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Visão de
Sustentabilidade
Acreditamos no
desenvolvimento
amplo e não apenas
econômico, mas
também social e
ambiental
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Afinal, o que é
sustentabilidade?
O constante uso de palavras como sustentabilidade,
desenvolvimento sustentável e responsabilidade socioambiental
pode gerar confusão quanto às concepções. Embora relacionados
entre si, os conceitos são diferentes e referem-se às atuações,
assim definidas:

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

representa a gestão desta estratégia (o que fazer) e significa, na
prática, pensar nos impactos que as atividades da organização
provocam no ambiente e na sociedade, e incorporar ações que
reduzam os efeitos negativos e ampliem os resultados positivos.

Para isso, é essencial ter uma atuação ética e transparente
e considerar sempre as demandas dos públicos com os
quais se relaciona, buscando consenso, em uma relação
ganha-ganha. Assim, as decisões tomadas pela empresa
devem contemplar os três aspectos: social, ambiental e
financeiro. Esse é o tripé da sustentabilidade.

Compromisso com o futuro
das próximas gerações
Consciente de que é preciso preservar os recursos naturais, a
fim de manter suas operações no futuro, a Eurofarma investe
continuamente em tecnologias e práticas que possam melhorar
sua eficiência e reduzir ao máximo a interferência causada ao
planeta pelas atividades que desenvolve, estabelecendo uma
coexistência de harmonia com o meio ambiente. A empresa
empenha-se para contribuir na construção de uma sociedade mais
justa e igualitária, e não mede esforços para tornar-se referência
em responsabilidade socioambiental em seu setor, seja ao
incrementar tecnologias produtivas, sociais ou ecológicas, ou por
disseminar práticas relacionadas ao conceito de sustentabilidade.
Nas próximas páginas são contadas as iniciativas que mostram,
na prática, a aplicação dos conceitos de sustentabilidade,
desenvolvimento sustentável e responsabilidade socioambiental, e
que conduzem a Eurofarma rumo aos seus ideais.
Boa leitura!
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Plano Diretor de
Sustentabilidade

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, conscientes 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.

Com a elaboração de seu primeiro Planejamento Estratégico, em 2005,
a Eurofarma acelerou o processo de profissionalização da gestão,
consolidando as áreas de Gestão Ambiental e Responsabilidade Social.
A concepção da missão, valores e visão da companhia faz parte deste
processo. Desde então, há um intenso trabalho de organização e
aprimoramento das iniciativas existentes, bem como a ampliação das
ações. Em 2013, a empresa integrou o grupo de benchmark do Instituto
Ethos, composto por empresas que obtiveram as melhores colocações
nos indicadores socioambientais, com base nos indicadores Ethos de
2012. A construção do grupo auxilia as companhias a compararem seus
desempenhos com a média dos participantes.

Em 2014
Reconhecimentos:
1000 Melhores da Dinheiro: entre as melhores empresas do
setor em Responsabilidade Social, Gestão de Recursos Humanos
e Governança Corporativa • 1000 Maiores do Valor Econômico:
2ª posição do setor ”Farmacêutico e Cosméticos” em
Crescimento Sustentável.

A aspiração: sustentabilidade na Eurofarma

Modelo de atuação: Plano Diretor de Sustentabilidade

OCUPAR

TER

SER

REPLICAR

espaço dentro da
empresa

lideranças comprometidas
com a sustentabilidade

empresa-modelo em
sustentabilidade no
segmento farmacêutico
e no mercado brasileiro
(meta atingida).

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

2012

2015

2008/09

2010/11

Atendimentos:
Em 2014, houve ampliação de 12,5% no número de atendimentos
pelos projetos e programas sociais coordenados pelo Instituto
Eurofarma, beneficiando diretamente 8.215 pessoas.

Investimentos:
Os investimentos no último ano somaram cerca de
R$ 8,3 milhões em projetos de educação para crianças
e jovens, prioritariamente.
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Compromissos
Assumidos
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.
A avaliação de projetos pelo Comitê de Responsabilidade
Social Corporativa também está pautada pela aderência
às Metas do Milênio, estabelecidas no ano 2000 pela
Organização das Nações Unidas.

Nesta cartilha são apresentadas as
principais ações da Eurofarma, bem
como seus resultados, em cinco
áreas de atuação: Educação; Saúde;
Meio Ambiente; Esporte e Cultura e
Parcerias.

Comitê de
Responsabilidade
Social Corporativa
Criado em 2005, como resultado do
primeiro planejamento estratégico da
Eurofarma, o Comitê de Responsabilidade
Social Corporativa é formado por
representantes de diversas áreas da
companhia (Comercial, Industrial, Jurídico,
Recursos Humanos, Financeiro, Gestão
Ambiental, Responsabilidade Social,
Suprimentos e Qualidade) e, a cada
trimestre, reúne seus membros para
alinhar as práticas vigentes na empresa
sob a perspectiva da sustentabilidade.
A partir desses debates são desenvolvidos
e implantados planos de ação, com a
definição e monitoramento de metas,
de acordo com a metodologia dos
Indicadores Ethos de Responsabilidade
Social Empresarial, tradicional ferramenta
de diagnóstico e autoavaliação
referente à incorporação de práticas de
responsabilidade social empresarial. O
método está dividido em oito temas:
performance geral valores; transparência
e governança; público interno; meio

Industrial

Comercial

Financeiro

Recursos
Humanos

Jurídico

Reunião a
cada trimestre

Gestão Ambiental

Gestão
Ambiental

Responsabilidade
Social

Qualidade
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ambiente; fornecedores; consumidores e clientes; comunidade; governo e sociedade.
O Comitê de Responsabilidade Social Corporativa também tem o papel, junto com
o Conselho do Instituto Eurofarma, de contribuir para as decisões que envolvam os
projetos sociais da empresa.

Evolução das notas da Eurofarma (2005-2012)*
Tema

2005

2008

2010

2012

Performance Geral

3,79

6,43

8,43

8,89

Valores, Transparência e Governança

4,24

7,38

8,62

9,10

Público Interno

5,40

5,89

7,73

8,66

Meio Ambiente

2,91

6,20

9,21

9,23

Fornecedores

1,68

4,01

5,92

7,91

Consumidores e Clientes

6,66

9,00

9,88

9,62

Comunidade

2,66

6,58

9,24

9,27

Governo e Sociedade

2,96

5,70

8,41

8,43

Comitê de Patrocínios
Culturais e Esportivos

10

8

6

Este Comitê tem como meta aplicar 100% dos recursos provenientes
de leis de incentivos fiscais específicas para a Cultura e o Esporte para
o apoio de espetáculos culturais e eventos esportivos, com foco no
crescimento e consolidação da arte e do esporte nacional. O Comitê de
Patrocínios Culturais e Esportivos é composto por representantes de
áreas que espelham os interesses dos principais stakeholders, como
colaboradores, comunidades, médicos e clientes.

4

2

0
Performance
geral

Valores
transparência e
governaça

Público
interno

Meio
ambiente

Fornecedores

* A próxima atualização do Ethos será no segundo semestre de 2015.

