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Apresentação do relatório A Roche Brasil apresenta seu Relatório 
de Sustentabilidade 2018, preparado 
de acordo com a metodologia GRI 
Standards: opção essencial.  Nesta 
publicação, compartilhamos com nossas 
partes interessadas e sociedade em geral, 
estratégias, políticas, ações e metas que 
orientam o desenvolvimento do nosso 
trabalho. O objetivo é fortalecer e ampliar 
o valor que entregamos aos nossos 
stakeholders, às pessoas e ao planeta, 
de forma geral. 
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Nota Em março de 2019, a Roche anunciou 
o encerramento das atividades da fábrica da 
Divisão Industrial Farmacêutica, no Rio de Janeiro, 
entre os próximos quatro e cinco anos. A decisão 
está em linha com a estratégia global de inovação 
da empresa e com as transformações do seu 
portfólio de medicamentos. 
No decorrer de 2019, as atividades seguirão 
seu fl uxo habitual e oportunamente o 
planejamento e o cronograma da desmobilização 
serão defi nidos e divulgados pela Roche.

que o compõem e nossa operação no 
Brasil, além da estrutura de governança 
que orienta nosso trabalho.  Nesse 
capítulo, também reforçamos nossos 
compromissos com o desenvolvimento 
sustentável, com uma atuação ética e 
voltada para o compliance e com 
o engajamento de nossa cadeia de 
valor, composta por nossos 
fornecedores e distribuidores. 

Em Nosso Propósito, segundo capítulo 
deste relatório, descrevemos a maneira 
como a Roche desenvolve práticas de 
ampliação de acesso, desenvolvimento 
de inovação e valorização das pessoas 
para cumprir com sua missão de 

desenvolver hoje as soluções que os 
pacientes precisarão no futuro. 

Por fi m, em Nosso Desempenho, 
apresentamos os resultados que 
alcançamos nos temas considerados 
estratégicos em nossa matriz de 
materialidade, divididos nos aspectos 
ambiental, social e econômico. 

Ao compartilhar nosso trabalho, temos 
a expectativa de estabelecer uma 
comunicação transparente e proveitosa 
com todas as partes interessadas na 
gestão da sustentabilidade de nossa 
empresa, por meio do diálogo contínuo, 
que se renova ao longo destas páginas. 

Obrigado pelo seu interesse e boa leitura.

Para determinar o conteúdo deste 
relatório,  levamos em conta a 
materialidade da Roche Brasil, revista 
em 2018, o propósito do Grupo, a 
maneira como nos organizamos para 
torná-lo efetivo e, ainda, o diálogo de 
nosso principais resultados e impactos 
com os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) – plataforma das 
Nações Unidas que estabelece metas 
para alcançarmos um mundo melhor 
até 2030. Ao longo de todo o conteúdo, 
buscamos estabelecer o diálogo entre 
os ODS, nosso jeito de trabalhar e os 
nossos temas materiais.  No primeiro 
capítulo, Somos Roche, apresentamos 
o Grupo Roche, as empresas afi liadas 
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GRI 102-14

Carta dos presidentes

Os acontecimentos nos mais diversos campos fi zeram 
de 2018 um ano desafi ador para os brasileiros — e 
não foi diferente para as empresas nem para a Roche 
Brasil. Eleições altamente polarizadas, grande variação 
cambial e a greve de caminhoneiros, que parou o país 
por alguns dias, são alguns exemplos de circunstâncias 
que tornam o contexto que operamos mais complexo. 
Por outro lado, tivemos a possibilidade de dialogar e 
aprender com um vetor maior de mudanças, com as 
novas lógicas econômicas de inovação e produção, que 
estão transformando o mundo como conhecemos. 

E foi nesse universo de desafi os e transformação que a 
Roche conseguiu superar muitas das expectativas para 
2018, o que demonstra que nossa visão de longo prazo, 
de foco no paciente, está no caminho certo. Ao mesmo 
tempo, também se reforça a nossa capacidade de 
aprimorar conceitos e aprender a lidar com o novo.

Em 2018, tivemos resultados excelentes para as três 
afi liadas e para o Grupo como um todo. O faturamento 
da farmacêutica alcançou R$ 3,4 bilhões, com 10% 
de crescimento em relação a 2017. Na Diagnóstica, o 
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destaque foi a renovação de contratos com grandes 
clientes, com prazos mais longos: de cinco para oito 
anos. Para 2019, a empresa também deve obter ganhos 
resultantes da estratégia de atuar com estoques locais 
e processos mais enxutos, o que irá demandar um 
prazo muito menor para a instalação dos equipamentos, 
reduzindo os atuais 90 dias para a metade desse prazo. 

A Diabetes Care viveu seu primeiro ciclo completo 
de um ano desde a conquista de sua autonomia 
operacional e, nesse período, apresentou forte avanço 
em seu novo posicionamento, mantendo os resultados e 
a liderança do setor.

Tivemos também progressos em diversas outras frentes, 
o que nos coloca em uma posição de vanguarda no 
segmento da saúde no mundo. A Roche Farma Brasil 
passou a se reportar diretamente para a matriz, na 
Basileia, junto a um grupo de países como Alemanha, 
Canadá, China, Espanha, França, Inglaterra e Itália, 
decisão acompanhada por projetos que nos darão maior 
agilidade e ampliarão nossa possibilidade de contribuir 
com modelos de iniciativas de sucesso e de replicar 
outros localmente.

A medida refl ete nosso objetivo de oferecer um portfólio 
cada vez mais robusto para as necessidades médicas 
não atendidas, sejam medicamentos, diagnósticos ou 

de soluções de paciente. Acreditamos que nossa maior 
contribuição para a sociedade é a inovação duradoura e, 
por isso, somos a oitava companhia no mundo que mais 
investe em P&D e também a líder do setor, de acordo 
com o estudo Global Innovation 1000. Há uma década, 
fi guramos como a empresa mais sustentável de nosso 
segmento no Índice Dow Jones de Sustentabilidade.

Somos uma empresa centenária, mas nossa inovação 
não é exclusiva para o lançamento de nossos produtos 
e serviços. Buscamos parcerias, sejam elas com 
nossos clientes, líderes em seus mercados, sejam com 
projetos que ainda não saíram do papel e buscam sua 
viabilidade. São inovações voltadas a soluções para 
todas as áreas de nosso negócio, de compartilhamento 
de risco à educação de pacientes no Brasil.

