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Planejamento, organização e comprometimento  
tornam o objetivo um resultado natural

Visão de
Sustentabilidade

“ Sustentabilidade para a Eurofarma é plantar 
no presente aquilo que garanta um futuro 
melhor para as novas gerações. Disseminando 
respeito e  consciência a fim de minimizar 
impactos, respeitando as fronteiras da 
natureza. Em nossas negociações, buscamos 
sempre parceiros que adotam boas práticas e 
prezam pela sustentabilidade do negócio e do 
meio ambiente.”

Jeane Santos, compradora na área  
de Suprimentos. Trabalha na Eurofarma  
há 21 anos.
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Desde 2012  
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com a melhor 
performance  
nas notas

O tripé da sustentabilidade

O conceito de sustentabilidade está sustentado em um 
tripé de ações responsáveis conduzidas pela empresa, nos 
âmbitos social, ambiental e financeiro. O uso constante hoje 
de palavras relacionadas ao tema, como responsabilidade 
social e desenvolvimento sustentável, pode gerar confusão 
quanto às concepções distintas, embora relacionadas 
entre si. As definições que expõem, afinal, o que é 
sustentabilidade podem ser assim estabelecidas: 

Sustentabilidade 
É a situação geral desejada para a perpetuação das 
atividades humanas com dignidade e equilíbrio.

Desenvolvimento sustentável  
É a estratégia (como fazer) para atingir a sustentabilidade.  
A definição consagrada pelo relatório Nosso Futuro 
Comum, publicado pela Organização das Nações Unidas, em 
1987, diz: “aquele que atende às necessidades das gerações 
atuais sem comprometer a capacidade de as futuras 
gerações terem suas próprias necessidades atendidas”.

Responsabilidade socioambiental  
Relaciona-se com a gestão da estratégia adotada (o que 
fazer) e, na prática, envolve os impactos que as atividades 
provocam no ambiente e na sociedade e a busca por 
alternativas que reduzam os efeitos negativos e ampliem 
os resultados positivos. Para isso, é fundamental uma 
atuação ética e transparente, além da adoção de práticas 
que também considerem as dos públicos de interesse 
para uma efetiva relação ganha-ganha. Conceitualmente, 
a responsabilidade socioambiental deve permear todos 
os setores e esferas do negócio, incluindo os aspectos 
social, ambiental e financeiro nos critérios de avaliação de 
qualquer projeto.

Termos & Definições
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Um dos pilares estratégicos da Eurofarma, 
para garantir a perenidade do negócio, é o 
investimento em tecnologias e a adoção de 
práticas que possam melhorar a eficiência, 
reduzindo ao máximo sua interferência no 
meio ambiente, de forma a estabelecer 
uma coexistência harmoniosa. A empresa 
empenha-se ainda para contribuir na 
construção de uma sociedade mais 
justa, com menos desigualdade e oferta 
de oportunidades. Com este propósito, 
norteia suas atividades e hoje é referência 
em responsabilidade socioambiental no 
setor farmacêutico. 

Ao atuar para preservar os recursos 
naturais e ao estabelecer o compromisso 
com o futuro das próximas gerações, 
a Eurofarma reforça sua crença na 
sustentabilidade, no desenvolvimento 
sustentável e na responsabilidade social. 
Conceitos que são sinérgicos com os 
valores e ideais da empresa. 

Nas próximas páginas você terá a 
oportunidade de conhecer um pouco mais 
essas iniciativas. Boa leitura!

Compromisso com o  
presente e futuro

Há 10 anos, a Eurofarma elaborou seu 
primeiro Planejamento Estratégico e há oito 
anos uniu – sob uma única gestão - as áreas 
de Gestão Ambiental e Responsabilidade 
Social. Outras áreas foram incorporadas nesse 
guarda-chuva sempre mirando a imagem e 
reputação da companhia, seus planos atuais 
e futuros. De lá para cá , um intenso trabalho 
de organização, ampliação e aprimoramento 
das iniciativas socioambientais foi feito. 
A concepção da missão, visão e valores 
integraram esse processo.

Fruto do estabelecimento de metas e 
objetivos claros, do investimento em projetos 
inovadores, da busca permanente por 
melhorias e pela adoção de práticas que se 
antecipassem a futuras regulamentações, em 
2013, a companhia passou a integrar o grupo 
de benchmark do Instituto Ethos, composto 
por empresas que obtiveram as melhores 
pontuações nas diferentes dimensões 
abordadas pelo questionário da renomada 
Instituição (base indicadores Ethos de 2012). 
A aplicação da ferramenta a cada dois anos 
teve papel importante na detecção de pontos 
a melhorar e na construção de planos de 
ação na empresa, buscando inspiração nas 
melhores práticas e mantendo uma avaliação 
crítica e construtiva na comparação do seu 
desempenho com o grupo de benchmark e 
com a pontuação média do mercado. 

Em 2015, o Plano Diretor de Sustentabilidade 
encerrou seu primeiro ciclo, tendo 
alcançado grande parte dos objetivos 
traçados para a primeira década. Entre 
os quais a consolidação de uma cultura 

Plano Diretor de Sustentabilidade

Visão 2020
Consolidar as operações da 
América Latina e expandir para 
os mercados globais, buscando 
o reconhecimento de médicos 
e comunidades, alavancados 
pelo lançamento de novos 
produtos e com rentabilidade 
que permita o crescimento 
sustentável da companhia.

interna de sustentabilidade, a 
implantação de projetos ambientais, 
o estabelecimento de indicadores de 
desempenho, tornando mensurável o 
retorno dos principais investimentos 
na área e o reconhecimento junto 
ao mercado, destacando-se em 
publicações de referência. No radar 
está ainda a replicação do modelo de 
sustentabilidade em todos os países 
onde mantém operações (atualmente 
presente em mais de 15 nações). 
Para isso as unidades internacionais 
receberam treinamentos e os 
guidelines de Comunicação, Eventos e 
Responsabilidade Social. 

Um novo Plano Diretor está sendo 
construído em sintonia com a 
visão 2020 da companhia, que foi 
estabelecida no último ano. 

      Acredito que pequenas atitudes 
são o alicerce para um futuro 
sustentável. Eu me orgulho por 
fazer parte dessa transformação e 
contribuir. Hoje, eu percorro muitos 
quilômetros por dia e levo comigo 
saúde, exemplo de uma empresa 
ética, consciente e totalmente 
sustentável.”

Ester Gama, propagandista na  
área de Prescrição Médica.  
Trabalha na Eurofarma há 6 anos.
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•   Revisão da Política de Compras 
e Criação de Código de Conduta 
para Fornecedores, com foco nas 
responsabilidades socioambientais 
e legislação sobre trabalho 
escravo, politica anticorrupção e 
trabalho infantil

•  Revisão dos Indicadores por área / 
Criação de BSC centralizado  
(72 indicadores acompanhados)

•  Relatório Anual formato GRI com 
auditoria independente

•  Parceria público-privada para 
projeto “Descarte Correto de 
Medicamentos” (Eurofarma/Grupo 
Pão de Açúcar/Prefeituras)

•  Inauguração da Unidade Matéria-
Prima São Paulo 

2011

OCUPAR
espaço dentro da 
empresa

2008/09

TER
lideranças comprometidas 
com a sustentabilidade

2010/11

empresa-modelo em 
sustentabilidade no segmento 
farmacêutico e no mercado 
brasileiro

SER 

2012

REPLICAR
o modelo de sustentabilidade 
nos demais países onde a 
Eurofarma mantiver operações

2015

CONSOLIDAR
as práticas de sustentabilidade 
e ampliar as ações e iniciativas 
já existentes

2016

Objetivos

Inserir a sustentabilidade na 
estratégia da Eurofarma.

Sensibilizar para a importância 
do tema, capacitar pessoas e 
gerar reconhecimento para a 
política interna.

Criar uma cultura de lideranças 
com visão financeira, social 
e ambiental, consciente e 
responsáveis pelos impactos 
das operações e comprometidas 
com as comunidades.

Assegurar o bom desempenho 
dos indicadores de 
sustentabilidade por meio da 
avaliação interna e auditoria 
externa e destaque em publicação 
de referência.

1 

2 

3

4

Sustentabilidade na Eurofarma

Linha do tempo da Sustentabilidade 

•  Criação da Diretoria de 
Sustentabilidade e elaboração 
do Plano Diretor de 
Sustentabilidade

•  Criação do Comitê de 
Patrocínios & Eventos 

•  Elaboração de Mapa de Riscos 
Ambientais (estudo de passivo e 
plano de mitigação)

2008

•  Instituto Eurofarma: PPP (parceria 
público-privada) com implantação 
do projeto “Ateliê Escola”

•  Instituto Eurofarma: Aprovação e 
construção da 2ª Unidade do Projeto 
Matéria-Prima em São Paulo

•  Implantação de sistema para 
informatização da gestão de resíduos

•  Implantação do sistema de reúso de 
água na Unidade Itapevi

2010

•  Criação do Comitê de 
Responsabilidade Social com 
representantes de todas as áreas 
da empresa

•  Instituto Eurofarma: implantação 
de indicadores de resultados  
(entrada La Fabbrica - parceiro 
pedagógico)

•  Lançamento da 1ª Cartilha 
Socioambiental

•  Inventário de GEE da frota e 
implantação de política de 
combustíveis e meta de  
redução de emissões

•  Implantação do Voluntariado 
Corporativo 

•  Instituto Eurofarma: 1ª turma do 
Projeto Matéria-Prima 2ª geração

•  Instituto Eurofarma: Criação do 
Projeto Matéria-Prima nas Férias 
para filhos de colaboradores

•  Informações socioambientais na 
parte interna dos cartuchos

•  Acordos para destinação de 
resíduos por coprocessamento

2009
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Destaques de 2015

Reconhecimentos

Única farmacêutica bicampeã pelo 
Guia Exame de Sustentabilidade

Época Negócios 360º - 1º lugar em 
Responsabilidade Socioambiental e 
Capacidade de Inovar 

Atendimentos

Em 2015, mesmo com um  
cenário macroeconômico 
desfavorável, houve aumento 
no número de atendidos pelos 
projetos e programas sociais 
coordenados pelo Instituto 
Eurofarma, totalizando 9.201 
pessoas. 

Investimentos

Os investimentos em 2015 
(somente na área social) somaram 
mais de R$ 10,2 milhões - 
um aumento de 22% sobre o 
ano anterior, com alocação 
prioritariamente em projetos de 
educação para crianças e jovens.

•  Instituto Eurofarma: 
Transformação da Unidade 1 em 
Unidade Educacional do Instituto 

•  Instituto Eurofarma: Ampliação 
dos cursos da Unidade 
Educacional com novas turmas 
de cursos profissionalizantes 

•  Inventário de emissões de GEE 
para operações industriais 

•  Abertura do canal de Ouvidoria
•  Criação de estrutura para  

área de Compliance & Gestão 
de Riscos

2012

•  Instituto Eurofarma: Alteração da 
metodologia aplicada nas Unidades 
do Matéria-Prima, com foco em 
oficinas específicas de reforço 
escolar (Português e Matemática)

•  Instituto Eurofarma: Parceria com 
Fundação Zerbini e Hospital das 
Clínicas para  o curso Técnico de 
Enfermagem

•  Instituto Eurofarma: 1º turma do 
Matéria-Prima 2ª geração em SP

•  Instituto Eurofarma: 10 anos do 
Projeto Educar para Reciclar

•  Início do projeto de recuperação 
ambiental em Mogi das Cruzes 

•  Implantação de sistema de 
energia fotovoltaica sob o telhado 
do Almoxarifado de produtos 
acabados na Unidade Itapevi

•  Desenvolvimento de 
metodologia para identificar a 
composição da matriz energética 
da Eurofarma

•  Implantação de sistema 
complementar de tratamento de 
efluentes 

•  Inauguração da nova central de 
resíduos em Itapevi

•  Aprimoramento na gestão 
de resíduos - 93% por 
coprocessamento

•  Finalização da pesquisa 
para a descontaminação das 
embalagens primárias de 
medicamentos

•  Entrada da Eurofarma no grupo 
de benchmark do Instituto Ethos

•  Parceria público-privada para 
implantação do projeto de doação 
de água tratada para Itapevi

•  Lançamento e treinamento  
para Manual de Crise

•  Instituto Eurofarma: 
Implantação do 1º curso com 
metodologia própria para 
preparatório do Enem  

•  Eurofarma é a 1ª farmacêutica 
na lista das empresas mais 
sustentáveis do País pelo Guia 
Exame de Sustentabilidade

2013

•  Instituto Eurofarma: 10 anos 
da 1ª turma do Curso de 
Enfermagem

•  Instituto Eurofarma: realização 
da 1ª avaliação de impacto 
dos projetos por consultoria 
especializada em educação

•  Criação do Comitê de 
Conservação de Recursos 
Naturais

•  Substituição da tecnologia 
convencional do sistema 
de iluminação externa do 
Complexo de Itapevi por 
sistema fotovoltaico 

•  Ampliação do Programa 
descarte correto de 
medicamentos 

•  Projeto para implantação  
do sistema para recuperação  
do rejeito de água do processo 
de osmose reversa na Unidade 
Ribeirão Preto

20152014
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Metas do Milênio 
A avaliação de projetos sociais 
e a alocação dos recursos 
da companhia nesta esfera 
são chanceladas pelo Comitê 
de Responsabilidade Social 
Corporativa, orientados pela Missão 
& Visão do Instituto Eurofarma e 
pela aderência às Metas do Milênio.  