Consumidores Comunidade
e clientes

Governo e
sociedade
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Organograma
PRESIDÊNCIA

Comunicação
Corporativa

Gestão Ambiental

DIRETORIA
EXECUTIVA DE
SUSTENTABILIDADE E
NOVOS NEGÓCIOS

Comitê Ambiental
O Comitê Ambiental Executivo avalia periodicamente a evolução do
SGA (Sistema de Gestão Ambiental), provendo recursos humanos e
financeiros para a implantação de ações com foco na conquista pela
excelência da Gestão Ambiental na Eurofarma.
O Comitê Ambiental Operacional da Eurofarma identifica os aspectos
ambientais, registrando tudo o que pode modificar o meio ambiente.
Por meio deste mapeamento são estabelecidos posteriormente os
controles operacionais, monitoramentos e medições, atendimento
aos requisitos legais e aos objetivos e metas.

Novos Negócios

Patrocínios e Eventos

Os aspectos ambientais são
divididos em grandes grupos:
1. Recursos naturais
(água, energia, gás natural etc.)

Planejamento
Estratégico

2. Efluentes líquidos
3. Resíduos sólidos
4. Situações de emergência
5. Emissões atmosféricas

Responsabilidade
Social

16 Desenvolvimento Sustentável 2015 | Educação

2

Educação
Pensamos a longo prazo
e pensamos diferente
para gerar valor
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Instituto
Eurofarma
Fundado em 2006, o Instituto Eurofarma busca aprimorar os resultados dos
investimentos sociais da companhia, que optou pela gestão de programas
próprios, em três áreas principais – educação complementar, ambiental
e ensino profissionalizante. As iniciativas desenvolvidas sempre visam à
inclusão socioeconômica e ao desenvolvimento sustentável, por meio
da educação de qualidade. Os projetos sob gestão própria e aqueles que
recebem apoio têm por objetivo a autonomia e protagonismo de seus
participantes.
Do início de suas atividades até 2014, o Instituto já beneficiou mais de
33 mil pessoas, entre adultos, jovens e crianças, que tiveram suas vidas
transformadas por meio dos projetos (narrados no capítulo “Áreas
de Atuação”). Somente em 2014, 8.215 pessoas foram beneficiadas
diretamente, número 12% superior em relação ao ano anterior. Os
investimentos em projetos educacionais somaram R$ 8,3 milhões no último
ano, crescimento de 16% em comparação com 2013.
Para um de seus principais projetos, o Matéria-Prima, o Instituto Eurofarma
implantou, em 2014, processo de avaliação do impacto de suas intervenções
educacionais, por meio da contratação de empresa especializada. O
objetivo foi avaliar os alunos quanto ao conhecimento e adequação para
a série escolar de português e matemática, em comparação com o grupo
de controle de estudantes da rede pública não participantes do programa,
de forma a realizar melhorias nos indicadores apresentados. Este estudo
possibilitou nova concorrência técnica para o Matéria-Prima, com a adoção
de novas metodologias em 2015, visando melhorar o desempenho das
crianças participantes.

Missão do Instituto Eurofarma:
“Promover a inclusão socioeconômica
e o desenvolvimento sustentável por meio da
educação transformadora.”
Investimentos* e Atendimentos (R$)
Investimento em Responsabilidade Social Corporativa (RSC)
Aumento percentual do investimento em RSC
Investimento total no Instituto Eurofarma
Aumento do investimento no Instituto Eurofarma em
relação ao ano anterior
Pessoas atendidas
* Os investimentos no Instituto Eurafarma fazem parte do orçamento
da área de Responsabilidade Social Corporativa.

2012

2013

2014

7.362.428

8.023.277

9.211.609

10%

9%

15%

6.490.036

7.215.526

8.376.991

7%

11%

16%

6.832

7.330

8.215
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Educação
CRIANÇAS
Matéria-Prima

Ateliê-Escola

O programa oferece atividades voltadas à educação
complementar para 360 alunos com idades entre
7 e 13 anos, matriculadas no Ensino Fundamental
de escolas públicas em São Paulo (240 crianças)
e Itapevi (120 crianças). São oficinas que abordam
temas como arte, música, dança, informática, meio
ambiente e cidadania, sempre no contraturno
escolar. Todas recebem gratuitamente alimentação
(almoço e lanche), uniformes e transporte para
atividades culturais.
O Matéria-Prima estende-se ainda por meio de
projetos “Agenda Aberta” e “Recreio nas Férias”, em
São Paulo. O primeiro é realizado às sextas-feiras,
e consiste em oficinas pontuais e atividades lúdicas
para classes inteiras de alunos da rede pública,
situadas no entorno do Instituto Eurofarma. Já
durante o período de férias, o projeto não para e é
realizado dentro das escolas, para a comunidade
local, com o nome de “Recreio nas Férias”.
Resultados
Matéria-Prima São Paulo
Total de alunos participantes
Agenda Aberta & Recreio nas
Férias

2012 2013

2014

219

233

240

2.305

2.235

2.476

Resultados – Matéria-Prima Itapevi
Total de alunos participantes

120

120

120

O programa tem por objetivo melhorar a
aprendizagem, ao desenvolver oralidade, escrita
e raciocínio lógico de estudantes do Ensino
Fundamental das escolas públicas situadas na
região de Santo Amaro, na capital paulista. As
oficinas são aplicadas em conjunto entre os
docentes das escolas parceiras e os educadores
contratados do Instituto Eurofarma, nas próprias
instituições de ensino. Ao final da atividade,
alunos e professores recebem materiais didáticos
para dar continuidade aos trabalhos. Em 2014, o
projeto contou com a parceria de oito escolas para
realização de suas atividades.
Resultados
Ateliê Escola

2012

2013 2014

Total de participantes

2.920

2.939

2.970

JOVENS
Matéria-Prima Segunda
Geração

Conect@ (informática)

A Segunda Geração do programa MatériaPrima busca contribuir para a construção
do desenvolvimento pessoal e formação
profissional dos jovens por meio de
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
acompanhados e assessorados pelo Instituto
Eurofarma para inserção no mercado de
trabalho, por meio do programa de Jovens
Aprendizes. O curso tem duração de dois anos,
com frequência de quatro dias por semana, e é
realizado tanto nas escolas públicas de Itapevi
como no próprio Instituto, com foco em jovens
com idades entre 14 e 18 anos, principalmente,
aqueles que participaram do projeto
Matéria-Prima até a idade limite.
Resultados –
Matéria -Prima
Segunda Geração
Total de alunos atendidos
durante o ano

2012 2013

2014

Prepara estudantes de escolas públicas, com
idades entre 14 e 16 anos, para o universo
corporativo, com foco na informática, por meio da
utilização de ferramentas do Office: Word, Excel
e PowerPoint. O programa direciona o jovem na
utilização e exploração dos recursos da internet
e redes sociais e revisa conteúdos da língua
portuguesa e matemática. O curso tem duração
de quatro meses, totalizando 102 horas, e é
realizado tanto no Instituto Eurofarma como em
escola pública parceira em Itapevi.
Resultados – Conect@