Essa jornada nos leva a novos desafi os e oportunidades. 
Para ampliar o acesso a nossas soluções para diabetes, 
por exemplo, selamos parcerias com redes de farmácias, 
onde iremos promover o treinamento dessas equipes 
para melhor atender e acompanhar nossos clientes. Não 
à toa, começaremos na Amazônia, uma região em que 
a população é mais carente de atenção à saúde do que 
nos grandes centros.

Ao mesmo tempo que nos tornamos consultores para a 
informatização de laboratórios, garantindo redução de 

prazos para a entrega dos resultados, maior efi ciência e 
aumento de produtividade, estamos nos reorganizando 
na perspectiva de avançarmos no uso da digitalização e 
de algoritmos no processo de diagnóstico de doenças. 

Nossas ações e políticas para ampliar o acesso da 
população às inovações da saúde são a chave para 
superar nossos desafi os. Se seguirmos ajudando na 
melhoria da saúde e eliminando inefi ciências em todos 
os passos da jornada de pacientes, garantiremos um 
ganha-ganha em toda a cadeia da saúde, benefi ciando 
não apenas a Roche, mas profi ssionais da área, 
pacientes, governos, hospitais e convênios. 

Por isso, Acesso não é mais apenas uma área na Roche, 
mas  uma estratégia transversal para toda a empresa. 
No novo contexto em que atuamos, a redução do tempo 
dispendido entre a criação de uma nova solução médica 
à efetiva incorporação é cada vez mais importante, e um 



dos nossos grandes desafi os é imprimir mais agilidade 
a esse ciclo, sem nos distanciar da nossa forma ética, 
transparente e apaixonada de trabalhar. 

Nosso foco vai muito além do comercial: buscamos 
entender quais as barreiras que impedem o acesso da 
população às soluções de saúde. Sabemos que este 
desafi o faz parte da nossa sustentabilidade e nossa 
história, capacidade fi nanceira e, principalmente, 
conhecimento nos tornam peça fundamental na 
engrenagem que irá melhorar a saúde no Brasil.

Buscamos estabelecer diálogo e parceria com governos 
municipais, estaduais e federal para eliminar esses 
obstáculos e temos exemplos de conquistas nas mais 
diversas regiões do país. Também ampliamos a presença 
de brasileiros nos estudos clínicos globais de novos 
medicamentos. Queremos, cada vez mais, ser parceiros 
e comprometidos com o acesso à saúde para toda a 
população e estamos completamente envolvidos nisso.

Sabemos que todos seremos pacientes em algum 
momento da vida. E trabalhamos para que isso ocorra 
da melhor forma possível. Por esse motivo, temos 
direcionado muita anergia para ampliar a efi ciência da 
gestão da saúde pública e privada no Brasil.

Para isso, temos investido mais fortemente em 

capacitação e retenção de nossos talentos, treinado e 
desafi ado nossos times e nos aproximado cada vez mais 
de nossos parceiros e temos o reconhecimento como 
uma das melhores empresas do Brasil para trabalhar ou 
para iniciar a carreira.

Sabemos que precisamos continuar superando as 
expectativas de pagadores e prestadores de serviços 
e nos tornar ainda mais relevantes para os nossos 
parceiros, tangibilizando nossa proposta de valor. Por 
isso, cada vez mais, ampliamos nossas sinergias em prol 
de nossos clientes e pacientes: são elas que aumentam 
nossa agilidade rumo à medicina de precisão.

Nossos projetos com comunidades seguem os mesmos 
valores. Selecionamos ideias de parcerias movidas pela 
integridade, coragem e entusiasmo e focamos naquelas 
que geram alto impacto social e obtêm sustentabilidade 
no médio prazo. Abrimos caminhos que signifi quem um 
amanhã melhor, pois sabemos que o futuro é sempre 
o resultado do que fazemos hoje. Um desses caminhos 
tem sido o de dispor nosso capital intelectual e nossas 
soluções para iniciativas que ampliem o trabalho de 
prevenção de doenças, como uma forma de contribuir 
para um sistema de saúde mais fl uido e efi caz.

Temos muito orgulho do que conseguimos, do que 
produzimos, de quem somos e, especialmente, de 

como fazemos para alcançar esses resultados. Somos 
reconhecidos, globalmente e nacionalmente, por nossa 
integridade. Todos sabem que o jeito de ser da Roche 
não permite atalhos, não corta caminhos, mas também 
não se afasta do compromisso de proporcionar hoje as 
soluções que os pacientes precisarão no futuro.

Neste Relatório de Sustentabilidade, apresentamos 
nossa trajetória, nossos propósitos e nossas 
conquistas ao longo de 2018. Agradecemos o seu 
interesse pela Roche Brasil e esperamos que 
o conteúdo desta publicação possa ser proveitoso 
a todos os nossos leitores.

Muito obrigado.

Patrick Eckert
Presidente – Roche Farma 

Antonio Vergara
Presidente – Roche Diagnóstica 

Paulo Quartim Barbosa 
Presidente – Roche Diabetes Care
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Destaques do ano Nos empenhamos ao longo de 2018 para  
continuar inovando e gerando soluções 
médicas aos pacientes. Nosso negócio 
cresceu, atingimos milhões de pessoas 
com ações em todo o Brasil e superamos 
metas ambientais em nossas unidades.

Confi ra alguns dos nossos principais 
marcos deste ano, que confi rmam o 
compromisso da Roche com os nossos 
propósitos, o acesso a inovações e os 
desafi os da sustentabilidade.
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Canadá

Brasil

China

Inglaterra

Alemanha

Basileia

Espanha

Itália

França

são os países em que as unidades da Roche Farma se reportam diretamente à matriz 
em Basilea. Em 2018, o Brasil passou a ser um deles. Os outros são Alemanha, Canadá, 
China, Espanha, França, Inglaterra e Itália. A decisão reforça a importância da unidade 
brasileira e garante maior agilidade e rapidez na tomada de decisão. 