Instituto Ethos 
Durante a realização da Rio+20, 
o Instituto Ethos apresentou o 
documento “Compromissos e 
demandas para a construção do 
futuro que queremos”, com uma 
lista de boas práticas que devem 
ser incorporadas à cultura das 
empresas. A Eurofarma aderiu ao 
movimento e assinou o documento.

Pacto Global 
Em agosto de 2015, a Eurofarma 
passou a integrar o grupo de 
organizações que aderiram ao Pacto 
Global. A iniciativa da Organização 
das Nações Unidas teve início em 
2000 com o objetivo de mobilizar 
empresas para a adoção de práticas 
de negócios amparadas em valores 
nas áreas de direitos humanos, 
relações de trabalho, meio 
ambiente e combate à corrupção. 

A formal adesão aos 10 
princípios do Pacto Global é 
uma consequência natural 
dos compromissos assumidos 
e das práticas adotadas pela 
Eurofarma em suas atividades, 
cujos progressos realizados são 
comunicados anualmente aos 
públicos de interesse. O Pacto 
Global reúne, no momento, cerca 
de doze mil empresas em mais de 
150 países. 

Compromissos assumidos

1. Prosperidade e Equidade 

2. Educação 

3. Empoderamento da Mulher  
e Equidade de Gênero

4. Saúde 

5. Alimentos e Agricultura 

6. Água e Saneamento 

7. Energia e Clima 

8. Paz e Estabilidade 

9. Infraestrutura e Tecnologia  

10. Boa Governança e  
Direitos Humanos

Acabar com a pobreza e fomentar a prosperidade 
por meio do crescimento econômico

Educação de qualidade para todos

Atingir o empoderamento de 
meninas e mulheres

Energia sustentável para todos

Modernizar infraestrutura e tecnologia

Boa governança e promoção dos direitos 
humanos universalmente

Cobertura universal de saúde

Água e saneamento para todos

Construir sociedades onde existam 
paz e estabilidade

Boa nutrição para todos, por meio de 
sistemas de agricultura sustentáveis

Confira as Metas do Milênio:



16  Desenvolvimento Sustentável 2015 | Educação

      Sumário Busca     Zoom+      Zoom-              Página 
              anterior

                    Próxima 
                    página

                            Ir 
                           para                          Imprimir                  Tela 

                cheia                             Fechar

Formado em 2009, o Comitê de 
Responsabilidade Social Corporativa 
é composto por representantes 
de diversas áreas da companhia 
(Comercial, Industrial, Jurídico, 
Recursos Humanos, Financeiro, 
Gestão Ambiental e Responsabilidade 
Social, Suprimentos e Qualidade). 
Os membros se reúnem a cada 
trimestre para alinhar as práticas de 
Responsabilidade Social Corporativa, 
a evolução dos indicadores da 
empresa sob a perspectiva da 
sustentabilidade, desenvolvendo e 
implantando planos de ação, além 
de avaliação dos resultados dos 
investimentos em Responsabilidade 
Social Corporativa. 

A definição e o monitoramento das 
metas são feitos com a contribuição 
das áreas de interesse e com o 
resultado da pesquisa Ethos de 
Responsabilidade Social Empresarial, 
ferramenta de autoavaliação cujo 
diagnóstico aponta oportunidades 
de melhoria. O questionário, 
dividido em sete temas (valores, 
transparência e governança; 
público interno; meio ambiente; 
fornecedores; consumidores e 
clientes; comunidade; governo 
e sociedade) é aplicado na 
Eurofarma a cada dois anos, tempo 
necessário para a implantação e 
acompanhamento das ações. 

Base comparativa de 2005 a 2012
Tema 2005 2008 2010 2012 
Performance Geral 3,8 6,4 8,4 8,9

Valores, Transparência e 
Governança 

4,2 7,3 8,6 9,1 

Público Interno 5,4 5,9 7,7 8,7 
Meio Ambiente 2,9 6,2 9,2 9,2 
Fornecedores 1,7 4,0 5,9 7,9 
Consumidores e Clientes 6,7 9,0 9,9 9,6 
Comunidade 2,7 6,6 9,2 9,3 
Governo e Sociedade 3,0 5,7 8,4 8,4 

Comitê de Responsabilidade 
Social Corporativa

Base 2014 – Resultados mensurados em 2015
Direitos Humanos 5,5
Envolvimento com a Comunidade e o seu Desenvolvimento 7,4

Governança Organizacional 8,6

Meio Ambiente 7,4
Questões Relativas ao Consumidor 8,5
Práticas de Operação e Gestão 7,2
Práticas de Trabalho 7,3
Visão e Estratégia 6,8

Em 2015, a ferramenta foi atualizada e 
contou com a inclusão de novos temas. 
Ao todo, são mais de 700 questões no 
novo questionário que, nesse formato, 
terá uma nova base de informações. 
Por isso, o primeiro quadro reflete as 
notas da Eurofarma de 2005 a 2012, 
e o segundo contempla a atualização. 
Ainda assim, a Eurofarma mantém a 
posição conquistada em 2012 e segue 
no grupo de benchmark do Instituto 
Ethos, sendo uma das 10 empresas 
com melhor desempenho entre as 
mais de 100 empresas de grande porte. 

Temas do questionário

Valores, Trans-
parência e  

Governança

Público 
Interno

Meio  
Ambiente

Fornecedores  Consumidores 
e Clientes

Comunidade

Governo e 
Sociedade

Desde 2012, a Eurofarma integra o grupo de benchmark do Instituto Ethos  
(10 empresas que obtiveram a melhor nota)

INDICADORES ETHOS
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Organograma

Gestão Ambiental

Comunicação 
Corporativa

Patrocínios e Eventos

Novos Negócios

Planejamento 
Estratégico

Responsabilidade 
Social

Instituto Eurofarma

O Comitê de Patrocínios Culturais 
e Esportivos é composto por 
representantes de áreas que defendem 
interesses de diferentes stakeholders, 
entre os quais colaboradores, sociedade, 
profissionais de saúde e clientes. 

Estruturado há oito anos, o Comitê tem 
a meta de aplicar 100% dos recursos 
provenientes de leis de incentivos 
fiscais com foco no crescimento e 
consolidação da arte e do esporte 
nacional. Desde que foi criado, foram 
investidos mais de R$ 25 milhões em 
espetáculos culturais e projetos/eventos 
esportivos. O processo de eleição por 
votação aberta conta com concorrência 
pública no modelo de editais.  

O Comitê Ambiental tem a 
responsabilidade de avaliar 
periodicamente a evolução do Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA), provendo 
recursos humanos e financeiros para 
a implantação de ações. O Comitê 
também contribui no mapeamento 
dos diversos aspectos ambientais e 
ações que podem modificar o meio 
ambiente, cujo resultado serve para a 
melhoria dos controles operacionais, 
monitoramento e medições, 
atendimento aos requisitos legais 
e atingimento das metas. Projetos 
novos, focados na permanente busca 
da ecoeficiência, também integram a 
agenda do Grupo.  

Na Eurofarma, os aspectos ambientais 
são divididos em grandes grupos:

1. Recursos naturais (água, energia,  
gás natural etc.)

2. Efluentes 

3. Resíduos 

4. Situações de emergência

5. Emissões atmosféricas

Comitê de 
Patrocínios Culturais 
e Esportivos

Comitê Ambiental

PRESIDÊNCIA

Diretoria Executiva de
Sustentabilidade e 

Novos Negócios
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Oportunidades iguais ajudam a desenvolver 
talentos e desenvolver talentos ajuda na 
geração de oportunidades iguais

 
Educação

“ O curso que auxilia estudantes a vencerem 
a difícil fase do vestibular é muito importante. 
Uma gama de oportunidades é oferecida, 
restando a cada um usá-la da melhor forma 
possível como suporte para alcançar a 
almejada vaga na universidade e também levar 
ensinamentos para a vida. Consegui conquistar 
meu sonho: entrar em uma universidade 
pública e hoje curso Ciência e Tecnologia na 
Universidade Federal do ABC.”

Tawany Oliveira Santos, aluna do projeto 
“De Olho no Enem do Instituto Eurofarma”
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Educação

Instituto Eurofarma

Educação Complementar

Formação de Jovens

Educação Ambiental

Colaboradores Eurofarma 

a mais de 
investimentos 
em projetos de 
educação –  
R$ 10,2 milhões

22%

de aumento em 
investimento em 
Responsabilidade 
Social Corporativa

25%

pessoas beneficiadas 
diretamente  
pelo Instituto  
Eurofarma –  
12% a mais do  
que em 2014

9.201

R$ 340 mil  
investidos em 
kits escolares e 
reembolsos de livros 
e apostilas para filhos 
dos colaboradores e 
terceiros

11 programas 
educacionais  
para formação de 
jovens

69% dos 
alunos do projeto 
preparatório para 
o Enem foram 
aprovados em 
escolas públicas 
ou privadas com 
bolsas de estudo

O Instituto Eurofarma foi fundado em 
2006 para aprimorar a gestão dos 
investimentos sociais da empresa, 
que optou pela criação e condução de 
programas próprios, prioritariamente 
nas áreas de educação complementar, 
educação ambiental e formação de 
jovens. A partir do desenvolvimento 
sustentável e mantendo a educação 
e a inclusão social na sua missão, 
em 10 anos de atividade, o Instituto 
beneficiou mais de 43 mil pessoas 
e contribuiu para a transformação 
de muitas vidas. Os programas são 
ministrados na sede do Instituto 
Eurofarma, no bairro de Interlagos, 
em áreas que mantém próximas às 
suas plantas (em São Paulo e Itapevi) 
e também nas instalações de alguns 
parceiros pedagógicos. 

Somente em 2015, 9.201 pessoas 
foram beneficiadas diretamente, 
um crescimento de 12% em relação 
a 2014. Mesmo diante de um 
cenário econômico desafiador, 
em um ambiente de crise política 
e de incertezas, os investimentos 
em projetos educacionais em 2015 
aumentaram 22% sobre o ano anterior, 
totalizando R$ 10,2 milhões.  

Para fortalecer o projeto de educação 
complementar denominado 

Instituto Eurofarma

“Matéria-Prima”, visando a melhoria da 
proposta pedagógica e a manutenção dos 
beneficiados, o Instituto Eurofarma fez 
avanços importantes que possibilitarão à 
equipe interna assumir a autogestão do 
programa, até então terceirizado. Para isso, 
profissionais foram treinados e capacitados 
e devem, nessa nova fase, promover ganhos 
de sinergia, mantendo a qualidade e a 
filosofia de trabalho que permeiam todas as 
empresas que integram a Eurofarma. 