2012

Total de alunos atendidos
durante o ano

421

62

35

420

420

Idiomas
O programa oferece oportunidade para jovens entre
14 e 21 anos, de escolas públicas, iniciarem curso de
inglês de forma gratuita. O curso é ministrado pelo
Centro Britânico de São Paulo no próprio Instituto
Eurofarma, e o material didático é individual e gratuito.
O foco do aprendizado é a comunicação e a conversação.
Resultados - Idiomas (Inglês)

70

2013 2014

Total de alunos atendidos durante o ano

2014
100

23
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Educação
JOVENS
De olho no Enem/Etec:
curso preparatório

Centro Eurofarma de
Enfermagem

Com foco no vestibulinho da Etec (“De
olho na Etec”) e do Enem (“De olho no
Enem”), o programa ministrado no Instituto
Eurofarma oferece reforço e busca resgatar
deficiências educacionais nas disciplinas de
língua portuguesa e matemática para jovens
no 3º ano do Ensino Médio ou já formados.
O objetivo é potencializar o ingresso nas
Escolas Técnicas do Estado e um melhor
desempenho no Exame Nacional do Ensino
Médio, visando a conquista de bolsas de
estudo e acesso ao Ensino Superior por
meio de programas do governo (Sisu,
Prouni e Fies).
Em 2014, duas alunas do programa
conseguiram bolsa de 100% via Prouni e,
uma delas, conquistou ainda aprovação em
universidades públicas, como USP e Unifesp.

O curso promove a formação profissionalizante de
técnicos de enfermagem e sua inclusão no mercado
de trabalho. É voltado para jovens com idades entre 17
e 29 anos que tenham concluído o Ensino Médio em
escolas públicas. Com duração de dois anos e meio, o
curso é realizado no Instituto Eurofarma, com todos
os custos pagos: uniformes, lanches e vale-transporte.
Em 2014, foi realizada a 10ª edição, com uma taxa
de empregabilidade de 85% já no primeiro ano de
formação. O programa conta com parceria técnica do
Senac São Paulo Unidade Osasco e Escola Técnica da
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein.

Resultados
De olho no Enem/Etec
Total de alunos atendidos
durante o ano

2013 2014
287

320

Resultados - Centro
Eurofarma de Enfermagem
Total de alunos em curso durante
o ano

Auxiliar de Escritório

2012
126

2013 2014
130

164

Apresenta ao jovem o funcionamento e rotinas
de um escritório administrativo, enfatizando
as áreas financeira, informática e recursos
humanos. Trabalha também as competências
em língua portuguesa e matemática, com
o objetivo de aprimorar o domínio da
comunicação, desenvolver a percepção
das relações existentes entre as operações
matemáticas e o dia a dia, administrar as
economias e decidir sobre a prioridade de
gastos. Ministrado no Instituto Eurofarma,
o curso tem duração de quatro meses,
totalizando 160 horas, e é voltado para jovens
de 14 a 16 anos, estudantes de escolas públicas.
Resultados
Auxiliar de Escritório

2012

Total de alunos atendidos
durante o ano

139

2013 2014
140

175

Técnicas Administrativas
O programa apresenta o universo corporativo aos
alunos, por meio do modelo de funcionamento de
empresas, com enfoque nas rotinas administrativas
das principais áreas. Discute também sobre
tendências e perspectivas de um plano de carreira
e o relacionamento interpessoal. Aos participantes
também são apresentadas noções de economia
e finanças, administração, logística, recursos
humanos e marketing. O curso tem duração de
quatro meses, totalizando 111 horas, direcionado
para estudantes de escolas públicas com idades
entre 14 e 16 anos.
Resultados
Técnicas Administrativas
Total de alunos atendidos
durante o ano

2012
284

2013 2014
280

280

25
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Educação
PROFESSORES

COLABORADORES EUROFARMA

Educar para Reciclar

Parceiros da Educação

De Mãos Dadas com a Escola

Realizado em 35 escolas da rede municipal de
Itapevi, o projeto é dedicado à capacitação de
professores em educação ambiental, de forma que
possam incluir o tema meio ambiente na grade
curricular das suas aulas.

O projeto visa promover a parceria entre empresas,
ONGs e escolas públicas, de forma a apoiar o governo
na adoção de políticas que favoreçam a qualidade da
educação e a melhoria do desempenho acadêmico
dos alunos. Além do apoio na gestão escolar,
contempla investimentos em infraestrutura da
instituição beneficiada, para auxiliar a implantação do
programa pedagógico. O primeiro projeto de parceria
é com a Escola Estadual Milton da Silva Rodrigues,
que funciona em regime de ensino integral, na região
da Freguesia do Ó, em São Paulo.

O programa estimula a educação de filhos de colaboradores
e terceiros por meio da entrega de kits escolares e
reembolsos de livros e apostilas, para estudantes com idades
entre 4 e 14 anos. Todo recurso investido é proveniente
da venda de materiais reciclados em todas as unidades da
Eurofarma. Assim, o colaborador que destina corretamente
os resíduos auxilia com o crescimento da iniciativa.

Resultados
Educar para reciclar

2012

2013 2014

Número de escolas
participantes

35

34

35

Treinamento de professores
(número de horas)

49

17

15

*Em 2013 houve alteração da equipe da Secretaria Municipal
de Educação (SME) de Itapevi, e um processo de licitação
para contratação de novo parceiro.

Resultados
Parceiros da Educação
Total de alunos e equipe pedagógica
atendida durante o ano

Máteria-Prima
Oferece aos professores da rede municipal de ensino
de Itapevi oficinas e cursos livres, como contação
de histórias, a fim de utilizarem o conhecimento
adquirido em suas práticas pedagógicas, replicando a
metodologia nas escolas onde atuam.
Resultados
Máteria-Prima Itapevi
Professores capacitados

2012
50

2013 2014
219

231

2014
299

Resultados De Mãos
Dadas com a Escola

2012

2013

2014

Número de kits
distribuídos

1.600

1.700

2.000

Investimento em kits
escolares (compra
do kit e envio para
colaboradores de campo)

R$ 42.080

R$ 41.059

R$ 50.562

Reembolso de livros e
apostilas

R$ 237.487 R$ 243.002

R$ 260.740

Valor total de
investimento

R$ 279.568 R$ 284.062

R$ 311.303

Matéria-Prima especial para
filhos de colaboradores (edição
Férias e Dia das Crianças)
Proporciona atividades educativas e de lazer no
período de recesso escolar (janeiro e julho) e
na semana do Dia das Crianças. São propostas
oficinas de arte, comunicação, intervenção
urbana e atividades externas, como visitas
a museus e parques. O objetivo também
é promover integração entre os filhos de
colaboradores, com idades entre 7 e 15 anos,
das unidades do Campo Belo, Itapevi,
Interlagos e Freguesia do Ó. Nas saídas
externas, os participantes contam com
transporte, alimentação e acompanhamento
integral de educadores e monitores.
Resultados
Matéria-Prima
Especial Férias
( Janeiro e Julho)

Voluntário Profissões

Total de participantes

Criado para possibilitar um momento de compartilhamento de
experiências profissionais entre executivos da Eurofarma e alunos
do Instituto. Em 2014, seis áreas da empresa participaram dessa
ação voluntária. Muitas vezes, o gestor que participa do programa
atua também como coaching dos jovens, por meio de conversas
e conselhos trocados por e-mail ao longo do ano.

