 

de Diabetes (SBD) e Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP).

O projeto promoveu encontros e 
atividades nas 15 escolas (públicas 
e privadas) contempladas, sendo 
13 em São Paulo e duas no Ceará, 
entre 2014 e 2015. A programação 
incluiu palestras interativas 
com conteúdos lúdicos sobre o 
funcionamento do corpo, noções 
básicas de diabetes, jogos de 
perguntas e respostas e atividades 
físicas.

Por meio de oficinas práticas, 
professores, cuidadores e pais de 
alunos portadores de diabetes 
também foram preparados 
para promover discussões sobre 
hábitos saudáveis e reunir esforços 
em prol do controle do peso 
e da obesidade infantil, bem 
como da redução do estigma 

e do isolamento social. Eles 
receberam material explicativo, 
com atividades teóricas e práticas, 
sobre sintomas, monitoramento 
e tratamento da doença, 
alimentação, complicações e 
autoconhecimento. 

Todos os materiais educativos 
podem ser baixados, gratuitamente, 
no site da IDF. O pacote educativo 
do projeto está dividido em módulos 
para quatro públicos diferentes:

Pacote educativo 1:  
Equipe da escola;

Pacote educativo 2:  
Familiares de alunos com diabetes;

Pacote educativo 3:  
Alunos;

Pacote educativo 4:  
Familiares de alunos.

MAIS DE 10.000 
ESTUDANTES E FAMILIARES 
BENEFICIADOS

MAIS DE 200 PROFESSORES 
E CUIDADORES ENVOLVIDOS
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Movidos pelo Coração

Iniciativa da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC), e patrocinado 
pela Sanofi em 2016, o Movidos 
pelo Coração é um movimento 
nacional de combate às doenças 
cardiovasculares.

A iniciativa está percorrendo 
algumas capitais do País com ações 
culturais em locais públicos. O 
Movidos promove, por meio da arte, 
informações sobre os fatores de 
risco para o coração: hipertensão 
arterial, colesterol elevado, diabetes, 
tabagismo, obesidade, ingestão 
excessiva de álcool, estresse, 
sedentarismo, além da idade, do 
histórico familiar e  
da etnia.

A Sanofi apoia a iniciativa por 
meio da Lei Federal de Incentivo 
à Cultura – Lei Rouanet, que 
proporcionou a realização de 
eventos em 2016 em Fortaleza e 
Belo Horizonte, beneficiando mais 
de 6 mil pessoas. Em 2017, tem 
como meta realizar eventos no Rio 
de Janeiro e em São Paulo.

Durante os eventos, o público tem 
acesso gratuito a apresentações 
de música e artes, informações 
sobre prevenção em saúde (como 
treinamento de emergências 
cardiovasculares), exames (como 
teste de glicemia, aferição de 
pressão arterial, teste de colesterol 
fracionado e circunferência 
abdominal), oficinas culturais e 
atividades físicas, entre outras ações.
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Cultura na Virada da Saúde

Projeto do Instituto Saúde e 
Sustentabilidade, a Cultura na 
Virada da Saúde promove temas 
relacionados à saúde a partir de 
uma programação gratuita, incluindo 
cinema, artes cênicas, shows musicais 
e de dança e mostra fotográfica. Em 
2016, a Sanofi patrocinou o evento 
pela Lei Rouanet. 

Bandeira Científica

Em 2015, no município de Limoeiro 
de Anadia (AL) foi realizada a 10ª 
expedição do Bandeira Científica, 
patrocinada pela Sanofi. A expedição, 
composta por cerca de 230 pessoas, 
entre médicos e estudantes de 
Medicina, Odontologia, Psicologia, 
Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiologia 
e Engenharia da Universidade de 
São Paulo (USP), prestou atendimento 
básico de saúde gratuito a cerca 
de 5 mil pessoas. A Sanofi ofereceu 
aporte financeiro e de pessoal, 
incluindo o trabalho voluntário de seis 
colaboradores. 

Durante a expedição, também 
há a capacitação de agentes 
comunitários, ações para 
educação sexual a adolescentes e 
campanhas de prevenção contra a 
dengue e leishmaniose, de acordo 
com a demanda local, envolvendo 
palestras educativas para crianças 
da região. A expedição assegura o 
acompanhamento da localidade 
durante um ano e entrega às 
autoridades de saúde da região 
um levantamento completo das 
necessidades identificadas e 
respectivas recomendações para 
elaboração de um plano diretor na 
localidade. 
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Correr e Caminhar

O Circuito Correr e Caminhar 
contempla 12 etapas em diferentes 
regiões do País. A Sanofi patrocinou 
em 2015 a etapa da cidade de São 
Paulo, tendo como mote o tema 
Diabetes.

Durante a prova, a Sanofi realizou 
ativações em uma tenda, com 
a distribuição de materiais 
institucionais aos participantes 
da corrida, como o Livro “Comida 
que Cuida – o prazer na mesa e 
na vida de quem tem Diabetes”. O 
Evento contou com cerca de 2 mil 
participantes. 

Geral na Saúde, 2016 

Geral na Saúde é um projeto da 
Interfarma, apoiado por diversas 
empresas do setor farmacêutico. 
Trata-se de um website destinado 
a estimular o potencial de 
crianças e de adolescentes como 
comunicadores e agentes de 
mudanças, com foco na promoção 
da saúde. Educadores em saúde e 
jovens correspondentes escrevem 
e debatem temas ligados à 
saúde, gerando conhecimento 
e incentivando novas atitudes 
de autocuidado na família e na 
comunidade.

Em 2016, o Geral na Saúde teve 
mais de 50 mil acessos, com 2.900 
jovens inscritos na plataforma.  

CDHS, 2015 e 2016

Apoio à construção do Centro de 
Documentação e História da Saúde, 
com a finalidade de preservar e 
difundir o patrimônio documental 
das ciências e da saúde no Brasil, 
pertencente à Fundação Oswaldo 
Cruz, em edificação construída 
segundo as normas técnicas 
modernas e dotada de infraestrutura 
para guarda de acervos históricos. 
Durante 2015 e 2016, o CDHS esteve 
em construção – a previsão é de 
lançamento em 2018. 
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07. 
Desenvolvimento 
das comunidades 
e engajamento 
dos funcionários
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75% DOS MUNICÍPIOS 
PARTICIPANTES REGISTRARAM 
AUMENTO DE MATRÍCULAS  
NAS PRÉ-ESCOLAS E  
65% AUMENTARAM  
AS VAGAS EM CRECHES

85% DOS MUNICÍPIOS 
EVOLUÍRAM O NÚMERO  
DE CONSULTAS PRÉ-NATAL

70% DOS MUNICÍPIOS 
REDUZIRAM AS TAXAS DE 
MORTALIDADE INFANTIL  
E DE ÓBITOS NEONATAIS

A Sanofi é reconhecida como 
uma das empresas mais ativas do 
setor farmacêutico em projetos 
socioculturais e de apoio a 
comunidades. São investidos 
cerca de R$ 3,5 milhões anuais em 
projetos, orçamento constituído 
entre recursos próprios e recursos 
oriundos de investimentos na 
Lei Rouanet, Lei de Incentivo ao 
Esporte e ao Fundo da Infância 
e Adolescência. A inscrição dos 
projetos é realizada pelo e-mail 
responsabilidadecorporativa@
sanofi.com. A empresa não 
realiza doações para campanhas 
políticas. 415-1 , 103-1, 103-2 E 103-3

Os projetos apoiados são 
aderentes aos pilares da 
estratégia de Responsabilidade 
Corporativa, voltados para o 
atendimento de pessoas de baixo 
poder econômico, que tenham 
práticas alinhadas à cultura da 
sustentabilidade e que gerem 
impactos positivos relevantes aos 
beneficiários das ações. 