Oito

7 anos

11.056 km 

é o tempo em que a Roche Farma fi gura 
como uma das melhores empresas do 
ranking Great Place to Work (GPTW), 
ocupando a 26ª posição entre “Grandes 
Empresas”. Na categoria de “Médias 
Empresas Multinacionais”, a Diagnóstica 
conquistou o 20º lugar, depois de ter 
subido três posições no ranking, do qual 
participa pela quinta vez.

distância percorrida pelas caravanas 
do Projeto SAS, apoiadas pela Roche, 
que impactaram 6.095 pessoas, com a 
realização de 2.688 atendimentos e 675 
consultas ginecológicas.
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2 anos

142.749 

1.229.726

42 mil 

de pessoas benefi ciadas em um dos projetos de parceria, 
que proporcionou melhoria do atendimento da saúde 
no estado do Espírito Santo. 

aumento do reúso de água na fábrica do Rio de Janeiro, 
resultado acima da meta de 10% fi xada para o ano. 

número de vezes consecutivas em que a Roche 
foi eleita a empresa mais sustentável do Índice 
Dow Jones de Sustentabilidade. 

após sua criação, a Diabetes Care Brasil é a sétima maior 
unidade de diabetes da Roche no mundo. 

visitantes únicos do portal 
Diálogo Roche, voltado a 
profi ssionais da saúde.

pessoas que acessaram o portal 
Mulher Consciente, voltado 
à conscientização e ao apoio 
às pacientes com câncer de 
mama, ovário e colo do útero.  

quantidade de pessoas 
que visitou a página 
Descarte de Medicamentos 
no site roche.com.br 
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Modelo de negócio

O que fazemos

Como gerimos

Nosso foco 
atender às necessidades de pacientes de forma 

personalizada com tratamentos inovadores 

Nossos colaboradores 
deixando sua marca 

Nossa característica distintiva 
excelência na ciência

Nossa tomada de decisões 
responsável e transparente 

O que fornecemos 
valor para todos os stakeholders

Nossa estrutura 
construída para a inovação 
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Somos Roche 

Perfi l 

Valores

Negócios

Contexto de mercado

Governança e gestão

Sustentabilidade

Ética e compliance

Gestão de riscos

Fornecedores

Parcerias
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O paciente está no centro de nosso propósito

personalizada, a empresa se dedica 
também à imunologia, ao tratamento 
de moléstias infecciosas, à oftalmologia 
e à neurociência. O Grupo Roche 
conta ainda com as empresas norte-
americanas Genentech e Foundation 
Medicine e é acionista majoritária da 
Chugai Pharmaceutical, no Japão. 

Fundada na cidade de Basileia, na 
Suíça, em 1896 por Fritz Hoffman-La 
Roche, um jovem empreendedor, e sua 

mulher, Adèle, a Roche tornou-se uma 
das maiores empresas do mundo. Até 
hoje, a família dos fundadores mantém 
a estratégia de fortes investimentos em 
inovação e excelência médica e foco nas 
necessidades médicas não atendidas. 

No setor de diabetes, a Roche é pioneira 
no desenvolvimento de sistemas de 
monitorização da glicemia e líder global 
nos sistemas de gestão da doença. A 
força combinada de suas três unidades 

Perfi l 
GRI 102-1, 102-3, 102-4, 102-5, 
102-7 e 102-45

A Roche é a maior empresa de 
biotecnologia do mundo e tem no 
seu DNA a inovação voltada para 
a pesquisa e o desenvolvimento de 
testes e medicamentos que previnem, 
diagnosticam e tratam de doenças. Líder 
global em oncologia, diagnóstico in vitro 
e com atuação pioneira em medicina 

Somos Roche
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permite que a companhia entenda como as doenças se 
comportam até o nível molecular e desenvolva testes 
e medicamentos que propiciem tratamentos mais 
customizados, avançando na medicina de precisão. 

Com atuação baseada em valores e compromissos 
como foco no paciente, medicina personalizada, 
excelência em ciência, promoção do acesso à saúde 
e construção de um excelente ambiente de trabalho, a 
Roche se destaca, no Brasil e no mundo, na criação de 
valor sustentável para suas partes interessadas.  

Presente em mais de cem países e com 94.442 
colaboradores no mundo, a empresa atua no Brasil 
desde a década de 1930, com a divisão Roche Farma, 
seguida pelas unidades Roche Diagnóstica (1972) e 
Roche Diabetes Care (2017). Sua sede administrativa no 
país localiza-se no bairro do Jaguaré, em São Paulo. Há 
também uma unidade fabril no bairro de Jacarepaguá, 
no Rio de Janeiro, e três centros de distribuição: em 
Anápolis (GO), em Itajaí (SC) e em Itapevi (SP). 

No mundo, a Roche se destaca por apresentar uma 
das melhores plataformas de desenvolvimento de 
medicamentos, com 64 novas moléculas complexas em 
estudos e 66 novas indicações. Somente em 2018, a 

companhia investiu, globalmente, 11 bilhões de francos 
suíços — valor equivalente a 41 bilhões de reais — 
em P&D, patamar que a torna uma das líderes em 
investimentos em inovação no mundo. 

Esses resultados posicionam a Roche como uma 
das maiores e melhores empresas do setor de 
biotecnologia, reconhecida como a mais sustentável 
do segmento no mundo pelo Índice Dow Jones 
de Sustentabilidade por dez anos consecutivos. O 
resultado refl ete a estratégia de sustentabilidade 
da companhia — que busca atuar nos pilares 
social, econômico e ambiental —, e está integrada 
globalmente aos negócios e à cultura da empresa.  

No Brasil, a Roche foi reconhecida, ao longo de 2018, 
em diversas premiações, com destaque 
nos rankings Melhores e Maiores (Exame); 
Valor Inovação Brasil (Valor Econômico); 
Melhores Empresas Para Começar a Carreira 
(Exame); Melhores da Dinheiro (IstoÉ Dinheiro); 
Great Place To Work; e Great Place To Work Mulher 
(Época), além de, pela vez seguida, 
estar entre as empresas mais sustentáveis
do país, no Guia Exame de Sustentabilidade  
(veja todas as premiações na página 78).

Roche no mundo
• Presente em mais de 100 países

• 94.442 colaboradores 

• Faturamento de 56,846 bilhões
de francos suíços

• 127 milhões de pacientes 
tratados com medicamentos 

• 11,047 milhões de francos suíços 
investidos em P&D 

• 1.770 colaboradores 

• Sexta maior unidade 
farmacêutica e sétima 
de diabetes care 
do Grupo no mundo 

• Faturamento de 4,3 bilhões
de reais nas três unidades 

• 206 mil pacientes tratados com 
medicamentos da Roche Farma

Roche no Brasil 
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Valores  
GRI 102-16 

“Doing now what patients need 
next” é o propósito da Roche. Isso 
significa que a empresa foca todos 
os seus recursos e conhecimento 
para viabilizar agora as soluções que 
os pacientes precisarão futuramente. 
Para que isso se concretize, a 
Roche coloca o paciente no centro 
de sua estratégia, com o objetivo 
de adaptar os tratamentos às 
pessoas, fornecendo a terapia 
certa para os que respondem 
melhor ao tratamento, no momento 
correto. Essa missão é alcançada 
por meio de um conjunto de 
valores fortemente alinhados à 
sustentabilidade da companhia e 
aos seus temas materiais. 