Entre os destaques das ações realizadas 
em 2015 estão os resultados do projeto “De 
Olho no Enem”. Com foco nas disciplinas de 
matemática e língua portuguesa, o curso 
é voltado para jovens do 3º ano do Ensino 
Médio e foi conduzido com metodologia 
própria. No último ano, 100% dos estudantes 
conseguiram notas altas no Exame Nacional, 
ultrapassando a média exigida pelo governo. 
Entre os participantes, 69% conquistaram 
ainda vagas em universidades públicas ou 
faculdades privadas com bolsas de estudo.

Missão do Instituto Eurofarma

“Promover a inclusão 
socioeconômica e o 
desenvolvimento sustentável 
por meio da educação 
transformadora.”
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*Os investimentos do Instituto Eurofarma fazem parte do orçamento da área de Responsabilidade Social Corporativa

Investimentos* (R$) e Atendimentos 2013 2014 2015

Investimento em Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 8.023.277 9.211.609 11.555.355

Aumento percentual do investimento em RSC 9% 15% 25%

Investimento total no Instituto Eurofarma 7.215.526 8.376.991 10.235.689

Aumento do investimento no Instituto Eurofarma em 
relação ao ano anterior 11% 16% 22%

Pessoas atendidas 7.330 8.215 9.201

Nova Marca

Os 10 anos de atuação do Instituto Eurofarma, completados em 2016, serão 
marcados pela modernização de sua logomarca. Criada em 2015, a nova 
identidade visual coloca o ser humano no centro, reforçando a importância 
do capital humano como a razão de existir do Instituto. Adicionalmente foram 
criadas três submarcas que abrigam os segmentos de atuação: Educação 
Complementar, Formação de Jovens e Educação Ambiental. 

Crianças

Matéria-Prima 
Com atividades voltadas à 
educação complementar, 
o programa atende no 
contraturno escolar a 360 
alunos com idade entre 
7 e 13 anos, matriculados 
no Ensino Fundamental 
de escolas públicas em 
São Paulo (240 crianças) 
e Itapevi (120 crianças). 
As oficinas abordam 
temas como arte, música, 
dança, informática, meio 
ambiente e cidadania, 
e os estudantes 
recebem, gratuitamente, 
alimentação (almoço 
e lanche), uniforme 
e transporte para as 
atividades culturais.
Em 2015, teve destaque a 
implantação da Avaliação 
de Impacto do programa 
com foco no resultado 
das oficinas de reforço 
escolar que priorizam as 
disciplinas de português 
e matemática. A 
metodologia envolve uma 
sondagem no início e no 
final do ano para auferir 
o desenvolvimento do 
aluno. Seguem ao lado os 
percentuais da evolução 
de aprendizagem média 
por disciplina/unidade:

Resultados 2013 2014 2015

Matéria-Prima São Paulo

Alunos Regulares 233 240 240

Agenda Aberta & Recreio nas Férias 2.235 2.476 3.275

Matéria-Prima Itapevi

Alunos Regulares 120 120 120

Educação Complementar

Em São Paulo, o Matéria-Prima estende-se ainda por meio 
dos projetos “Agenda Aberta” e “Recreio nas Férias”. O primeiro 
é realizado às sextas-feiras, quando a Unidade é aberta à 
comunidade durante todo o ano letivo, e consiste na aplicação 
de oficinas pontuais e atividades lúdicas para classes inteiras 
de escolas da rede pública do entorno. Já o programa “Recreio 
nas Férias” aproveita o recesso para levar proposta semelhante 
para dentro das escolas. Em 2015, o número de estudantes 
participantes dos dois projetos aumentou cerca de 33%, 
totalizando 3.275 crianças e jovens beneficiados.  

Evolução de aprendizagem  
(média por disciplina/unidade)

São Paulo Português – 16% Matemática – 8%

Itapevi Planejamento – 7% Português – 13%

       Há quatro anos, minha filha Giovanna faz parte do projeto 
Matéria-Prima e ela progrediu muito na escola nesse período. 
É um dos melhores programas que já vi e ajuda muito as mães 
que não podem pagar por cursos para seus filhos.”

Cintia Rodrigues Borghi, mãe da Giovanna Rodrigues Borghi, 
de 11 anos, estudante do 6º ano em escola pública municipal 
na Vila Isa, São Paulo.
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Ateliê-Escola 
Direcionado para estudantes do 
Ensino Fundamental de escolas 
públicas situadas na região de Santo 
Amaro, na capital paulista, o programa 
visa a melhoria da aprendizagem 
por meio do desenvolvimento da 
oralidade, escrita e raciocínio lógico. 
Em um modelo de PPP (parceria 
público-privada), as oficinas são 
aplicadas nas próprias instituições de 
ensino como parte da grade curricular, 
por educadores contratados pelo 
Instituto Eurofarma em conjunto com 
os docentes das escolas parceiras. 
Ao final da atividade, alunos e 
professores recebem materiais 
didáticos para dar continuidade 
aos trabalhos. Em 2015, o projeto 
atendeu a 3.053 estudantes e contou 
com a parceria de oito escolas para 
realização de suas atividades.

Ateliê-Escola

Resultados 2013 2014 2015

Total de participantes 2.939 2.970 3.053

Educadores

Matéria-Prima Capacitação 
Oferece aos professores da rede 
municipal de ensino de Itapevi oficinas e 
cursos livres para contar histórias, a fim 
de utilizarem o conhecimento adquirido 
em suas práticas pedagógicas, replicando 
a metodologia nas escolas onde atuam.

Parceiros da Educação 
Concluído em 2015, o projeto promoveu a 
parceria entre empresas, ONGs e escolas 
públicas. A instituição beneficiada e que 
recebeu o aporte do Instituto Eurofarma foi 
a Escola Estadual Milton da Silva Rodrigues. 
Situada na região da Freguesia do Ó, em São 
Paulo, a instituição fica bem próxima de uma 
das plantas do Grupo Eurofarma.  

Matéria-Prima Itapevi

Resultados 2013 2014 2015

Professores capacitados 219 231 166

Parceiros da Educação

Resultados 2014 2015

Total de participantes  
(alunos e equipe pedagógica)

299 300

Matéria-Prima Segunda Geração 
Voltado para o desenvolvimento pessoal e 
formação profissional de jovens, a segunda 
geração do programa Matéria-Prima oferece 
conteúdos como empreendedorismo 
juvenil, projeto de vida pessoal e profissional, 
revisão da língua portuguesa e matemática, 
comunicação e Metodologia PEI (Programa 
de Enriquecimento Instrumental). Após 
a conclusão do curso, os estudantes são 
encaminhados pelo Instituto Eurofarma para 
inserção no mercado de trabalho, por meio 
do programa Jovem Aprendiz. Em 2015, 
10% dos jovens que integraram o grupo 
de formandos de 2014 foram contratados 
pela Eurofarma. A alta demanda fez com 
que o Instituto ampliasse a quantidade de 
vagas, e o número de jovens atendidos neste 
programa dobrou em 2015. 
Destinado aos jovens com idade entre 14 
e 18 anos, o curso tem duração de um ano 
e é realizado nas dependências de escolas 
públicas de Itapevi e na sede do Instituto 
Eurofarma, em Interlagos na capital 
paulista. Uma boa parte das vagas são 
preenchidas por aqueles que participaram 
do projeto Matéria-Prima até a idade limite.

Matéria-Prima Segunda Geração

Resultados 2013 2014 2015

Total de alunos atendidos 62 35 69

Formação de Jovens

Conect@

Resultados 2013 2014 2015

Total de alunos 
atendidos

420 420 213

Conect@ (Informática) 
Com foco em informática, o programa 
capacita estudantes de escolas 
públicas com idade entre 14 e 16 
anos para a utilização de ferramentas 
importantes no universo corporativo, 
como o Office (Word, Excel e 
PowerPoint). Além de orientar o 
jovem na utilização e exploração dos 
recursos da internet e redes sociais, a 
metodologia aplicada no programa 
auxilia na revisão de conteúdos da 
língua portuguesa e matemática. O 
curso tem duração de cinco meses, 
totalizando 102 horas, e é realizado no 
Instituto Eurofarma e em Itapevi, na 
sede de escola pública parceira.

Em 2015, o curso Conect@ teve o número 
de turmas reduzido devido à abertura de 
novos cursos, como Práticas de Escritório e 
Tecnologia Digital. 
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Cursos Preparatórios:  
De Olho no Enem e ETEC  
Com metodologia totalmente 
desenvolvida pelo Instituto e ministrado 
por equipe própria, o programa oferece 
reforço nas disciplinas de língua 
portuguesa e matemática. O programa 
“De Olho no Enem” atende a jovens 
do 3º ano do Ensino Médio ou já 
formados, enquanto o preparatório para 
o vestibulinho da ETEC inclui estudantes 
do 2º ano do Ensino Médio. O objetivo é 
melhorar o desempenho dos alunos no 
Exame Nacional do Ensino Médio que 
buscam bolsas de estudo e acesso ao 
Ensino Superior por meio de programas 
do governo (Sisu, Prouni e Fies), e  
potencializar o ingresso nas escolas 
técnicas do Estado. 
Em 2015, o projeto De Olho no Enem 
teve resultados bastante expressivos e 
69% dos alunos foram aprovados em 
universidades públicas e em faculdades 
privadas com bolsas de estudo. Todos 
os participantes do programa tiveram 
um desempenho muito bom. No geral, 
o grupo teve média de 538 pontos, 
ultrapassando em 12% a média nacional 
e em 19% a nota mínima exigida pelo 
governo (450 pontos). 

De Olho no Enem/Etec

Resultados 2013 2014 2015

Total de alunos atendidos 287 320 320

Idiomas 
O curso de Idiomas é um dos programas 
de maior procura no Instituto e contempla 
100 vagas por ano a serem preenchidas 
por jovens de escolas públicas com idade 
entre 14 e 21 anos. Em 2015, o curso anual 
de inglês, com carga horária de 160 horas 
e foco em conversação, contou com mais 
de 500 candidatos. Realizado na sede 
do Instituto Eurofarma e ministrado pelo 
Centro Britânico de São Paulo, conta com 
metodologia validada e material didático 
individual. 

Idiomas (Inglês)

Resultados 2014 2015

Total de alunos atendidos 100 100

Respeitando os critérios de elegibilidade 
que incluem renda e matrícula em 
escolas públicas, o Instituto também 
atende a filhos de colaboradores do 
Grupo Eurofarma. No último ano, 39 
familiares participaram dos cursos 
oferecidos na Unidade Educacional.

Auxiliar de Escritório 
Com ênfase nas áreas financeira, informática e 
recursos humanos, apresenta ao jovem as rotinas 
administrativas de uma empresa. Tem foco 
também no aprimoramento da língua portuguesa 
e operações matemáticas relacionadas à realidade 
corporativa. O curso é ministrado no Instituto 
Eurofarma para estudantes de escolas públicas, 
com idade entre 14 e 16 anos, e tem duração de 
cinco meses, totalizando 160 horas.

Centro Eurofarma de 
Enfermagem 
Voltado para jovens com idade 
entre 17 e 29 anos que tenham 
concluído o Ensino Médio em escolas 
públicas, promove a formação 
profissionalizante de técnicos de 
enfermagem e sua inclusão no 
mercado de trabalho. A primeira parte 
do curso – seis meses - é realizada 
nas dependências do Instituto 
Eurofarma (Programa de Educação 
para o Trabalho) e o restante, nas 
escolas dos parceiros técnicos. 
Com duração de dois anos e meio é 
integralmente custeado pelo Instituto 
Eurofarma, o que inclui, além do 
curso, uniformes, lanches e vale-
transporte. O programa conta com 
parceria técnica da Fundação Zerbini 
– Hospital das Clínicas e Escola Técnica 
da Sociedade Beneficente Israelita 
Brasileira Albert Einstein. Em 2015, o 
Instituto formou a 11ª turma do Centro 
Eurofarma de Enfermagem e a taxa 
de empregabilidade dos alunos foi de 
85%, já no primeiro ano de formação.