As iniciativas são monitoradas 
e avaliadas de acordo com 
indicadores-chave de performance.

Semana do Bebê – Todos Juntos 
pela Primeira Infância UNICEF

Por meio do programa Criança 
Saudável, Criança Feliz, a Sanofi 
apoiou, de 2012 a 2015, a “Semana 
do Bebê – Todos Juntos pela 

Primeira Infância”, promovida pelo 
Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef) no Estado de 
Pernambuco.

A parceria promoveu a Semana 
do Bebê em 20 municípios 
pernambucanos, todos inscritos 
no Selo Unicef Município Aprovado 
e integrantes do Programa Mãe 
Coruja. O objetivo da Semana do 
Bebê é mobilizar a sociedade e as 
autoridades municipais de saúde, 
educação e assistência social 
para assegurar o desenvolvimento 
saudável da criança em seus 
primeiros anos de vida. 

O programa disponibiliza 
metodologia e atividades que 
visam ao fortalecimento das 
competências familiares e dos 
municípios, com a criação de 
políticas públicas que contribuam 
para aumentar a cobertura do  
pré-natal; reduzir a mortalidade 
infantil, com ênfase no neonatal; 
promover o aleitamento materno; 
ampliar e qualificar o acesso à 
educação infantil e garantir os 
direitos das crianças.

SANOFI INVESTE CERCA 
DE R$ 3,5 MILHÕES 
ANUAIS EM PROJETOS 
EM TODO O BRASIL1

1 Estimativa de investimento (recursos próprios da empresa e por 
meio de projetos com incentivo fiscal.

Fonte: Transformando a primeira infância no semiárido de  
Pernambuco: os resultados da semana do bebê em 20 municí-
pios do estado. Brasília, DF: UNICEF, 2016.
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Instituto Jacarandá  
de Educação Infantil 203-2

Há 17 anos, a Medley apoia o 
Instituto Jacarandá de Educação, 
organização municipal sem 
finalidade econômica, que atende 
membros da comunidade do 
entorno e filhos de funcionários 
da empresa. Voltado à educação 
de qualidade, o instituto atendeu 
200 crianças em 2015, e, no ano 
seguinte, 210 crianças – de quatro 
meses a seis anos de idade.

Com a missão de proporcionar 
condições para que as crianças 
tenham uma sólida e digna 
formação em seu processo de 
desenvolvimento, a Sanofi investiu no 
instituto R$ 4.787.484,00 em 2015 e 
R$ 3.948.500,00 em 2016.

2015: 200 CRIANÇAS 
BENEFICIADAS 

2016: 210 CRIANÇAS 
BENEFICIADAS 

R$ 8,7 MILHÕES INVESTIDOS  
NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS

 
Orquestra de  
Paraisópolis, 2015

Patrocínio da Orquestra 
Filarmônica de Paraisópolis, 
gerida pela Associação Cultural 
e Assistencial Vida Nova, durante 
o ano de 2015. Criada a partir 
de uma parceria entre a União 
dos Moradores e do Comércio 
de Paraisópolis e o maestro Paulo 
Rydlewski, o projeto oferece cursos 
gratuitos e profissionalizantes 
de música para crianças e 
adolescentes da comunidade 
carente de Paraisópolis. Principais 
resultados: 

187 ALUNOS ATENDIDOS

CERCA DE 700 ALUNOS DE 
ESCOLAS DA REGIÃO PARTICIPARAM 
DE OFICINAS

MAIS DE 500 PESSOAS DA 
COMUNIDADE IMPACTADAS

 

Instituto  
Barrichello Kanaan

Apoiado em 2015, o projeto 
Educação pelo Esporte – 
Basquete manteve três núcleos 
que ofereceram a prática lúdica 
do basquetebol, trabalhando a 
educação por meio do esporte. 
Principais resultados:

302 ALUNOS IMPACTADOS

COMUNIDADES ATENDIDAS:  
PERUS, NOVA ODESSA E ITUPEVA

Mestres & Ofícios: A Transmissão 
da Arte e da Técnica de Bandeira 
de Mello, 2015 e 2016

A ação teve como objetivo a 
preservação e a transmissão dos 
saberes e práticas dos ofícios 
tradicionais da construção e da 
ornamentação de edificações e 
espaços públicos, assim como 
das técnicas de conservação 
e de restauração dos diversos 
materiais e elementos construtivos 
encontrados em edificações 
históricas. Em 2015 e 2016, foram 
realizados 18 meses de curso e 
preparação dos afrescos instalados 
em locais públicos da cidade do 
Rio de Janeiro, com realização da 
Fiocruz, por meio do Museu da Vida 
da Casa de Oswaldo Cruz.

Ciência Móvel  
– Temporada 2015 e 2016 

O projeto Ciência Móvel tem por 
objetivo levar ciência, conhecimento 
e cultura, de forma itinerante e lúdica, 
a municípios da região Sudeste 
do Brasil muitas vezes desprovidos 
de museus e acesso à cultura. Em 
seus quase 11 anos de estrada, o 
projeto já passou por 92 municípios, 
percorreu quase 70 mil quilômetros e 
alcançou mais de 760 mil pessoas. 

Durante a visitação do Ciência 
Móvel às cidades, o interior de 
um caminhão transforma-se em 
uma sala multimídia, onde são 
apresentados vídeos, oficinas e 
palestras com estudantes e com a 
comunidade local. 

O Ciência Móvel tem o objetivo de 
atender a população de crianças 
e jovens estudantes, além de 
professores, por meio de um conteúdo 
de ciência que complementa os 
aprendizados de sala de aula. Nos 
anos de 2015 e 2016, a Sanofi apoiou 
o projeto, que realizou a itinerância 
da exposição Vias do Coração, 
com foco em conteúdo de saúde 
cardiovascular, em sete cidades, 
tendo beneficiado mais de 150 mil 
pessoas.
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CAPITAL HUMANO 401-3, 404-1, 103-1, 103-2 E 103-3

A Sanofi tem time de profissionais 
que trabalha com inovação em 
saúde em áreas que envolvem 
medicamentos isentos de 
prescrição, vacinas, doenças 
raras, esclerose múltipla, 
oncologia, imunologia, doenças 
infecciosas, diabetes e doenças 
cardiovasculares. São mais de 100 
mil funcionários, em 170 países, e 
4.483 no Brasil, todos cobertos por 
acordos de negociação coletiva. 
102-41 

A gestão do capital humano da 
Sanofi é realizada pela área de 
Recursos Humanos. É responsável 
pelo desenvolvimento de estratégias 
de negócios relativas a pessoas, 

para potencializar a conquista de 
resultados positivos da companhia.

É focada na atração e no 
desenvolvimento de talentos, 
provendo também direcionamento 
estratégico dos líderes das áreas 
de negócios, a partir das melhores 
práticas de mercado.

As diretrizes da área são pautadas 
pela Estratégia Global de Capital 
Humano da Sanofi e nas Prioridades 
Estratégicas da filial brasileira, com 
olhar para quatro pilares: maximizar 
a eficiência da organização; 
desenvolver lideranças e as 
competências necessárias para o 
crescimento; e evoluir a cultura Sanofi.