Conheça o conjunto de valores que nos orientam

Foco no paciente

Desenvolver medicamentos, testes de diagnóstico 
in vitro e serviços inovadores que promovam melhor 
qualidade de vida aos pacientes.  

Acesso à saúde

Levar medicamentos e testes para o máximo 
de pessoas, com soluções adaptadas às 
particularidades de cada mercado de atuação.  

Excelente ambiente de trabalho

Criar um ambiente de respeito, valorização e 
crescimento que propicie um bom relacionamento 
com clientes e parceiros e foco no paciente.  

Valor sustentável

Criar valor para todos os públicos de 
relacionamento, com ética, responsabilidade e 
compromisso, e beneficiar a indústria, o meio 
ambiente e a sociedade.  

Medicina personalizada

Combinar medicamentos e diagnósticos para 
personalizar tratamentos, com maior eficácia, 
precisão e segurança. 

Excelência em ciência

Identificar necessidades médicas não atendidas, por 
meio de pesquisa e inovação em ciência e tecnologia, e 
focar esforços onde há maior impacto para a sociedade.  

Princípios da Roche
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Negócios no Brasil
GRI 102-2

Farmacêutica 

A Roche Farma cria e produz medicamentos 
biotecnológicos para doenças raras e/ou de alta 
complexidade, incluindo áreas como neurociência, 
hematologia, doenças infecciosas, oftalmologia, oncologia 
e imunologia.  

A unidade brasileira é a sexta maior do grupo e, 
em linha com a matriz no mundo, ocupa a posição 
de líder em oncologia, o que signifi ca o compromisso
com pesquisas e estudos em relação a moléculas 
na área de imunoterapia do câncer, principal estratégia 
para a evolução no tratamento desta doença. O
objetivo deste tipo de medicação é atuar no sistema 
imunológico do paciente, aumentando sua
capacidade de combater o tumor.

Visão 
“Ser a empresa mais reconhecida no mercado farmacêutico 
por assegurar que os pacientes tenham acesso aos 
melhores tratamentos; propiciar aos pacientes e aos seus 
familiares inovações que melhorem suas vidas; ter o time 
mais talentoso, preparado, engajado e integrado; ser o 
parceiro de escolha dos nossos principais stakeholders.”

Actemra® 

Esbriet® 

Ocrevus® 

Prolopa® 

Pulmozyme® 

Hemcibra® 

Avastin® 

Cotellic® 

Erivedge® 

Gazyva® 

Herceptin® 

Kadcyla® 

Mabthera® 

Perjeta® 

Perjeta Her® 

Tarceva® 

Tecentriq® 

Xeloda® 

Zelboraf®

Portfólio dos principais 
produtos no Brasil

A Roche Farma 
cria e produz 
medicamentos 
biotecnológicos para 
doenças raras e/ou 
de alta complexidade
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A Roche 
Diagnóstica 
tem um amplo 
portfólio de 
produtos e serviços, 
atendendo cerca 
de 90% das 
necessidades 
de laboratórios

Diagnóstica 

A Roche Diagnóstica é líder mundial 
e local em diagnósticos in vitro, e 
oferece soluções e serviços para 
transformar a maneira de prevenir, 
diagnosticar e monitorar doenças, 
apoiando toda a jornada do paciente. 
Por meio da inovação, a empresa
torna-se parceira estratégica para 
garantir excelência na gestão da saúde. 

Suas soluções incrementam a 
produtividade de laboratórios, 
hospitais e clínicas, reduzindo custos 
e ampliando o acesso a testes mais 
rápidos, precisos e seguros, que 
suportam mais de 70% das decisões 
médicas. 

A unidade brasileira atua em um 
modelo importador e distribuidor de 
equipamentos e produtos, com 
soluções para as áreas de sorologia, 
hematologia, biologia molecular, 
tecidos, coagulação, point of care
e urinálise. 

Seu portfólio completo atende 
cerca de 90% das necessidades 
dos laboratórios públicos e privados 
do país, colocando-a como a 
fornecedora da maior parte dos 
cerca de oito mil estabelecimentos 
brasileiros. 

A afi liada também atua com 
soluções digitais e testes de alto 
valor médico que apoiam a tomada 
de decisão em relação ao melhor 
diagnóstico e tratamento. 

Além disso, oferece consultoria em 
saúde para garantir a melhor gestão 
do sistema de saúde, aprimorando 
a efi ciência laboratorial através de 
projetos de automação laboratorial 
integrada. 

Visão 

“Expandir nossa liderança no 
mercado IVD impactando a saúde 
das pessoas através do nosso time, 
inovação e execelência operacional.”
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Portfólio

Soluções de 
laboratório central 
e point of care

cobas® 8000 (cobas 
e 801, cobas c 702,  
cobas c 502, cobas e
602) 

cobas® 6000
(cobas c 501 / cobas 
e 601)

cobas® 4000
(cobas c 311 / cobas 
e 411) 

COBAS INTEGRA® 400 
plus

cobas c 111

cobas c 513 

cobas t 411

cobas t 511

cobas t 711

Multiplate® 

cobas® 6500

cobas u 411

Urisys 1100® 

cobas p 612

cobas p 512

cobas p 312

cobas® 8100

cobas® connection 
modules (CCM)

cobas p 501
/ cobas p 701

CoaguChek® Pro II 

CoaguChek® XS Plus  

cobas b 101

cobas h 232

cobas b 123

cobas b 221

Accu-Chek® Inform II

Diagnóstico 
molecular

AVENIO Millisect

cobas® 6800

cobas® 8800

cobas® 4800

cobas® Liat (Poc 
molecular)  

cobas p 480

cobas z 480  

cobas s 201
(Banco de Sangue)

Biologia 
molecular LDT*

FLOW

MagNA Pure 96 

MagNA Pure 24 

Diagnóstico 

de tecido

VENTANA HE 600 

BenchMark GX system 

BenchMark XT 

BenchMark ULTRA 

BenchMark Special Stains 

iScan Coreo 

iScan HT  

LightCycler® 480 II 

LightCycler® 96

cobas® 6800

cobas® 8800

* Produtos para Ciências da Vida, não 
indicado para Diagnóstico de uso “in 
vitro”. 