Técnicas Administrativas 
Apresenta o universo corporativo aos alunos, 
destacando as rotinas administrativas das 
principais áreas de negócios. Contempla 
conteúdos básicos de economia e finanças, 
funções da administração, logística, recursos 
humanos e marketing. Aborda ainda perspectivas 
de um plano de carreira e a importância do 
relacionamento interpessoal. O curso tem 
duração de cinco meses, totalizando 111 horas, e 
é direcionado a estudantes de escolas públicas 
com idade entre 14 e 16 anos.

Centro Eurofarma de Enfermagem

Resultados 2013 2014 2015

Total de alunos  
 em curso

130 164 164

Auxiliar de Escritório

Resultados 2013 2014 2015

Total de alunos atendidos 140 175 140

Técnicas Administrativas

Resultados 2013 2014 2015

Total de alunos atendidos 280 280 140

1ª turma em 2015 foi substituída pelo curso de 
Empreendedorismo

Em 2015, houve a redução no número de 
beneficiados, pois quatro turmas deste programa 
foram substituídas por duas turmas de Marketing 
e Comunicação e duas turmas de Administração 
Financeira e Excel. 
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Tecnologia Digital  
Ensina como fazer tratamento, edição, 
ajustes e retoques de imagens digitais 
por meio de programas específicos, 
como Photoshop e CorelDraw, além de 
contemplar a manipulação de arquivos 
vetoriais e redesenho de logotipos. Com 
carga horária de 120 horas, tem duração de 
cinco meses e atendeu a 140 alunos. 

Empreendedorismo 
Desenvolvido para formar profissionais 
capazes de elaborar planos de negócios para 
empreendimentos de geração de trabalho e 
renda, inclui conceitos de desenvolvimento 
sustentável. Tem duração de cinco meses, 
com 160 horas, e atendeu a 30 alunos. 

Marketing e Comunicação 
Voltado para o desenvolvimento de 
competências relativas à correta aplicação 
dos conceitos de comunicação interpessoal 
e marketing empresarial no cotidiano 
corporativo, reuniu em 2015 um grupo 
de 70 alunos. Foram 102 horas de aula 
durante cinco meses.  

Administração  
Financeira e Excel 
Criado para capacitar jovens na análise e 
aplicação dos conhecimentos básicos de 
finanças e contabilidade, contempla ainda 
conteúdos para a compreensão da estrutura 
e gestão financeira nos negócios, utilizando 
ferramentas do programa Excel. Com 
duração de cinco meses e carga horária de 
102 horas, beneficiou 70 alunos.  

Cursos criados em 2015 Educadores

Educar para Reciclar  
Criado para estimular a reciclagem em 
escolas públicas de Itapevi e oferecer 
geração de renda para a cooperativa de 
reciclagem do município, o programa 
conta com 24 escolas participantes que 
atuam como ponto de coleta seletiva. 
O investimento na disponibilização de 
equipamentos e coletores é feito pela 
Eurofarma, bem como a distribuição de 
informativos à comunidade. A doação de 
recursos à Cooperativa de Reciclagem 
Municipal atende a 20 famílias. 

Em 2015, o projeto, que tem também 
como objetivo capacitar professores da 
rede pública em educação ambiental, 
completou 10 anos. O aniversário foi 
celebrado por meio de concurso cultural 
realizado nas escolas da rede municipal de 
Itapevi. Ao todo, 43 projetos com impacto 
ambiental foram apresentados ao Instituto 
Eurofarma, que – por intermédio do Comitê 
de Responsabilidade Social Corporativa – 
elegeu e premiou os idealizadores dos três 
melhores. Mais de mil alunos das escolas 
foram impactados e envolvidos na ação.
Vencedores do concurso:
- Professora Elaine Neiva Ferreira  

(projeto “Comércio Consciente”)
- Professora Kátia Cristina Nunes  

(projeto “Ambiental”)
- Professora Rosmeire Zarantonelli  

Martins (projeto “Ciclo da Água”)
O Projeto Educar para Reciclar é  
aplicado em 39 escolas públicas  
municipais de Itapevi.

Educação Ambiental

*Em 2015, o projeto Educar para Reciclar foi desenvolvido como um concurso, dessa forma, o 
treinamento não se baseou em horas, mas em quantidade de professores abordados. 

Educar para Reciclar

Resultados 2013 2014 2015

Valor doado para as escolas (R$) 
(proveniente da reciclagem)

11.000 22.666 17.454 

Informações da  
Cooperativa Municipal de 
Reciclagem de Itapevi

• Ao todo são 20 funcionários que 
trabalham na Cooperativa.

• Recebem, em média, um salário 
mínimo por mês, sendo uma 
relação formalizada de trabalho.

• Por mês, a Cooperativa coleta 
e trata até 50 toneladas de 
materiais.

Número de escolas participantes 34 35 39

Capacitação de professores 17 15 146*
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De Mãos Dadas com a Escola
Por meio do programa, os filhos de colaboradores 
e de terceiros, com idade entre 4 e 14 anos, 
recebem kits escolares e reembolsos de livros e 
apostilas. Todo o recurso investido é proveniente 
da venda de materiais reciclados da Eurofarma. 
Dessa forma, o colaborador que contribui para a 
destinação correta dos resíduos também auxilia  
na manutenção e crescimento da iniciativa.

Colaboradores 
Eurofarma

De Mãos Dadas com a Escola

Resultados 2013 2014 2015

Número de kits 
distribuídos 1.700 2.000 2.000

Investimento em 
kits escolares 
(compra e envio)

R$ 41.059 R$ 50.562 R$ 86.702

Reembolso de 
livros e apostilas R$ 243.002 R$ 260.740 R$ 253.695

Valor total de 
investimento R$ 284.062 R$ 311.303 R$ 340.398

Matéria-Prima Especial  
(edição de Férias e Dia das Crianças  
para filhos de colaboradores) 
Durante o período de recesso escolar, nos 
meses de janeiro e julho e na semana do 
Dia das Crianças, o projeto realiza atividades 
educativas para os filhos dos colaboradores. 
São realizadas oficinas de arte, comunicação, 
visitas a museus e parques, entre outras 
atividades, para crianças e jovens com idade 
entre 7 e 15 anos. Uma forma de integrar e 
aproximar familiares e o Instituto Eurofarma. 
O programa conta com transporte, 
alimentação e acompanhamento integral de 
educadores e monitores.

Voluntariado: Campanhas, 
Mutirão e Voluntário Profissões 
Em 2015, a Eurofarma realizou ações de 
voluntariado e de solidariedade visando 
o engajamento cada vez maior de 
colaboradores. Em maio, a Campanha 
do Agasalho foi realizada em todas as 
Unidades da empresa e arrecadou mais 
de 3 mil peças de roupas que foram 
destinadas ao Fundo de Solidariedade 
de Itapevi e Associação Beneficente 
Betel (Ribeirão Preto).

Em junho, os voluntários participaram 
de um mutirão de reforma da quadra 
esportiva da AACD-SP. A ação contou 
com a participação de 31 voluntários, 
entre colaboradores e familiares, 
que dedicaram dois finais de semana 
para a atividade, tornando o espaço 
mais adaptado para a Festa Junina 
AACD 2015 e para a ocupação que a 
instituição faz da área.

Em outubro foi realizado o workshop 
“Voluntário Profissões”. Com a 
proposta de compartilhar experiências 
profissionais e pessoais que auxiliem 
na formação dos jovens, servindo de 
exemplo e inspiração, inclui ainda uma 
troca rica entre executivos da empresa 
e alunos do Instituto contando com a 
participação de líderes de diferentes 
áreas. Em 2015, a ação envolveu 17 
colaboradores da empresa.

      Excelente iniciativa da 
Eurofarma em reverter os 
recursos provenientes do 
programa de coleta seletiva de 
lixo em benefício dos filhos de 
colaboradores e terceiros no 
complemento do material escolar, 
conscientizando-os sobre a 
importância de manterem seus 
filhos matriculados nas escolas 
e participarem do programa de 
coleta seletiva. O kit e o subsídio 
dos livros têm me ajudado muito 
todos os anos com os estudos 
da minha filha.”

Rosangela Trentim Fernandes, 
analista na área de Recursos 
Humanos. Trabalha na Eurofarma 
há 7 anos.

Matéria-Prima Especial Férias  
(janeiro e julho)

Resultados 2013 2014 2015

Total de alunos 
participantes

116 186 131

Matéria-Prima Especial Dia das 
Crianças

Resultados 2013 2014 2015

Total de alunos 
participantes

104 119 97
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Nascemos da vontade de fazer 

Saúde

“A APAE de São Paulo é uma organização da 
sociedade civil, sem fins lucrativos, que há 54 anos 
promove o diagnóstico, a prevenção e a inclusão 
da pessoa com deficiência intelectual, produzindo 
e difundindo conhecimento. Para cumprir com 
efetividade sua missão, acredita na celebração de 
parcerias e alianças intersetoriais como um caminho 
profícuo para o desenvolvimento social. A parceria 
com a Eurofarma, por meio do financiamento dos 
projetos ‘Diagnóstico: Quebrando Paradigmas’ e 
‘Qualificação e Inclusão Profissional’, irá propiciar às 
pessoas com deficiência intelectual maior qualidade 
de vida e oportunidade de inclusão social.”

ARACÉLIA LUCIA COSTA,  
superintendente da APAE de São Paulo
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Saúde
Programa de Doações de Medicamentos

Uso de Leis de Incentivo em 
Responsabilidade Social Corporativa

R$ 250 mil   
em apoio financeiro para  
organizações sociais

em medicamentos doados para 
instituições de saúde pública

R$ 1,3 milhão
Mais de

Iniciativa estruturada para promover 
a ampliação do acesso aos 
medicamentos e evitar desperdícios, 
parte do engajamento e dedicação da 
companhia no processo que envolve 
diferentes áreas da empresa, entre 
elas as de Responsabilidade Social, 
Comercial e Logística. Para beneficiar 
instituições e pacientes de baixa 
renda, a empresa arca integralmente 
com os custos da operação, 
o que envolve o trabalho dos 
colaboradores internos, a emissão 
de notas e pagamento integral dos 
tributos, além do transporte. Para 
viabilizar o programa, medicamentos 
com prazo de validade igual ou 

Programa de Doações de Medicamentos

Programa de Doações de Medicamentos

Resultados 2013 2014 2015

Unidades de medicamentos doados 180.996 142.067 85.069

Valor de NF doado (R$) 5.684.173 4.991.780 1.347.613

Número de organizações apoiadas 51 66 30

inferior a 120 dias são destinados a 
organizações não governamentais e 
entidades de saúde que atendam à 
população de baixa renda, evitando 
que produtos necessários a esses 
pacientes e em perfeitas condições 
sejam destruídos. 

Em 2015, o time de Operações 
conduziu um amplo processo de 
reorganização e otimização das 
plantas produtivas, a fim de promover 
um controle de estoque mais 
equilibrado e ajustado à demanda 
de vendas. O trabalho resultou em 
menor número de medicamentos 
disponibilizados para doação. 
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Por meio da utilização dos incentivos fiscais de Imposto de Renda e do Pronon 
(Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica) e Pronas (Programa Nacional 
de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência), a Eurofarma apoia projetos 
de organizações e instituições de saúde. Em 2015, fechou parceria com a APAE para o 
financiamento dos projetos “Diagnóstico: Quebrando Paradigmas” e “Qualificação e 
Inclusão Profissional”, a serem executados em 2016. A seleção dos projetos que recebem 
o aporte da companhia é feita pelo Comitê de Responsabilidade Social Corporativa.