Funcionários  
por nível funcional*

2015
(posição em 31/12/2015)

2016 
(posição em 31/12/2016)

Homens Mulheres Homens Mulheres

Diretoria 80 45 66 41

Gerência 469 288 395 281

Chefia/coordenação 178 141 102 111

Técnica/supervisão 318 312 222 169

Administrativo 183 410 161 386

Operacional 794 458 537 334

Vendas 818 598 745 571

Aprendizes 3 5 3 5

Estagiários 122 249 96 258

Total por gênero 2.965 2.506 2.327 2.156

Total 5.471 4.483

*Todos os funcionários cumprem jornada integral.
Obs.: A oscilação no total de colaboradores se deve à saída da Merial do Grupo Sanofi e ao Projeto de Reestruturação Global em 2016. 

TOTAL DE TRABALHADORES, POR TIPO DE EMPREGO, CONTRATO 
DE TRABALHO E REGIÃO, DISCRIMINADOS POR GÊNERO 102-8
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Número de funcionários  
por tipo de contrato*

2015
(posição em 31/12/2015)

2016 
(posição em 31/12/2016)

Homens Mulheres Homens Mulheres

Tempo determinado 256 412 110 273

Tempo indeterminado 2.709 2.094 2.217 1.883

Total por gênero 2.965 2.506 2.327 2.156

Total 5.471 4.483

Obs.: A Sanofi não recebeu multas significativas, acima de R$ 300 mil, referentes aos temas trabalhistas. 419-1

Número de funcionários  
por tipo de contrato

2015
(posição em 31/12/2015)

2016 
(posição em 31/12/2016)

Homens Mulheres Homens Mulheres

Região Sul 339 157 198 72

Região Sudeste 2.221 2.004 1.861 1.879

Região Centro-Oeste 122 97 116 81

Região Nordeste 249 213 147 114

Região Norte 34 35 5 10

Total por gênero 2.965 2.506 2.327 2.156

Total 5.471 4.483

TAXAS DE RETORNO AO TRABALHO E RETENÇÃO APÓS UMA  
LICENÇA-MATERNIDADE/PATERNIDADE, DISCRIMINADAS POR GÊNERO 401-3

2015 2016

Total de funcionários que tiveram direito a usufruir  
da licença-maternidade/paternidade 

Homens 2.843 2.231

Mulheres 2.257 1.898

Total de funcionários que tiraram  
a licença-maternidade/paternidade

Homens 0 0

Mulheres 109 103

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

Homens 0 0

Mulheres 106 101

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

Homens 0 0

Mulheres 3 2

Taxa de retorno de funcionários (retornaram ao trabalho  
após o término da licença)

Homens 0 0

Mulheres 97% 98%

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

Homens 0 0

Mulheres 95 93

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

Homens 0 0

Mulheres 90% 92%
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Benefícios

A política de licença-maternidade 
e paternidade da Sanofi garante 
a todas as funcionárias 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 funcionários, garante o 
direito à licença paternidade por 
15 dias corridos, nas duas primeiras 
semanas após o nascimento do (a) 
filho (a) ou adoção. 

A Sanofi adota uma política 
abrangente de benefícios que 
busca ir além das obrigações legais. 
Atualmente este pacote inclui: vale-
-refeição ou refeitório (dependendo 
da localidade); vale-transporte, 
transporte gratuito (dependendo 
da localidade); concessão de 
automóveis (aos empregados 
elegíveis); seguro de vida e de 
acidentes pessoais; assistência 
médica (com variação de valor de 
reembolso e de rede credenciada, 
de acordo com o nível hierárquico) 
e odontológica; reembolso de 
medicamentos; cobertura para 
incapacidade/invalidez; licença- 
-maternidade e paternidade (exceto 
para estagiários e aprendizes) – 
(veja quadro ao lado); creche 
ou auxílio-creche (dependendo 
da localidade); plano de 
aposentadoria complementar (aos 
empregados elegíveis); empréstimo 
consignado; participação nos 
lucros (exceto para estagiários 
e aprendizes); parcerias para 
descontos em cursos, restaurantes, 
academias, entre outros.

Bem me Care

O Programa de apoio pessoal Bem 
Me Care, implementado para toda 
a Sanofi em 2016, contribui com o 
bem-estar e qualidade de vida dos 
funcionários. O serviço, realizado 
em parceria com a Optum, é 
direcionado para encaminhamento 
e aconselhamento de funcionários 
e familiares (cônjuge e 
dependentes, inscritos no plano de 
saúde) em: assistência psicológica; 
serviço social; orientação jurídica; 
e consultoria financeira – incluindo 
orientação para captação de 
recursos externos, caso seja uma 
necessidade do funcionário.

Por telefone, o funcionário pode 
entrar em contato com uma 
equipe profissional composta 
por psicólogos, psiquiatras, 
assistentes sociais, advogados e 
consultores financeiros. Durante o 
aconselhamento, que é sigiloso 
e pode durar até seis sessões, 
dependendo do tipo de situação, 
o funcionário recebe auxílio desta 
equipe na busca da resolução de 
grande parte das dificuldades de 
ordem pessoal. A ligação é gratuita 
de qualquer lugar do Brasil, com 
atendimento 24 horas durante toda 
a semana.

Qualidade de vida no trabalho

Em 2016, a Sanofi realizou um 
projeto piloto em home office, 
envolvendo um grupo de 50 
funcionários, estendendo o trabalho 
remoto para liderados, além das 
lideranças que já usufruíam do 
recurso, um dia por semana. 
A iniciativa somou ganho de 
qualidade de vida no trabalho 
e aumentou a produtividade da 
equipe em até 22%, elevando 
o índice de satisfação dos 
colaboradores. 

O projeto é um case institucional 
da Sanofi no Brasil, compartilhado 
com a Sanofi Global, um projeto 
de relacionamento com o público 
interno que trabalha a confiança 
em equipe. O piloto de home 
office também está alinhado à 
estrutura do novo prédio sede da 
Sanofi no Brasil, projeto para 2017, 
dimensionado para um volume de 
20% a 30% de colaboradores em 
trabalho remoto.

UMA POLÍTICA ABRANGENTE DE 
BENEFÍCIOS QUE BUSCA IR ALÉM 
DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS
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HUMANIZAÇÃO DO  
AMBIENTE HOSPITALAR

Na área da saúde, são desenvolvidos 
ou apoiados programas com 
o objetivo de contribuir com a 
recuperação dos pacientes por meio 
de atividades culturais e artísticas. 
As atividades são gerenciadas 
por equipes multidisciplinares, 
contribuindo para a conexão dos 
pacientes com a realidade fora dos 
hospitais, possibilitando quebra na 
rotina hospitalar com momentos de 
distração e entretenimento.  

Arte nos Hospitais

A ONG Canto Cidadão realiza a 
apresentação teatral com o tema 
“ViOuviVivi: Boas Imagens, Boas 
Palavras, Bons Encontros”. Foram 
1.058 esquetes teatrais montadas e 
apresentadas ao longo de 2016, em 
10 hospitais do Estado de São Paulo, 
com o patrocínio da Sanofi.

Dengo

Em 2016, a Sanofi apoiou o projeto 
Dengo, que levou a 2.617 crianças 
e jovens em situação de internação 
hospitalar ou em Centros para 
Crianças e Adolescentes (CCAs), 
o acesso ao conteúdo do Museu 
da Língua Portuguesa por meio de 
jogos, conversas e leituras.