Soluções de TI

VANTAGE

VIRTUOSO 

VIEWICS LabOPS™ 

Roche DiaLog 

AmpliLink® Software 

NAVIFY® Tumor Board 

Caregiver 

cobas® infi nity 
IT solutions 
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Diabetes Care 

A Roche Diabetes Care oferece soluções 
para o gerenciamento integrado da 
diabetes, conectando produtos físicos — 
como sistemas de infusão contínua de 
insulina —, digitais e serviços. Presente 
nessa área desde os anos 1970, a Roche 
é líder do setor, no Brasil e no mundo, 
por meio da marca Accu-Chek®. 

A divisão de Diabetes Care se tornou 
independente no Brasil em 2017, como 
resultado do projeto global Autonomy & 
Speed e, desde janeiro de 2018, opera 
como uma unidade separada.  Hoje, a 
afi liada é a sétima maior unidade de 
diabetes da Roche no mundo. 

Visão

“Até 2025, ajudar pessoas com diabetes, 
em qualquer lugar do mundo, a se 
preocuparem menos com a rotina diária 
da doença para que possam sentir-se 
realmente livres, com mais conforto e 
fl exibilidade, durante todo o dia.”

A Roche 
Diabetes Care 
se tornou uma 
unidade independente 
no Brasil e é líder 
global no setor 
de sistemas de 
gestão de diabetes

Portfólio

Monitores de 
Glicemia Capilar

Accu-Chek® Active  

Accu-Chek® Performa 

Accu-Chek® Performa 
Connect 

Accu-Chek® Guide 

Sistema de 
Infusão de Insulina 

Accu-Chek® Combo 

Accu-Chek® Smart 
Control 

Aplicativos e 
Softwares

Accu-Chek® SmartPix  

Accu-Chek® 360º  

Accu-Chek® 
Insulin Pump 

Accu-Chek® Connect 

MySugr 
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Contexto 
de mercado
GRI 102-6, 102-10 

O envelhecimento da população 
mundial, a melhoria das condições 
básicas de saúde e novos hábitos de 
consumo colocam as doenças crônico-
degenerativas como o principal fator de 
mortalidade, em detrimento das doenças 
transmissíveis. A Organização das 
Nações Unidas projeta que o número de 

pessoas com mais de 60 anos 
será superior ao de adolescentes 
de até 14 anos até 2050. 

Esse novo cenário cria desafi os para a 
sociedade. Há necessidade de maior 
foco em P&D, de envolvimento do 
paciente em seus tratamentos, de 
diagnósticos e medicamentos cada vez 
mais efi cazes e de maior efi ciência de 
atuação na prevenção de doenças. Este 
conjunto de medidas contribuirá para 

o avanço das práticas de saúde e para 
garantir a sustentabilidade do sistema. 
Prevê-se que as despesas com saúde no 
mundo atinjam US$ 8,7 trilhões até 2020. 

Com uma forte combinação de 
medicamentos, produtos, soluções 
e diagnósticos inovadores, a Roche 
está desenvolvendo suas capacidades 
internas e construindo parcerias 
estratégicas para o novo cenário do setor: 
a assistência médica personalizada. 
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A estratégia é combinar percepções 
de várias fontes de dados com análises 
sofi sticadas para conduzir pesquisas 
mais efi cazes e efi cientes e permitir as 
melhores decisões terapêuticas para os 
pacientes, já que o acesso aos produtos 
é o grande desafi o do negócio. 

Para a Roche, esse cenário cria 
oportunidades que poderão ser 
aproveitadas com a ajuda da tecnologia, 
principalmente em quatro frentes: 

Estudos clínicos 

Ferramentas de diagnóstico digital 
e rastreamento podem tornar as 
interações médico-paciente virtuais 
e facilitar o acesso a estudos 
clínicos, tornando os esforços para o 
desenvolvimento desses estudos
mais efi cazes. 

Diagnósticos  

Desde 2017, a Roche lançou no 
mercado soluções que oferecem suporte 
para a tomada de decisões médicas. O 

portfólio Navify Decision Support agrega 
informações próprias, de terceiros e de 
pacientes na nuvem, em um ecossistema 
que garante maior efi ciência do fl uxo de 
trabalho dos profi ssionais envolvidos no 
diagnóstico e tratamento de pacientes 
oncológicos. 

Empoderamento do paciente  

O desenvolvimento de tecnologias 
ligadas ao setor de saúde no mundo 
inteiro garante o desenvolvimento 
de soluções para maior controle do 
paciente sobre sua saúde. A Roche, por 
exemplo, desenvolveu aplicativos para 
medir continuamente as fl utuações em 
pacientes com Parkinson e monitores de 
glicemia para diabéticos. 

Efi ciência  

Os diagnósticos estão cada vez mais 
rápidos, seguros e precisos, ampliando 
as taxas de sucesso e reduzindo os 
custos com tratamentos desnecessários, 
com ganhos de efi ciência signifi cativos 
e sustentabilidade para o sistema. A 

unidade Diagnóstica, por exemplo, 
oferece consultoria para laboratórios, 
hospitais e clínicas para melhorar a 
efetividade produtiva e garantir a melhor 
gestão dos processos laboratoriais. A 
completa automação da Dasa — a maior 
empresa do segmento no país —, por 
exemplo, reduziu em 10 horas o ciclo 
de análise de uma amostra de sangue e 
aumentou a produtividade em 14%. 

Além do uso intensivo de novas 
soluções, a Roche também investe 
em inovação de seus processos e 
relacionamentos. Diversas ações vêm 
sendo conduzidas globalmente na 
busca por simplicidade, fl exibilidade, 
responsabilidade e rapidez para oferecer 
soluções cada vez mais sofi sticadas, 
fáceis de usar e que ampliem o acesso 
dos pacientes a sustentabilidade dos 
sistemas de saúde.
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Cocriar e implementar um projeto de 
alto impacto para a atenção básica à 
saúde a partir de novas metodologias e 
tecnologias de atendimento. Esse era o 
desafi o da parceria entre Tellus, Roche, 
Instituto Lafer e a prefeitura de Cotia 
(SP), que indicou a UBS Portão, como 
unidade piloto. 

A UBS atende, em média, 1.500 pessoas 
por mês e possui serviços de farmácia, 
vacinação, psicologia, assistência social 
e sete médicos de atenção básica. O 
diagnóstico do serviço avaliou os pilares 
pessoas, infraestrutura e processos. 