Resultados
Matéria-Prima
Especial Dia das
Crianças
Total de participantes

2012
92

2012
52

2013 2014
116

186

2013 2014
104

119
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Saúde
Sempre trabalhamos
em busca de melhores
resultados
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Saúde
Programa de Doações de
Medicamentos
Este programa disponibiliza a doação de
medicamentos com até 120 dias de validade,
de forma gratuita, para organizações de
saúde que possuem profissionais habilitados
a receitar medicamentos, e que atuem com
populações de baixa renda e com dificuldades
de acesso a medicamentos.

Unidades de medicamentos
doados
Valor total doado
(valor de NF)
Número de organizações
apoiadas

2013

2014

180.996

142.067

R$ 5.684.173

R$ 4.991.780

51

66

Leis de Incentivo
A Eurofarma apoia organizações e instituições
de saúde, por meio de incentivos fiscais de
Imposto de Renda, Pronon (Programa Nacional
de Apoio à Atenção Oncológica) e Pronas
(Programa Nacional de Apoio à Atenção da
Saúde da Pessoa com Deficiência). A seleção dos
projetos apoiados é realizada pelo Comitê de
Responsabilidade Social Corporativa.

Pronon
Organizações apoiadas

Pronas
Valor utilizado

Organizações apoiadas

Valor utilizado

Hospital do Câncer de Barretos (SP)

2013

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

R$ 344.000

Essa lei passou a ser utilizada pela
Eurofarma em 2014

Hospital Regional João de Freitas
(Associação Norte Paranaense de
Combate ao Câncer – Arapongas - PR)
Instituto Olga Kos
(São Paulo - SP)

Hospital A.C. Camargo (SP)
2014

Instituto Mario Penna
(Belo Horizonte – MG)

R$ 360.000

CAIS
(Centro de Atendimentos
e Inclusão Social Contagem - MG

R$ 360.000
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Crescer sempre, mas
nunca a qualquer custo
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PRINCIPAIS IMPACTOS
Geração de resíduos

Resíduos recicláveis corporativos

Descarte de embalagens

Uso de recursos hídricos

Consumo de energia

Transporte

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Sistema informatizado para
rastreabilidade, controle, redução
e reciclagem de resíduos perigosos e
não perigosos

Sistema de Gestão Ambiental
Composto por seis elementos:

1.

Coleta seletiva na empresa
Informações nas embalagens
secundárias
Programa Descarte Correto de
Medicamentos

2.

Sistema de reúso nas plantas industriais
Investimento em projetos inovadores
(energia fotovoltaica)
Promoção no uso de fontes limpas
(gás natural)
Uso de combustíveis menos poluentes
em toda a frota

Desde 2008, quando foi estabelecido o Plano Diretor de Sustentabilidade, a Eurofarma
concentra-se em ações que resultem no uso racional dos recursos naturais, atitude que
já está inserida na cultura da empresa. O Comitê de Diretoria para Meio Ambiente reúnese mensalmente para análise e aperfeiçoamento do Sistema de Gestão Ambiental (SGA),
ferramenta que permite avaliar e controlar os impactos causados ao meio ambiente por
conta das atividades, produtos e serviços oferecidos.

3.
4.

POLÍTICA AMBIENTAL
Expressa os princípios e
compromissos que norteiam
o desempenho ambiental da
companhia.
PLANEJAMENTO
Analisa os aspectos e impactos
ambientais gerados pelas atividades
desenvolvidas pela empresa e
estrutura ações de controle
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO
Inclui ações estruturadas para
controle de aspectos identificados
e o atendimento a metas e
objetivos ambientais.
MONITORAMENTO E
CORREÇÃO DAS AÇÕES
Implica no monitoramento e na
utilização de indicadores que
asseguram que as metas e os
objetivos estão sendo atingidos.

5.
6.

REVISÃO GERENCIAL
Inclui a revisão do SGA
pelo comitê executivo da
empresa, para assegurar sua
probabilidade, adequação e
efetividade.
MELHORIA CONTÍNUA- POR MEIO
DA FERRAMENTA PDCA
1. Plan (planejar) – definir claramente
o problema; investigar suas
características sob diversas ópticas 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.
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Geral

Campanha Atitude

Programa Raízes

Para promover a conscientização dos
colaboradores sobre a sustentabilidade, a
Eurofarma criou a Campanha Atitude, para
mostrar que o crescimento econômico, aliado a
melhorias sociais e preservação ambiental, pode
atender às necessidades atuais sem comprometer
os recursos das gerações futuras. A campanha
abrange todas as unidades.

Ao completarem 15 anos de dedicação à
empresa, os colaboradores recebem uma
homenagem: são convidados a plantar
uma árvore nativa 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 plantada
e data do plantio. Desde que a iniciativa
foi criada, 366 colaboradores já foram
homenageados. Além de perpetuar e
reconhecer a dedicação dos profissionais,
o programa visa chamar atenção sobre
a importância da questão ecológica,
preservando a área verde de Itapevi.
Total de homenagens realizadas
2012
Árvores plantadas

77

2013 2014
28

27

37

36 Desenvolvimento Sustentável 2015 | Meio Ambiente

Meio Ambiente

Energia

Água

Minimizar o consumo e garantir
o tratamento para reutilização
Dentro do segmento farmacêutico, a água
é considerada um insumo essencial tanto
para a produção de medicamentos como em
processos de apoio (esterilização, higienização,
limpeza etc.). Na Eurofarma, seu consumo
é monitorado periodicamente, não apenas
para acompanhamento, mas para tomada de
decisões e adoção de ações que possam reduzir
sua utilização. O consumo de água provém de
poços artesianos e também de abastecimento
público na seguinte proporção:

Total de retirada de água por fonte:
Consumo de água
Água subterrânea
Abastecimento
público
Total m3

2012

2013

2014

352.770

323.096

291.197

72.042

45.364

14.125

424.812

368.460

305.322

Reúso de água - Itapevi
A Eurofarma implantou o sistema de reúso na Unidade
Itapevi para recuperação da água proveniente da
Estação de Tratamento de Efluente. A escassez de
recurso hídrico no município de Itapevi é um fator
relevante tanto para as operações industriais como
às demandas de atendimento público. A Eurofarma
mantém um acordo de parceria com a Prefeitura para
doar parte do volume desta água de reúso.
Água reutilizada
Total de água
reutilizada (m³)
% de água reutilizada
em relação ao total
tratado

2012

2013

2014

15.334,00

36.677,00

21.856,00

16%

39%

25%

Reúso de água - Ribeirão
Preto

Otimização de recursos e uso de
fontes de energia limpa

A Eurofarma elaborou projeto para
implantação de um sistema que será
instalado ao final do processo de Osmose
Reversa da Unidade Ribeirão Preto, o qual
permitirá que 70% do volume de água
descartada seja reaproveitado no próprio
processo. Este percentual corresponde
ao descarte de 2,6 piscinas olímpicas
mensalmente (cada piscina equivale a
2.500 litros). Com o reúso, este volume
será reduzido para menos de uma piscina.
O projeto está em fase de importação do
equipamento, com previsão de instalação
para 2015.