Uso de Leis de Incentivo em  
Responsabilidade Social Corporativa

Pronon Pronas

Organizações  
apoiadas

Valor 
utilizado (R$)

Organizações 
apoiadas

Valor 
utilizado (R$)

2013

Hospital do Câncer de 
Barretos/SP

344.000
Essa lei passou a ser utilizada  
pela Eurofarma em 2014

Hospital do Câncer de 
Muriaé (Fundação Cristiano 
Varella/MG)

Hospital Regional João de 
Freitas (Associação Norte 
Paranaense de Combate ao 
Câncer – Arapongas/PR)

2014

Hospital A.C.  
Camargo/SP

360.000

Instituto Olga Kos 
(São Paulo/SP)

360.000
Instituto Mario Penna  
(Belo Horizonte/MG)

CAIS (Centro de 
Atendimento de 
Inclusão Social – 
Contagem/MG)

2015

Liga Norteriograndense de 
Combate ao Câncer/RN

250.000

Instituto  
Olga Kos  
(São Paulo/SP)

250.000
Associação Norte 
Paranaense de Combate ao 
Câncer (Arapongas/PR)

Instituto da 
Oportunidade 
Social/SP
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Nunca é fácil, mas a recompensa  
vale a pena

Meio  
Ambiente

“Essa iniciativa de implantar o sistema de reúso é muito 
importante, pois a água está se tornando um recurso cada 
vez mais escasso. Esse é um projeto complexo e já vi 
empresas que não conseguiram implantar, mas aqui é uma 
ideia abraçada pelos líderes da empresa e envolve todos os 
colaboradores, por isso seu sucesso.”

CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA, operador na Estação 
de Efluentes. Trabalha na Eurofarma há 1 ano.
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Meio Ambiente

árvores nativas 
de Mata Atlântica 
plantadas em Itapevi

2.745
de aumento do 
volume de água de 
reúso doada para 
parceiros públicos e 
privados em Itapevi

520%

de destinação 
de resíduos 
perigosos para 
coprocessamento

70%

Implantação do 
sistema de reúso em 
Ribeirão Preto para 
reutilizar

da água 
descartada pelo 
processo de 
osmose reversa

Energia 
fotovoltaica 
instalada no 
telhado do 
Almoxarifado de 
produtos acabados 
em Itapevi

96%

Principais Impactos

Sistema de Gestão Ambiental

Sensibilização & Reconhecimento 

Água

Energia

Emissões

Resíduos

A Eurofarma atua em busca das melhores práticas e, de forma pioneira, muitas vezes se antecipou 
às legislações e sempre atuou à frente das metas estabelecidas para o setor, conforme o 
documento “Compromisso e demandas para a construção do futuro que queremos”, organizado 
pelo Instituto Ethos durante a realização da Rio+20, do qual a empresa é signatária.

A empresa é consciente da necessidade de inovar para enfrentar os desafios relacionados à 
sustentabilidade, com demandas que se atualizam constantemente. Desta forma, investe em 
projetos hídricos e energéticos de vanguarda, além do aprimoramento constante do Sistema de 
Gerenciamento de Resíduos e, ainda, adota novos hábitos no dia a dia corporativo, condizentes com o 
papel que desempenha de ser referência em responsabilidade socioambiental no setor farmacêutico. 

O Comitê Estratégico de Meio Ambiente se reúne periodicamente para analisar a 
performance do Sistema de Gestão Ambiental, ferramenta que contribui para aprimorar o 
desempenho ambiental visando a mitigação dos impactos ambientais.

Principais Impactos

Principais Impactos

Medidas de Mitigação

Geração de resíduos

Resíduos recicláveis corporativos

Descarte de embalagens

Uso de recursos hídricos 

Transporte
Priorização no uso de etanol, menos 
poluente em relação à gasolina

Coleta seletiva gerando recursos 
financeiros para o programa de Mãos 
Dadas com a Escola

Sistema de reúso nas plantas industriais

Consumo de energia

Sistema informatizado para 
rastreabilidade, controle de resíduos 
perigosos, não perigosos e recicláveis

Orientação nos cartuchos de como 
proceder com o descarte das 
embalagens secundárias e programa 
para Descarte Correto de Medicamentos

Investimento em projetos inovadores 
(energia fotovoltaica e lâmpadas Led) 
Promoção no uso de combustíveis 
menos poluentes (gás natural)
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1. Plan (planejar) – definir claramente o 
problema; investigar suas características 
sob diversas óticas e apontar a causa 
fundamental.

2. Do (executar) – bloquear a causa 
fundamental.

3. Check (verificar) – constatar se o 
bloqueio é efetivo.

4. Act (agir corretivamente) – prevenir 
contra o retorno do problema e rever os 
métodos empregados para reutilizá-los 
em trabalhos futuros.  

Sistema de Gestão Ambiental

Composto por seis elementos:

1. Política ambiental
Expressa os princípios e compromissos 
que norteiam o desempenho ambiental 
da companhia.

Analisa os aspectos e impactos ambientais 
gerados pelas atividades desenvolvidas pela 
empresa e estrutura ações de controle.

2. Planejamento

3.  Implantação e operação
Inclui ações estruturadas para controle de 
aspectos identificados e o atendimento a 
metas e objetivos ambientais.

4.   Monitoramento e  
correção das ações 

Implica no monitoramento e na utilização de 
indicadores que asseguram que as metas e os 
objetivos sejam atingidos.

5. Revisão gerencial
Inclui a revisão do SGA pelo comando superior 
da empresa, a fim de assegurar sua adequação 
e efetividade. 

6.  Melhoria contínua por meio 
da ferramenta PDCA

Campanha Atitude 
A campanha é uma iniciativa da Eurofarma para 
promover a conscientização dos colaboradores sobre 
a sustentabilidade. A ideia é demonstrar com exemplos 
e dados que o crescimento econômico, aliado às 
melhorias sociais e preservação ambiental, é possível 
e deve ser incorporado em todas as atividades para 
atender às necessidades atuais sem comprometer os 
recursos das gerações futuras. Os temas trazem sempre 
exemplos de atitudes e comportamentos esperados do 
colaborador no exercício de suas atividades profissionais 
e que também podem ser replicados na sua vida pessoal. 
Iniciativas simples, mas que geram grande impacto 
quando multiplicadas. Entre os temas já abordados estão 
o uso responsável dos recursos naturais, o cuidado com 
o meio ambiente, o uso consciente de medicamentos, a 
geração de resíduos e reciclagem etc.

Programa Raízes 
A valorização do capital humano é parte dos valores da 
Eurofarma e está explicitada na Visão da empresa, e o 
Programa Raízes foi uma das formas encontradas para 
reconhecer a contribuição individual de colaboradores 
com mais tempo de casa. Ao completar 15 anos de 
dedicação à empresa, os colaboradores são convidados 
a plantar uma árvore nativa da Mata Atlântica na área de 
preservação do Complexo Industrial de Itapevi. Junto à 
muda é colocada uma placa com o nome do profissional 
homenageado, data de admissão, indicação da espécie 
vegetal e data do plantio. Desde que a iniciativa foi criada, 
402 colaboradores já foram homenageados. Além de 
perpetuar e reconhecer a dedicação desses profissionais, 
o programa desperta a atenção para a questão ecológica, 
já que preserva e amplia a área verde do Complexo 
Industrial de Itapevi.

Sensibilização & Reconhecimento 

Programa Raízes

Homenagens realizadas 2013 2014 2015

Árvores plantadas 28 27 43

     Foi uma honra participar do 
Evento Raízes, plantar a árvore 
é ter esperança de um futuro 
melhor ao planeta. Agradeço 
à Eurofarma por estar sempre 
valorizando os colaboradores e 
perpetuando o seu legado em 
comunhão com a natureza.”

Creusa Beserra Cavalcante 
Matos, analista na área Fiscal. 
Trabalha na Eurofarma há 23 anos.
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Ações de recuperação 
ambiental
Além do Programa Raízes, a 
Eurofarma plantou nos arredores 
da Unidade Itapevi 2.745 árvores 
nativas da Mata Atlântica, 
contribuindo para o enriquecimento 
da flora e atração de espécies 
animais. Em 2015, a companhia 
também iniciou um trabalho de 
recuperação ambiental em área 
próxima à barragem de Taiaçupeba, 
em Mogi das Cruzes, que é parte de 
um Termo de Compromisso para 
Recuperação Ambiental (TCRA) 
firmado pela empresa junto à 
Cetesb. O termo prevê o plantio 
de 48.026 árvores nativas da Mata 
Atlântica em área de preservação 
permanente. Até o momento, 25 mil 
mudas já foram plantadas.  

2015

Área protegida Itapevi (m2) 57.298

Área recuperada Mogi das Cruzes (m2) 170.560

Total de área protegida e recuperada (m2) 227.858

A água é um insumo essencial na indústria farmacêutica, 
tanto para a produção de medicamentos como em 
processos de apoio (esterilização, higienização, 
limpeza etc.). Dessa maneira, o desafio para minimizar 
seu consumo e garantir e ampliar o tratamento para 
reutilização é constante na Eurofarma. O consumo é 
monitorado periodicamente de forma a possibilitar 
tomadas de decisões operacionais para manter o 
dispêndio dentro das metas e identificar projetos de 
melhoria na busca pela ecoeficiência. A água utilizada 
para o abastecimento das plantas da empresa vem de 
poços artesianos e da rede pública.
O desafio contínuo do sistema é para que, a cada ano, 
seja possível melhorar a performance do indicador de 
desempenho. Em 2015, conseguiu-se uma redução de 
3% em relação a performance do indicador ambiental, 
analisando os anos de 2014 x 2015.

Água

O desafio de minimizar o consumo, 
garantir o tratamento e otimizar o reúso

Retirada de água por fonte (m3)

2013 2014 2015

Água subterrânea 323.096 291.197 258.975

Abastecimento público 45.364 14.125 59.563

Total 368.460 305.322 318.538

Consumo de água (m3)

2013 2014 2015

a cada 1.000 unidades produzidas 1,36 1,21 1,17
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     A parceria entre a Estre Ambiental-CGR Itapevi 
e a Eurofarma surgiu em boa hora. Em um 
período em que o Estado de São Paulo passa por 
uma crise hídrica nunca antes vista, recebermos a 
doação de água de reúso para molhar as nossas 
vias de acesso. Isso não só nos ajudou, mas 
também ao meio ambiente, pois deixamos de 
desperdiçar aproximadamente  
100 m³ de água potável por dia.”

Roberto A. Soares, analista na Estre Ambiental  

Reúso de Água –  
Ribeirão Preto 
Em dezembro de 2015, o sistema 
de reúso foi integralmente 
instalado, o que possibilitará 
reaproveitar cerca de 70% da 
água descartada. O novo sistema 
permitirá o reaproveitamento 
do insumo no próprio processo 
industrial; para isso a empresa 
investiu aproximadamente  
R$ 1 milhão no sistema de osmose 
reversa, que deve entrar em 
operação no início de 2016. 
Em 2015, foi instituída a reutilização 
do descarte da água do sistema de 
retrolavagem dos filtros de areia 
para fins de limpeza e irrigação de 
áreas verdes.

Água reutilizada 

2013 2014 2015

Total (m³) 36.677 21.856 9.928

% em relação ao total tratado 39% 25% 12%

Reúso de Água - Itapevi 
O sistema de reúso para recuperação 
da água proveniente da estação 
de tratamento de efluentes foi 
implantado na Unidade Itapevi em 
2012, e parte da água recuperada é 
utilizada internamente, por exemplo, 
para abastecimento sanitário e 
limpeza de áreas externas. Desde 
2013, parte do excedente é doado 
para a Prefeitura de Itapevi, que 
utiliza o recurso na limpeza das 
vias públicas. Em 2015, a Eurofarma 
estabeleceu novas parcerias, 
contribuindo para o aumento do 
volume doado em relação ao ano de 
2014 em 520%, o que representou um 
volume total de 3.114 m3 .

O consumo da água de reúso em 
algumas atividades industriais foi 
interrompido na Unidade Itapevi 
devido a uma revisão nos parâmetros 
de qualidade estabelecidos 
anteriormente. Diante desse novo 
cenário, foram disponibilizados 
recursos para a instalação de um 
sistema complementar existente  
que estará em operação no início  
de 2016.
O novo sistema (físico-químico) 
contribuirá para que a água 
de reúso possa atender aos 
novos parâmetros e também 
para aumentar a capacidade de 
tratamento da estação em 30%.

     Em face à crise hídrica que 
estamos vivenciando, a Prefeitura 
de Itapevi, por meio da Secretaria 
do Meio Ambiente, firmou parceria 
com a Eurofarma para coleta de 
água de reúso, desde já muito 
satisfatória, uma vez que no ano 
de 2015 foram coletados em torno 
de 2.000m3 de água de reúso e 
utilizados para a lavagem das 
ruas e regas de praças e canteiros, 
diminuindo assim o consumo de 
água potável no município.”