Os quatro pontos de aperfeiçoamento 
identifi cados tiveram melhoria nas 
pesquisas de percepção do cidadão 
após a implementação do projeto: 

• Percepção do cidadão em relação 
à qualidade do atendimento:
crescimento de 21,5% nas avaliações 
“bom” e “ótimo”; 

• Percepção do cidadão quanto 
à espera entre o agendamento 
e a consulta: aumento de 33,4% 
nas consultas realizadas em até três 
meses após a marcação da consulta; 

• Falta do paciente no dia da 
consulta, sem possibilidade de 
realocação: houve redução de 26% 
no volume de não comparecimentos; 

• Percepção do cidadão quanto 
ao tempo de espera na UBS até a 
realização do atendimento agendado:
o tempo de espera para “até duas 
horas” subiu 8% e o atendimento em 
até 30 minutos foi de 10% para 18%. 
O volume de faltas, que chegou a 
alcançar 38%, em média, representa 
gasto de R$ 122 mil para a unidade, 
com base no salário dos médicos.

Durante o projeto, foram implementadas 
19 soluções cocriadas, prototipadas 
e validadas junto aos responsáveis 
das Secretarias de Saúde (SMS) e 
de Gestão Estratégica e Inovação 
(SMGEI) do município. Uma das ações 
foi a disponibilização de totens na 
unidade, com orientação para o uso, 
assim como a criação de um aplicativo 
para agendamento e confi rmação 
de consultas — o que reduziu o 
absenteísmo.  

Entre outros desafi os superados estão 
a difi culdade de acesso à internet, 
ajustes no processo de dispensação 
de remédios, alterações de layout
na unidade, troca de equipe das 
SMGEI e SMS, ajustes de base de 
dados e alinhamentos de assuntos 
relacionados à coordenação médica, 
alinhamentos com novos interlocutores 
das secretarias envolvidas diretamente, 
alterações de layout para além do 
previsto no projeto (nova Farmácia 
na UBS) e capacitação gamifi cada e 
replicável de 30 profi ssionais da UBS.

Case: Tellus
Projeto usa tecnologia e criatividade para mudar rotina de UBS
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Governança e gestão
GRI 102-10, 102-18 

Globalmente, os principais organismos de governança da 
Roche são o Conselho de Administração
(Board of Directors), suportado por comitês que 
trabalham temas como remuneração, auditoria, 
governança e sustentabilidade. Eleito e supervisionado 
pelo Conselho, o Corporate Executive Committee 
concentra as principais funções executivas, como 
Presidência (CEO), vice-presidências de Finanças (CFO) e 
RH e GMs (General Managers) próprios para as divisões 
Farmacêutica e Diagnóstica. 

No Brasil, cada unidade tem estrutura corporativa e 
posições decisórias próprias, embora sempre alinhadas 
às diretrizes e estratégias globais da matriz. Em 2017, uma 
das mudanças foi a separação da divisão Diabetes Care, 
que passou a operar de forma independente da divisão 
Diagnóstica no Brasil. Com isso, a governança, a estrutura 
de pessoal e os processos foram atualizados, em 2018. 

Atualmente as divisões mantêm os seguintes comitês:  

Comitês Executivos

Formados pelos presidentes e seus subordinados diretos, 
avaliam impactos, riscos e oportunidades de negócios. Os 
integrantes de cada grupo são selecionados a partir de 
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critérios de qualifi cação, experiência 
e conhecimento do setor e devem 
cumprir a agenda defi nida na estratégia, 
considerando decisões legais e 
operacionais, validação e monitoramento 
orçamentário e a garantia de 
conformidade e excelência operacional.  

No início de 2019, como resultado 
do plano para modernização e 
reposicionamento do Comitê Executivo, 
a Roche Farma passou a chamar esse 
grupo de Brazilian Enablers Team 
(BET). A Diagnóstica já havia feito o 
mesmo movimento no fi nal de 2018, 
denominando o comitê de Leadership 
Team (LT).  A mudança vai além 
de uma troca de denominações. O 
novo conceito objetiva incentivar a 
transformação necessária em uma 
sociedade cada vez mais veloz.  

Comitês de Crise 

Seguindo diretrizes do Plano de 
Continuidade de Negócios, esses grupos 
são compostos por representantes que 
devem assegurar o funcionamento 
das atividades diante de situações 

acompanhar metas defi nidas, com base 
no mapeamento de temas materiais da 
Roche no Brasil (conheça os temas nas 
páginas 28 e 29). É liderado pela Diretoria 
Jurídica, Compliance & Responsabilidade 
Social da divisão Farma. As divisões 
Diagnóstica e Diabetes Care se reportam 
aos respectivos Comitês Executivos.

Comitê de Healthcare 
Compliance

Discute temas que envolvam 
engajamento com Profi ssionais da Saúde 
e Organizações de Saúde, para que 
cada vez mais tenhamos uma prática de 
mercado íntegra e isso esteja refl etido 
em Políticas Roche. Participam deste 
comitê representantes das áreas médica, 
comercial, acesso, eventos, auditoria 
interna além de healthcare compliance. 

emergenciais, sem impactar 
negativamente o atendimento a clientes 
e consumidores, além de evitar impactos 
ambientais e prevenir danos fi nanceiros 
ou reputacionais à Roche.  

Há também três comitês transversais 
entre as empresas: 

Comitê de Compliance 

Atende de maneira integrada demandas 
das três divisões com relação a temas 
éticos e de conformidade e conduta, 
avaliando queixas e denúncias e 
estudando formas de disseminação 
de políticas e alinhamento cultural. 
Compõem este grupo os presidentes, 
diretores de Recursos Humanos e 
Compliance Offi cers das três divisões.

Comitê de Sustentabilidade

De caráter consultivo e de suporte 
à tomada de decisão relacionadas 
a aspectos sociais e ambientais, o 
grupo multidisciplinar conta com 
representantes das três unidades. 
O comitê visa propor, implantar e 
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Estrutura de governança