A Academia One Sanofi é o portal 
de treinamento e-learning que reúne 
todas as iniciativas educacionais 
para os colaboradores, atuantes 
em diversas regiões do Brasil. A 
plataforma oferece uma grade 
diversificada de cursos a fim de 
treinar e capacitar os profissionais. 

Os treinamentos são dinâmicos e 
abordam conhecimento técnico 

2015 2016

Número total de horas de treinamento 159.158 178.951

Número total de participantes nos treinamentos registrados 50.461 58.753

Média de horas de treinamento por participante 3,15 3,04

*Não foi possível discriminar os dados por gênero e categoria funcional, devido a dificuldades de harmonização dos sistemas utilizados. Os dados se referem aos treina-
mentos presenciais e à distância, com conteúdos de liderança, soft skills para líderes e não líderes e treinamentos técnicos.

sobre produtos e sistemas; 
processos; estilos comportamentais; 
liderança; carreira; e programas 
específicos sobre as competências, 
os negócios e a estratégia da 
organização.

A ferramenta contribuiu para a 
consolidação de dados sobre 
treinamento e permitiu uma 
análise aprofundada sobre 

NÚMERO MÉDIO DE HORAS DE TREINAMENTO POR ANO E POR EMPREGADO, 
DISCRIMINADO POR GÊNERO E CATEGORIA FUNCIONAL* 404-1

Treinamentos 103-1, 103-2 E 103-3

as competências a serem 
aperfeiçoadas. Também melhorou 
o processo de aprendizagem, 
aumentando a adesão, o ganho 
de conhecimento e o preparo dos 
colaboradores para a conquista 
dos objetivos estratégicos da 
empresa.
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Música nos Hospitais

De 2004 a 2016, a Sanofi e a 
Associação Paulista de Medicina, 
em parceria com o Ministério da 
Cultura, realizaram concertos 
gratuitos de música instrumental em 
hospitais públicos brasileiros. Foram 
177 apresentações, com alcance 
de mais de 55 mil pessoas em 68 
hospitais – 37 na capital e 21 em 
outros municípios paulistas –, além 
de 10 em outras regiões do Brasil. 
Para proporcionar os benefícios 
da música a todos os pacientes, 
especialmente aos que não 
podem deslocar-se até o local de 
apresentação da orquestra, desde 
2009, o grupo leva o espetáculo 
para os quartos e corredores. 

Doutores da Alegria 

Por meio da Lei Rouanet, as 
atividades da associação Doutores 
da Alegria foram patrocinadas pela 
Sanofi em 2012, 2014 e 2015. Atuante 
desde 1991, realiza visitas de 
palhaços a crianças hospitalizadas 
e promove cursos na linguagem 
do palhaço voltados a diversos 
públicos.

Em 2015, a Sanofi apoiou a 
realização de mais de 8.500 visitas 
em 11 hospitais públicos de São 
Paulo e Recife, e a realização do 
projeto Plateias Hospitalares com 
mais de 60 apresentações, em 8 
hospitais, alcançando mais de 11,5 
mil pessoas.

Crédito: Nina Jacobi (Hospital Geral do Grajaú, São Paulo).
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“A Sanofi é uma empresa muito diversa. 
Temos pessoas com diferentes níveis 
de conhecimento, de experiência. 
O desafio do Comitê é potencializar 
essa diversidade, valorizar cada 
colaborador, agregar valor ao 
negócio, gerando resultados positivos 
para as pessoas e para a companhia.” 

Danielle Dockhorn
Chief of Staff e Líder do  
Women’s and Diversity Council Brasil 

18 mil 
atletas participantes da 

2ª Corrida e Caminhada 

Inclusão a Toda Prova

PROMOÇÃO DA  
DIVERSIDADE E INCLUSÃO 

A Sanofi foi a única empresa 
farmacêutica a receber o Selo 
Pró-Equidade de Gênero e Raça, 
concedido pelo governo federal, 
em 2015, a 68 empresas. Um 
reconhecimento decorrente de 
processos internos realizados nos 
últimos anos com o objetivo de 
proporcionar um ambiente inclusivo, 
que contribua para a diversidade.

A companhia também participa do 
Movimento Mulher 360, iniciativa que 
reúne empresas interessadas em 
contribuir com o empoderamento 
econômico da mulher brasileira 
em uma visão 360 graus a partir do 
fomento, da sistematização e da 
difusão de avanços nas políticas 
e nas práticas empresariais e do 
engajamento da sociedade no 
tema. Entre as ações de promoção 

ao equilíbrio de gênero realizadas 
pela Sanofi, constam:

•  Em 2016, 41 mulheres ocuparam 
cargos de diretoria, 281 de 
gerência e 111 de chefia e/ou 
coordenação; 

•  Salários iguais para o mesmo 
cargo e a mesma experiência.

Em 2015 foi constituído o Comitê 
de Diversidade e Equilíbrio de 
Gêneros, uma das prioridades 
da Sanofi no mundo, com um 
desdobramento para todas as 
operações da Sanofi, inclusive 
no Brasil. No País, a atuação do 
Comitê envolveu a compreensão 
das barreiras à diversidade. Uma 
pesquisa foi realizada com 76% 
dos colaboradores para mapear 

as oportunidades de melhoria, 
identificar possíveis barreiras e definir 
as iniciativas. Como primeira ação, 
foi identificada a oportunidade 
de discussão sobre os principais 
índices de igualdade de gêneros e 
comprometimento da liderança.  

Outra pesquisa foi realizada em 2016, 
envolvendo grupos de discussão 
com pessoas de diferentes áreas e 
níveis funcionais para compreender 
outras barreiras à diversidade, 
segundo a visão de públicos de 
gerações diferentes. Foi identificado 
que a promoção à diversidade 
vai além da equidade entre os 
gêneros. Ao longo do ano houve 
continuidade ao desenvolvimento 
do plano de ação, a ser executado 
em 2017, focando cada vez mais em 
diversidade e inclusão. 

TEMA ESTRATÉGICO SANOFI
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II Inclusão a Toda Prova – Corrida 
e Caminhada em Comemoração 
ao Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência

Em celebração ao Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência, a 
Sanofi patrocinou a II Inclusão a 
Toda Prova. Em 2016, via Lei de 
Incentivo ao Esporte. O evento, 
que visa fomentar a inclusão de 
pessoas com deficiência no mundo 
esportivo, foi organizado pelo 
Instituto Olga Kos, organização que 
atende pessoas com deficiência 
intelectual. A Sanofi marcou 
presença no local com uma tenda, 
que proporcionou sessão gratuita 
de fotos aos visitantes – na Árvore 
da Diversidade –, cenografia 
que apresentou o tema “Somos 
diferentes e únicos na árvore da 
vida”. Ao final do evento, a árvore foi 
doada ao Instituto Olga Kos, como 
agradecimento pela participação 
da Sanofi na ação.

Apoio a iniciativas inclusivas

Sorriso Especial

Apoiado pela Sanofi em 2016, por 
meio do FUMCAD, o Instituto Sorrir 
pra Vida realizou o projeto Sorriso 
Especial, prestando tratamento 
odontológico para crianças com 
deficiência, doenças sistêmicas, 
doenças infectocontagiosas, 
alterações comportamentais 
e temporais, e em tratamento 
oncológico em São Paulo (SP). 
Os pacientes portadores de 
necessidades especiais e em 
tratamento oncológico requerem 
um tratamento odontológico 
especializado pelas limitações de 
seu estado de saúde. 