Evangelista Azevedo Limas, 
Secretário de Meio Ambiente de Itapevi

O desafio para 2016 será melhorar a performance de reúso para retomar a 
utilização deste recurso para fins industriais e, em paralelo, ampliar o volume 
doado pela Eurofarma para parceiros públicos e privados.
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Em 2014, foi implantada a primeira fase 
do projeto de energia fotovoltaica na 
Unidade Itapevi. Considerado um “piloto”, 
o projeto consistiu na implantação de 
placas fotovoltaicas nos postes (iluminação 
externa) de todo o Complexo. Em 2015, 
o projeto avançou com a conclusão de 
sua 2ª fase e entrou em operação com 
a geração de 180 KW de energia limpa 
obtida diretamente a partir da radiação 
solar, por meio de células solares 
instaladas nos telhados do Almoxarifado 
de produtos acabados. Considerada a 
melhor opção para geração de energia 
renovável disponível no mundo, a 
estratégia da empresa é seguir avançando 
na implantação de placas nos telhados 
para que a matriz energética da Eurofarma 
seja modificada ao longo do tempo 
por meio do aumento da participação 
de fontes renováveis de energia. Para 
garantir o abastecimento e a qualidade do 
fornecimento de energia, e desde 2013, 
funciona na Unidade uma subestação 
de energia que possibilitou dobrar a 
capacidade energética. Com o custeio de 
toda a linha de transmissão, a empresa 
também contribuiu para o atendimento 
à demanda crescente do polo industrial 
do município e, consequentemente, 
para o desenvolvimento econômico 
local. Em 2014, também deu-se início à 
substituição de lâmpadas fluorescentes 

Energia

Nº de lâmpadas Led instaladas (un)

Unidade 2 617

Unidade 4 632

Unidade 5 766

Ribeirão Preto 2.580

Itapevi 4.450

Total 9.045

Fontes de energia limpa e 
potencialização dos recursos

Consumo de Energia

2013 2014 2015

Consumo anual – GJ 183.718 199.572 241.511

Consumo de Energia

2013 2014 2015

GJ/1.000 UP 0,7 0,8 0,9

Fontes não renováveis de energia (%)

2014 2015 

Direta (EN3) Gás natural 0,06 0,06

Derivados de 
petróleo 0,05 0,04

Indireta (EN4) Eletricidade 
(Concessionária) 60,54 60,50

Subtotal 60,64 60,60

Fontes renováveis de energia (%)

2014 2015 

Indireta (EN4)

Eletricidade 
(Concessionária) 39,36 39,34

Aerogerador - -

Energia 
fotovoltaica - 0,06

Direta (EN3) n/a - -

Subtotal 39,36 39,40

MATRIZ ENERGÉTICA 

por iluminação Led, o que garante a redução 
do consumo de energia e da geração e 
descarte de resíduos perigosos. 

Um dos desafios estabelecidos pelo Comitê 
de Recursos Naturais, criado em 2014, foi o de 
desenvolver metodologia capaz de estabelecer 
a composição da Matriz Energética Eurofarma 
colaborando para quantificar a contribuição das 
fontes renováveis e não renováveis.

O direcionamento para os próximos anos será 
desenvolver projetos de eficiência energética 
e implantação de novas tecnologias para 
aumentar a contribuição de fontes renováveis 
de energia.

Continuamente são implantadas melhorias no 
processo industrial para manter as premissas 
de qualidade estabelecidas pela Anvisa, o que 
impacta no aumento do consumo de energia nas 
principais operações.



52  Desenvolvimento Sustentável 2015 | Educação

      Sumário Busca     Zoom+      Zoom-              Página 
              anterior

                    Próxima 
                    página

                            Ir 
                           para                          Imprimir                  Tela 

                cheia                             Fechar

Inventário de emissões  
GEE – Força de Vendas
A fim de reduzir a quantidade de emissão 
de CO2

 (principal causador do efeito estufa) 
e diminuir custos, a Eurofarma segue com 
sua Política Corporativa para Consumo de 
Combustíveis, instituída há seis anos, que 
estabelece a proporção de 75% de etanol e 25% 
de gasolina para o abastecimento dos carros 
de sua frota. Por ser uma das principais frotistas 
do País, a emissão indireta – não relacionada 
às atividades industriais da empresa – são 
significativas. A medida possibilitou uma 
redução de 45% na emissão de CO2 da frota no 
período de 2009 a 2015. 

Em 2015, a escassez no fornecimento de 
etanol para abastecimento em algumas 
regiões do País ocasionou pela primeira vez o 
não atendimento da meta estabelecida. Esta 
foi a primeira vez ao longo dos seis anos desde 
a implantação da Política que nos deparamos 
com essa cenário e buscaremos alternativas 
para que a situação se restabeleça em 2016.

Inventário de emissões  
GEE – Área Industrial
A Eurofarma é uma das únicas farmacêuticas 
no País a desenvolver inventário sobre as 
emissões de gases de efeito estufa na área 
industrial. Este é o primeiro passo para que a 
empresa possa traçar políticas internas para 
a redução dos poluentes globais e buscar 
projetos de Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL). O estudo é realizado conforme a 
metodologia do GHG Protocol.

Emissões

Emissões de GEE - 
Força de Vendas

2013 2014 2015

 Etanol Gasolina  Etanol Gasolina  Etanol Gasolina

Unidade Farma 76% 24% 74% 26% 72% 28%

Unidade Genéricos 82% 18% 81% 19% 82% 18%

Unidade Hospitalar 79% 21% 73% 27% 72% 28%

Unidade Oncologia 81% 19% 82% 18% 76% 24%

Unidade OTC 93% 7% 89% 11% 70%         30%

Unidade Veterinária 84% 16% 79% 21% 80% 20%

% de consumo por tipo 
de combustível

75% 25% 75% 25% 73% 27%

Emissões totais  
(TCO2eq/ano)

3.055 3.957 2.663

Redução da emissão 
com a Política* 
(TCO2eq/ano)

5.062 6.287 4.029

Emissões de GEE – Industrial (TCO2eq) 2013 2014 2015

Combustões estacionárias – Escopo 1

Consumo de GLP 1.688.018 0 0

Consumo de GN 3.014 6.869 6.775

Consumo de óleo diesel 63 8 20

Energia elétrica – Escopo 2

Consumo de energia elétrica 4.904 7.515 8.310

Outras emissões – Escopo 3

Disposição em aterro 1.187 660 654

Tratamento em incineração 1.197 721 295

Tratamento em coprocessamento 3.132 3.748 4.160

Emissões totais (TCO2eq./ano) 1.701.515 19.521 20.194

*O acréscimo no consumo de energia em 2015 foi o principal fator que ocasionou o aumento 
das emissões; conforme relatado no descritivo sobre energia, o aumento deu-se em virtude de 
adequações a novas regulamentações estabelecidas pela Anvisa.

INVENTÁRIO DE EMISSÕES
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Sistema de gerenciamento  
de resíduos
A Eurofarma utiliza um sistema informatizado 
de controle de resíduos no SAP, possibilitando 
maior confiabilidade nos controles operacionais 
e rastreabilidade dos resíduos descartados pelos 
processos industriais. O desafio constante é trabalhar 
para diminuir a geração de resíduos e aprimorar a 
destinação final para reduzir os impactos ambientais  
e financeiros.

Em 2015, a empresa inaugurou uma nova Central de 
Resíduos no Complexo de Itapevi, contemplando áreas 
distintas para o armazenamento de resíduos orgânicos, 
recicláveis e perigosos (sólidos, líquidos e infectantes), 
de forma a melhorar sua gestão operacional.

Resíduos

Resíduos por método de disposição (t) 

2013 2014 2015

Não perigosos

Reciclagem 1.683 1.537 1.677

Aterro sanitário 515 619 811

Total 2.198 2.156 2.488

Perigosos

Incineração 210 48 52

Coprocessamento 544 509 723

Total 754 557 774

A geração de resíduos é o 
principal impacto ambiental 
proveniente das atividades 
industriais e comerciais da 
Eurofarma. Mitigar esses 
impactos é uma das principais 
preocupações da empresa, que 
tem investido em melhorias no 
gerenciamento dos resíduos 
e, também, em parcerias 
pioneiras com universidades para 
encontrar soluções práticas para 
viabilizar a descontaminação 
das embalagens primárias de 
medicamentos pelos próprios 
consumidores. O objetivo é 
possibilitar a destinação para o 
sistema de coleta seletiva urbano. 
Até o momento, esse tipo de 
resíduo é classificado como 
perigoso, sendo direcionado para 
destruição térmica.

Resíduos perigosos

Disposição final 2013 2014 2015

Incineração Total destinado (t) 210 48 52

Percentual 28% 9% 4%

Coprocessamento Total destinado (t) 544 509 723

Percentual 72% 91% 96%

Resíduos perigosos: pilhas e baterias – 
destinação e recuperação de metais
A Eurofarma disponibiliza em suas Unidades coletores para o 
recebimento de pilhas e baterias. Além de receber os resíduos 
de colaboradores, também atende a prestadores de serviços e 
visitantes. Os materiais são destinados para reprocessamento, 
que consiste em processo de secagem/calcinação, reação 
química, moagem, balanceamento, formulação e misturas 
dos sais e óxidos metálicos extraídos. O produto obtido desse 
processo é direcionado para uso como corantes.

Pilhas e baterias
Destinação por incineração e 
coprocessamento, com processo 
de destruição fiscal

2013 2014 2015

Total destinado (kg)      100   1.640    1.653

Resíduos perigosos: 
destinação final –  
incineração e 
coprocessamento
Desde 2009, a Eurofarma 
tem como meta melhorar 
a destinação dos resíduos 
considerados perigosos. 
Desde então vem crescendo 
o volume destinado ao 
coprocessamento em 
comparação ao volume 
destinado à incineração. O 
método que reaproveita os 
resíduos perigosos – com 
elevado poder de combustão -  
é considerado menos 
poluente e utiliza fornos de 
cimento para o processo 
da queima de resíduos 
com o aproveitamento da 
energia liberada. Além de 
dar uma destinação melhor 
aos resíduos, a iniciativa 
também reduz custos, já que 
a incineração é, em média, 
60% mais cara. No processo 
de incineração, a queima do 
resíduo é feita em fornos e 
usinas próprias, destruindo os 
microrganismos que causam 
doenças. O material resultante 
dessa queima (cinzas) é 
encaminhado para aterros 
sanitários. O método é eficaz, 
porém mais poluente. 

      A segregação e o trabalho de descaracterização dos 
produtos reprovados antes da destinação final, possibilita que 
parte dos materiais sigam para reciclagem e outra parte para 
coprocessamento. Entendo ser este um diferencial da Eurofarma, 
pela redução das emissões atmosféricas e do custo financeiro 
de destruição. A prática, bastante sustentável, está alinhada com 
nossa crença de menor impacto ambiental.”

André Navarro, diretor comercial na RCR Ambiental
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Destinação de madeira (t) 

2013 2014 2015

120 123 117

Resíduos Recicláveis: 
A importância da coleta seletiva  
O programa de coleta seletiva dentro da 
empresa funciona desde 2002. Para garantir 
sua efetividade, coletores foram instalados em 
todas as Unidades e campanhas de educação e 
sensibilização são realizadas anualmente junto 
aos colaboradores para fomentar uma mudança 
de comportamento dentro e fora das instalações 
da empresa. Para incentivar a prática, toda a 
receita arrecadada com a venda de recicláveis 
coletados é revertida para o programa de Mãos 
Dadas com a Escola. 

Resíduos Orgânicos: 
Biomassa e geração  
de energia
Desde 2013, paletes danificados e 
embalagens de madeira do Complexo 
Industrial de Itapevi são destinados para 
processo de moagem e transformação 
por meio da biomassa (fonte de energia 
renovável) para geração de energia. Esta 
tecnologia é mais econômica e causa 
menor impacto ao meio ambiente, por 
não ter a dependência de queima de óleo 
diesel, gás natural e outros meios de 
energia considerados mais poluentes. 