Farmacêutica

Presidência
Patrick Eckert*

Acesso à Saúde
Eduardo Calderari 

Diretoria Médica
Lênio Alvarenga

Recursos Humanos
Denise Honorato

Divisão Industrial 
Farmacêutica
Tatiana Rosa

Specialty Care
Cristian Castro****

Finanças e Serviços
Marcos Dehollain**

TI
Luciano Canesin

Jurídico, Compliance, 
Healthcare Compliance,
Responsabilidade Social 

e Sustentabilidade
Sarah Chaia

Oncologia e Hematologia
Cristian Castro***

Comunicação 
Corporativa, Digital, 
Eventos e Viagens
Regina Moura Rocha 

Diagnóstica Diabetes Care

Presidência
Antonio Vergara

Presidência
Paulo Quartim 

Barbosa 

Assuntos Legais 
e Regulatórios

Vinicius Eboli

RH, Comunicação 
& SHE

Henrique Vailati

Marketing
Marcos Tamaki

Recursos Humanos
Guilherme Queiroz

Roche Professional 
Services (RPS)
Antonio Rocha

Finanças e Serviços
Maurício Cunha

Médico
Jellin Chuang

Finanças e Operações
Fernando Mazeo

Marketing & Consultoria 
Laboratorial
Ana Grubba

Valor Médico & Acesso
Micha Nussbaum

Comercial
Fábio Almeida

Inteligência de Mercado 
e Projetos
Mariel Ortiz

Vendas
André Berna

*  Em setembro de 2018, o diretor de Oncologia Patrick Eckert 
assumiu a presidência da empresa. 
**  Permaneceu no cargo até 31/12/2018. A partir de janeiro de 2019, 
o titular do cargo passou a ser Ingo Stiller. 
***  Interino: assumiu a diretoria efetivamente de Onco & Hemato em janeiro de 2019. 
****  Um novo diretor assumirá a área de Specialty Care em  2019. 
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Governança  
da sustentabilidade 
GRI 102-12, 102-42, 102-43, 102-44,  
103-1, 103-2 e 103-3 

Há uma década a Roche é  
considerada a empresa mais  
sustentável do mundo no segmento 
farmacêutico, biotecnológico  
e de ciências da vida de acordo com o 
Índice Dow Jones de Sustentabilidade 
(DJSI). Este é um dos principais 
indicadores que representam a 
qualidade sustentável corporativa de 
uma empresa, avaliando aspectos 
econômicos, ambientais e sociais, 
além de aspectos como governança 
corporativa e ética. 

Outras duas premiações obtidas  
em 2018 comprovam o compromisso  
da Roche com a sustentabilidade.  
No Brasil, a empresa foi líder  
no ranking “Mais Valor Produzido 
—Farmacêutico”, elaborado pela 
consultoria DOM Strategy Partners.  
A premiação avalia itens como eficácia 
da estratégia corporativa, crescimento, 
valor de marca, relacionamento com 

clientes, governança, sustentabilidade e 
gestão de talentos, além de inovação e 
uso de tecnologias digitais. 

A Roche Brasil foi também destaque no 
Guia Exame de Sustentabilidade pelo 
segundo ano consecutivo. A empresa 
apresentou resultado acima da média do 
setor nos quesitos gestão de resíduos 
e mudanças climáticas e foi a única, 
entre seus pares, que não apresentou 
resultado abaixo da média em relação 
aos dez indicadores-chave pesquisados. 

A estratégia de atuação da Roche 
busca gerar valor para seus públicos de 
relacionamento. Sua política de acesso, 
por exemplo, garante conscientização 
da população, prevenção de doenças e 
profissionalização da área médica, além 
de melhor gestão e, consequentemente, 
sustentabilidade da rede de saúde 
pública e privada. 

A companhia está mundialmente 
comprometida com os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
validados pela Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas (ONU) 

em 2015, que compõem a Agenda 2030. 
Esta agenda é orientada por cinco eixos 
— Pessoas, Planeta, Paz, Prosperidade 
e Parceria —, abrangendo temas como 
erradicação da pobreza, acesso ao 
saneamento, à educação e à água e 
integridade nos negócios. 

Os objetivos da ONU estão alinhados 
com a estratégia de negócios  
da Roche, em particular o ODS 3,  
que visa garantir vidas saudáveis.  
Como parte desse compromisso, a 
empresa busca alinhar sua estratégia  
de desenvolvimento sustentável e 
os temas previstos em sua matriz de 
materialidade aos ODS, possibilitando 
maior sinergia entre os esforços da 
companhia e de sua cadeia de valor 
para produzir impacto positivo.  

No Brasil, a gestão da sustentabilidade 
ocorre de maneira transversal nas áreas, 
que contam com metas próprias para 
aperfeiçoar o desempenho sustentável, 
e é acompanhada pelo Comitê de 
Sustentabilidade (CS), composto de 
representantes de diferentes áreas e das 
três divisões de negócio. 
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Prêmio de Sustentabilidade  

Reconhecer os projetos sustentáveis 
desenvolvidos pelos colaboradores da 
Roche e que apresentaram alto impacto 
social em 2018. Esse era o principal 
objetivo do Comitê de Sustentabilidade 
ao criar o Prêmio de Sustentabilidade, 
desenvolvido pela empresa. 

O prêmio contou com a participação 
dos colaboradores das três unidades. 
No total, 25 iniciativas concorreram 
aos prêmios, classifi cados sob critérios 
de inovação, replicabilidade, impacto 
ambiental, acesso à saúde, impacto 
na sociedade, formação de parcerias, 
desenvolvimento da educação e ciência 
e mobilização do público interno. 

Sete projetos foram premiados em 
primeiro, segundo e terceiro lugar. 
Conheça os vencedores:

HPV Indaiatuba 

A Roche desenvolveu um projeto de 
prevenção de câncer de colo de útero em 
Indaiatuba (SP), com um software de gestão 
para que a população alvo (5 mil mulheres 
entre 25 e 64 anos por ano, entre 2017 e 
2021) realize o teste HPV Cobas no momento 
e frequência certos, conforme perfi l de risco 
individual. O programa permite que todas as 
mulheres recebam os testes devidos e evita 
a realização de testes desnecessários. 

Nos 12 primeiros meses, 7.362 mulheres 
realizaram o teste, sendo 88% com resultado 
negativo e fora de risco de desenvolver esse 
tipo de câncer por, pelo menos, cinco anos. 
A doença é a quarta causa mais frequente 
de morte por câncer em mulheres no país e 
apenas 20% dos casos são diagnosticados 
no estágio inicial por rastreamento. O teste 
HPV Cobas e o software Tracking For Life 
prometem ser mais efetivos do que o rastreio 
pelo Papanicolau anual.

Preventivo Cies

O projeto implantou o protocolo de 
Framingham, escore de risco de doença 
cardiovascular, nas unidades móveis do 
projeto Dr Saúde, da Prefeitura de São 
Paulo. A iniciativa é liderada pela CIES 
Global, entidade fi lantrópica criada para 
oferecer à população atendimento médico 
por exames, consultas e cirurgias de baixa e 
média complexidade, por meio de unidades 
modulares. Os exames são realizados com 
valores baseados na tabela do SUS. 