Dorinateca

A Sanofi patrocinou a biblioteca 
digital para deficientes visuais da 
Fundação Dorina Nowill, lançada 
em 2015. São mais de 4.400 títulos 
no acervo online, nos formatos 

de audiolivro e digital acessível 
DAISY (que permite uma grande 
ampliação das letras).  

Apoio à inclusão de crianças  
com deficiência

A Sanofi apoiou dois projetos do 
Instituto Mara Gabrilli, de apoio 
à inclusão de crianças com 
deficiência.

Campanha Dê uma Ajudinha  
a Si Mesmo, reveja seus Conceitos 

A Sanofi patrocinou os filmes da 
campanha Dê uma Ajudinha a Si 
Mesmo, do Instituto Mara Gabrilli, 
que tem como protagonista o ator 
Ariel Goldenberg, protagonista do 
filme “Colegas”, que conta a história 
de três amigos com Síndrome de 
Down apaixonados por cinema.

A campanha de quatro episódios 
aborda situações que demonstram 
a falta de experiência e de trato 
com pessoas com deficiência, 
apresentadas de forma cômica.

livro “Brinquedos e Brincadeiras 
Inclusivas”

Em 2015, a companhia apoiou a 
produção do livro “Brinquedos e 
Brincadeiras Inclusivos” do Instituto 
Mara Gabrilli, para incentivar pais e 
educadores a criarem brinquedos 
e brincadeiras adaptados para 
crianças com deficiência de zero 
a 12 anos. As propostas do livro 
podem ser desenvolvidas com 
materiais recicláveis. 

O livro foi lançado na Feira 
Internacional de Tecnologias 
em Reabilitação, Inclusão e 
Acessibilidade. O Instituto Mara 
Gabrilli realizou oficinas gratuitas 
para ensinar a produção caseira 
de brinquedos inclusivos.
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07. 
Planeta  
Saudável 
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A Sanofi avalia constantemente 
seus processos com o objetivo 
de aprimorar o uso racional dos 
recursos naturais, principalmente 
da água, importante para o 
desenvolvimento dos produtos 
da companhia. A gestão envolve 
investimentos para ganhos de 
eficiência também na gestão de 
resíduos, na redução das emissões 
de gases de efeito estufa (GEE) e no 
consumo de energia. 

A companhia possui sistemas de 
gestão de prevenção específicos, 
focados na segurança e saúde 
ocupacionais, e na proteção 

ambiental, os quais são auditados 
regularmente. Todos os projetos de 
desenvolvimento e lançamentos 
de produto têm seus riscos de 
segurança, saúde e meio ambiente 
avaliados. A Sanofi não recebeu 
multas significativas referentes a 
temas ambientais no período1. 419-1

Anualmente, são realizadas 
campanhas de comunicação 
interna, compartilhando as 
principais iniciativas da organização 
e estimulando o compromisso 
ambiental individual de cada 
empregado. 

1. Para padronização dos indicadores do 
relatório, são consideradas “multas significa-
tivas” aquelas acima de R$ 300 mil.

AVANÇOS SISTEMÁTICOS 
COM BASE NA MELHORIA 
CONTÍNUA DE PROCESSOS 
103-1, 103-2, 103-3 E 201-2

 

“A Sanofi tem o objetivo de reduzir 
a sua pegada ambiental e ser 
referência em meio ambiente, 
globalmente. Trabalhamos com 
metas anuais de redução do 
consumo de energia, de emissão 
de CO2, de geração de resíduos e 
de consumo de água.” 

luciana Schuetze
Gerente de HSE  
(Health, Safety and Environment) 
da fábrica de Campinas (SP) 
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Atenta a esses pontos, a Sanofi 
desenvolve iniciativas para mitigar 
possíveis impactos, como reduzir 
o impacto de suas atividades por 
meio de inovação e investindo 
em tecnologias de ponta com 
retorno rápido ao investimento; 
reduzir as emissões nos sites 
industriais e provenientes do 
transporte de medicamentos; 
fornecer soluções para prevenir 
e responder aos impactos das 
mudanças climáticas na saúde, 
contribuindo para antecipar esses 

impactos na saúde, analisando 
seu portfólio para oferecer serviços 
e produtos melhores e adaptados 
para abordar futuras doenças 
transmitidas por vetores e doenças 
respiratórias decorrentes da 
poluição do ar, incluindo alergias.

Também considera os seguintes 
riscos e oportunidades motivados 
por mudanças climáticas com 
potencial de gerar mudanças 
substanciais em operações, receitas 
ou despesas: contexto regulatório; 

Prevenção e mitigação de impacto 201-2, 103-1, 103-2 E 103-3

 

ENERGIA, EMISSÕES E RESÍDUOS 103-1, 103-2 E 103-3

Energia

O consumo de energia indireta 
da Sanofi totalizou 140.428,9 GJ 
em 2015 e 131.352,51 GJ em 2016, 
ano em que foram incluídos os 
dados do Centro de Distribuição 
de Guarulhos, que iniciou sua 
operação ao final de 2015. 

Consumo de  
Energia Direta total  
(GJ)

Fonte 20151 20162

GLP 347,00 252,00

Gás natural seco 107.921,00 109.568,00

Diesel 434,81 1.423,81

Total 108.702,81 111.243,81

1. Dados das fábricas de Campinas (SP) e Suzano (SP). 
2. Considera dados das fábricas de Campinas, Suzano e do Centro de Distribuição de Guarulhos – todos no Estado de São Paulo. 

CONSUMO DE ENERGIA DIRETA  
302-1, 302-2

taxa de carbono (os impostos sobre 
o carbono geram riscos financeiros); 
impacto físico (algumas das 
instalações da companhia estão 
localizadas em zonas geográficas 
de eventos climáticos extremos); 
acesso a recursos naturais (uma 
redução na biodiversidade pode 
afetar o potencial de pesquisa e 
desenvolvimento quando se trata 
de identificar novas moléculas 
farmacêuticas); risco reputacional; 
risco financeiro; e risco à saúde.

Destaque para o evento Planet 
Mobilization, realizado em 2016, 
na sede da Sanofi no Morumbi, e 
fábricas de Campinas e Suzano 
– todas no Estado de São Paulo 
– com o objetivo de disseminar 
as melhores práticas ambientais 
globais da Sanofi, alinhar com todos 
os funcionários as prioridades dos 
desafios ambientais da empresa, e 
como é possível reduzir o impacto 
ambiental das atividades da 
Sanofi coletivamente. Os eventos 
tiveram a presença de executivos 
internacionais da companhia, além 
de stakeholders externos. 
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“Pela primeira vez, a Sanofi Brasil realizou 
o inventário de suas emissões de CO2 
considerando a distribuição de produtos. 
Trata-se de um estudo importante para 
identificarmos nossa pegada ambiental e 
tomar ações que minimizem nosso impacto.” 

Danielle Godoy
Gerente de HSE (Health, Safety and Environment) do Centro de 
Distribuição da Sanofi, em Guarulhos (SP)

EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA (ESCOPO 1) 305-1

20151 

(em toneladas de CO2)
20162 

(em toneladas de CO2)

Emissões diretas de gases de efeito estufa  
(escopo 1) por fonte

Geração de eletricidade, vapor, calor ou energia 5.510,0 5.624,0

Outros processos de combustão 0,0 154,0

Combustão móvel para transportes em geral 0,0 128,0

Emissões indiretas (escopo 2) 

Geração de eletricidade, calor ou vapor comprados 1.143,0 1.461,37

Outras emissões indiretas (escopo 3) 

Viagens de negócios de empregados - 33,8

Transporte de produtos - 3.600.000,0

Total das emissões diretas e indiretas 6.653,0 3.607.401,13

Obs.: Cálculo considera a metodologia GHG Protocol.
1. Dados das fábricas de Campinas (SP) e Suzano (SP). 
2 .Considera dados das fábricas de Campinas, Suzano e do Centro de Distribuição de Guarulhos – todos no Estado de São Paulo. 

