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Acreditamos que a possibilidade de avanço 
pessoal e social passa necessariamente pelo 
aprendizado. A valorização da aprendizagem 
guia nossa atuação empresarial e também está 
presente nas iniciativas destinadas a incorporar 
a sustentabilidade em nossas relações com 
a sociedade. Começamos como um sonho 
a construir os alicerces de uma empresa 
sustentável e o aprendizado nos trouxe até aqui. 

Aprendemos todos os dias com o tempo 
dedicado a fomentar a educação transformadora, 
com o constante aprimoramento técnico para 
lidar com os desafios ambientais e com o 
amadurecimento das ações de responsabilidade 
social corporativa. Mesmo em um período 
de crise econômica e política, mantivemos o 
nível dos investimentos previstos para nossas 
iniciativas.

Somos uma multinacional brasileira dedicada a 
promover o acesso à saúde e o bem-estar das 
pessoas. Há 46 anos, fabricamos produtos que 
atendem às necessidades da sociedade com 
qualidade, inovação e preço acessível. Da mesma 
forma como procuramos fazer o melhor com 
nossos produtos, nos esforçamos em promover 
impactos positivos com nossos investimentos 
em educação, meio ambiente, responsabilidade 
social e ações culturais e esportivas. Temos 
a inovação como uma meta permanente e 
buscamos incorporá-las a essas atividades.  

Por meio do Instituto Eurofarma, tornamos 
realidade nossa crença de que a educação 
representa a porta de entrada para uma 
sociedade mais justa e igualitária. Criado em 

transformarAprender, incluir,
2006, o projeto Matéria-Prima, voltado a 
crianças e adolescentes, segue esse princípio 
na aplicação de metodologias inovadoras 
para complementar o ensino fundamental 
e fortalecer a melhoria de aprendizado e 
consciência de cidadania. Essas atividades 
modificam a vida e a aprendizagem de quase 
400 pessoas anualmente.

Nossos investimentos ambientais estão 
relacionados ao controle e redução dos 
impactos no processo produtivo. Nossos 
projetos e programas de ecoeficiência são 
permanentemente aprimorados, com ações 
consistentes com o porte e o desempenho 
da companhia, com destaque para gestão de 
resíduos, emissões, água e energia.  

Sustentabilidade em 2017

10.884 pessoas atendidas nos 
projetos de educação

260 professores capacitados 

137 escolas participantes de projetos

34% índice de reúso de água

25% ampliação dos investimentos 
em meio ambiente

34 toneladas de lixo orgânico processado

46% de redução na 
emissão de CO2 em 8 anos

Pela amplitude e resultados das ações, a 
Eurofarma, por diversas vezes, recebeu o 
reconhecimento das principais publicações 
especializadas. Em 2017, iniciamos um projeto 
de responsabilidade social que aborda as 
dificuldades de visão, um dos problemas 
mais graves entre crianças em idade escolar e 
pouco atendido. Também apoiamos a cultura 
e o esporte por meio de leis de incentivo para 
que o público em geral tenha acesso a esses 
bens. Anualmente, renovamos a seleção de 
instituições e projetos apoiados em um processo 
transparente de concorrência pública por editais. 

Investimento* (R$) e atendimentos 2015 2016 2017
Investimento em Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 11.555.355 11.381.174 12.473.917
Aumento percentual no investimento em RSC 25% -2% 10%
Investimento total no Instituto Eurofarma 10.235.689 10.229.170 11.380.936
Aumento do investimento no Instituto Eurofarma em relação 
ao ano anterior 22.2% -0.1% 11.3%

Total atendidos nos projetos (regulares + pontuais) 9.201 10.297 10.884

Com esta publicação, queremos compartilhar 
os resultados dos nossos investimentos no 
desenvolvimento sustentável. Esperamos que 
seja vista como uma demonstração do nosso 
processo de aprendizagem para trilhar o 
caminho da sustentabilidade. 

Boa leitura.

*Os investimentos do Instituto Eurofarma fazem parte do orçamento da área de Responsabilidade Social Corporativa

Grande parte dos avanços que tivemos se deve 
ao trabalho realizado a muitas mãos, o que nos 
levou a potencializar o aprendizado. Nossos 
projetos são desenvolvidos preferencialmente 
por meio de parcerias e temos ao nosso 
lado as melhores instituições do País com as 
quais estabelecemos uma sólida relação de 
aprendizado e conhecimento. 
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Missão

Promover o acesso à saúde e à qualidade 
de vida com tratamentos a preço justo 
e operação rentável, que assegure o 
crescimento sustentável da empresa e o 
compartilhamento do valor gerado com 
colaboradores e sociedade

Visão 
Consolidar as operações da América Latina 
e expandir para os principais 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

1    Agilidade: Dinamismo e simplicidade 
fazem parte do nosso DNA e, para 
nos mantermos competitivos, estes 
atributos devem estar presentes em 
todas as operações e processos da 
companhia 

Nossas crenças e
valores

Valores

2    Comprometimento: A competência 
e o comprometimento com a 
empresa propiciam a valorização e o 
crescimento dos colaboradores. Por 
isso, sempre que possível, nossos 
talentos são prestigiados por meio de 
aproveitamento interno

3    Desenvolvimento sustentável: A 
boa gestão dos recursos humanos, 
financeiros e naturais, tem como base 
o desenvolvimento e a segurança 
dos colaboradores, solidez financeira, 
práticas comerciais saudáveis e ações 
para a preservação do meio ambiente, 
pontos fundamentais para o equilíbrio 
de nossas operações

4    Foco em saúde: O nosso modelo de 
negócios baseia-se na participação em 
todos os segmentos farmacêuticos, 
através de unidades de negócios, 
subsidiárias e coligadas, mantendo 
permanente o diálogo, a atração e 
formalização de parcerias estratégicas

5    Empreendedorismo: Para nos anteciparmos 
ao futuro, criarmos novas e melhores formas 
de conduzir a empresa em todas as áreas, 
indo além da inovação inerente às atividades 
de P&D, nossas lideranças estão abertas ao 
“novo” e mantêm o espírito vanguardista da 
companhia

6    Ética: Alinhado ao Código da companhia, 
leis e regulamentações vigentes, o 
comportamento dos nossos colaboradores 
é obrigatoriamente pautado pela ética 
e transparência em todas as ações e 
operações realizadas na empresa e em 
nome dela

7    Igualdade (diversidade): Zelamos 
por um ambiente favorável e imparcial 
onde impera o respeito. Para isso, 
estabelecemos compromissos 
relacionados à diversidade, justiça 
e igualdade nas relações entre 
colaboradores e demais públicos

8    Reinvestimento: Com a crença de 
que assumir riscos é parte integrante 
da atividade empresarial dinâmica e 
bem-sucedida, a geração de resultados 
positivos  promove o crescimento da 
organização por meio do reinvestimento 
de recursos no próprio negócio

9    Respeito: Nos orgulhamos de nossa 
trajetória, origens e capacidade de 
superação. Nossa história é construída de 
forma a refletir nosso compromisso com 
o crescimento de nossos colaboradores 
e com o desenvolvimento dos países 
em que atuamos, mantendo respeito 
aos povos e culturas com os quais nos 
relacionamos

10    Resultado (desempenho ou 
performance): Reconhecemos 
as diferentes contribuições para 
o alcance dos nossos objetivos e 
compartilhamos a riqueza gerada com 
colaboradores e sociedade, através de 
programas de meritocracia, ampliação 
do acesso e investimentos sociais
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Reconhecimentos2017

ÉPOCA NEGÓCIOS 360o

A Eurofarma conquistou o primeiro lugar 
em Responsabilidade Socioambiental entre 
as farmacêuticas. Dentre as mais de 1.000 
empresas inscritas, conquistamos a 34ª 
colocação no ranking geral. 

EXAME MELHORES & MAIORES
Entre as 500 maiores companhias em 
vendas do País, a Eurofarma ocupou a 
278ª posição. Também figurou entre os 
200 maiores grupos, conquistando a 
153ª posição.

GREAT PLACE TO WORK
A Eurofarma conquistou a 45ª posição 
no ranking GPTW, realizado pela revista 
Época, em parceria com a consultoria 
Great Place to Work. Também foi 
a primeira colocada na categoria 
Recompensa – sentimento de justiça 
em relação às premiações pagas pela 
empresa.

MELHORES DA DINHEIRO
A Eurofarma foi a segunda colocada do 
setor Farmacêutico, Higiene e Limpeza 
e a única empresa a figurar duas vezes 
em primeiro lugar entre os cinco 
aspectos da pesquisa, conquistando o 
primeiro lugar em Inovação & Qualidade 
e Governança Corporativa.

LUPA DE OURO
A empresa conquistou o primeiro lugar nas 
categorias Prescrição Lançamento – Saúde 
Masculina e Feminina, com o produto Pietra 
ED, e Prescrição Maduros – Dor, Inflamação 
e Sistema Respiratório, com Astro. Também 
conquistou o segundo lugar na categoria 
Prescrição – Demais Classes, com Duomo 
HP e o terceiro lugar no ranking geral 
Prêmio de Excelência Adalmiro Batista - 
Empresa Mais Admirada do Mercado Retail.

PRÊMIO EXCELÊNCIA 
EM GESTÃO DE SAÚDE E 
SEGURANÇA DO TRABALHO DO 
SINDUSFARMA
A Eurofarma sagrou-se bicampeã na 
categoria Projeto Segurança do Trabalho, 
durante a cerimônia do 9º Prêmio 
Excelência em Gestão de Saúde e 
Segurança do Trabalho do Sindusfarma. 

PRÊMIO SINDUSFARMA DE QUALIDADE
A Eurofarma foi premiada como a melhor 
farmacêutica na categoria Prestadores de Serviço – 
Terceirização de Etapas de Produção e Embalagem, 
da 21ª edição do Prêmio Sindusfarma de Qualidade. 

VALOR 1000
A Eurofarma ocupou a 206ª 
posição e ficou em destaque entre 
as farmacêuticas e empresas 
de cosméticos participantes nas 
categorias: Receita Líquida, Giro de 
Ativo e Cobertura de Juros.

VALOR INOVAÇÃO BRASIL
A Eurofarma conquistou a quarta 
posição entre as farmacêuticas 
mais inovadoras do Brasil, de 
acordo com o ranking Valor 
Inovação Brasil 2017, realizado 
pelo jornal Valor Econômico 
em parceria com a consultoria 
Strategy&PwC.
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Nossas atividades que promovem o 
desenvolvimento sustentável estão alinhadas 
com duas iniciativas de âmbito mundial da ONU, 
das quais somos signatários. O Pacto Global 
representa um código de conduta empresarial 
proposto com o objetivo de estimular o esforço 
voluntário da comunidade empresarial para 
adotar práticas e valores internacionalmente 
aceitos nas áreas de direitos humanos, relações 
de trabalho, meio ambiente e combate à 
corrupção. Os dez princípios do Pacto fazem parte 
dos compromissos que assumimos com toda a 
sociedade.

Também estamos engajados com a agenda da 
Organização das Nações Unidas para promover 
a prosperidade no planeta e proteger o meio 
ambiente, cujas metas até 2030 estão expressas 
nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Responsável pela seleção e aprovação 
dos investimentos socioambientais, o Comitê de 
Responsabilidade Social Corporativa utiliza os 
critérios dessa agenda para tomar as decisões, 
alinhadas às crenças e valores internos. 