Desde 2007, a Eurofarma adquire energia elétrica do mercado
livre, em parcela que representa a maior parte do consumo.
A empresa também utiliza óleo diesel nos geradores, que
são acionados em caso de queda de energia elétrica. Gás
liquefeito de petróleo, energia e gás natural são utilizados
nas caldeiras da Unidade Itapevi e Freguesia do Ó, na capital
paulista. Na Unidade Interlagos é utilizado gás natural .
Em 2013, foi inaugurada na Unidade Itapevi a subestação
de energia, ampliando a capacidade instalada para 10 MW,
mais que o dobro do que era disponibilizado desde então.
A subestação atende não apenas a Unidade, como também
outras indústrias da região de Itapevi, contribuindo para o
desenvolvimento econômico local.
Outra iniciativa importante foi a instalação da rede
para abastecimento de gás natural na caldeira instalada;
o ganho ambiental desta iniciativa é significante devido
à baixa emissão de gases de efeito estufa com o uso
do gás natural.

Consumo de energia
Energia

Consumo de água a cada 1.000 unidades
produzidas:
Consumo de água
m3/1000 UP

Consumo anual – GJ

2012

2013

2014

1,6

1,3

1,2

2012

2013

2014

240.160

183.718

199.572

Consumo de energia a cada 1.000 unid.produzidas
Energia
GJ/1.000 UP

2012

2013

2014

1,0

0,7

0,79
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Inventário de emissões GEE – Força de Vendas
Há cinco anos, a Eurofarma instituiu a Política
Corporativa para Consumo de Combustíveis,
orientando o abastecimento dos carros de sua
frota com uma mesma proporção de 75% de
etanol e 25% de gasolina. Essa ação foi eficaz
para reduzir a quantidade de CO2 (principal

Inventário de emissões GEE –
Área Industrial

causador do efeito estufa) emitido pela companhia,
além de contribuir para a redução dos custos. Desta
forma, a empresa deixou de emitir 5.062 toneladas
de CO2 na atmosfera, uma redução de 62% em
relação ao volume que seria emitido sem a adoção
da Política.

2012
Álcool

2013
Gasolina

Álcool

2014

Gasolina

Álcool

Gasolina

Unidade Farma

76%

24%

76%

24%

74%

26%

Unidade Genéricos

82%

18%

82%

18%

81%

19%

Unidade Hospitalar

79%

21%

79%

21%

73%

27%

Unidade Oncologia

81%

19%

81%

19%

82%

18%

Unidade OTC

93%

7%

93%

7%

89%

11%

Unidade Veterinária

84%

16%

84%

16%

79%

21%

% de consumo por tipo de combustível

75%

25%

75%

25%

70%

30%

Emissões totais toneladas CO2eq/ano

2.970

3.055 6.287

Redução da emissão com a Política*

2.806

5.062 3.957

De forma pioneira e independente, a Eurofarma
tornou-se uma das únicas farmacêuticas a
desenvolver inventário sobre as emissões
de gases de efeito estufa na área Industrial,
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 e, por meio de parâmetros
comparativos, chega-se ao volume estimado
de emissões diretas e indiretas relacionadas ao
processo produtivo.
A área de Gestão Ambiental, em parceria com
as áreas industriais, intensificará sua atuação a
partir do resultado dos inventários das unidades
fabris da empresa, para desenvolver ações com
o objetivo de reduzir as emissões de gases
de efeito estufa. Isso será feito por meio do
estudo para adoção de gases industriais com
menor impacto ambiental, e da avaliação para
intensificação do uso de energias renováveis.

Emissões de GEE –
Industrial (TCO2e)

2012

2013

2014

1.577.712

1.688.018

0

2.982

3.014

6.869

89

63

8

4.474

4.904

7.515

1.566

1.187

660

904

1.197

721

2.870

3.132

3.748

1.590.597

1.701.515

19.521

Combustões estacionárias – Escopo 1
Consumo de GLP
Consumo de GN
Consumo de óleo diesel
Energia elétrica – Escopo 2
Consumo de energia
elétrica
Outras Emissões – Escopo 3
Disposição em aterro
Tratamento em incineração
Tratamento em
coprocessamento
Total de emissões
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Educar para Reciclar:
incentivo à reciclagem
O propósito do programa é fomentar a
prática da reciclagem em escolas públicas
em Itapevi, e oferecer geração de renda para
a Cooperativa de Reciclagem do município,
na Grande São Paulo.
As 35 escolas da rede municipal que
participam do programa funcionam
como ponto de coleta seletiva, a partir da
instalação de equipamentos apropriados
(coletores) e da distribuição de material
de comunicação explicativo e de incentivo
à reciclagem para a comunidade. O
recurso arrecadado pelas escolas é doado
à Cooperativa de Reciclagem Municipal,
gerando um salário mínimo por mês como
renda formalizada para 20 famílias. Já o
valor que a escola receberia pela venda do
material é doado pelo Instituto Eurofarma
para que seja aplicado, por exemplo, na
montagem de videotecas e bibliotecas.

Informações sobre o descarte
das embalagens secundárias
Desde 2008, a Eurofarma orienta o consumidor, em
100% de seus produtos, a direcionar as embalagens
que não possuíram contato direto com o
medicamento (bulas e cartuchos) para a reciclagem.

Educar para
reciclar
Valor doado
para as escolas
(proveniente da
reciclagem)
Informações
da Cooperativa
Municipal de
Reciclagem de
Itapevi

2012
R$ 19.631

2013

2014

R$ 11.000

R$ 22.666

• 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
40 toneladas de materiais

Descarte correto de
medicamentos

Sistema de gerenciamento de
resíduos

Em 2010, a Eurofarma e o Grupo Pão de Açúcar
tiveram a iniciativa pioneira de despertar no
consumidor a importância da destinação adequada
de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, bem
como de embalagens e materiais perfurocortantes,
como agulhas e ampolas. A ação para o descarte
correto é realizada na capital paulista e nas cidades
de Araraquara e Piracicaba, com a coleta feita
em urnas específicas, instaladas em 34 drogarias
do Grupo. Desde o início do programa, o total
coletado é de 19,8 toneladas de resíduos.

