Eurofarma, a única farmacêutica bicampeã pelo Guia Exame de
Sustentabilidade
A Eurofarma, uma das maiores empresas do setor farmacêutico do País, foi
novamente destaque no Guia Exame de Sustentabilidade, que lista as empresasmodelo em responsabilidade social corporativa. Em 2015, tornou-se a única
farmacêutica bicampeã da premiação.
Neste ano, 210 companhias preencheram on-line mais de 140 questões
elaboradas pelo Centro de Estudos de Sustentabilidade, da Fundação Getúlio
Vargas, instituição de referência no tema no Brasil. As empresas passaram por
diversas avaliações e, ao final, a revista Exame definiu a lista das 68 melhores
empresas em 21 setores.
A cerimônia de premiação realizada pela Editora Abril, ontem, 5 de novembro,
em São Paulo, reconheceu os esforços da Eurofarma em antecipar-se às
exigências do Plano Nacional de Resíduos Sólidos ao estruturar um sistema de
logística reversa para recolher embalagens de medicamentos e todas as demais
ações, como o coprocessamento de 91% de todo o resíduo produzido, a doação
de 300.000 produtos a 60 organizações de saúde para atendimento a
populações carentes, o Centro de Enfermagem, que já formou mais de 300
profissionais e que teve 90% dos formandos de 2014 empregados, além de
todos os aportes realizados em responsabilidade social via Instituto Eurofarma,
que já beneficiou mais de 33 mil crianças, jovens e adultos desde 2006 e, só em
2014, recebeu R$ 9,3 milhões em aportes de recursos próprios – 7,4% do lucro
líquido da companhia.
“Queremos avançar continuamente na incorporação da sustentabilidade e seguir
crescendo nos negócios para podermos aumentar nossa contribuição para a
sociedade”, afirmou Maurizio Billi à revista Exame.
As atividades e projetos da empresa premiadas pela imprensa estão publicadas
no Relatório de Sustentabilidade 2015 e também em nossa cartilha de
Desenvolvimento Sustentável. A Eurofarma, aliás, publica voluntariamente seu
Relatório Anual e Balanço Financeiros auditados desde 2006 e, no último ano,
fomos uma das cinco empresas farmacêuticas no mundo a publicar um relatório
anual dentro das últimas diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI-G4).
Para conferir a matéria publicada sobre nós na revista Exame, especial Guia
Exame de Sustentabilidade, clique aqui
Para conferir, todas as nossas iniciativas em Sustentabilidade, clique aqui