Nossos compromissos
com a sociedade

Para conhecer a agenda e os objetivos, acesse: 
https://nacoesunidas.org/pos2015/

DEZ PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL

Assegurar
a não participação da empresa em 
violações dos direitos humanos

2
Apoiar
liberdade de associação e 
reconhecer o direito à negociação 
coletiva

3

Eliminar
todas as formas de trabalho 
forçado ou compulsório

4

Erradicar
todas as formas de trabalho 
infantil da sua cadeia produtiva

5

Estimular
práticas que eliminem qualquer 
tipo de discriminação no emprego

6

7
Assumir
práticas que adotem uma abordagem 
preventiva responsável e proativa para 
os desafios ambientais

8
Desenvolver
iniciativas e práticas para promover 
e disseminar a responsabilidade 
socioambiental

9
Incentivar
o desenvolvimento e difusão 
de tecnologias ambientalmente 
amigáveis

10 Combater
a corrupção em todas as suas formas, 
incluindo extorsão e suborno

1
Respeitar 
e apoiar direitos humanos 
reconhecidos internacionalmente 
na sua área de influência

Para conhecer mais sobre 
os princípios e a página da 
Eurofarma no Pacto Global, 
acesse:
http://bit.ly/2hSx8bx
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2008 2009 2010

O caminho da transformação em  
Responsabilidade Socioambiental

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

  Criação do Comitê de 
Patrocínios & Eventos

  Elaboração de Mapa de 
Riscos Ambientais

  Criação do Comitê de 
Responsabilidade Social e 
indicadores de resultados para 
ações educacionais

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

  Acordos para destinação de 
resíduos por coprocessamento

  Implantação de sistema de 
reúso de água no Complexo 
Industrial de Itapevi

  Implantação de sistema 
informatizado para gestão 
de resíduos

Responsabilidade alinhada às melhores práticas do mercado

A cada dois anos, a Eurofarma aplica os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Corporativa às ações 
e projetos de desenvolvimento sustentável. Os resultados da pesquisa orientam as decisões do Comitê de 
Responsabilidade Social Corporativa e o estabelecimento de planos de ação. Trata-se de uma ferramenta 
de autoavaliação cujo diagnóstico aponta oportunidades de melhorias. O questionário se organiza em oito 
temas com mais de 700 questões. A companhia se mantém desde 2012 no grupo de benchmarking do 
Instituto Ethos, sendo uma das dez empresas com o melhor desempenho nas notas de avaliação.

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

Base 2016 – Resultados mensurados em 2017
2015 2017

Direitos Humanos 5,5 5,3
Envolvimento com a Comunidade e o seu Desenvolvimento 7,4 7,6
Governança Organizacional 8,6 8,5
Meio Ambiente 7,4 7,3
Questões Relativas ao Consumidor 8,5 8,5
Práticas de Operação e Gestão 7,2 8
Práticas de Trabalho 7,3 7,3
Visão e Estratégia 6,8 6,8
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   Criação do Código 
de Conduta para 
Fornecedores

  Parceria Público- 
-Privada para projeto 
Descarte Correto de 
Medicamentos

  Ampliação 
dos projetos 
educacionais do 
Instituto Eurofarma

  Inventário de 
Emissões de GEE 
para a área industrial

  Entrada no grupo 
de benchmark do 
Instituto Ethos

  Abertura do Canal 
de Ouvidoria

  Primeira 
farmacêutica na 
lista das empresas 
mais sustentáveis 
pelo Guia Exame de 
Sustentabilidade

  Parceria Público- 
-Privada para o 
projeto de doação  
de água ao município 
de Itapevi

  10 anos do Centro 
Eurofarma de 
Enfermagem  

  Criação do Comitê 
de Conservação de 
Recursos Naturais

COMITÊ AMBIENTAL 
Cabe aos membros do Comitê 
avaliar periodicamente a evolução 
do Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA) da Eurofarma, em busca de 
permanente melhoria dos processos 
e dos controles operacionais. 
Também faz parte do escopo deste 
grupo, selecionar as iniciativas 
propostas para promover a 
ecoeficiência e prover os recursos 
financeiros e humanos necessários 
para a implantação das ações.   

COMITÊ DE PATROCÍNIOS  
CULTURAIS E ESPORTIVOS
Há 10 anos, o órgão atua em prol do 
crescimento e consolidação da arte 
e do esporte nacionais, apoiando 
projetos, espetáculos culturais e 
eventos esportivos. As iniciativas 
de investimento têm como 
meta aplicar 100% dos recursos 
provenientes das leis de incentivo 
fiscal PIE, Proac, Rouanet e LIE, entre 
outras. São integrantes do Comitê 
representantes das áreas Jurídica, 
Comunicação, Recursos Humanos , 
Instituto Eurofarma e Comercial.  

COMITÊ DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 
Vinculado à Vice-Presidência de 
Sustentabilidade e Novos Negócios, o 
Comitê está em atividade desde 2008 e tem 
como missão manter o alinhamento das 
operações para fazer frente aos macro-
-objetivos da empresa, descritos na sua 
Visão, avaliando os desafios, tendências e 
oportunidades de crescimento. A ferramenta 
BSC reúne os principais indicadores da 
companhia, um conjunto de 54 objetivos 
estratégicos com metas alinhadas ao 
planejamento de médio e longo prazos.

COMITÊ DE ÉTICA 
Parte do sistema de Integridade  
Corporativa, o Comitê centraliza o 
encaminhamento das manifestações 
registradas pela Ouvidoria envolvendo 
conflitos éticos. Integrado por  
três executivos, em posições de  
Vice-Presidência e Diretoria Executiva, 
mantém reuniões semanais para 
acompanhar os resultados das 
auditorias internas, monitorar o 
cumprimento das ações recomendadas 
e avançar em áreas sensíveis, como a 
da Segurança da Informação.

2011 2012 2013 2014

O caminho da transformação

14
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  Adoção de metodologia 
própria para o projeto 
Matéria-Prima

  Instituto Eurofarma: 10 
anos do projeto Educar 
para Reciclar

  Implantação do sistema 
de energia fotovoltaica 
em Itapevi

  Início do sistema de 
reúso de água na 
Unidade Ribeirão Preto, 
em São Paulo
  Destaque em Gestão de 
Água pelo Guia Exame 
de Sustentabilidade

  Abertura de novos cursos para adultos  
e ampliação da faixa etária de 
atendimento no Instituto Eurofarma

  Implantação do Programa de 
Monitoramento da Cadeia de Valor 

  Estruturação do Voluntariado Corporativo
  Ampliação do sistema de reúso de água 
no Complexo Industrial de Itapevi

  Aprovação junto à Anvisa da metodologia 
de descontaminação de embalagens

2015 2016 2017

Na Eurofarma, as iniciativas de sustentabilidade são de 
responsabilidade da Vice-Presidência de Sustentabilidade & 
Novos Negócios, vinculada diretamente à Presidência. Um 
sistema de gestão, compartilhado entre a área e uma estrutura 
de comitês, contribui para manter a integração com toda a 
companhia, fortalecer a governança, dar transparência à tomada 
de decisão e assegurar a aplicação das boas práticas. A estrutura 
de comitês reflete a representatividade das áreas da companhia 
e dos interesses dos públicos de relacionamento. Em reuniões 
periódicas, os membros analisam as principais demandas e 
selecionam projetos que receberão incentivos. Cabe às equipes 
multidisciplinares desenvolver planos de ação e implantá-los nas 
diferentes áreas da empresa. 

Decisões compartilhadas

COMITÊ DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
Criado em 2009, o colegiado tem a incumbência de analisar propostas 
de projetos e sua adequação às diretrizes vigentes, acompanhar a 
evolução de indicadores de desempenho e avaliar os resultados dos 
investimentos no setor. É composto por representantes das áreas 
Jurídica, Industrial, Comercial, Recursos Humanos, Financeira, Gestão 
Ambiental, Responsabilidade Social, Suprimentos e Qualidade.  
Reúne-se trimestralmente. Em suas decisões, leva em conta os 
resultados da pesquisa Ethos de Responsabilidade Social Corporativa, 
as diretrizes do Pacto Global e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), desenvolvidos pela ONU. 

ORGANOGRAMA

Presidência

Gestão 
Ambiental

Novos Negócios e 
Corporate Venture

Inteligência 
de Mercado e  
Planejamento 
Estratégico

Instituto
Eurofarma

Responsabilidade 
Corporativa
e Eventos

Comunicação 
Corporativa

Vice-Presidência de 
Sustentabilidade & 
Novos Negócios



EDUCAÇÃO

Emanuelly Bezerra 
da Silva Gama, 10 
anos, aluna do projeto 
Matéria-Prima, do 
Instituto Eurofarma
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O Instituto Eurofarma (IE) desenvolve programas 
nas áreas de educação complementar para 
crianças, de educação profissional para jovens e 
adultos e de educação ambiental. Atua por meio 
de parcerias com entidades públicas e privadas 
para fomentar a educação transformadora como 
um caminho para a inclusão socioeconômica 
e o desenvolvimento sustentável. Tem como 
prioridade o atendimento a crianças e jovens de 
menor renda, matriculados em escolas públicas 
das regiões de entorno das operações da 
companhia.

Promover a inclusão 
socioeconômica e 
o desenvolvimento 
sustentável por meio da 
educação transformadora 

MISSÃO DO 

Instituto
Eurofarma

Instituído em 2006, o Instituto Eurofarma 
tem como objetivo de aprimorar a gestão dos 
investimentos sociais da Eurofarma com o 
compromisso de oferecer à sociedade uma 
proposta de educação de qualidade, formação 
para a cidadania e preparação para um mercado 
de trabalho em acelerada transformação. 
O volume de investimentos em projetos 
educacionais manteve-se crescente, assim 
como o número de beneficiários. Em 2017, o IE 
recebeu aporte financeiro de RS 11,4 milhões, 
integralmente custeado por sua mantenedora, 
Eurofarma Laboratórios S/A.

Desde o início das atividades, o IE já beneficiou 
diretamente mais de 63 mil pessoas. No último 
ano, 10.884 pessoas participaram dos projetos 
educacionais, entre alunos e professores. 

2017 - Instituto Eurofarma 
em números

1.644 Crianças e jovens participantes 
dos cursos regulares 

7 Parcerias técnico-pedagógica

260 Professores capacitados

8.980 Participantes de 
ações pontuais

137 Escolas envolvidas

R$ 11.380.936  
Aplicados em educação

Na estrutura de governança da Eurofarma, 
o IE está vinculado à Vice-Presidência de 
Sustentabilidade e Novos Negócios e os projetos 
são acompanhados e validados pelos comitês 
que apoiam a área. A gestão e coordenação 
dos projetos são feitas por uma equipe própria 
e parceiros pedagógicos, que conduzem as 
iniciativas em conjunto com uma rede de 
especialistas selecionados a partir de  
critérios técnicos. 

O IE tem como diretriz estratégica firmar 
parcerias pedagógicas com as mais renomadas 
instituições de ensino. São parceiros capazes 
de adicionar um alto nível de conhecimento 
aos projetos e, cuja chancela, representa um 
diferencial para o futuro profissional dos 
estudantes. Neste modelo, o parceiro pode 
ser responsável pelo conteúdo programático 
e metodologia de ensino e gestão pedagógica 
ou assumir as duas funções. As decisões pelas 
iniciativas e atividades realizadas na rede 
de ensino público são compartilhadas com 
representantes da Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo e da Prefeitura de Itapevi.

Parceiros:

Maria Eduarda Alves de Sousa, 9 anos, 
aluna do projeto Matéria-Prima, do 
Instituto Eurofarma
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No modelo atual, os projetos do IE aproveitam 
o contraturno escolar para otimizar o esforço 
de aprendizagem e oferecer atividades próximo 
à vizinhança de dois importantes centros 
produtivos da Eurofarma, localizados no bairro 
de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, e na 
cidade de Itapevi, em São Paulo. 

O programa Matéria-Prima conta com uma 
unidade em São Paulo, com capacidade para 
atender 250 alunos/dia e outra em Itapevi, 
para 120 alunos/dia. A sede educacional, em 
Interlagos, também concentra as atividades 
administrativas e dispõe de uma estrutura 
para ensino aparelhada com biblioteca, 
espaço multimídia, laboratório de informática 
e de enfermagem, salas de aula, auditório, 
ambulatório, espaço de convivência e refeitório, 
com capacidade para atender mais de 1.200 
jovens/dia em dois turnos.