Em 2009, a Eurofarma iniciou um sistema
informatizado de resíduos no SAP. Este modelo
é pioneiro no mercado e contribui para maior
confiabilidade nos controles operacionais e
rastreabilidade dos resíduos descartados pelos
processos industriais. O desafio é reduzir este
descarte e aprimorar a destinação final para
redução dos impactos ambientais e financeiros.

Total arrecadado – kg
Média/ano arrecadada
por loja – kg/loja
Pontos de coleta
(farmácias)

2012

2013

2014

6.785

6.193

3.311

219

200

98

31

31

34

Descarte correto de
medicamentos de ambulatório
A Eurofarma, desde 2011, disponibiliza coletores
em seus ambulatórios para que os colaboradores
possam descartar embalagens de medicamentos.

Total de resíduos por método de disposição (t)
Não perigosos

2012

2013

2014

Reciclagem

1.840

1.683

1.537

910

515

619

2.750

2.198

2.156

Incineração

156

210

48

Coprocessamento

498

544

509

Total dos Perigosos

654

754

557

Aterro sanitário

Total não perigosos
Perigosos
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Resíduos perigosos:
destinação final
– incineração e
coprocessamento

Destinação por incineração e coprocessamento,
com processo de destruição fiscal:

Coleta seletiva - resíduos
recicláveis

Resíduos perigosos

A incineração é um processo
de queima do resíduo em
fornos e usinas próprias, e tem
como vantagem a redução do
volume. Além disso, destrói os
microrganismos que causam
doenças, contidos principalmente
no resíduo biológico e industrial.
Depois da queima, resta um
material (cinzas do processo)
que é encaminhado para aterros
sanitários. O custo da incineração
é, em média, 60% mais caro
em relação à destinação por
coprocessamento.
O coprocessamento é o processo
de queima de resíduos em fornos
de cimento com o aproveitamento
da energia liberada pelos resíduos
farmacêuticos. Esta destinação foi
instituída em 2009 e contribuiu
para a melhor destinação do
resíduo e redução do custo. No
último ano, a empresa atingiu a
meta de diminuir a quantidade
destinada à incineração.

Incineração – kg

Desde 2002, a Eurofarma possui o Programa de
Coleta Seletiva. Toda a receita arrecadada contribui
para o programa social De Mãos Dadas com a
Escola, que atende aos filhos de colaboradores.

Disposição final

Coprocessamento

2012 2013 2014
Total destinado – kg

156

210

48

Percentual – %

24%

28%

9%

Total destinado – kg

498

544

509

Percentual - %

76%

72%

91%

Resíduos perigosos: pilhas e baterias –
destinação e recuperação de metais
Em locais estratégicos da Eurofarma estão disponíveis
coletores para o recebimento de pilhas e baterias, sendo que
o descarte também pode ser realizado pelos 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 é direcionado para uso como corantes.
Pilhas e baterias
Total destinado – kg

2012

2013

2014

0

100

0

O volume arrecadado em 2014 foi destinado em 2015 totalizando 1.640 kg.

Total de resíduos por método de disposição (t)
Material

2012

2013

2014

Papel e papelão

761,94

898,6

775

Plástico

146,09

280,18

311

Vidro

281,88

296,33

344

Metal

650,09

207,34

72

1.840

1.682

1.502

Total

Resíduos orgânicos: destinação
final – geração de energia por
meio da queima da madeira
Paletes danificados e embalagens de madeira
da Unidade 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 energias mais poluentes. O projeto
teve início em 2013.

Total de destinação de madeira (t)
Madeira
Destinação

Receita obtida com a venda dos resíduos
recicláveis
Destinação

2012

2013

2014

R$ 532.122

R$ 399.549

R$ 419.126

2012

2013

2014

NA*

120

123
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A gente está
sempre ampliando
horizontes
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Esporte e Cultura
Os projetos nas áreas de Esporte e Cultura fazem uso
das Leis de Incentivo – PIE, Proac, Rouanet e LIE

Risadaria (Festival 2014)

Rita Lee Mora ao Lado

Tô Ryca

O projeto Risadaria é o maior festival
de humor e comédia da América Latina,
com conteúdos em diferentes formatos,
como teatro, shows, exposições, debates,
música, mostra de cinema, oficinas e
humor para crianças. Em 2014, a 5ª
edição teve 10 dias de programação
em 15 diferentes localidades em São
Paulo e reuniu 347 mil pessoas de
todas as idades.

O espetáculo musical apresentado no Teatro das
Artes, em São Paulo, é adaptado do livro “Rita
Lee Mora ao Lado – Uma Biografia Alucinada da
Rainha do Rock”, do escritor Henrique Bartsch.
A obra mistura realidade e ficção para contar a
trajetória da cantora desde a época dos Mutantes,
nos anos 60, até os dias de hoje, por meio das
confusões de Bárbara Farniente, uma vizinha que
sempre acompanhou de perto a vida da família
da cantora.

O filme conta a história de Patrícia, gastadora
compulsiva e sem nenhum crédito na praça, que
encara um desafio maluco, ela receberá uma herança
de R$ 300 milhões se conseguir gastar R$ 30 milhões
em apenas um mês. O problema é que as regras
principais são: ela não pode adquirir nenhum bem, não
pode fazer doações e nem gastar o dinheiro em jogo,
e não pode contar a ninguém sobre o desafio.

Quatro Faces do Amor

Risadaria (Turnê 2015)
O projeto Risadaria deverá se tornar o
maior festival de humor e comédia do
mundo em 2015, com expectativa de
público de 1,4 milhão de pessoas. Na
6ª edição serão 24 dias de atrações,
em mais de 25 locais na cidade de
São Paulo, com preços populares ou
gratuitos. Em 2015, pela primeira vez
e devido ao aporte da Eurofarma, o
Risadaria realizará também edições
regionais com três dias de apresentações
teatrais em 10 cidades (Rio de Janeiro/RJ,
Ribeirão Preto/SP, Porto Alegre/RS, Belo
Horizonte/MG, Recife/PE, Florianópolis/
SC, Brasília/DF, Salvador/BA, Fortaleza/
CE e Manaus/AM).

Crazy for You
Em “Crazy for You”, Bobby Child, um playboy
de Nova York, ótimo cantor e dançarino, é
enviado por sua mãe a Deadrock, uma pequena
cidade no estado de Nevada, para fechar o
teatro local, o Gaiety Theatre. Quando chega
à cidade, conhece Polly, filha da proprietária
do local e apaixona-se por ela. Sua ideia
inicial é deixada de lado e decide montar um
espetáculo para levantar fundos para reerguer
o teatro, que vira um sucesso. A estreia foi no
Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

Quatro Faces do Amor é uma comédia musical
que conta os encontros e desencontros de Duda &
Cacau, interpretados por duas atrizes e dois atores.
Abordando as diversas possibilidades do amor, eles
contam suas histórias por meio da música de Ivan
Lins. O texto é de Eduardo Bakr e a Eurofarma apoia a
temporada em São Paulo.