     O programa criado pela parceria do 
Grupo Pão de Açúcar com a Eurofarma 
foi pioneiro e é uma ferramenta 
muito importante de educação para 
o consumidor. Por meio dos nossos 
coletores disponibilizados nas drogarias 
das lojas do Extra e do Pão de Açúcar, 
os clientes aprendem a fazer o descarte 
correto dos medicamentos para reduzir o 
impacto desses itens no meio ambiente.” 

Laura Pires, gerente de Sustentabilidade 
no Grupo Pão de Açúcar

Descarte correto de medicamentos: 
ambiente doméstico

2013 2014 2015

Total arrecadado – kg 6.193 3.311 3.519

Média/ano arrecadada 
por loja – kg/loja 200 98 107

Pontos de coleta 
(farmácias) 31 34 33

Descarte correto de medicamentos: 
ambiente doméstico
A parceria pioneira entre a Eurofarma e o Grupo 
Pão de Açúcar para impulsionar o descarte correto 
de medicamentos por parte dos consumidores 
completou cinco anos, tendo arrecadado 
aproximadamente 20 toneladas de embalagens 
em pontos de coleta espalhados pelas drogarias do 
Grupo. A iniciativa busca conscientizar a população 
sobre a importância da destinação adequada de 
embalagens primárias (aquelas que tiveram contato 
direto com o composto químico), medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, bem como materiais 
perfurocortantes, como agulhas e ampolas. A ação 
para o descarte correto é realizada na capital paulista 
e nas cidades de Araraquara, Piracicaba, São Caetano 
do Sul (SP) e Volta Redonda (R J).

Descarte correto de 
medicamentos: ambiente 
ambulatorial 
A Eurofarma disponibiliza urnas em seus 
ambulatórios para que os colaboradores possam 
descartar embalagens de medicamentos. 

Incentivo à reciclagem:
embalagens de 
medicamentos
Em 100% de seus produtos, a Eurofarma 
utiliza suas embalagens secundárias 
(cartuchos) para orientar seus 
consumidores sobre como direcionar 
os resíduos que não tiveram contato 
direto com o medicamento (bulas e 
cartuchos). O esforço visa estimular os 
consumidores a praticarem a separação 
do lixo e reciclagem.

Resíduos por método de disposição (t) 

Material 2013 2014 2015

Papel e papelão 899 775 1.030

Plástico 280 311 427

Vidro 296 344 44

Metal 207 72 176

Total 1.682 1.502 1.677

Receita obtida com a venda dos resíduos 
recicláveis (R$)

2013 2014 2015

Destinação 399.550 419.127 569.469
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Pensar diferente para gerar valor

Esporte e
Cultura

“Gostaria imensamente de agradecer o apoio da Eurofarma ao 
Instituto Tiago Camilo. Estamos em 2 polos, são quase  
400 crianças atendidas e redirecionadas para uma nova vida, o 
esporte. Sonhar sozinho torna o caminho muito mais difícil e, 
quando damos as mãos nessa nobre causa de transformar vidas, 
o êxito é muito maior. Muito obrigado e torço para que essa 
parceria seja duradoura.” 

TIAGO CAMILO, atleta olímpico de Judô



60  Desenvolvimento Sustentável 2015 | Educação

      Sumário Busca     Zoom+      Zoom-              Página 
              anterior

                    Próxima 
                    página

                            Ir 
                           para                          Imprimir                  Tela 

                cheia                             Fechar

Esporte e 
Cultura

projetos nas áreas 
cultural e esportiva 
receberam apoio 
financeiro em 2015

das leis de incentivo 
100%
Uso de 

R$ 2 milhões investidos 
em cultura e R$ 1,1 milhão 
investido em projetos 
esportivos por meio de leis 
de incentivo

15

Por meio de seu Comitê de 
Patrocínios Culturais e Esportivos, 
a Eurofarma seleciona e apoia 
projetos em todo o País seguindo, 
entre outros, critérios de relevância 
e abrangência. A empresa instituiu 
concorrência por meio de editais 
para ampliar a transparência no 
processo seletivo. Nas duas áreas, 
a companhia já apoiou mais de 
110 projetos e tem patrocínio 
com recursos próprios de longo 
tempo com uma equipe da Stock 
Car, além da Copa São Paulo de 
Futebol Jr. Os projetos fazem 
uso das Leis de Incentivo – PIE, 
Proac, Rouanet e LIE. Em 2015, o 
valor total destinado aos projetos 
incentivados foi de  
R$ 3,1 milhões, além de  
R$ 8,7 milhões para projetos 
apoiados com recursos próprios.

Risadaria  
Devido ao apoio da Eurofarma, o maior festival 
de humor e comédia do mundo teve, em 2015, 
edições regionais em 10 cidades. A 6ª edição do 
projeto Risadaria teve 24 dias de atrações em mais 
de 25 locais na cidade de São Paulo, com preços 
populares ou gratuidade, além de três dias de 
apresentações teatrais no Rio de Janeiro, Ribeirão 
Preto, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, 
Florianópolis, Brasília, Salvador, Fortaleza e Belém. 
O Risadaria teve público aproximado de 1,5 milhão 
de espectadores. 

Cultura

28
eventos realizados com ativação 
de patrocínio em 2015, impactando 
diretamente mais de

9 mil
pessoas

Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos 
A comédia musical, adaptada do filme do 
espanhol Pedro Almodóvar, teve direção assinada 
por Miguel Falabella e apoio da Eurofarma, 
com estreia em São Paulo, em 2015. Em uma 
cobertura luxuosa da Espanha, em 1987, três 
mulheres têm suas histórias de problemas 
amorosos cruzadas, em um dia conturbado. O 
espetáculo brasileiro contou com as músicas 
de David Yazbek, da adaptação para o teatro 
na Broadway. No elenco: Marisa Orth, Totia 
Meireles, Juan Alba, entre outros. 
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Meu Amigo Charlie Brown 
O musical é uma produção para todas as 
idades e traz para os palcos brasileiros 
o espetáculo baseado nas histórias em 
quadrinhos criadas pelo desenhista 
Charles M. Schulz, com os personagens 
que fazem sucesso desde os anos 
50 – Snoopy, Charlie Brown, Lucy e 
companhia. A versão brasileira é de 
Mariana Elisabetsky, com os atores Tiago 
Abravanel, como Snoopy, e Leandro Luna, 
como Charlie Brown. 

220 Volts 
O programa de sucesso na TV fechada 
ganhou versão para o teatro, somente 
com personagens femininas de destaque, 
como a Senhora dos Absurdos e Ivonete. 
Além de protagonizar o espetáculo, o 
comediante Paulo Gustavo também 
assina o texto e direção, em parceria com 
Fil Braz. A temporada em São Paulo teve 
patrocínio da Eurofarma. 

Forever Young 
A comédia musical segue um roteiro 
diferente ao abordar a questão da 
exclusão social na terceira idade e 
outros problemas da velhice. Seis atores 
representam idosos acima de 85 anos, 
que passam o dia num “retiro para artistas” 
sob a supervisão de uma enfermeira, que 
quando se ausenta dá liberdade para a 
transformação dos personagens. A  
estreia será em 2016, com apresentações 
em 10 cidades.

O Corpo de Som 
Espetáculo de dança inédito produzido pela Cia. Dança 
Vida, com música composta pelo percussionista Naná 
Vasconcelos. A proposta é chamar atenção para as sutilezas 
sonoras do corpo. Em 2015, o show percorreu diversas 
cidades, como São Paulo, Ribeirão Preto e Campinas, no 
interior paulista, incluindo apresentações gratuitas em 
escolas públicas, além de oficinas de dança em núcleos 
comunitários. 

O Quebra-Nozes
O clássico espetáculo de balé, com música de Tchaikovsky, 
foi apresentado em sua 32ª edição pela Companhia Cisne 
Negro, sob direção de Hulda Bittencourt, em São Paulo.  Na 
história, a menina Clara se encanta com um presente de 
Natal, um boneco quebra-nozes. Quando todos vão dormir, 
Clara vai à sala para brincar e todos os seus brinquedos 
ganham vida e ela entra no mundo da fantasia, passando 
pelo reino das neves e dos doces, com muita dança e magia. 

Ações Internas

Festa Junina São Paulo e Ribeirão Preto
Além de promover confraternização e diversão, reunindo 
aproximadamente 1.500 colaboradores em São Paulo e 
Ribeirão Preto, a tradicional Festa Junina da Eurofarma 
envolve ações de cidadania. O valor arrecado com a venda, 
por valor simbólico, de cerveja e jogos nos eventos em São 
Paulo e Ribeirão Preto, é destinado para projetos sociais. Na 
capital paulista, a arrecadação em 2015 foi de R$ 5.504,00, 
destinados ao Instituto Eurofarma para a realização das 
comemorações juninas dos projetos Matéria-Prima São 
Paulo e Itapevi. Em Ribeirão Preto, a doação foi de  
R$ 1.641,50 para a Casa Emannuel Bênção da Paz, 
instituição do município que conta com o trabalho 
voluntário de colaboradores da empresa.

     A Eurofarma tem 
importante participação no 
desenvolvimento da cultura 
do País por intermédio de 
seus patrocínios que geram 
acessibilidade e fomentam 
arte pelo Brasil. Empresas que 
acreditam na importância da 
cultura para o desenvolvimento 
educacional de uma nação 
merecem todos os aplausos, 
afinal um país sem cultura é um 
país sem identidade e memória.” 

Sandro Chaim, presidente da 
Chaim Produções Culturais
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Centros de Convivência Lacultesp  
O projeto visa promover integração e 
desenvolver potencialidades em crianças 
e jovens sob condição de vulnerabilidade 
social, por meio de atividades esportivas, 
no contraturno escolar, nos Centros de 
Convivência Lacultesp, em Ribeirão Preto, 
interior paulista. O projeto é realizado 
de agosto de 2015 até agosto de 2016 
e totalizará 900 atendimentos, entre 
crianças e jovens, de 7 a 17 anos, nos 
núcleos e subnúcleos – 340 pessoas nos 
núcleos Jardim Juliana / Vila Abranches e 
nos subnúcleos Estação do Alto, Cynira 
Saud Said e CEU das Artes; e 560 crianças 
no núcleo Alexandre Balbo / Jardim Paiva 
e nos subnúcleos Marincek, Eugênio 
Mendes Lopes e Caic José Sampaio.  

Centro de Formação de Taekwondo –  
SP Não Foge à Luta
Projeto de inclusão social que beneficia 
400 jovens de São Paulo com idade 
entre 7 e 17 anos. Por meio do 
Taekwondo, esporte olímpico que 
valoriza o respeito, a disciplina e 
a perseverança, o programa visa 
promover o bem-estar e qualidade 
de vida de estudantes da rede pública. 
O projeto é realizado pelo Clube 
Desportivo Liberdade e contempla 
oito aulas semanais, com duração de 
1h, no contraturno escolar. As aulas 
são supervisionadas pela Academia 
Liberdade, fundada em 1970 e a primeira 
no Brasil a ensinar a modalidade. 

Esporte
Sindusfarma  
A Eurofarma participou da 9ª edição dos Jogos 
Abertos Sindusfarma, competição organizada pelo 
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do 
Estado de São Paulo. Em 2015, a equipe da empresa 
terminou a disputa na 2ª colocação geral, além de 
conquistar títulos em 12 modalidades. A Eurofarma 
também ganhou o título de Empresa Solidária, por 
ter arrecadado a maior quantidade de alimentos 
durante os jogos – 794 quilos durante o campeonato 
e 262 quilos na caminhada solidária, que contou com 
a participação de 84 colaboradores da companhia, a 
maior presença no evento.   

Stock Car Temporada 2015 –  
Artistas do Bem 
A última etapa da Stock Car, realizada em 10 de 
dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, 
encerrou também uma ação solidária feita pela equipe 
Eurofarma-RC durante a temporada de 2015. Ao longo 
do ano, artistas plásticos foram convidados para pintar 
obras em pleno box da equipe. O resultado é um belo 
acervo com 12 obras, doadas para o Instituto Ingo 
Hoffmann, organização sem fins lucrativos que cuida de 
crianças em tratamento contra o câncer. Em janeiro de 
2016, o Instituto realizou o leilão das obras. 