A maior parte dos cursos regulares é ministrada 
nas Unidades. Os projetos de menor duração 

Destinados a jovens a partir de 18 anos, 
novos cursos profissionalizantes ligados ao 
processo fabril estão sendo estruturados para, 
futuramente, atender à demanda do centro 
operacional em Itapevi. 

Além dos cursos regulares, há uma extensa 
agenda de atividades educativas, ambientais 
e culturais destinada a engajar os alunos das 
escolas públicas das regiões onde atua e 
também ações de formação de professores  
e trabalho voluntário com os colaboradores  
da Eurofarma.

A cada ano, a equipe do IE revisa os métodos 
adotados e avalia as ações em andamento, 

Instituto Eurofarma – Investimentos (R$) e total de atendidos 

2015 2016 2017

Investimento total (R$) 10.235.689 10.229.170 11.380.936

Variação sobre o ano anterior 22% -0,1% 11,3%

Pessoas atendidas diretamente 9.201 10.297 10.884

* Em 2016, não houve o crescimento no valor aportado em função da absorção da gestão de projetos pela equipe própria.  
A economia permitiu ao IE crescer em número de beneficiários sem a necessidade de aumentar os recursos financeiros

utilizando os indicadores de desempenho 
para mensurar os resultados das práticas 
pedagógicas. Para alguns cursos, foram 
desenvolvidas metodologias próprias de 
avaliação, como nos Matéria-Prima e  
De Olho no Enem. 

Estudantes e familiares também reportam 
espontaneamente ou por meio de pesquisas de 
satisfação, resultados relevantes que percebem, 
como, por exemplo, o reconhecimento do 
valor da educação, a melhora no desempenho 
escolar, o apoio na escolha da profissão, acesso 
a oportunidades pessoais e profissionais e o 
fortalecimento da autoconfiança para construir 
o próprio futuro.  

utilizam instalações de escolas da rede pública 
participantes dos programas e espaços cedidos 
por parceiros. 

Desde sua implantação, optou-se pela 
criação e coordenação de programas 
educacionais próprios, divididos entre a 
educação complementar para crianças e 
adolescentes, a formação de jovens para o 
mercado de trabalho e educação ambiental. 
As iniciativas para os jovens são organizadas 
em quatro eixos: iniciação profissional, ensino 
técnico, idioma e cursos preparatórios. O 
encadeamento da grade de cursos possibilita 
que os participantes possam planejar uma 
trilha de aprendizagem de acordo com suas 
habilidades e escolhas. 

Além de formação técnica básica, alguns 
cursos de iniciação profissional simulam com 
os alunos processos seletivos, trabalham as 
competências pessoais valorizadas na vida 
profissional, incentivam o aprimoramento 
cultural e a consciência socioambiental.

Mateus Silva Santos, 9 anos, 
aluno do projeto Matéria-Prima, 
do Instituto Eurofarma

Manuela de Mello 
Nogueira, 14 anos, 
aluna do projeto 
Matéria-Prima, do 
Instituto Eurofarma
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O Matéria-Prima atua com educação complementar e oferece 
atividades no contraturno escolar para crianças entre 7 e 13 
anos. Os alunos vêm de escolas públicas situadas na região das 
unidades operacionais de São Paulo e Itapevi da Eurofarma. 
O projeto tem como um dos objetivos trabalhar a defasagem 
escolar com um currículo concentrado em oficinas de língua 
portuguesa e matemática, ministradas em um formato lúdico, 
com estímulo à leitura e ao raciocínio lógico.

A cada ano, cerca de 370 alunos frequentam as oficinas 
diariamente e muitos permanecem nos projetos durante todo 
o ensino fundamental.

Educação complementar

Um dos grandes aprendizados se deu nos 
processos de avaliação da aprendizagem de cada 
criança que cursa as oficinas. Por meio de uma 
metodologia denominada Marco 0 e Marco 1, 
os alunos são avaliados anualmente no início e 
final das atividades, possibilitando a verificação 
da efetividade das ações. Com essa sondagem, 
o aluno tem um “retrato” de como iniciou e 
quanto avançou ao término do curso e consegue, 
assim, perceber essa evolução sem precisar ser 
comparado a ninguém, apenas consigo próprio. 

O método utiliza como referência de mensuração 
a meta estabelecida para o Índice Brasileiro 
da Educação Básica (IDEB), ferramenta de 
referência criada pelo governo  federal para o 
acompanhamento das metas de qualidade do 
Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) 
para a educação básica. O PDE definiu que até 
2022 o IDEB do Brasil atinja a nota 6,0 – média 
que corresponde a um sistema educacional de 
qualidade comparável a dos países desenvolvidos. 

No Matéria-Prima, o saldo tem sido positivo, 
com evolução média de 12%, além de 
proficiência leitora.

Programa Matéria-Prima - Beneficiados

Matéria-Prima São Paulo

Resultados 2015 2016 2017

Alunos Regulares 240 255  255

Agenda Aberta & Recreio  
nas Férias - Participantes 3.275 4.284  4.569

Matéria-Prima Itapevi

Resultados 2015 2016 2017

Alunos Regulares 120 120  120

Evolução de aprendizagem

(média por disciplina/unidade)

São Paulo Português – 15,2% Matemática – 12%

Itapevi Português – 13,9% Matemática – 9,9%

Onde as 
aprendem

a aprender

5
Estive no Matéria-Prima durante seis 
anos e tenho certeza que vai mudar 
muito minha vida no futuro. Muitas 
coisas que eu não fazia ideia, aprendi  
no projeto, como em Matemática e em 
Língua Portuguesa. Nos últimos anos, 
tive aulas de reforço que me ajudaram  
a melhorar a maneira de escrever.

Vinícius Augusto Soares de Assis
13 anos, ingressou no projeto em 2012

Evolução Marco 0 x 1

Língua
Portuguesa Matemática

0 1 0 1

7 7,5 7 8

crianças
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Nossos projetos 2017
Ateliê-Escola
Ateliês diversos destinados a reforçar disciplinas do currículo

Matéria-Prima
Atendimento em contraturno escolar aos 
alunos de escolas públicas, com oficinas 
artístico-culturais e apoio escolar

Matéria-Prima Especial
Oferece atividades especiais aos filhos de colaboradores 
da Eurofarma nas férias de julho e no Dia das Crianças

Itapevi Mais Verde
Vivência prática de educação ambiental

Formação de Professores
Oficina para desenvolver habilidades para a sala de aula. 
O tema de 2017 foi a importância de brincar na infância

8 Escolas

Diversas escolas 
municipais e estaduais

Os locais de visitação 
mudam a cada temporada

Escolas estaduais

*Os cursos destinam-se a alunos cursando o Ensino Fundamental I da rede pública 

Agenda Aberta
Oficinas de arte, movimento e música com o método do Matéria-Prima. 
Inclui traslado, lanche e almoço para alunos e professores

Local
Unidade São Paulo

Recreio nas Férias
Atividades recreativas – teatro, artes plásticas, 
gincanas – oferecidas em janeiro e julho em dias úteis

Local
Dentro de unidades de Centro 
Educacional Unificado (CEU) 
de Santo Amaro/ São Paulo

2 CEUs 
Caminho do Mar e Alvarenga

Local
Dentro das escolas de  
Santo Amaro, em São Paulo

Local
Sede do projeto em  
São Paulo e Itapevi

Local
Sede do Matéria-Prima São 
Paulo, com atividades extras, 
visitas/passeios

Local
Viveiro da Escola Estadual  
Paulo de Abreu

Local
Itapevi

Parceiros
 La Fabbrica do Brasil
 Delegacia Regional de Ensino de Santo Amaro

Parceiro
 La Fabbrica do Brasil
 Meeting Way

Parceiro
 Meeting Way

Parceiro
 La Fabbrica do Brasil

Parceiro
 Meeting Way
  Delegacia Regional de 
Ensino de Santo Amaro

Parceiro
 Meeting Way
 Delegacia Regional de Ensino de Santo Amaro

Parceiro
 La Fabbrica do Brasil

9 Escolas

Participantes
3.158 alunos

Participantes
255 São Paulo
120 Itapevi

Participantes
230 filhos de 
colaboradores em duas 
edições (julho e outubro)

Participantes
525 alunos

Participantes
260 professores

Participantes
3 a 6 turmas/semana    
2.876 alunos        

Participantes
1.693 alunos
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  De Olho no Enem

Ponte segura para o
ensino universitário
Uma imersão intensiva nos estudos acompanhada de 
avaliação imediata do aprendizado é o que propõe o 
De Olho no Enem, com metodologia desenvolvida 
e ministrada pela equipe do IE. Formulado para os 
estudantes que pretendem utilizar os programas públicos 
de acesso e financiamento do ensino superior, o curso 
utiliza variadas ferramentas para aprimorar a capacidade 
de aprendizagem e aumentar as chances de aprovação do 
aluno na prova do Enem. 

Concentrado nas disciplinas de português e matemática, 
o preparatório leva o aluno a exercitar continuamente as 
práticas adotadas na formulação das provas oficiais. O 
curso tem duração de três meses, com quatro horas de 
aula quatro vezes por semana, e uma extensa carga de 
tarefas extraclasse incluindo exercícios, leitura e simulação 
das provas oficiais. Há uma dedicação grande à redação 
por ser o item de maior pontuação nos exames.

Para o aluno se informar rapidamente sobre o seu nível de 
desempenho, a metodologia desenvolvida inclui o acesso 
a plataformas que possibilitam a realização de provas já 
aplicadas, cadernos on-line e a imediata verificação de 
desempenho, inclusive em redação.

De Olho no Enem - Resultados

2014 2015 2016 2017

Curso preparatório 80 90 155 160

Oficina nas escolas 240 219 273 498

Total de alunos atendidos 320 309 428 658

  Matéria-Prima 2a Geração

Preparando o próprio futuro
Para fazer a passagem entre a educação 
complementar oferecida pelo Matéria-Prima e 
os cursos de iniciação profissional, implantou-se 
o Matéria-Prima 2a Geração. Os participantes, 
em sua maioria, vêm do projeto Matéria-Prima. 
O programa de quatro meses tem como objetivo 
melhorar a capacidade de aprendizagem e 
proporcionar uma reflexão sobre o futuro 
acadêmico e profissional. É um período em 
que o jovem pode conhecer melhor as opções 
oferecidas pelo IE e se inscrever em outros 
cursos no semestre seguinte, de acordo com sua 
identificação, aptidão e caminhos que possam 
ajudá-lo na sua escolha profissional.

Cursos de iniciação profissional 

2015 2016 2017

Atendidos 69 72 71

  Inglês

Entrou de vez no radar dos jovens
A alta demanda pela língua inglesa foi detectada 
nas pesquisas de satisfação realizadas a 
cada semestre entre os alunos dos projetos 
educacionais. Implantado em 2014, o curso 
de um ano atrai em média 10 candidatos por 
vaga. A seleção leva em conta os requisitos 
para elegibilidade: ter entre 14 e 21 anos, estar 
estudando ou ter se formado em escola pública, 
bom desempenho escolar e, principalmente, um 
comprometimento forte com o aprendizado. 
Com 160 horas por módulo e foco em 
conversação, o curso é ministrado pelo parceiro 

Inglês - Resultados

2015 2016 2017

Alunos 100 125 125

técnico Centro Britânico. O aluno com bom/
elevado desempenho é elegível para fazer o 
segundo ano de nível pré-intermediário e o 
terceiro ano intermediário. Em 2017, foram 75 
vagas para o nível básico e 50 vagas para o nível 
pré-intermediário.