Unidade 2015 2016

Campinas 8,58 6,50

Suzano 18,80 23,70

ÍNDICE DE TONELADAS DE CO2 EMITIDAS A CADA 1.000.000 
UNIDADES COMERCIAIS DE MEDICAMENTOS PRODUZIDAS
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Emissões

Na unidade de Suzano (SP), foram 
reduzidas 258 toneladas de CO2 em 
2015 e 248 toneladas em 2016 (fonte: 
escopos 1 e 2). Em Campinas (SP), a 
redução foi de 134 toneladas de CO2 
em 2016 (fonte: escopo 1).305-5

Em relação às emissões de 
substâncias que destroem a 
camada de ozônio, as fábricas 
de Suzano (SP), de Campinas 
(SP) e da Medley emitiram juntas 
0,09 toneladas de gás R-22 em 
2015, e 0,097 em 2016. O Centro 
de Distribuição de Guarulhos (SP), 
cujas operações foram iniciadas 
em outubro de 2015, emitiu 1.430 
toneladas de HFC em 2016.  
305-6 , 103-1, 103-2 E 103-3

Redução das emissões  
na Força de Vendas 103-1, 103-2 E 103-3

As emissões de CO2 pelos carros da 
Força de Vendas representam um 
dos maiores impactos ambientais 
na indústria farmacêutica. Para 
reduzir este volume de emissões, 
foram realizadas campanhas de 
conscientização e incentivo à 
adoção do etanol como combustível 
preferencial em duas frentes:  
1. Parceria da fábrica de Campinas 
(SP) com a Ecofrotas; e 2. Programa 
Frota Consciente – na sede da 
Sanofi, no Morumbi (SP). Ambos os 
projetos seguem as diretrizes da 
metodologia GHG Protocol, para 
calcular as emissões de CO2 da frota 
de veículos das empresas.

As ações de sensibilização, além 
incentivar o uso deste combustível, 
conscientizaram funcionários sobre 
os benefícios do uso do etanol em 
relação ao meio ambiente.

Resíduos recicláveis 301-3

No Centro de Distribuição de 
Guarulhos (SP), a gestão de 
resíduos recicláveis é realizada pela 
equipe de HSE (Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente) da DHL, sendo a 
logística reversa das embalagens 
dos medicamentos realizada 
pela Sanofi. O número de co-
processamento reflete parcialmente 
a realidade, pois, devido ao tempo 
de processo de isenção fiscal, os 
medicamentos são armazenados 
até a concessão da autorização do 
governo para serem destruídos.

Na unidade de Suzano (SP), em 2015, 
o controle dos resíduos destinados 
melhorou, razão pelo qual a 
quantidade de resíduos para cada 
1.000 unidades produzidas aumentou.

Em 2017 será realizado um workshop 
sobre gestão de resíduos com o 
objetivo de serem criadas soluções 
para a redução da geração. 
As ideias serão estudadas e 
estruturadas pelo departamento 
de HSE, e desenvolvido o plano de 
ação.

PERCENTUAL DA FROTA 
QUE UTILIZOU ETANOL 
COMO COMBUSTÍVEL 
POR ANO

61%2015 66%2016

SÃO PAULO, SEDE MORUMBI

92%2015 95%2016

FÁBRICA CAMPINAS (SP)
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Unidade 2015 2016

Campinas 8,8 8,3 

Suzano 7,5 7,5  

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

resíduos não perigosos  
(em toneladas) 20151 20162

Compostagem 0,4 0,4

Reciclagem 1.739,0 1.937,1

Coprocessamento (recuperação de energia) 0,0 8,1

Incineração (queima de massa) 0,0 41,2

Aterro sanitário 387,8 402,6

Total 2.127,2 2.389,4

resíduos perigosos  
(em toneladas) 2015 2016

Reciclagem 31,1 18,4

Coprocessamento (recuperação de energia) 415,3 397,1

Incineração (queima de massa) 163,5 32,0

Aterro sanitário 84,6 1,0

Outros – tratamento de efluentes da fábrica de 
Suzano 24,0 24,0

Total 718,5 472,5

1. Dados das fábricas de Campinas (SP) e Suzano (SP). 
2. Considera dados das fábricas de Campinas, Suzano e do Centro de Distribuição de Guarulhos – localizados no Estado de São Paulo.

PESO TOTAL DE RESÍDUOS, DISCRIMINADO POR TIPO  
E MÉTODO DE DISPOSIÇÃO 306-2

Até 2016, 114 identidades de 
produtos (SKUs) da Sanofi, 
produzidos na fábrica de 
Suzano (SP), receberam o selo 
FSC na embalagem1. Em 2014, 
a Sanofi celebrou a assinatura 
de um compromisso com seus 
fornecedores, a fim de inserir o 

Selo FSC na embalagem de produtos

selo FSC nas embalagens de 
seus medicamentos produzidos 
localmente. O selo indica que a 
matéria-prima florestal utilizada 
para a fabricação da embalagem 
possui origem ecologicamente 
correta, economicamente viável e 
socialmente justa. 

1 O Forest Stewardship Council (FSC), é uma organização independente, não governamental, sem finalidade econômica, criada para 
promover o manejo florestal responsável no mundo. Por meio de seu sistema de certificação, o selo FSC reconhece e identifica a pro-
dução responsável dos produtos florestais, permitindo que os consumidores e as empresas tomem decisões conscientes de compra, 
beneficiando as pessoas, o meio ambiente e agregando valor aos negócios.
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Ecodesign  
nas embalagens  
de Dermacyd
 
A Sanofi reduziu 11% do peso do frasco de 
Dermacyd e economizou 40 toneladas de plástico 
por ano. A embalagem ganhou, ainda, um design 
moderno e atrativo aos consumidores.

O resultado é consequência da remodelagem 
das embalagens da linha Dermacyd, um processo 
criativo de um novo conceito de frasco e tampa. 
O projeto de engenharia foi desenvolvido por 
uma equipe multifuncional, envolvendo as áreas 
de Marketing, Desenvolvimento de Embalagens, 
Compras, Controle de Qualidade e Produção.

A evolução dos testes físicos, dimensionais e na linha 
de embalagem constatou a oportunidade de reduzir 
o peso dos frascos, refletindo na redução do uso de 
material para a fabricação. 

Frasco de Dermacyd

40
toneladas de plástico 

economizadas por ano

“A redução do consumo de recursos 
naturais, a gestão de resíduos e as 
emissões integram nosso planejamento 
estratégico. Na fábrica de Suzano (SP), 
valorizamos o ecodesign. Nosso objetivo 
é repensar o tamanho das embalagens, 
o volume de material para produção 
agregando valor ambiental.” 

Mauro Motta
Gerente de HSE (Health, Safety and Environment) 
da fábrica de Suzano (SP) 
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A Sanofi no Brasil realiza a gestão 
do uso de água na produção dos 
medicamentos com o objetivo de 
consumir cada vez menos o recurso. 
São esforços que contribuíram com 
a redução significativa no volume 
de água utilizado por unidade de 
medicamento produzida. 