Torcida Organizada Stock Car Etapa  
Ribeirão Preto 
Na segunda etapa da temporada 2015 da Stock Car, 
realizada em Ribeirão Preto, a torcida organizada da 
Eurofarma-RC, além de apoiar a equipe na prova, 
arrecadou 333 quilos de alimentos não perecíveis, 
destinados à Instituição Soberp. Desde 1986, a 
organização atua na assistência a pessoas em situação 
de vulnerabilidade social no município. 

Taekwondo – Cultivando São Paulo
Atende no contraturno escolar crianças 
e jovens matriculados na rede de ensino 
público da Grande São Paulo, selecionados 
por idade, aptidão e interesse na modalidade. 
As aulas são ministradas três vezes por 
semana, com duração de 1h30 cada, com os 
alunos divididos por três grupos de faixas 
etárias e em sete núcleos distintos - núcleo 
Mauá/SP, Irmandade – Cangaíba, AFAIFA – 
Itaquera, núcleo Mogi das Cruzes/SP, Penha, 
Barra Funda, Jd. Savério.  700 estudantes 
participaram do projeto em 2015.

Judô com Tiago Camilo
Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 
Sidney 2000 e bronze em Pequim 2008, Tiago 
Camilo é um dos judocas mais premiados 
do Brasil, tendo fundado um Instituto para 
promover, por meio do esporte, auxílio para 
crianças de comunidades carentes de São 
Paulo. As aulas de judô são ministradas em 
dois núcleos – CEU Paraisópolis e CEU Parque 
Bristol, atendendo em cada local 200 meninos 
e meninas com idade entre 6 e 17 anos. 

Liga de Basquete Feminino
A LBF (Liga de Basquete Feminino) foi criada 
para contribuir com o desenvolvimento do 
esporte no País e ser um celeiro de novos 
talentos. Tem como madrinha a atleta 
Hortência, e conta com 16 clubes filiados e 20 
jogos transmitidos ao vivo pelo canal SporTV. 
Ao longo do campeonato são realizadas 
ações especiais de incentivo ao Combate ao 
Câncer de Mama e à doação de Sangue.
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2013 2014 2015

1

2

1

2013 2014 2015

Valores investidos via Proac

Ano Público aproximado 
impactado com marca Total do investimento (R$)

2013  495.000  1.289.972,46 

2014  411.625  1.121.839,25 

2015  1.531.000  957.268,34 

Mais de R$ 8 milhões investidos de 2008 a 2015 via Proac.

Valores investidos via Lei Rouanet

Ano Público aproximado  
impactado com arca Total do investimento (R$)

2013  173.520  1.400.000,00 

2014  40.000  1.627.000,00 

2015  a estrear  1.000.000,00 

Mais de R$ 9 milhões investidos de 2006 a 2015 via Lei Rouanet.

Valores investidos via PIE

Ano Beneficiários de projetos sociais 
impactados com o patrocínio

Total do 
investimento (R$)

2013 4.067  1.295.157,66 

2014 2.300  1.228.725,02 

2015 2.600  886.252,69 

Mais de 17 mil crianças e jovens beneficiados e quase R$ 6 milhões 
investidos de 2011 a 2015 via PIE em projetos esportivos sociais.

Valores investidos via Lei Federal

Ano Total do investimento (R$)

2013  350.000,00 

2014  360.000,00 

2015  250.000,00 

Quase R$ 2 milhões investidos de 2008 a 2015 em projetos esportivos.

Lei Rouanet

Nº de projetos

9

8

5

2013 2014 2015

Nº de projetos

RESULTADOS

11 1

2013 2014 2015

Nº de projetos

Lei Federal de Incentivo ao Esporte 

7

6 6

Proac - Programa de Ação Cultural PIE - Programa de Incentivo ao Esporte

Nº de projetos

2013 2014 2015

28 eventos 
realizados com 
ativação de 
patrocínio em 
2015, impactando 
diretamente 
mais de 9 mil 
pessoas. 

Mais de 

R$ 3 
milhões 
destinados 
para projetos 
incentivados  
em 2015.

Mais de 

R$ 25 
milhões 
investidos 
em projetos 
incentivados 
nos últimos 
10 anos.

Aumento de 
371% do 
público 
impactado com a 
marca por conta 
dos patrocínios 
culturais em 
2015.

Benchmark no processo 
de avaliação 
dos projetos, 
que foram recebidos 
e selecionados pelo 
Comitê de Patrocínios 
Culturais e Esportivos.

Independência 
do Comitê de 
Patrocínios 
Culturais e 
Esportivos na 
tomada de 
decisões.

98% de 
positividade 
no índice de 
satisfação nas 
ações de ativação 
de patrocínio 
cultural.
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Trilhamos novas oportunidades, 
abrimos novos caminhos

Parcerias

“Nos primeiros meses de trabalho na Eurofarma, fui 
convidado a conversar com os alunos do Instituto 
Eurofarma sobre minha carreira. Fiquei muito bem 
impressionado com as ações que a companhia faz no 
Instituto e ao ver o interesse dos jovens na busca da sua 
profissionalização. Claramente, todos os que estavam na 
palestra querem melhores oportunidades na vida. Atuar 
como voluntário me permite mostrar aos jovens que seus 
horizontes não têm limite e que será necessário estudo, 
coragem, dedicação e postura ética como caminho digno 
para as suas realizações.”

VULMERON BORGES MARÇAL NETO,  
gerente de Marketing na área de Prescrição Médica. 
Trabalha na Eurofarma há 1 ano.



70  Desenvolvimento Sustentável 2015 | Educação

      Sumário Busca     Zoom+      Zoom-              Página 
              anterior

                    Próxima 
                    página

                            Ir 
                           para                          Imprimir                  Tela 

                cheia                             Fechar

Doações de ativos

2013 2014 2015

Quantidade de 
equipamentos 
doados 

994 802 2.811

Número de 
instituições 
beneficiadas

10 17 30

Doações para organizações sociais (R$)

2015

AACD 9.500

Casa de Apoio ao Hospital do  
Câncer de Barretos 13.629

Centro Comunitário Jardim Autódromo 20.187

Fundação Abrinq 30.656

GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e 
Empresas 22.080

Graacc – McDia Feliz 376.650

Tucca – McDia Feliz 27.000

Instituto Ethos - Associativa 9.972

Instituto Ingo Hoffmann 40.800

Prefeitura de Itapevi  
(iluminação e decoração de Natal) 8.724

Doações de ativos 
Equipamentos e ativos da empresa que 
serão substituídos são destinados à 
doação para instituições que atendem 
à população de baixa renda, localizadas 
próximas das unidades da empresa ou 
para cooperativas de reciclagem. Entre 
os materiais doados regularmente 
estão itens como mesas, cadeiras e 
outros mobiliários.

Doações para organizações sociais 
A Eurofarma apoia associações e 
organizações sociais alinhadas com 
sua visão e missão, e que promovam a 
responsabilidade social empresarial no 
Brasil. As instituições apoiadas devem 
atender à população de baixa renda, com 
foco em ações de educação e saúde.

Organização Iniciativa Colaborador / Local

Associação Pequeno Ser de Amor
Reforma e Ampliação  
de Ambientes  
(refeitório e biblioteca)

Luciana Maria de Lima  
(Produção – Campo Belo)

Centro de Apoio e Valorização à 
Infância (CAVI)

Projeto Vaga-Lume: 
organizando nossa biblioteca

Ana Lucia Cordeiro Sharma  
(PCP – Itapevi)

GPAVR – Grupo de Proteção dos 
Animais do Vale do Ribeira Entre cães e gatos Fabiana Karinna Costa  

(Inovação – Itapevi)

Grupo Terapia do Riso Hospital Picadeiro Rusmar Soares  
(Força de Vendas – Sorocaba)

Instituto Anglicano Creches do Instituto 
Anglicano

Cibele Boscolo  
(Pesq. Clínica – Campo Belo)

SEAC – Sopa, Esperança, Amor e 
Caridade Reforma SEAC Edson Cedotte  

(Comercial – Veterinária)

Programa de Voluntariado  
A empresa oferece apoio financeiro para ONGs e instituições filantrópicas 
nas quais os colaboradores atuam como voluntários. As iniciativas que 
receberão ajuda são selecionadas pelo Comitê de Responsabilidade 
Social Corporativa, em conjunto com um membro independente do 
Centro de Voluntariado de São Paulo. Com o projeto, a Eurofarma visa 
estimular o engajamento dos colaboradores em ações sociais. Em 2015, a 
campanha “Corrente do Bem” contou com 27 inscritos de todo o País e os 
vencedores foram:



72  Desenvolvimento Sustentável 2015 | Educação

      Sumário Busca     Zoom+      Zoom-              Página 
              anterior

                    Próxima 
                    página

                            Ir 
                           para                          Imprimir                  Tela 

                cheia                             Fechar

Programa de monitoramento de 
fornecedores 
Aplicado em parte significativa da 
cadeia nacional e internacional 
de fornecedores, o programa 
acompanha práticas e processos 
sociais e ambientais adotados pelas 
empresas com as quais a Eurofarma 
mantém negócios. Atualmente, a base 
de monitoramento conta com mais 
de 200 fornecedores, selecionados 
de acordo com a relevância no 
processo produtivo. A inspeção é 
feita por meio de visitas regulares. 
Todos os fornecedores precisam ser 
signatários do Código de Conduta dos 
Fornecedores Eurofarma. 

Leis de Incentivo: criança, adolescente e idoso
Por meio da utilização dos incentivos fiscais de Imposto de Renda - Fundo 
da Infância e da Adolescência/FIA e Fundo do Idoso, ambos no valor de 1% 
do IR, a Eurofarma auxilia instituições em todo o País voltadas para o aten-
dimento desses públicos. A seleção dos projetos é realizada pelo Comitê 
de Responsabilidade Social Corporativa.

FIA Fundo do  Idoso

Organizações apoiadas Valor utilizado (R$) Organizações apoiadas Valor utilizado (R$)

2013 Hospital Pequeno 
Príncipe (PR) 350.000 A Eurofarma passou a utilizar essa lei em 2014

2014

Graacc (SP)

360.000

Fundo Municipal dos 
Direitos do Idoso de 
Barretos (SP) 

 360.000

APAE (SP)
Fundo Municipal dos 
Direitos do Idoso de 
Tenente Portela (RS)

2015

APAE (SP)

125.000

Hospital do Câncer  
de Barretos (SP)

250.000
Cidade Escola  
Aprendiz (SP)

Santa Casa de 
Misericórdia de  
Porto Alegre (RS)
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Trabalhar em busca de melhores resultados
Investimentos

Destaques dos investimentos em 2015

Cultura

R$ 2 milhões investidos.

7 projetos receberam aportes financeiros por meio das  
leis Rouanet e Proac.

Educação 

R$ 10,2 milhões em projetos de educação complementar, 
formação de jovens e educação ambiental.

9.201 pessoas atendidas pelos projetos educacionais em 2015.

Esporte

R$ 1,1 milhão investido com leis de incentivo.

R$ 8,7 milhões investidos com recursos próprios.

8 projetos receberam aporte (6 incentivados e mais  
2 com recursos próprios),

Mais de 2.400 crianças e jovens foram beneficiados 
diretamente pelos recursos provenientes das leis estadual  
(Pie) e federal do Esporte.

Créditos

Supervisão

Diretora de Sustentabilidade 
& Novos Negócios

Maria Del Pilar Muñoz

Coordenação geral

Comunicação Corporativa: 
Silvia Marconato e Michele 
Gennaro

Gestão Ambiental: Isamara 
Garcia Freitas, Solange Teles 
dos Santos

Patrocínios e Eventos: 
Janaina Procopio, Ádina de 
Almeida Silva

Responsabilidade Social e 
Instituto Eurofarma: Neide 
Silva da Rocha Sencovici, 
Alexandre Felipe de Lima 
Teixeira, Patricia Zuvia da 
Silva, Rachel Roitman.

Projeto editorial,  
gráfico e diagramação

KF Comunicação

Fotos

Acervo Eurofarma

Veiculação

www.eurofarma.com.br