Desde 2011, estudei sete 
anos seguidos nos cursos 

do IE. Fiz o Matéria-Prima, 
depois o Formação de Jovens e 
completei o Matéria-Prima 2ª 
Geração. Atualmente, curso o 
segundo ano de Inglês. Nesse 
tempo, adquiri conhecimentos 
que não teria oportunidade em 
outros lugares. Sinto que a cada 
passo, uma nova conquista se 
aproxima. O Instituto  
ampliou meu horizonte. 
Victoria Amara Oliveira Antonio
17 anos, aluna do curso de Inglês,  
do Instituto Eurofarma.
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Nossos cursos
Técnicas Administrativas
Habilita para os conteúdos básicos da rotina das empresas e oferece 
a vivência de criar uma empresa fictícia e um plano de negócios. 

Tecnologia Digital/ Design Gráfico
Formação para o uso de programas de edição digital, como 
Photoshop e CorelDraw, e criação de peças de comunicação visual. 

Administração Financeira e Excel
Acesso ao conhecimento básico de finanças e contabilidade e iniciação 
à educação financeira com foco no planejamento pessoal.

*Os cursos destinam-se a alunos cursando o Fundamental I da rede pública 

Local
São Paulo - Sede do IE
Itapevi - Centro de Qualificação 
Profissional, Espaço do Senai e 
Prefeitura

Duração
5 meses
111 horas

Duração
5 meses
102 horas

Duração
5 meses
102 horas

Local
São Paulo - Sede do IE
Itapevi - Centro de 
Qualificação Profissional, 
Espaço do Senai e Prefeitura

Local
São Paulo - Sede do IE

Parceiro
 Senai

Parceiro
 Senac
 Senai

Parceiro
 Senac

Participantes
199

Participantes
204

Participantes
70

Iniciação profissonal

Connect@ e Link Informática
Capacita para o uso de ferramentas essenciais para a vida 
profissional, como as do pacote Office e redes sociais. 

Local
São Paulo - Sede do IE
Itapevi - Espaço do Senai 

Duração
5 meses
102 horas

Parceiro
 Senac
 Senai

Participantes
134  

Marketing e Comunicação
Trabalha competências de comunicação integrada e conceitos e 
técnicas de marketing usados no dia a dia corporativo.

Duração
5 meses
102 horas

Local
São Paulo - Sede do IE

Parceiro
 Senai

Participantes
64

Auxiliar de escritório
Apresenta as rotinas administrativas de uma empresa e enfatiza o 
conhecimento de português e matemática úteis no trabalho.

Duração
5 meses
160 horas

Local
São Paulo - Sede do IE

Parceiro
 Senac

Participantes
35

2017
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Nossos cursos
Preparação técnica

Almoxarife
Aprendizado para atividades de logística, informática 
e processos de produção em fábricas.

Parceiro
 Senai

Participantes
16

Local
Itapevi

Duração
4 meses
160 horas

Participantes
15

Inspetor de Qualidade
Formação para aplicar normas técnicas e adequação 
às regras da legislação em processos fabris.

Parceiro
 Senai

Local
Itapevi

Duração
4 meses
168 horas

Auxiliar de Mecânico de 
Manutenção Autônoma
Capacitação para atender as funções ligadas à manutenção 
autônoma de máquinas e equipamentos.

Parceiro
 Senai

Participantes
13

Local
Itapevi

Duração
4 meses
160 horas

Ensino Técnico

Acesso à formação 
de ponta em saúde
Desde 2003, o Instituto Eurofarma 
financia anualmente a formação 
de 40 alunos no Curso Técnico de 
Enfermagem. Atualmente, o projeto 
tem a participação de duas das 
mais importantes instituições de 
saúde do país, a Fundação Zerbini/ 
Hospital das Clínicas e a Escola 
Técnica da Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira Albert Einstein. Em 
2017, a 13ª turma concluiu o curso. 
O acompanhamento da trajetória 
profissional dos alunos, realizado 

  Curso Técnico de Enfermagem

desde o início do programa, registrou 
o índice de 91% de empregabilidade 
entre os formandos da 12a turma, de 
2016. O monitoramento é feito por 12 
meses, a partir da data de conclusão 
do curso.

Destinado a pessoas entre 17 e 29 
anos oriundas do ensino público, o 
curso tem duração de dois anos e é 
ministrado nas escolas dos parceiros 
técnicos. O financiamento do aluno 
inclui uniforme e vale-transporte.

2017
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Verônica Lopes Fernandes
21 anos, técnica de enfermagem 
no Hospital das Clínicas da USP

Voluntariado em Saúde 

Também faz parte do Curso Técnico de 
Enfermagem encontros mensais que 
viabilizem uma experiência em trabalhos 
voluntários. Os futuros técnicos de 
Enfermagem atendem pessoas idosas e 
crianças assistidas pela instituição Sobei, 
em São Paulo, onde realizam um trabalho 
de prevenção e cuidados de saúde. Além 
disso, organizam e participam de campanha 
para doação de sangue, utilizando os 
conhecimentos adquiridos em sala de aula, 
reforçando a importância de cuidar do outro.

Voluntariado CEE - Atendimentos

2015 2016 2017

Beneficiados 1.257 1.891 882

Conheci o projeto por meio 
de uma ex-aluna e vi ali a 

oportunidade de realizar o meu 
sonho e atuar na área da saúde.  
O Instituto tem valores e princípios 
que são iguais aos meus, o que 
me fazia sentir que estava no 
melhor lugar. Toda a organização, 
apoio e incentivo foram essenciais 
para que, assim como eu, minha 
turma se apaixonasse ainda mais 
pela profissão. Com as ações 
de voluntariado, aprendemos a 
compartilhar nossa alegria e usar 
nosso conhecimento para algo 
maior. Isso, com certeza, ajudou a 
formar meu caráter profissional e a 
melhorar como pessoa. 

Além de oferecer um ritmo 
de estudos para os alunos 

serem aprovados no curso 
técnico, esta oportunidade 
representa uma esperança 
concreta também aos que não 
ingressam no Curso Técnico de 
Enfermagem. Com o aprendizado 
oferecido, eles ficam preparados 
e motivados para buscar 
outras oportunidades, em 
vestibulares, concursos e 
processos seletivos de outras 
instituições. O curso permite 
que jovens mais maduros, até 
29 anos e que haviam encerrado 
a fase escolar, retornem aos 
estudos. Eles constroem uma 
nova ponte, capaz de promover 
transformações e abrir novas 
perspectivas de futuro.

Deivide Nascimento e Juliana Santos
professores dos cursos preparatórios 
do Instituto Eurofarma

A entrada no curso é antecedida por um processo 
de seleção para as 40 vagas anuais, da qual faz 
parte um curso preparatório com duração de seis 
meses e capacidade maior, 80 vagas. Realizada 
na sede do IE, a etapa preparatória, desde 2017, é 
ministrada pela equipe do Instituto.  O curso utiliza 
metodologia própria com foco em Português e 
Matemática. O preparatório tem a finalidade de 
igualar as oportunidades para os candidatos e 
ratificar a seleção, identificando as potencialidades 
e os conhecimentos básicos necessários para 
atendimento às etapas subsequentes. 

Durante o preparatório, os alunos vivenciam no 
laboratório tarefas reais do dia a dia dos hospitais, 
como aplicar o conteúdo teórico de Matemática 
ao preparo individual de medicação. Também 
realizam um simulado com todas as características e 
parâmetros da prova final, para aprender a lidar com 
dificuldades práticas como preencher o gabarito e 
controlar o tempo de prova. Durante o preparatório, 
os educadores buscam identificar falhas na 
formação dos participantes para atuar nestes pontos 
de forma mais específica. O conteúdo oferecido 
pelo curso também contribui na preparação dos 
alunos para outros processos de seleção.     

(*)  Total referente às duas turmas do CEE em 
andamento e à turma do preparatório

Curso Técnico de Enfermagem - Alunos

2015 2016 2017

Beneficiados (*) 164 174 163

Novos cursos, novos públicos

Em 2018, o Instituto incluirá adultos entre 
o público beneficiado, após identificar o 
grau de interesse de pais de alunos em ter 
acesso a cursos profissionalizantes que 
possam colaborar para a geração de renda na 
família. Os novos cursos representam mais 
um passo na promoção de inclusão social 
e desenvolvimento sustentável, pilares que 
norteiam a história do Instituto. São dois 

novos cursos profissionalizantes para adultos 
entre 18 e 45 anos – Cuidador de Idosos e 
Auxiliar de Eletricista. O curso de estímulo 
ao empreendedorismo será ministrado pelo 
Sebrae. Para pessoas a partir dos 60 anos, 
foi desenvolvido um curso ocupacional, uma 
oficina de aproveitamento de material reciclado, 
como garrafas PET, para produzir objetos 
pessoais e decorativos. 
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Há 11 anos, as crianças em Itapevi, São Paulo, 
aprendem na prática como funciona o ciclo do 
lixo e entendem que é possível dar um destino 
nobre ao que antes ia parar em aterros. O Educar 
para Reciclar envolve alunos, profissionais 
de educação, cooperativas de reciclagem, 
cooperados e funcionários públicos em torno 
de um mesmo objetivo: melhorar o serviço 
de coleta seletiva e estimular a reciclagem no 
município. Um ciclo que começa nas escolas com 
a educação ambiental, busca a conscientização e 
a mudança de hábito.

O IE doa contêineres para as escolas indicadas 
pela Secretaria Municipal de Educação de Itapevi 
e realiza oficinas com os gestores e educadores 
sobre a importância da coleta seletiva e formas 
de abordar o lixo como tema transversal no 
currículo. Em parceria com a cooperativa de 
reciclagem CMR, a escola passa a ser identificada 
como ponto de coleta pela comunidade escolar e 
vizinhança. Os alunos são encorajados a participar 
do movimento ativamente levando os resíduos 
domésticos e promovendo a separação do lixo 

em suas casas. A venda do material reciclável 
é contabilizada e revertida para a cooperativa 
e os cooperados. Igual quantia em dinheiro é 
contabilizada por escola, considerando o volume 
dos materiais coletados, e o IE doa esta quantia 
para a instituição de ensino. O valor doado 
é utilizado em melhorias que favoreçam os 
alunos, como bibliotecas e hortas comunitárias. 
A contrapartida financeira atingiu R$ 50 mil.
 
Todos os anos, um professor de cada escola 
participante é capacitado pelo programa com a 
incumbência de tornar-se um multiplicador do 
projeto entre os colegas. Após a capacitação, as 
escolas recebem material didático de apoio para 
uso junto aos professores e alunos. 

Em 2017, o projeto atendeu 40 escolas do
município de Itapevi, 67% a mais que em 2016. 
Também no ano passado, a equipe do IE visitou 
a totalidade das escolas participantes a fim de 
conhecer in loco a realidade de cada uma e 
promover ações que aumentem a adesão dos 
alunos e familiares à coleta seletiva.

Os muitos ensinamentos 
que o lixo traz 

Educar Para Reciclar – Resultados 

2015 2016 2017
Aporte financeiro doado para as escolas R$ 17.454,00 R$ 27.557,00 R$ 50.045,00
Número de escolas capacitadas 24 24 40
Número de escolas com participantes 39 20 40
Capacitação de profissionais das escolas 146 71 78

  Educar para Reciclar
Escola Municipal João Guimarães Rosa, Itapevi/SP

Na escola municipal João Guimarães Rosa, em 
Itapevi, São Paulo, a campanha Do Meu Lixo Cuido 
Eu, que faz referência ao projeto Educar para 
Reciclar, teve várias etapas ao longo do ano, com 
grande envolvimento dos alunos. Os participantes 
do projeto apontam as conquistas e os aprendizados 
trazidos pela iniciativa. 

Rosilene Santos, 24 anos, inspetora escolar 
e moradora da região, foi a responsável pelo 
projeto na escola e encarregada dos 
comunicados, de incentivar e fazer a coleta 
junto aos alunos

Esse ano, na escola, entendi que 
a importância de reciclar vai além 
da separação do lixo. Mantém a 
saúde do planeta e das pessoas. 
Com o projeto, presenciei o 
esforço dos alunos para colaborar 
com a reciclagem e o entusiasmo 
em saber que aquilo que 
consideramos lixo pode nos trazer 
tantos benefícios. 