Nas operações de Campinas (SP), 
são realizados projetos visando à 
melhor utilização de água no site. 
A área de Engenharia de Utilidades 
é responsável pela gestão dos 
projetos e gerenciamento do tema. 
Para 2017, é esperada a redução de 
pelo menos 10% do volume de água 
consumido.

14%
de redução  

na fábrica de Suzano

17%
de redução  

na fábrica de Campinas

Em 2016, houve redução nas  
duas fábricas em operação no 

Brasil – no Estado de São Paulo –,  
em comparação a 2015:

Fonte 20151 20162

Água subterrânea (poço) 139.008 106.643

Concessionária/empresa de abastecimento 147.110,2 111.838,1

Total 286.118,2 218.481,1

1. Dados das fábricas de Campinas (SP) e Suzano (SP). 
2. Considera dados das fábricas de Campinas, Suzano e do Centro de Distribuição de Guarulhos – localizadas no Estado de São Paulo. 

TOTAL DE RETIRADA DE ÁGUA POR FONTE (M3) 303-1

CONSUMO DE ÁGUA A CADA 1.000 UNIDADES 
DE MEDICAMENTOS PRODUZIDAS (M3)

Unidade 2015 2016

Campinas 0,48 0,39

Suzano 0,96 0,9

GESTÃO RESPONSÁVEL DA ÁGUA 103-1, 103-2 E 103-3

Na fábrica de Suzano (SP), 
como parte do programa de 
conservação de água, serão 
realizados nos próximos anos 
a instalação de Estação de 
Tratamento de Efluentes (ETE) 
para reúso da água nas torres 
de refrigeração e a instalação da 
Estação de Tratamento de Água 
(ETA) para pré-tratamento de 
água subterrânea para uso no 
processo produtivo.

O Centro de Distribuição de 
Guarulhos (SP) não possui 
consumo de água relacionado 
aos seus processos e, sim, apenas 
ao consumo humano. Nos 
banheiros, 77% da água utilizada 
para descarga é de reúso. As 
unidades da Sanofi não impactam 
significativamente fontes hídricas.

TEMA ESTRATÉGICO SANOFI

67

RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 2015-2016
PlANeTA SAuDÁVel: uSO reSPONSÁVel DOS reCurSOS



Descarte de água 2015 2016

Campinas 14.021,7 15.570

Suzano 124.125 85.921,9

CD Guarulhos  - 1.560

Total 138.146,7 101.491,9

Obs.: Todos os efluentes gerados nas fábricas de Suzano (SP) e de Campinas (SP) são previamente encaminhados para a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) interna 
para correção de pH, de forma a atender aos limites estabelecidos pelo Artigo 19A do Decreto 8.468/76, antes do envio para Rede Pública. Posteriormente são descarta-
das na rede pública. O Centro de Distribuição de Guarulhos (SP) reporta os dados a partir de 2016. 103-1, 103-2 E 103-3

DESCARTE TOTAL DE ÁGUA, DISCRIMINADO 
POR QUALIDADE E DESTINAÇÃO (M3) 306-1

Água reciclada e reutilizada* 2015 2016

Volume total de água consumida (EN8) 286.118,2 218.481,1

Volume de água reutilizada/reciclada 51.440,6 42.520,4

Índice de recirculação (%) 18% 19%

*Escopo: Campinas (SP) e Suzano (SP).

PERCENTUAL E VOLUME TOTAL DE ÁGUA RECICLADA E REUTILIZADA 303-3

Florestas do Futuro  
305-5 , 103-1, 103-2 E 103-3

Ao final de 2016, a Sanofi firmou 
uma parceria com a Fundação 
SOS Mata Atlântica. Como parte do 
programa Florestas do Futuro, serão 
plantadas 15 mil mudas de espécies 
nativas da Mata Atlântica em 2017, 
em uma área devastada, localizada 
a 20 km da fábrica de Campinas 
(SP), região com alto déficit de 
cobertura florestal, na divisa entre o 
município e Jaguariúna, no Estado 
de São Paulo. 

O projeto prevê a manutenção 
da área por 5 anos. O objetivo 
é mitigar parte das emissões do 
processo produtivo da Sanofi no 
Brasil e, principalmente, auxiliar na 
estabilidade hídrica da região. Trata-
-se de uma área estratégica para a 
cidade 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. 
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Sobre este 
relatório 102-40, 102-42, 102-43 E 102-44

O Relatório de Responsabilidade 
Corporativa da Sanofi é um 
material de cunho institucional, 
sem finalidade comercial ou 
promocional, e abrange os 
principais destaques relacionados 
aos temas materiais da companhia, 
referentes às atividades do biênio 
2015-2016, de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro, no Brasil. 102-45, 102-50,  

102-51 E 102-52

Esta publicação foi elaborada de 
acordo com as diretrizes da versão 
Standards da Global Reporting 
Initiative (GRI), opção Essencial, 
metodologia internacional de 
comunicação de resultados. A 
Sanofi apresenta aos pacientes, 
clientes, fornecedores, comunidade 
do setor de saúde, e à sociedade 
como um todo os destaques das 
operações dos últimos dois anos. Os 
dados qualitativos e quantitativos 
apresentam o desempenho 
da companhia, as diretrizes do 
negócio e o relacionamento com as 
principais partes interessadas.  
102-54, 102-51, 102-52

Os temas abordados neste relatório 
foram definidos a partir do mais 
recente processo de materialidade 
da Sanofi (leia mais em Visão de 
Futuro, pág. 24). Eventuais variações 
de escopo e reformulações de 
dados são descritas no Sumário GRI 
ou em notas de rodapé ao longo do 
texto. O relatório não foi submetido 
a uma verificação externa. Dúvidas 
ou comentários sobre a publicação 
devem ser enviados para 
responsabilidadecorporativa@sanofi.
com. 102-46, 102-48, 102-49, 102-53, 102-56

Qualquer informação médica 
aqui veiculada não substitui, 
em qualquer hipótese, as 
recomendações de profissionais de 
saúde competentes. 
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GrI Standard Divulgação Página/ 
resposta Omissão

Correlação com os  
17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONu

GrI 102:  
Divulgações 
gerais 2016

102-1 Nome da organização 6

102-2 Atividades, marcas, produtos e 
serviços 16, 32 e 33

102-3 Localização da sede da 
organização 16

102-4 Localização das operações 06

102-5 Natureza da propriedade e 
forma jurídica 06

102-6 Mercados atendidos 06

102-7 Porte da organização 06 e 16

102-8 Informações sobre empregados 
e outros trabalhadores 53

3. Saúde e bem-estar

8.  Trabalho decente e 
crescimento econômico

12.  Consumo e produção 
responsáveis

102-9 Cadeia de fornecedores 35

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

14 e 16

102-11 Abordagem do princípio da 
precaução 29 e 30

102-12 Iniciativas externas 29 e 31

102-13 Membros em associações 31

102-14 Declaração do decisor mais 
graduado 5

102-16 Valores, princípios, padrões e 
normas de comportamento 10 16.  Paz, justiça e  

instituições eficazes

102-18 Estrutura de governança 20 e 21

Sumário de Conteúdo da GRI 102-55
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GrI Standard Divulgação Página/ 
resposta Omissão