Festival de Música Infantil Graacc
O Festival de Música Infantil Graacc contará com dois
dias de atrações (4 shows e 2 oficinas) em São Paulo,
arrecadando fundos para a instituição que cuida de
crianças em tratamento contra o câncer. Além dos
espetáculos musicais, foi criado no Citibank Hall, local
das atrações em São Paulo, um ambiente lúdico com
brincadeiras, jogos e oficina para trabalhar a relação
musical entre as crianças, pais e acompanhantes.
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Cássia Eller – O Musical

Arte e Vida

Centros de Convivência Lacultesp

O musical presta homenagem à vida e
obra da cantora, recriando momentos
da carreira com suas principais
canções. O espetáculo conta com
dois integrantes da banda original da
artista. O musical percorreu as cidades
do Rio de Janeiro e Belo Horizonte,
com enorme sucesso de público. A
temporada em São Paulo, no Teatro das
Artes, conta com o apoio da Eurofarma.

O objetivo do Projeto Integrar Arte e Vida é
atender crianças e adolescentes (6 a 17 anos) dos
municípios de Santos, Guarujá, Cubatão e São
Vicente, ajudando no desenvolvimento cultural,
educacional e físico. Propõe a extensão das
atividades curriculares dos alunos de comunidades
carentes, em modelo similar ao da escola em
tempo integral. O intuito é complementar o
processo educacional para evitar a evasão escolar
e oferecer alternativas, por meio de oficinas
culturais e esportivas. Após a implantação do
projeto nas escolas públicas da baixada santista, no
litoral paulista, diminuiu o número de ocorrências
de indisciplina dos alunos em salas de aula e de
evasão escolar, melhorou a qualidade de vida,
o desenvolvimento psicomotor e a aquisição
de hábitos de higiene, além de conquistar uma
redução das carências nutricionais e a adoção de
padrões de sociabilidade.

O projeto tem como objetivo promover a
integração social, o conhecimento de valores,
o senso crítico e o desenvolvimento de
potencialidades em crianças e jovens sob condição
de vulnerabilidade social, por meio de atividades
esportivas a serem realizadas nos Centros de
Convivência Lacultesp, em Ribeirão Preto, no
interior paulista. O projeto atende 280 crianças e
jovens, de 7 a 17 anos, em cada Núcleo - Campo do
Jardim Juliana e Quadra da Vila Abranches (Núcleo
Jardim Juliana) e Campo e Quadras dos Bancários/
São José, no Jardim Benedetti.

Natação para pessoas
com paralisia
O projeto visa dar continuidade e ampliar o
atendimento de pessoas com paralisia cerebral que
utilizam a natação para obter melhores resultados
fisiológicos e de reabilitação física. O programa
oferece aulas de natação adaptada e atividades
aquáticas na Associação Desportiva para Pessoas
com Deficiência Física, em São Bernardo do Campo.

Centro de Formação de
Taekwondo
Com o objetivo de desenvolver o gosto
pela prática esportiva e estimular o
desenvolvimento de capacidades físicas,
o projeto do Centro de Formação de
Taekwondo atende crianças e jovens
matriculados na rede de ensino público
em oito aulas semanais. A cada quatro
meses há uma avaliação de graduação,
onde são mensuradas as habilidades e
conhecimentos. O projeto é realizado
em dois centros em São Paulo (Centro e
Pirituba) e em Barueri, Sorocaba e Jundiaí,
no interior de São Paulo, bem como em
academias, ginásio de colégios e pastorais
que cedem o espaço em horários
pré-determinados na planilha de aulas do
projeto, sem custo à entidade beneficiada.
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Bola na Cesta
O Projeto Bola na Cesta tem como proposta
a implantação de núcleos de iniciação ao
basquetebol, para jovens de 7 a 14 anos
de escolas públicas, tendo em vista o
envolvimento em atividades participativas.
As ações são organizadas para melhoria do
ponto de vista motor (coordenação, aspectos
cognitivos), de cidadania (integração social)
e formativas (com palestras relacionadas à
formação educativa). O projeto é realizado
no Complexo Esportivo Eba de Pádua Lima
(Cava do Bosque) e Estádio Municipal Alfredo
Comachio, em Ribeirão Preto/SP.

Lutando por um Futuro Melhor
Por meio dos ensinamentos das artes
marciais, o projeto busca a formação e a
recuperação de crianças e adolescentes
de escolas públicas, principalmente as
consideradas em situação de risco social.
Conta ainda com o Festival Recreativo de
Karatê e Palestras socioeducativas abordando
temas como higiene pessoal, preservação
do meio ambiente, prevenção ao uso de
drogas e orientação profissional, oferecidos
gratuitamente aos participantes. O projeto é
realizado no Centro Recreativo Esportivo Vila
São Pedro, em São Bernardo do Campo/SP.

Bom de Bola Melhor na Escola

Sindusfarma

O propósito é favorecer a integração por meio
da prática de atividade esportiva, despertando
valores psicossociais, diminuindo o estado de
risco, e desenvolvendo na criança e adolescente
hábitos saudáveis, com a elevação da autoestima.
Trabalha as modalidades esportivas Basquetebol,
Dama/Xadrez, Vôlei e Atletismo. Também realiza
atividades de recreação e jogos competitivos. É
voltado para crianças e jovens matriculadas na
rede pública de ensino de Guararapes/SP, sendo
50% das vagas para a faixa etária de 7 a 14 anos e
50% entre 15 a 18 anos.

A Eurofarma participou em 2014 da 8ª edição dos
Jogos Abertos Sindusfarma, competição promovida
pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos
do Estado de São Paulo. Nesta edição, além de
conquistar o maior número de medalhas, a companhia
registrou uma importante vitória: foi a empresa que
doou mais alimentos durante a Caminhada Solidária,
evento tradicional que marca a abertura dos jogos e
é realizado no Parque Ibirapuera (SP). Ao todo foram
doados 860 quilos de alimentos não-perecíveis,
entregues por colaboradores da empresa e distribuídos,
posteriormente, a entidades filantrópicas.

Futuros Craques
O projeto oferece a prática do futebol de
salão para crianças e adolescentes da rede
pública municipal e estadual de ensino da região
sul de São Paulo/SP (Vila França). A ação é
organizada pelo Centro Comunitário, instituição
formada na década de 80 por moradores da
região do Autódromo de São Paulo.

Circuito Lotus
Circuito de corrida de rua nas distâncias de 5 km e
10 km, voltado exclusivamente para mulheres. As
provas são realizadas nas cidades de São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

Festa Junina São Paulo e Ribeirão
A Festa Junina já entrou para o calendário como um dos
eventos mais aguardados do ano na empresa, sendo
um projeto com contrapartida social, uma vez que
parte dos recursos arrecadados, por exemplo com a
venda de cerveja e com os jogos, é doado para ações
sociais. A festa conta com um farto cardápio junino,
brincadeiras e jogos típicos. Atrações musicais e a
tradicional quadrilha também fazem parte do evento.
Em 2014, na festa de São Paulo, a quantia arrecadada foi
destinada ao Instituto Eurofarma, para a realização das
comemorações juninas dos projetos Matéria-Prima São
Paulo e Itapevi. Já em Ribeirão Preto, a doação foi feita
para a Casa Emannuel Benção de Paz, instituição social
do município que conta com o trabalho voluntário de
colaboradores da Eurofarma.