O projeto possibilitou  
contextualizar na prática  
todo o conteúdo trabalhado  
na grade curricular, voltado para 
conscientização e preservação 
da natureza. Assim, qualquer 
outro subtema que o professor 
precisasse trabalhar em sala 
de aula, era associado ao tema 
norteador, assim como outros 
projetos extras. Desta forma, 
movimentamos a escola toda 
dentro de um mesmo conceito. 
Entre as atividades, tivemos 
passeata ecológica, construção 
de brinquedos, mostra cultural e 
gincana interna de reciclagem. O 
resultado foi a participação em 
massa dos alunos.

Edmar Luis Rosatto
Coordenador pedagógico
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Fernanda P. Barros, professora

Com o projeto Do Meu Lixo Cuido Eu levamos os alunos a se 
conscientizar para a importância do tema, a refletir sobre a 
consequência dos seus atos no futuro e a perceber que, se cada um 
fizer a sua parte, é possível melhorar o planeta em que vivemos. 
O tema reciclagem permeou o conteúdo curricular e serviu como 
referência cotidiana durante todo o ano. Em sala de aula, foram 
desenvolvidas atividades com reciclagem, para mostrar que aquilo 
que seria lixo acabou virando artesanato, despertando no aluno 
a curiosidade, o interesse e, acima de tudo, a criatividade em 
utilizar materiais que antes seriam descartados. Externamente, 
foram realizadas passeatas pelo bairro, para conscientizar o maior 
número possível de pessoas para a importância da reciclagem. 
Usamos cartazes, faixas e instrumentos com materiais recicláveis 
confeccionados pelos alunos. Outro grande incentivo foi a premiação 
com dois patinetes aos que mais colaborassem com a arrecadação de 
materiais recicláveis. Esse tipo de atividade sempre motiva bastante o 
aprendizado e desperta o interesse do aluno.

De Mãos Dadas 
com a Escola 
O projeto transfere os recursos angariados com 
a venda de materiais reciclados pela Eurofarma 
para a compra de material escolar para os 
filhos de colaboradores e prestadores de 
serviços que estão cursando o ensino básico, 
além de reembolsar os valores gastos com 

De Mãos Dadas com a Escola

2015 2016 2017

Número de kits distribuídos 2.000 2.246 2.742

Investimento em kits escolares (compra e envio) R$ 86.702 R$ 97.397 R$ 277.221

Reembolso de livros e apostilas R$ 253.695 R$ 340.056 R$ 240.782

Valor total de investimento R$ 340.398 R$ 437.454 R$ 518.003

Antes de entrar na Cooperativa CMR, há 13 anos, já vivia da 
catação de material no lixão de Itapevi. Meus filhos eram 
pequenos e me ajudavam. Era assim que eu conseguia sustentar 
nove crianças. Para entrar na cooperativa, foi um ano de curso 
no Sebrae e visitas a cooperativas de São Paulo para conhecer a 
forma de trabalho. Os primeiros anos foram difíceis, tinha uma 
retirada de R$ 400. Com a vinda dos doadores de materiais, dos 
parceiros, dos equipamentos e do projeto do Instituto Eurofarma 
com os materiais das escolas, começou a melhorar. Hoje, tenho 
uma retirada de um salário mínimo e consigo contribuir com o 
INSS. Meus filhos terminaram os estudos, estão empregados, 
casaram e tenho 20 netos. Todos moram em Itapevi.

Maria Aparecida Viana, cooperada

livros e apostilas. O projeto tem o objetivo 
de estimular a reciclagem, mostrando que a 
contribuição do colaborador é fundamental 
para a manutenção e crescimento da 
iniciativa. Em 2017, o programa expandiu o 
número de colaboradores que receberam o 
benefício para seus filhos, totalizando 2.742 
kits distribuídos.
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eficiência
Compromisso com a

Na visão de sustentabilidade da Eurofarma, 
o compromisso com o equilíbrio ambiental 
está diretamente relacionado à excelência 
operacional. A evolução nesse compromisso 
se concretiza no objetivo estratégico de buscar 
continuamente a redução do uso de recursos 
naturais por meio de processos e tecnologias 
inovadoras em todas as suas atividades fabris 
e comerciais no Brasil e no exterior.  

Em suas iniciativas, procura atuar à frente 
das metas estabelecidas e antecipar-se às 
medidas regulatórias. Os macro-objetivos 
estratégicos ambientais foram definidos com 
base nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável propostos pela ONU e alinhados 
às premissas do Planejamento Estratégico 
Eurofarma. As diretrizes previstas em cada 
aspecto estão detalhadas no infográfico.

A área de Gestão Ambiental conta com 
uma equipe dedicada de profissionais 
especializados, que atuam com o apoio de 
comitês multifuncionais para assegurar a 
disseminação das práticas e a evolução das 
metas em todos os níveis da companhia. 

Essa estrutura acompanha a performance 
dos indicadores de Sustentabilidade junto 
ao Planejamento Estratégico e assegura o 
alinhamento pleno com a área de Operações. 
A definição das ações e metas estabelecidas 
são compartilhadas. 

As principais operações industriais têm 
a certificação ISO 14001, que demonstra 
a aderência da Eurofarma aos padrões 
internacionais de melhores práticas do 
sistema de gestão ambiental.

A Política de Gestão Ambiental contém as 
principais diretrizes estratégicas da área e 
informações sobre requisitos elementares 
para garantir a eficiência do Sistema de Gestão 
Ambiental. Em 2017, as ações determinadas 
pela política foram implantadas nas operações 
internacionais da Eurofarma. Por meio desta 
iniciativa, a companhia obteve o primeiro 
diagnóstico das operações internacionais, 
possibilitando a identificação de pontos 
positivos, situações de risco e oportunidades 
de melhorias a serem implantadas e 
monitoradas ao longo de 2018.

Macro-objetivos 
Estratégicos
Ambientais

EFICIÊNCIA HÍDRICA
  Consumo de água
  Reúso de água
  Redução da geração 
de efluentes

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
  Consumo de energia
  Energia renovável

RECURSOS 
RENOVÁVEIS
  Embalagens 
eficientes com 
menor consumo 
de recursos e 
priorização no 
uso de recicláveis
  Programa Papel 
Zero. Reduzir 
o consumo de 
impressões 
(papel) e ampliar 
o percentual 
de páginas 
impressas do 
tipo frente/verso

MUDANÇAS CLIMÁTICAS
  Consumo de combustíveis 
pela Força de Vendas
  Intensidade das emissões 
de CO2

  Proteger e conservar a 
biodiversidade e áreas 
verdes
  Zero resíduo enviado  
para aterro sanitário

PÓS CONSUMO
  Descontaminação de 
embalagens primárias
  Programa Descarte 
Correto de 
Medicamentos
  Educação ambiental 
para colaboradores, 
consumidores e 
sociedade
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Na gestão dos recursos hídricos, insumo primordial 
para o segmento farmacêutico, a Eurofarma teve 
importantes aprendizados nos últimos anos e eles 
se refletiram no salto de eficiência apresentado 
em 2017. O sistema de reúso iniciado em 2012 
em Itapevi e adotado em larga escala na Unidade 
Ribeirão Preto, em 2016, passou por sucessivos 
processos de melhoria de performance, tendo 
encerrado 2017 com um índice 34% maior no 
volume de água direcionada para reúso e trazendo 
ganho direto na redução em 4% da captação total 
de água subterrânea.

Eficiência hídrica

No balanço do ano, os avanços levaram à 
ampliação do consumo interno de água de 
reúso para abastecimento dos sanitários, 
limpeza externa, irrigação de áreas verdes. Foi 
aproveitado também em atividades diversas 
na construção de um novo bloco em Itapevi; 
além da contribuição da doação para parceiros 
públicos e privados.

Houve melhoria na performance do sistema de 
reúso em Ribeirão Preto com o aprendizado 
obtido durante o ano de implantação, atingindo 
melhor desempenho.

Consumo de água (m3) 

Resultados 2015 2016 2017

Consumo de água (m³) 318.538 392.277 360.603

Indicador m³/1.000 up 1,17 0,90 0,95*

Água reciclada e reutilizada (m³) (%)

Resultados 2015 2016 2017

Total de água reciclada e 
reutilizada (m³) 9.928 37.665 50.394

% de água reciclada e 
reutilizada em relação ao 
total consumido*

12% 19% 40%

Retirada de água por fonte (m3) 

Resultados 2015 2016 2017

Água subterrânea 281.399 288.341 277.510

Abastecimento público 37.139 103.886 111.239

Total 318.538 392.227 388.749

* As principais ocorrências que ocasionaram a variação do 
indicador foram causadas pelo maior número de ciclos de 
sanitização no sistema de osmose reversa e por vazamentos 
detectados na reserva de incêndio. As ocorrências foram 
solucionadas e eliminadas. 

* Total de efluente tratado na ETE em Itapevi e entrada no 
Sistema CRS de Reúso em Ribeirão Preto

Com os sistemas de 
recuperação de concentrados 
das osmoses reversas e 
armazenamento da água do 
processo de retrolavagem dos 
filtros de carvão ativado, 
percebemos a preocupação 
da empresa com os recursos 
econômicos e ambientais. 
A valorização do Programa de 
Reúso reforça o compromisso 
da empresa com questões  
de grande relevância nos  
dias atuais. 

Leandro Gonzalez Ferreira, 
engenheiro, Unidade Ribeirão Preto 
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DOAÇÃO DE ÁGUA DE REÚSO

Desde 2013, o excedente de água tratada para reúso passou a ser doada para a Prefeitura 
de Itapevi, que a utiliza na limpeza de vias públicas. No ano seguinte, a doação foi 
estendida para outros parceiros da região. As constantes melhorias na operação interna 
levaram, já em 2016, à superação da meta estabelecida para doação neste ano. Em 2017, 
o volume total de doação foi de 6.642 m³. Este projeto trouxe uma série de aprendizados. 
Demonstrou que é possível ajudar o meio ambiente evitando danos futuros e zelando pela 
conservação dos recursos naturais. 

mil m3

de água de reúso doados
6.642
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Consumimos em nossas 
atividades água de reúso 
disponibilizada pela 
Estação de Tratamento de 
Efluentes da Eurofarma 
para limpeza da área de 
trabalho e higienização 
externa de caminhões. 
Ajudamos o meio ambiente 
reutilizando água e 
evitamos danos futuros 
como o racionamento de 
água potável ou até mesmo 
a falta dela. 

Viviane Martins dos Santos, técnica 
de Segurança da empresa J. Fonseca 
Construtora, trabalha na obra do 
Bloco 13, Unidade Itapevi

As unidades de Itapevi e Ribeirão Preto 
contam com um sistema de reúso de água.  
A Eurofarma trabalha com a meta de avançar 
no consumo interno de água de reúso por 
meio de novas tecnologias, como o processo 
de filtragem por osmose reversa.

Atualmente, a Unidade Ribeirão conta com 
dois sistemas de reaproveitamento de água. 
No Sistema de Recuperação de Concentrados 
das Osmoses Reversas são recuperados  
6 mil litros de água por hora. Essa água 
provém dos rejeitos das osmoses, que é 
retornada ao próprio sistema.

Reúso de água
O segundo sistema consiste no armazenamento 
da água do processo de retrolavagem dos filtros 
de carvão ativado. Esse procedimento é utilizado 
para a lavagem dos pátios e irrigação do jardim, 
sendo reutilizados aproximadamente 7 mil litros 
de água por dia.