Correlação com os  
17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONu

GrI 102:  
Divulgações 
gerais 2016

102-40 Lista de grupos de stakeholders 69

102-41 Acordos de negociação 
coletiva 53 8.  Emprego digno e 

crescimento econômico

102-42 Identificação e seleção de 
stakeholders 69

102-43 Abordagem para engajamento 
de stakeholders 69

102-44 Principais tópicos e 
preocupações levantadas 69

102-45 Entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras 
consolidadas

14

102-46 Definição do conteúdo do 
relatório limites 69

102-47 Lista de tópicos materiais 25

102-48 Reformulações de informações 69

102-49 Alterações no relatório 69

102-50 Período coberto pelo relatório 69

102-51 Data do relatório mais recente 69

102-52 Ciclo de emissão 69

102-53 Ponto de contato para 
perguntas sobre o relatório 69

102-54 Opção de acordo do Padrão 
GRI 69

102-55 Sumário de conteúdo GRI 69

102-56 Asseguração externa
sem 
asseguração
externa
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GrI Standard Divulgação Página/ 
resposta Omissão

Correlação com os  
17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONu

GrI 103:  
Forma de gestão

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 25

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 25

103-3 Evolução da forma de gestão 25

GrI 201:  
Desempenho 
econômico 

201-2 Implicações financeiras e outros 
riscos e oportunidades em decorrência 
de mudanças climáticas

61 e 62

8.  Trabalho decente e 
crescimento econômico

13.  Ação contra a mudança 
global do clima

GrI 103:  
Forma de gestão

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 61 e 62

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 61 e 62

103-3 Evolução da forma de gestão 61 e 62

GrI 203:  
Impacto Econômico 
Indireto

203-2 Impactos indiretos significativos 18, 38, 42, 52 
e 62

3.  Saúde e bem-estar

8.  Trabalho decente e 
crescimento econômico

GrI 103:  
Forma de gestão 

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 42 e 62

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 42 e 62

103-3 Evolução da forma de gestão 42 e 62

GrI 302:  
Energia

302-1 Energia consumida dentro da 
organização 62

3. Saúde e bem-estar

7. Energia acessível e limpa

13.  Combater as alterações 
climáticas

302-2 Energia consumida fora da 
organização 62

3. Saúde e bem-estar

7. Energia acessível e limpa

13.  Combater as alterações 
climáticas
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GrI Standard Divulgação Página/ 
resposta Omissão

Correlação com os  
17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONu

GrI 103:  
Forma de gestão

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 62

3. Saúde e bem-estar
6. Água potável e saneamento

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 62

3. Saúde e bem-estar
6. Água potável e saneamento

103-3 Evolução da forma de gestão 62

3. Saúde e bem-estar
6. Água potável e saneamento
8.  Promover crescimento 

econômico
12.  Consumo e produção 

responsáveis

GrI 303:  
Água

303-1 Retirada de água por fonte 67

303-3 Água reciclada e reutilizada 68

GrI 103:  
Forma de gestão

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 63

3. Saúde e bem-estar
6. Água potável e saneamento

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 63

3. Saúde e bem-estar
6. Água potável e saneamento

103-3 Evolução da forma de gestão 63

3. Saúde e bem-estar
6. Água potável e saneamento
8.  Promover crescimento 

econômico
12.  Consumo e produção 

responsáveis

GrI 305:  
Emissões

305-1 Emissões diretas de gases de 
efeito estufa (GEE) (Escopo 1) 63

3. Saúde e bem-estar
13.  Ação contra a mudança 

global do clima
14. Vida na água
15. Vida terrestre

305-5 Redução de emissões de gases 
de efeito estufa (GEE) 64 e 68

3. Saúde e bem-estar
13.  Ação contra a mudança 

global do clima
14. Vida na água
15. Vida terrestre

305-6 Emissões de substâncias que 
destroem a camada de ozônio (SDO) 64

3. Saúde e bem-estar
13.  Ação contra a mudança 

global do clima
14. Vida na água
15. Vida terrestre
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GrI Standard Divulgação Página/ 
resposta Omissão

Correlação com os  
17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONu

GrI 103:  
Forma de gestão

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 64 e 68

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 64 e 68

103-3 Evolução da forma de gestão 64 e 68

GrI 306:  
Efluentes e resíduos 

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

68

3. Assegurar saúde e bem-estar

6. Água potável e saneamento

12.  Consumo e produção 
responsáveis

306-2 Resíduos, discriminado por tipo e 
método de disposição 65

3. Assegurar saúde e bem-estar

12.  Consumo e produção 
responsáveis

GrI 103:  
Forma de gestão 

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 67 e 68

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 67 e 68

103-3 Evolução da forma de gestão 67 e 68

GrI 401:  
Emprego

401-3 Retorno ao trabalho após 
licença-maternidade/paternidade 53 e 54 5.  Promover igualdade  

de gênero

GrI 103:  
Forma de gestão 

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 53

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 53

103-3 Evolução da forma de gestão 53

GrI 404:  
Treinamento e 
educação 

404-1 Média de horas de treinamento 
por ano por empregado 53 e 56

4.  Assegurar a educação  
de qualidade

5.  Alcançar a igualdade  
de gênero

8.  Promover crescimento 
econômico
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GrI Standard Divulgação Página/ 
resposta Omissão

Correlação com os  
17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONu

GrI 103:  
Forma de gestão 

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 56

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 56

103-3 Evolução da forma de gestão 56 

GrI 405:  
Diversidade e 
Igualdade de 
Oportunidades

405-1 Composição dos grupos 
responsáveis pela governança e 
discriminação de empregados por 
grupos minoritários

21

Em 2017, 
a Sanofi 
realizará 
um censo, 
a fim de 
atualizar o 
indicador 
em 
questão.

5.  Promover igualdade  
de gênero

8.  Promover crescimento 
econômico 

10.  Redução das  
desigualdades

GrI 103:  
Forma de gestão

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 21

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 21

103-3 Evolução da forma de gestão 21

GrI 415:  
Políticas Públicas 415-1 Doação a partidos políticos 51 16.  Paz, justiça e  

instituições eficazes

GrI 103:  
Forma de gestão 

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 51

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 51

103-3 Evolução da forma de gestão 51

GrI 416:  
Saúde e Segurança 
do cliente

416-1 Percentual de categorias de 
produtos e serviços significativas para 
as quais são avaliados impactos na 
saúde

32
3. Saúde e bem-estar

12.  Consumo e produção 
responsáveis

75

RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 2015-2016
SOBRE ESTE RELATÓRIO



GrI Standard Divulgação Página/ 
resposta Omissão

Correlação com os  
17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONu

GrI 103:  
Forma de gestão

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 32 e 33

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 32 e 33

103-3 Evolução da forma de gestão 32 e 33

GrI 417:  
Rotulagem de 
produtos e serviços 

417-1 Informações e rotulagem de 
produtos 33

3. Saúde e bem-estar

12.  Consumo e produção 
responsáveis

417-2 Venda de produtos proibidos ou 
contestados 32 3. Saúde e bem-estar

417-3 Número total de casos de não 
conformidade com regulamentos 
e códigos voluntários relativos a 
comunicações de marketing, incluindo 
publicidade, promoção e patrocínio, 
discriminados por tipo de resultados

32 3. Saúde e bem-estar

GrI 103:  
Forma de gestão

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 32

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 32

103-3 Evolução da forma de gestão 32

GrI 419: 
Conformidade

419-1 Valor monetário de multas 
significativas aplicadas em razão 
de não conformidade com leis e 
regulamentos

32, 54 e 61

3. Saúde e bem-estar

8.  Trabalho decente e 
crescimento econômico

12.  Consumo e produção 
responsáveis
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