Torcida Organizada
Eurofarma Stock Car
Na primeira etapa da Stock Car, realizada
no Autódromo de Interlagos, em São
Paulo, foram arrecadados 675 quilos
de alimentos não-perecíveis, doados
pelos colaboradores da Eurofarma, que
marcaram presença na torcida pela equipe
Eurofarma-RC. Os itens foram destinados
ao Centro Comunitário Jardim Autódromo,
instituição sem fins lucrativos que, desde
1986, atua em prol da população de baixa
renda da zona sul da cidade de São Paulo.
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Parcerias
Sempre vão existir
oportunidades de
desenvolvimento
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Parcerias
Doações de ativos e equipamentos
A Eurofarma promove a doação de ativos e
equipamentos da empresa que serão substituídos
por outros. Materiais como mesas, cadeiras
e mobiliários são doados para organizações
sociais que atendem a população de baixa renda,
localizadas próximas das unidades da empresa, ou
para cooperativas de reciclagem.

Quantidade de equipamentos
doados
Número de instituições beneficiadas

2013

2014

994

802

10

17

Corrente do Bem: voluntariado

Doações financeiras para
organizações sociais
A empresa apoia organizações sociais alinhadas com
sua visão e missão, e associações que promovam
o desenvolvimento da responsabilidade social
empresarial no Brasil. As instituições apoiadas
devem atender a população de baixa renda, com
focos em ações de educação e saúde.
Organização

2014

A finalidade do projeto desenvolvido pela Eurofarma
é oferecer apoio financeiro para ONGs e instituições
filantrópicas nas quais os colaboradores atuam
como voluntários, além de estimular que outros se
engajem nessas atividades. As iniciativas inscritas
são selecionadas pelo Comitê de Responsabilidade
Social Corporativa, em conjunto com um membro

independente do Centro de Voluntariado de São
Paulo. Em 2014, a campanha teve o tema “Corrente do
Bem”, e todos os colaboradores que inscreveram suas
iniciativas ganharam seis pulseiras com o slogan. A
ideia era cada um entregar cinco dessas pulseiras para
outros colegas de empresa e, com isso, incentivá-los
ao voluntariado.

Projetos em 2014

Casa de Apoio ao Hospital do Câncer de
Barretos

13.285

Organização

Iniciativa

Colaborador / Local

Centro Comunitário Jardim Autódromo

18.957

Associação Menonita de Assistência
Social (AMAS)

Letras Douradas

Ricardo Tanck Lacerda
(Força de Vendas – Curitiba)

Fundação Abrinq

26.075
Associação Pequeno Ser de Amor

Associação Pequeno Ser de Amor

Luciana Maria de Lima
(Produção – Campo Belo)

Centro de Convivência Infantil Filhos
de Oxum

Aconchego - Brinquedoteca Especial

Mariana Clementino Lustosa
(Inteligência de Mercado – Campo Belo)

Casa do Menino

Restauração e recuperação do
consultório odontológico

Adailton de Albuquerque Cavalcanti
(Força de Vendas – Paraíba)

Fundação Espírita Nossa Lar – Casa
Lar Ana G. Castilho

Atendimento de crianças da creche da
Casa Lar Ana G. Castilho

Alexandre Magno Mattar Xavier (Força
de Vendas– Minas Gerias)

Instituto Canto de Luz

Danço Português, Pinto a Matemática,
Caminho na Historia e Viajo na Geografia

Carlos Alberto Garcia
(Força de Vendas – São Paulo)

Grupo de Institutos, Fundações e
Empresas (Gife)
Graacc – Mc Dia Feliz
Instituto Ethos - Associativa

20.986
327.600
9.360

Instituto Ethos - Patrocínio Indicadores

15.000

Instituto Ingo Hoffmann

38.400

Compra e doação de Hand Bike

25.650

Prefeitura de Itapevi (iluminação e
decoração de Natal)

8.661
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Programa Monitoramento
de Fornecedores

Leis de Incentivo: criança,
adolescente e idoso

Criado para acompanhar e relatar práticas internas
e processos adotados pelos fornecedores da
empresa, nos aspectos sociais e ambientais, além
de apresentar e torná-los signatários do Código
de Conduta dos Fornecedores Eurofarma. O
programa é aplicado em parte da cadeia nacional
e internacional, definida conforme a relevância no
processo produtivo da companhia. Em 2014, foram
realizadas visitas junto aos fornecedores de São
Paulo e região, e mais de 200 fornecedores estão
na base de monitoramento.

A empresa apoia organizações e instituições
em todo o País por meio do uso de incentivos
fiscais do Imposto de Renda - Fundo da Infância
e da Adolescência/FIA e Fundo do Idoso,
ambos no valor de 1% do IR. Boa parte dos
projetos apoiados, tanto para crianças como
para idosos, têm como foco o atendimento e
a defesa dos direitos desses dois públicos. A
seleção dos projetos é realizada pelo Comitê de
Responsabilidade Social Corporativa.
FIA

2013

Fundo do Idoso

Organizações apoiadas

Valor utilizado

Hospital Pequeno Príncipe (PR)

R$ 350.000

A Eurofarma passou a utilizar essa lei em 2014

R$ 360.000
Apae (SP)

Valor utilizado

Fundo Municipal dos Direitos do
Idoso de Barretos (SP)

Graacc (SP)
2014

Organizações apoiadas

R$ 360.000
Fundo Municipal dos Direitos do
Idoso de Tenente Portela (RS)

59

58 Desenvolvimento Sustentável 2015 | Investimentos

7

Investimentos
Pensar grande
e correr atrás das
coisas nos leva
mais longe

Resumos dos
Investimentos em 2014
Cultura
- R$ 2,7 milhões investidos.
- 8 projetos receberam aportes financeiros por
meio das leis Rouanet e Proac.

Educação
- R$ 8,3 milhões em projetos de educação para crianças e
jovens, por meio do Instituto Eurofarma.
- 8.215 pessoas atendidas ao longo de 2014.

Esporte
- R$ 1,5 milhão investido com leis de incentivo.
- R$ 8,1 milhões investidos com recursos próprios.
- 11 projetos receberam aporte.
- Mais de 2,3 mil crianças e jovens foram beneficiados
diretamente pelos recursos provenientes das leis estadual
(PIE) e federal do Esporte.

CRÉDITOS
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Supervisão
Maria Del Pilar Muñoz
Diretora de Sustentabilidade & Novos Negócios
Coordenação geral
Silvia Marconato/Michele Gennaro
Comunicação Corporativa
Projeto editorial, gráfico e
diagramação
KF Comunicação
Fotos
Acervo Eurofarma: Márcia Alves,
Marcelo Soubhia, Duda Bairro,
Gustavo Ferri e Luana Luizetto
Veiculação
www.eurofarma.com.br
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