Com a implantação desses sistemas, 
a Eurofarma também demonstra 
comprometimento com os recursos financeiros 
investidos e fica evidente a preocupação com 
o meio ambiente, pelo reaproveitamento da 
água que seria descartada, que pode ser feita de 
maneira simples e eficiente. 
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Ademir dos Santos 
Henrique Junior,  

supervisor de 
Manutenção em 

Itapevi, São Paulo
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A Eurofarma, em busca da melhoria 
contínua, tem como objetivo ampliar a 
participação de fontes renováveis de energia 
e reduzir o consumo nas operações. Em 
2017, a participação da geração de energia 
fotovoltaica gerada em Itapevi teve um 
aumento de 113% em relação ao ano de 2016. 
As melhorias em eficiência energética em 
2017 receberam um investimento total 
de R$ 2,2 milhões. Desde 2014, foram 
destinados R$ 5,3 milhões no sistema de 
energia fotovoltaica. 

O sistema teve início em 2014 na Unidade 
Itapevi. Atualmente, são 2.978 painéis solares 
e, quando integralmente concluído, deve 
suprir 10% da demanda da Unidade Itapevi. 
O projeto agrega valor ao negócio e está 
alinhado às metas de ecoeficiência, que 
abrangem o uso de novas tecnologias para 
reduzir o impacto ambiental das atividades 
da empresa, ampliando a contribuição  
de fontes renováveis na matriz energética  
da companhia. 

Para reduzir o consumo de energia e 
o descarte de resíduos perigosos, a 
companhia segue substituindo as lâmpadas 
fluorescentes por iluminação Led.

Eficiência energética

Consumo de energia

Resultados 2015 2016 2017

Consumo anual - GJ 241.511 218.877 227.486

GJ/1.000 up 0,9 0,6 0,6

Fontes não renováveis de energia (%)
Resultados 2015 2016 2017

Direta (EN3)
Gás Natural 0,06 0,07 0,07

Derivados do Petróleo 0,04 0,05 0,06

Indireta (EN4) Eletricidade (concessionária) 60,50 58,48 56,03

Subtotal  60,60 58,60 56,16

Fontes renováveis de energia (%)

Resultados 2015 2016 2017

Indireta (EN4)
Eletricidade (concessionária) 39,34 40,98 43,14

Energia Fotovoltaica 0,06 0,41 0,70

Direta (EN3) n/a - - -

Subtotal  39,40 41,39 43,84

Nº de lâmpadas led Instaladas (un)

Resultados 2015 2016 2017

Unidade 2 617  -  -

Unidade 4 632 221 110

Unidade 5 766 114  - 

Ribeirão Preto 2.580 641 308

Itapevi 4.450 6.000 3.093

Total 9.045 6.976 3.511

As Unidades Campo Belo e Rio de Janeiro concluíram a 
substituição de todas as lâmpadas fluorescentes por led 
entre 2015 e 2016

Apesar de termos mantido a performance em nosso indicador 
ambiental, houve um aumento no consumo consolidado em virtude 
da ampliação de novos equipamentos instalados em Itapevi

Na implantação do projeto de energia 
fotovoltaica, encontramos diversos 
obstáculos técnicos, que nos obrigaram a 
apresentar soluções criativas para 
fornecer a maior eficiência técnica e 
operacional. Na fase 3, decidimos fazer 
uma infraestrutura mais robusta e, dessa 
forma, toda a unidade consome a energia 
gerada sobre o telhado do Bloco 10. Com 
essa ação garantimos que, nas atividades 
em Itapevi, uma fração da energia 
consumida seja de geração fotovoltaica. 
Com esses investimentos, quando  
esse momento de crise passar,  
a Eurofarma estará pronta  
para crescer ainda mais  
competitiva, pois irá sentir  
menos as variações do aumento  
do custo do mercado  
de energia elétrica.
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O resíduo reciclável descartado nas 
dependências da companhia é reaproveitado 
por meio da coleta seletiva e destinado para 
empresas de reciclagem. Periodicamente, 
são realizadas campanhas educativas entre 
os colaboradores para fortalecer a prática do 
descarte correto. Desde 2002, coletores para 
recolhimento seletivo estão disponíveis em 
todas as Unidades. Em 2017, foi implantado 
o programa de coleta seletiva centralizada 
em Itapevi. A centralização tem o objetivo de 
melhorar a segregação de resíduos e reduzir 
despesas operacionais para o recolhimento.

O programa De Mãos Dadas com a Escola 
incentiva os colaboradores a fazer a 
coleta seletiva, pois destina toda a receita 
arrecadada com a venda dos recicláveis para 
a compra de kits escolares e reembolso 
de livros e apostilas dos filhos dos 
colaboradores. A receita obtida em 2017 
foi de R$ 694.066,22, repassada à área de 
Responsabilidade Social Corporativa, custeia 
integralmente o projeto.

A companhia possui um processo instalado de 
reciclagem para o entulho descartado pelas 
obras civis, sendo destinado para reutilização 
neste segmento; resíduos em geral de madeira 
são aproveitados para geração de energia. 

Resíduos recicláveis 
e reutilização 

A gestão correta de todos os resíduos gerados 
no processo produtivo é essencial. Entre 
as ações realizadas em 2017, destacam-se 
iniciativas para redução na fonte e otimizações 
de procedimentos internos, além da geração 
de valor econômico com a transformação de 
resíduos em subprodutos, logística reversa, ações 
de reúso, compostagem, entre outros.

O controle de resíduos é feito de forma 
informatizada pelo SAP, garantindo a 
rastreabilidade na cadeia de geração de resíduos 
oriundos dos processos industriais, ampliando 
assim a confiabilidade da gestão operacional.

Até 2020 nossa meta é eliminar 100% da 
destinação de resíduos orgânicos para aterro 
sanitário em todas as operações no Brasil, com o 
Programa Aterro Zero. Um passo fundamental foi 
dado em 2017, com a implantação do processo 
de compostagem de sobras de alimentos 
do restaurante da Unidade Itapevi, incluindo 
a destinação para reciclagem de resíduos 
internos gerados por obras. Ao longo do ano 
foram geradas 3.442 toneladas de resíduos 
considerados perigosos e 1.273 toneladas de 
resíduos não perigosos.

Gestão de resíduos
Resíduos não perigosos (toneladas)

Resultados 2015 2016 2017

Compostagem 0,0 0,0 33,9

Reutilização/  
Recuperação  0,0 1,0 5,8

Reciclagem 921,0 1.887,0 1.884,5

Recuperação 
energética 0,0 0,0 84,9

Aterro sanitário 874,0 1.380,0 1.432,5

Total 1.795,0 3.268,0 3.441,6

Resíduos perigosos (toneladas)

Resultados 2015 2016 2017

Compostagem 0,0 0,0 0,0

Reutilização/  
Recuperação 0,0 0,0 37,6

Reciclagem 0,0 0,0 0,0

Recuperação 
energética 615,0 683,0 1.106,3

Incineração  
(queima de massa) 28,0 36,0 128,8

Total 643,0 719,0 1.272,7

Resíduo reciclável (toneladas)

Resultados 2015 2016 2017

Papel 1.030 895 776

Plástico 427 322 324

Vidro 44 416 308

Metal 176 254 79

Entulho 209

Madeira 117 161 85

Compostagem 34

Total 1.794 2.048 1.815

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

2015

569.469

2016

610.670

2017

694.066,22 
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 A Eurofarma desenvolve o inventário sobre as 
emissões de gases de efeito estufa conforme a 
metodologia GHG Protocol. Os levantamentos 
auxiliam na elaboração de políticas internas para 
a redução de emissões atmosféricas. Os avanços 
apresentados nos últimos anos pelo crescente 
uso de energias renováveis e a meta estabelecida 
até 2020 de aterro zero para todas as unidades 
fabris têm contribuído para aprimorar nossas 
práticas em relação a esse tema.

Mudanças  climáticas
O tratamento prioritário dos resíduos perigosos 
se faz pelo método de coprocessamento, 
considerado menos poluente, pois utiliza 
fornos de cimento para o processo da queima, 
com reaproveitamento da energia liberada. 
Desde 2009, quando determinou metas para 

A Eurofarma tem como meta o 
reaproveitamento integral dos 
resíduos orgânicos e o compromisso 
de eliminar sua deposição em 
aterro sanitário até 2020 em todas 
as operações no Brasil. Um passo 
fundamental foi dado em 2017, 
com a implantação do processo 
de compostagem de sobras 
de alimentos dos restaurantes 
corporativos. A inciativa contou 
com a parceria dos fornecedores de 
alimentação industrial e envolveu o 
processamento de 34 toneladas de 
lixo orgânico, um crescimento de 
100% em relação ao anterior. 

Resíduos perigosos

Resíduos orgânicos
“A implantação da compostagem de 
resíduos orgânicos descartados pelo 
restaurante demonstra a responsabilidade 
ambiental da Eurofarma e o compromisso 
assumido em benefício da preservação  
do meio ambiente. É  uma iniciativa  
benéfica também para nossa empresa  
que recebe qualificação e  
treinamento diferenciado  
para estar inserida entre  
as melhores práticas e  
tendências de sustentabilidade   
do mercado”
Francisco João Bezzera,  
gerente Operacional da Sodexo

Emissões de gases de efeito estufa (GEE) pela frota de veículos

Resultados       2015       2016       2017
Álcool Gasolina Álcool Gasolina Álcool Gasolina

Unidade Prescrição e Isentos de Prescrição 72% 28% 70% 30% 71% 29%
Unidade Genéricos 82% 18% 79% 21% 78% 22%
Unidade Hospitalar 72% 28% 81% 19% 78% 21%
Unidade Oncologia 76% 24% 76% 24% 75% 25%
Unidade OTC** 70% 30%  -  - -
Unidade Veterinária 80% 20% 78% 22% 82% 18%
% de consumo por tipo de combustível 73% 27% 72% 28% 73% 27%
Emissões totais – toneladas CO2eq/ano  2.663  2.979  2.731
Redução da emissão com a política  4.029  4.069  3.984

** A partir de 2016 esta unidade de negócios foi transferida para a empresa Momenta Farmacêutica Ltda. 
A meta não foi atingida no ano de 2017 em virtude da indisponibilidade em algumas regiões do Brasil no fornecimento de etanol para 
abastecimento de veículos pelas usinas

melhorar a destinação dos resíduos perigosos, 
a Eurofarma vem aumentando a cada ano o 
volume designado para coprocessamento. Em 
2017, atingimos a meta estabelecida com o 
envio de, no mínimo, 90% para o processo  
de coprocessamento.

EMISSÕES DE GGE
Desde 2009, a Política Corporativa para Consumo 
de Combustíveis estabelece que o abastecimento 
dos carros utilizados pela Força de Vendas deve 
seguir a proporção de 75% de etanol e 25% de 
gasolina. De 2009 a 2017, houve redução de 46% 
na emissão de CO2 pela frota da companhia.

Emissões de GEE – Industrial (TCO2 eq)

Resultados 2015 2016 2017
Combustões estacionárias – Escopo 1
Consumo de GLP 0,0 0,0 0,0 
Consumo de GN 6.755 8.011 8.001
Consumo de óleo diesel 20 12 14
Energia elétrica – Escopo 2
Consumo de energia elétrica 8.310 4.929 5.814
Outras Emissões - Escopo 3
Disposição em aterro 654 546 902
Tratamento em incineração 295 164 735
Tratamento em coprocessamento 4.160 3.223 6.372
Total de emissões 20.194 16.885 21.838
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Em um movimento inédito no setor, a 
Eurofarma se propôs a testar uma composição 
para embalagem de medicamento com 
parte de material reciclado, com um nível de 
qualidade que tornasse o insumo apto para 
uso farmacêutico. E também representasse um 
incentivo para a cadeia de reciclagem de papel. 

O cartucho, contendo 30% de papel reciclado, 
recebeu a autorização da Anvisa para uso nas 
embalagens de Astro (antibiótico) e Selene 
(hormonal). Os dois produtos serão os 
primeiros a receber o selo +Verde, no início de 
2018, pela contribuição direta para a redução 
do consumo de recursos naturais e apoio à 
conscientização ambiental. 

Recursos renováveis
Em 2017, foi dada continuidade ao 
trabalho de recuperação ambiental nas 
proximidades da barragem de Taiaçupeba, 
em Mogi das Cruzes, São Paulo, com a 
manutenção de 48.026 árvores, conforme 
Termo de Compromisso para Recuperação 
Ambiental firmado entre a Eurofarma 
e a Cetesb. Nosso compromisso se 
estende até 2020 a fim de garantir o 
bom desenvolvimento das espécies e 
recuperação integral da área. 

O Complexo Industrial de Itapevi possui uma 
área de preservação e, como forma de ampliar 
áreas verdes e homenagear os colaboradores, 
ao completar 15 anos de trabalho na companhia, 
todos recebem o convite para plantar uma árvore 
nativa no local. Cada muda recebe uma placa com 
o nome do profissional homenageado, data de 
admissão, indicação da espécie plantada e a data 
do plantio. A iniciativa é uma maneira de agradecer 
pelo empenho individual e já homenageou 471 
colaboradores.

Recuperação ambiental

Programa Raízes

Resultados 2015 2016 2017
Área protegida Itapevi (m²) 57.298 57.298 57.298

Área recuperada  
Mogi das Cruzes (m²) 170.560 328.000 328.000

Total de área protegida  
e recuperada (m²) 227.858 385.298 385.298

Programa Papel Zero

Em 2016, assumimos o compromisso de 

reduzir o número de impressões com base 

na performance do ano anterior e assim 

ampliar o uso de impressões do tipo frente 

e verso, trazendo ganhos diretos para a 

redução de custos e também na aquisição de 

papel sulfite.

Nosso desafio contínuo é de avançar na 

implantação de soluções cada vez mais 

inovadoras e gestão tecnológicas, ampliar 

o uso de documentos eletrônicos, revisar 

nossos processos para eliminação de 

documentos impressos e conscientizar 

todos os colaboradores.

Em 2017, superamos a meta relacionada 

ao percentual de impressões do tipo 

frente e verso, que era de 50% (atingimos 

54%). Nossa meta de impressões era de 

6.912.600 impressões e fizemos 7.136.470. 

Mesmo não tendo atingido, consideramos 

que o resultado foi satisfatório, pois ações 

robustas para eliminar o uso de papel na 

organização foram implantadas e estão em 

andamento para a cada ano avançarmos na 

melhoria de nossa performance.
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Com a criação do selo +Verde em 2017, 
a Eurofarma passa a ter um identificador 
para os medicamentos que trazem 
impacto positivo com ações inovadoras. 
Significa também estender aos 
produtos as precauções observadas no 
processo produtivo, como a economia 
de insumos e o controle dos impactos, 
além de incentivar a conscientização do 
consumidor final. 

Pós-consumo
Ao contrário dos cartuchos (ou caixinhas) 
e bulas, a embalagem primária não pode 
ser encaminhada para a coleta seletiva para 
reciclagem por ser classificada como resíduo 
perigoso e representar um risco ao meio 
ambiente. 

A Eurofarma assumiu o desafio de pesquisar 
e desenvolver um método que fosse seguro, 
simples e de baixo custo para que o próprio 
consumidor realizasse o processo em casa. 
A metodologia foi validada por centro de 
pesquisa independente com a comprovação 
da eficácia de neutralização dos princípios 
ativos farmacêuticos com o uso de produtos 
químicos de baixo custo que são encontrados 
facilmente nos lares (água sanitária e água 
oxigenada). 

Descontaminação Doméstica de Embalagens Primárias

Programa Descarte Correto

Iniciativa pioneira no setor farmacêutico iniciada em 2010, o programa tem como objetivo conscientizar 

a população sobre a importância da destinação adequada para as embalagens primárias, aquelas que 

tiveram contato direto com o composto químico. Prevê a criação de pontos especiais de descarte de 

resíduos perigosos em mãos do consumidor – como blísteres vazios, medicamentos vencidos ou fora 

de uso e materiais como agulhas e ampolas. Fruto da parceria com o Grupo Pão de Açúcar, o projeto 

inspirou outras empresas do setor a adotar ações semelhantes. 

A iniciativa abrange a capital paulista e as cidades de Araraquara, Santos, Piracicaba, São Caetano do 

Sul, no Estado de São Paulo, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e Itamogi em Minas Gerais. Em 2017, 

houve a ampliação do projeto, e novas urnas foram disponibilizadas no Instituto Brasileiro de Controle 

do Câncer em São Paulo e na Secretaria de Saúde de Itamogi. Desde 2010, já foram arrecadadas  

39 toneladas de resíduos.

Desde 2009, a companhia introduziu 
informações na parte interna dos 
cartuchos de medicamentos, para 
ensinar o consumidor a dar destinação 
correta às embalagens. Também 
estabeleceu parceria com o Grupo Pão 
de Açúcar para oferecer à população 
pontos de descarte de eventuais sobras 
de medicamentos e embalagens 
primárias (embalagens que possuem 
contato direto com o medicamento).

Em 2017, a Anvisa aprovou a metodologia 
de descontaminação para aplicação nos 
medicamentos Astro (antibiótico Azitromicina) 
e Selene (hormonal Acetato de Ciproterona e 
Etinilestradiol). Os dois foram escolhidos para 
o piloto devido ao potencial de escala: estão 
entre os líderes de vendas da companhia (juntos 
representam mais de 6 milhões de unidades 
vendidas por ano). 

A divulgação da iniciativa se dará ao longo 
de 2018 de forma abrangente para todos os 
públicos. A metodologia estará descrita na parte 
interna dos cartuchos (caixinha do medicamento) 
dos produtos Astro e Selene.

Entre as medidas relacionadas à logística  
reversa, 100% dos produtos da companhia 
trazem informações sobre o descarte  
das partes recicláveis das embalagens.
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Educação ambiental para 

a sociedade

Para desenvolver a conscientização sobre sustentabilidade 
com os colaboradores, anualmente, a Eurofarma conduz a 
Campanha Atitude, selecionando temas que serão debatidos 
ao longo do período.

A iniciativa apresenta dados econômicos e exemplos 
práticos de atitudes simples que podem ser incorporadas no 
cotidiano corporativo e na vida pessoal de todos e, uma vez 
multiplicadas, são capazes de gerar transformações sociais e 
ambientais.

Em 2017, a campanha abordou temas relacionados à redução 
de impressões, água, energia, emissões, resíduos e consumo 
consciente.

Retorna Machine
Campanha  Atitude

Eco Bike

A Retorna Machine é um inovador e 
tecnológico meio de logística reversa de 
embalagens pós-consumo para garrafas 
PET, latas de alumínio e embalagens 
longa vida. O equipamento foi instalado 
em Itapevi e agrega valor às iniciativas 
pioneiras de sustentabilidade em nosso 
segmento.

Os benefícios estão relacionados 
diretamente aos usuários e demais 
interessados na adesão oferecendo 

A inspiração para a implantação do 
Programa Eco Bike está diretamente 
relacionada em acreditar no poder de 
transformação na conduta de nossos 
colaboradores para valorização de 
meios alternativos de transportes que 
sejam menos poluentes e que possam 
diretamente contribuir para ampliar o 
impacto positivo de suas decisões. 

Disponibilizamos em pontos 
estratégicos em nosso Complexo 

bônus nas faturas de energia, recarga no 
vale-transporte, desconto em livrarias, 
doação para instituições filantrópicas, 
entre outros. Todo o material coletado é 
tratado pela própria Triciclo, parceira nessa 
iniciativa, para envio às cooperativas de 
catadores de lixo e empresas recicladoras. 

Em um ano de atividade, a Retorna 
Machine já coletou 2.254 embalagens, 
sendo 25,6% longa vida, 27,8% latas de 
alumínio e 46,6% garrafas PET.

Industrial de Itapevi oito estações 
que contam com bicicletas comuns, 
cargueiras e elétricas para deslocamento 
interno, trazendo benefícios diretos 
para nossos colaboradores por meio 
da melhoria da qualidade física dos 
usuários, preservação ambiental com a 
eliminação de transportes que utilizam 
combustíveis poluentes, redução da 
fadiga e estresse; e agregando ao 
nosso ambiente uma forma leve, livre e 
divertida de deslocamento. 
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Em 2017, a área conduziu duas iniciativas 
estratégicas para a disseminação dos 
princípios de sustentabilidade na companhia: a 
implantação do Programa de Sustentabilidade 
na Cadeia de Valor e a estruturação do 
Voluntariado Corporativo. O primeiro projeto 
apoiado pelos voluntários pretende enfrentar 
um problema negligenciado, as dificuldades 
de visão que atrapalham o aprendizado das 
crianças de escolas públicas.

Incentivos fiscais

Para aplicação dos incentivos fiscais são 
utilizadas as seguintes leis:

Projetos sociais 
   Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente (FIA/FUMCAD)
   Programa Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica (Pronon)

   Programa Nacional de Apoio à Atenção da 
Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas)
  Fundo do Idoso

Projetos culturais 
  Lei Rouanet 
  Programa Ação Cultural (ProAC)

 
Projetos esportivos 
  Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (PIE)
  Lei Federal de Incentivo ao Esporte

na socie  dade
Presença ativa

Os repasse de recursos de 
leis de incentivo em cultura e 
esporte feitos pela Eurofarma 
em 2017 totalizaram mais de 

milhõesR$ 3,6
A prestação de contas no uso de leis de incentivo 
está detalhada na seção Anexos

As regras para as ações de patrocínio estão 
previstas na Política Anticorrupção implantada 
pela Eurofarma. As solicitações devem ser 
submetidas à área, que adota procedimentos 
para garantir a lisura do processo. As propostas 
selecionadas são apresentadas aos comitês, 
que decidem o apoio por meio de voto. A área 
faz o acompanhamento dos projetos até a 
conclusão, sendo responsável por contabilizar 
os patrocínios de forma transparente e de 
acordo com as regras vigentes. 

A gestão das iniciativas direcionadas à sociedade 
na Eurofarma são compartilhadas pela área 
de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 
e os comitês de Responsabilidade Social e 
Patrocínios Culturais e Esportivos. As atividades 
se dividem entre o apoio financeiro direto 
e o repasse de recursos oriundos de leis de 
incentivo para projetos sociais, culturais e 
esportivos. Entre os investimentos em projetos 
de longo prazo em esporte, estão os destinados 
a uma equipe de Stock Car.
 

Nina Teixeira Barbosa, 10 anos, 
aluna do projeto Matéria-Prima, 
do Instituto Eurofarma
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Formada por quase 4 mil fornecedores no 
Brasil, a cadeia de suprimentos da Eurofarma 
tem suas atividades regidas pelo Código de 
Ética e Conduta de Fornecedores, pelo qual as 
empresas contratadas assumem compromissos 
com princípios éticos, sociais e de segurança 
essenciais para um desempenho sustentável. 
Em 2017, o relacionamento com a rede de 
fornecimento passou por uma revisão destinada 
a aprofundar a incorporação dos aspectos da 
sustentabilidade na forma de gestão, estratégias, 
políticas e procedimentos dessas empresas.

De forma silenciosa e despercebida, as 
deficiências de visão afetam o desempenho 
escolar de milhões de crianças. A dificuldade 
de conseguir diagnóstico e tratamento em 
uma rede pública de saúde saturada pela 
demanda condena essas crianças à dificuldade 
de aprendizagem, à repetência e, por fim, à 
desistência da formação escolar. Em todo o País, 
cerca de 20% da população não tem acesso a 
médicos oftalmologistas e exames, uma carência 
que se torna aguda em regiões de baixa renda.

Este foi o cenário que levou os participantes 
do Voluntariado Corporativo ao mutirão 
oftalmológico, realizado nas escolas públicas 
de Itapevi, São Paulo. A iniciativa mapeou as 
crianças com problemas de visão e inclui a 
consulta e a entrega dos óculos. O projeto ainda 
acompanhará o desempenho escolar por um 
período de seis meses. 

O campo do projeto foi selecionado pelo 
potencial de sinergia com as vertentes definidas 
pela empresa: educação, saúde e inclusão. 
A ação foi feita em parceria com o Instituto 

Programa de Sustentabilidade na 
Cadeia de Valores 

Em parceria com o Instituto 
Ethos, foi lançado o Programa de 
Sustentabilidade na Cadeia de Valores 
Eurofarma, uma iniciativa pioneira entre 
as empresas farmacêuticas. A avaliação dos 
fornecedores de compras indiretas será feita 
por meio da aplicação dos Indicadores Ethos 
para Negócios Sustentáveis e Responsáveis, em 
um processo de autoavaliação. As informações 
geradas a partir da aplicação dos questionários 
às empresas parceiras serão compartilhadas com 
a Eurofarma.

O projeto tem o objetivo de avaliar as políticas, 
boas práticas e procedimentos dos fornecedores 
de insumos diretos. Em conjunto com a área de 

Suprimentos, foram definidos 19 indicadores de 
desempenho para orientar o mapeamento da 
cadeia. Além das respostas aos questionários, 
o estudo utilizou os resultados das visitas a 30 
empresas. 

Após a devolutiva, cerca de 200 fornecedores 
foram convidados a participar do projeto, que 
consiste em um processo permanente de 
autoavaliação sob a supervisão da Eurofarma. 
Identificados os pontos em que há necessidade 
de melhoria, essas empresas serão incentivadas 
a implantar planos de ação. Implantado como 
um projeto-piloto, está centralizado nas 
operações no Brasil, com perspectiva de ser 
estendido a outros países.

 Mutirão Oftalmológico 
em Defesa da Visão Infantil

Projeto Ampliando Horizontes

Horas de Vida, uma instituição de trabalho 
voluntário que reúne 2.500 médicos de diversas 
especialidades, e financiado com recursos 
oriundos de incentivo fiscal. 

Para detectar os alunos entre 4 e 14 anos 
que apresentam algum tipo de dificuldade 
visual, profissionais especializados mapearam 
previamente 5.408 crianças para identificar 
e solucionar problemas oftalmológicos que 
pudessem afetar a capacidade de aprendizagem 
destes alunos. Do total de consultas, 2.251 
crianças apresentaram sinais de dificuldade 
visual. Em seguida, os profissionais realizaram 
testes oftalmológicos específicos com esse 
grupo para fechar o diagnóstico. Eles receberam 
óculos de grau para corrigir a deficiência visual. 

Na primeira edição, o projeto atendeu 12 
escolas, além das duas unidades de educação 
complementar do Instituto Eurofarma, e deve 
gradativamente se estender à totalidade da rede 
municipal de educação de Itapevi. Cerca de 40 
colaboradores atuam no corpo de voluntários.

POLÍTICA PARA 
FORNECEDORES
Código de ConduCta del Proveedor

SuPPlier Code of ConduCt

Guia de práticas comerciais alinhadas à eurofarma.

Relações com Fornecedores
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Nossas  ações

Cantando na Chuva (2016)
Espetáculo com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello 
assistido por mais de 100 mil pessoas em 2017

Local
Teatro Santander JK

Lei de Incentivo
Lei Rouanet 

Aporte
R$ 500 mil 

Gênero
Musical

5º Rio Open (LIE 2016)
Torneio com atletas internacionais da modalidade 

Local
Jockey Clube do Rio de Janeiro

Lei de Incentivo
Lei Federal de Incentivo ao Esporte  

Aporte
R$ 260 mil 

Gênero
Tênis

Campanha do Agasalho
Movimento anual para arrecadar peças de roupa encaminhadas 
para instituições filantrópicas 

Local
Todas as unidades da 
companhia

Participantes
Colaboradores

Resultado

1.651 peças arrecadadas

Programa de Doação de Medicamentos 
Doação de medicamentos com prazo de validade igual ou inferior a 120 

dias a instituições de saúde que atendem população de baixa renda

Local
Doação feita às instituições  
sociais e para a Prefeitura  
de São Paulo 

Participantes
Logística da operação a  
cargo dos colaboradores

Resultado

379.337itens de 
medicamentos doados

Destinação de incentivos fiscais (*)
Apoio a projetos de ONGs e instituições com a utilização 

de incentivos fiscais dos programas de incentivo social 
Pronon, Pronas, FIA e Fundo do Idoso 

Doações de ativos
17 instituições beneficiadas,  

sendo doados  

3.592 equipamentos

Local
Sem delimitação geográfica 

Participantes
Eurofarma

Resultado

R$ 1.500
distribuídos para 4 entidades

Super Voluntários Profissões
Ciclo de workshops para alunos do Instituto Eurofarma 
sobre experiência profissional 

Local
Sede do Instituto em São Paulo 
e Itapevi 

Participantes

29 colaboradores

Resultado

26 palestras

476 alunos beneficiados

Corrente do Bem
Apoio financeiro a ONGs indicadas  
por colaboradores

Local
Entorno das operações 

Participantes

11 colaboradores 
fizeram indicações

Resultado

14 projetos indicados

Doações para organizações sociais (*)
Doação a organizações de saúde e educação alinhadas aos objetivos 
de responsabilidade social da Eurofarma. As propostas passam pela 

avaliação do Comitê de Responsabilidade Corporativa

Local
Sem delimitação geográfica 

Participantes
Eurofarma

Resultado

R$ 646.520 
distribuídos para 5 instituições 6 projetos selecionados 

para receber R$ 3.647,00 Valor total: R$ 21.882

(*) Para conhecer as instituições apoiadas e a prestação de contas da Eurofarma, consulte a seção Anexos

2017
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Anexos
Responsabilidade Social Corporativa
Uso de leis de incentivo – Instituições e projetos apoiados

Saúde
Destinação de recursos para instituições de saúde por meio do Programa Nacional de Apoio 
à Atenção Oncológica (Pronon) e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 
com Deficiência (Pronas)

Ano Organizações Valor aportado

2017 Santa Casa de São João del Rei – Minas Gerais R$ 375 mil

2016 Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer 
Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer – IBCC R$ 260 mil

Pronon

Pronas

Ano Organizações Valor aportado

2017 APAE – Associação de Pais e Amigos dos  
Excepcionais de Vargem Grande

R$ 375 mil

2016 Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) R$ 260 mil

Criança, Adolescente e Idoso
Apoio a instituições situadas em todo o País por meio de recursos de incentivos
fiscais dos programas Fundo da Infância e da Adolescência (FIA) e Fundo do Idoso

Ano Organizações Valor aportado

2017 Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha R$ 375 mil

2016 Fundação Dorina Nowill para Cegos (SP)
Hospital Pequeno Príncipe (PR) R$ 260 mil

FIA/FUMCAD

Fundo do Idoso

Ano Organizações Valor aportado

2017 Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barretos R$ 375 mil

2016 Associação Beneficente Paulo de Tarso (MG)  
Hospital de Câncer de Barretos (SP) R$ 260 mil

Cultura e Esporte
Projetos selecionados para aplicação de recursos provenientes de leis de incentivo fiscal 
específicas para cada setor

Lei Rouanet

Ano Descritivo – Projeto Valor aportado

2017

 60! Década de arromba – musical com participação  
especial de Wanderléa, é uma proposta de um novo gêne-
ro cênico que mistura documentário, teatro e música para 
contar a história de uma década

R$ 500 mil

2017 Se Meu Apartamento Falasse – comédia musical importada 
da Broadway com Marcelo Médici e Maria Clara Gueiros

R$ 500 mil 

2017
Os produtores – Musical esteve em cartaz na Broadway 
durante cinco anos e no Brasil será protagonizado pela  
Danielle Winits e Marco Luque

R$ 500 mil

Proac – Programa de Ação Cultural

Ano Impacto estimado No de projetos Valor aportado

2017 Alguns projetos ainda não 
iniciados 6 R$ 921 mil

PIE – Programa de Incentivo ao Esporte

Ano Impacto estimado No de projetos Valor aportado

2017 1.900 crianças e jovens 
beneficiados 4 R$ 842 mil

Lei Federal de Incentivo ao Esporte

Ano Impacto estimado No de projetos Valor aportado

2017 45 mil pessoas 1 R$ 375mil
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Doações para organizações sociais
Verba destinada a associações e organizações sociais que atendam população de baixa 
renda, com foco em educação e saúde

Doações da Eurofarma – 2017

Seleção de instituições e ONGs indicadas por colaboradores para receber doação da Eurofarma

Organizações Valor aportado

Centro Comunitário Jardim Autódromo R$ 24 mil

Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer GRAAC (McDia Feliz) R$ 558 mil

Instituto Contribuição Associativa R$ 11 mil

Instituto Ingo Hoffman R$ 46 mil

Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer – Tucca (McDia Feliz) R$ 8 mil

Programa Corrente do Bem

Organização Iniciativa Colaborador/local

Associação Compassiva 
“Crianças em Ação” refugiados, 
crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social

Eloisa Grecco Gomes 
(Engenharia – Itapevi)

Instituto Pilar (SAICA – Abrigo Casa Verde) Construção do Espaço Criança Erica Rodrigues de Souza 
(Internacional – Itapevi)

Patinhas Unidas Brasil – Proteção Animal Saúde Animal Simone Machado  
(Fiscal – Campo Belo)

Associação Cristã Caminhos da Verdade 
(ACCV)

Ampliação do projeto  
Capacitação Profissional  
com foco em Panificação

Cinthia Scatena Gama 
(Oncologia – Campo Belo)

ABEAC – Associação Bem-Estar
Animal Amigos da Célia Proteção Animais Abandonados Marcia Oliveira (Produção 

– Momenta)

CENA – Comunidade Evangélica Nova 
Aurora Projeto com Crianças Wesley Pontes (Internacional 

– Campo Belo)

Programa de Doação de Medicamentos

Resultados

2015 2016 2017

Unidades doadas 85.069 55.602 379.337

Valor de Nota Fiscal doado R$ 1,35 milhões R$ 2,6 milhões R$ 7,5 milhões

Número de organizações apoiadas 30 27 28

Meio Ambiente

Investimentos Ambientais 2015 2016 2017

Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa R$ 7,2 milhões R$ 7,1 milhões R$ 9,5 milhões

Investimentos em programas e/ou projetos externos R$ 139 mil R$ 156 mil R$ 127 mil

Total dos investimentos em meio ambiente R$ 7,3 milhões R$ 7,3 milhões R$ 9,7 milhões

Doação de Ativos

2015 2016 2017

Quantidade de equipamentos doados  2.811  5.088 3.592

Número de instituições beneficiadas 30 25 17
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Educação 
R$ 11,4 milhões  
investidos em projetos para  
crianças e jovens

Saúde
R$ 7,5 milhões  
investidos em doação de 
medicamentos

379 mil 
itens de medicamentos doados

Esporte
R$ 1,2 milhão 
de financiamento por lei  
de incentivo

R$ 14,6 milhões 
investidos com recursos próprios

5 projetos receberam apoio

1.900 crianças e jovens 
beneficiados diretamente pelos 
recursos provenientes das leis 
estadual (PIE) e federal do esporte

Meio ambiente 
R$ 9,7 milhões 
investidos em programas de 
ecoeficiência, gestão de resíduos e 
proteção ambiental

33%
ampliação dos investimentos em 
meio ambiente

100%
meta de aproveitamento do lixo 
orgânico até 2020

Cultura
R$ 2,42 milhões 
aportados por lei de incentivo

Principais impactos
e investimentos 2017

Geovanna Gomes Reis, 13 anos e Grazielle 
Pereira da Silva, 12 anos, alunas do projeto 
Matéria-Prima, do Instituto Eurofarma
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