A hipertensão arterial, também conhecida 
como pressão alta, causa cerca de 300 
mil mortes por ano no Brasil. O protocolo 
Framingham prediz o risco da doença para 
os próximos dez anos por meio de critérios 
como sexo e idade e de exames rápidos, 
como colesterol, desenvolvidos
pela Roche. Aproximadamente 4.500 
pacientes já puderam ser atendidos
com o novo protocolo. 

ASTRO 

Criado para ampliar a contribuição da Roche 
com o ecossistema de inovação no Brasil, 
o programa Applied Science Trail Roche 
(ASTRO) foi desenvolvido em parceria com 
a Fundação Instituto de Administração (FIA) 
da USP. O objetivo é aproximar pesquisadores 
acadêmicos e o mundo corporativo, por meio 
de projetos de capacitação que garantem 
viabilidade às tecnologias desenvolvidas. As 
iniciativas escolhidas receberam mentorias 
para a aceleração dos grupos de pesquisa. 

Ao total, seis projetos foram selecionados e 
parte deles recebeu contato de indústrias 
interessadas nas tecnologias.



Inovação, pesquisa e desenvolvimento

Gestão/cultura da inovação; P&D em 
doenças negligenciadas/raras; medicamentos 
de última geração; medicina personalizada 
e big data; uso de dados compartilhados; 
P&D nacional 

Acesso à saúde

Acesso a medicamentos, diagnósticos e 
tratamentos; incorporação de tecnologias 
no SUS e no rol da ANS; foco 
em doenças prioritárias de países em 
desenvolvimento; defi nição de preços 
e custo de produção/ tecnologia/insumos; 
margem de lucro; encargos e preço justo 

Ética nos negócios

Ética em P&D, Bioética e demais atividades, 
combate à corrupção e ao suborno e integridade 
e transparência

Estratégia de negócios e crescimento

Estratégia de crescimento em mercados 
emergentes e desenvolvidos; presença 
no mercado; mudanças demográfi cas; 
novas formas de remuneração – pay per 
performance e serviços acoplados a produtos

Detalhamento dos temas materiais
Educação e conscientização dos pacientes e 
profi ssionais da área da saúde

Promoção de hábitos de vida saudável; 
prevenção de doenças e acompanhamento; uso 
racional dos medicamentos: prescrição correta, 
solicitação racional de exames e informação 
sobre oferta de tratamentos; treinamento para 
profi ssionais da área da saúde; e capacitação 
para autonomia do paciente  

Envolvimento na comunidade e investimento 
social privado

Relacionamento/engajamento com a comunidade; 
voluntariado; doações, patrocínio e fi lantropia

Relacionamentos estratégicos

Parcerias estratégicas: Associação de pacientes 
(PAGs); relacionamento com clientes (CRM); 
sociedades médicas; distribuidores; sindicatos; 
relações com o governo: transparência nas parcerias/
cooperação, negociação de preços, diálogo e 
relação com autoridades e agências regulatórias 

Capital humano

Recrutamento, desenvolvimento e retenção de 
talentos; atualização e capacitação; qualidade 
de vida e bem-estar no trabalho; integração de 
diferentes gerações; engajamento de funcionários 
(com o propósito Roche); remuneração e benefícios; 
diversidade e inclusão; e liderança balanceada  

Qualidade e segurança do produto e do 
paciente

Qualidade, responsabilidade e segurança 
do produto, gestão de recall, segurança dos 
medicamentos/diagnósticos e efeitos colaterais/
adversos, segurança de participantes de 
testes clínicos e proteção de dados, gestão 
da cadeia de suprimento e tecnovigilância; e, 
farmacovigilância 

Efi ciência de recursos* 

Destinação/volume de resíduos: perigosos 
ou não; resíduos biológicos/químicos; 
efl uentes; descarte de dispositivos/
equipamentos/produtos; consumo de água; uso 
intensivo de água pura; e estratégia de clima 
* Resíduos. água e emissões

Gestão da cadeia de fornecimento 

Cadeia de fornecimento: governança de 
compras, responsabilidade socioambiental e 
gestão da qualidade na manufatura; auditorias; 
pontos de coleta; recolhimento e descarte 
de medicamentos; oferta/logística reversa de 
insumos; embalagens; aparelhos e produtos 
relacionados; distribuição em lugares de difícil 
acesso; transporte e armazenamento adequado; 
logística; rastreabilidade; e logística reversa
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Materialidade  
GRI 102-40

Não houve mudança, ao longo de 
2018, na matriz de materialidade 
adotada pela Roche e no 
entendimento dos seus limites. Isto é, 
mesmo após avaliação para eventual 
revisão, foram mantidos os 11 temas 
mapeados após o processo de 
revisão realizado em 2017. O Comitê 
de Sustentabilidade, com apoio de 
consultorias especializadas, segue 
buscando referências e informações 
com o objetivo de manter a matriz 
de temas adequada à realidade 
da empresa e de suas partes 
interessadas. 

Os temas materiais, além de 
serem priorizados na gestão de 
sustentabilidade da Roche, servem 
como referência para o mapeamento 
e para a estratégia de engajamento 
das partes interessadas e para o 
estabelecimento das afi nidades entre 
a atuação da empresa e os ODS das 
Nações Unidas. 
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Ética e compliance
A Roche crê que a integridade é a base de sua cultura 
e um dos mais robustos pilares do sucesso e da 
sustentabilidade de seu negócio. Por isso, emprega padrões 
elevados, adotando as melhores práticas dos países em 
que atua e espera que sua conduta ética se expanda para 
toda a cadeia de valor. O resultado é uma forte cultura de 
compliance junto a colaboradores, fornecedores, parceiros, 
clientes, governos, instituições e comunidades. 

O principal documento de referência é o Código de 
Conduta, que deve ter adesão compulsória de todos 
os colaboradores das unidades de negócio no mundo, 
independentemente da localização e da natureza do 
trabalho que realizam. O documento é baseado nos 
princípios corporativos e valores do Grupo e suas 
políticas englobam aspectos concorrenciais, comerciais, 
corporativos, trabalhistas e individuais.  

Para fortalecer a cultura de compliance, a Roche promove 
continuamente ações que incorporem os padrões nas 
atividades do dia a dia e que desenvolvam, entre os 
colaboradores, senso de autonomia e responsabilidade 
frente às questões éticas. Além da adesão compulsória, 
100% dos novos colaboradores de todos os níveis recebem 
treinamento de compliance em até um mês de sua entrada 
na organização. 

Há também treinamentos específi cos de Healthcare 
Compliance para equipes que interagem com profi ssionais 
da saúde e organizações de saúde. Outra forma de manter 
os colaboradores atentos ao cumprimento das diretrizes de 
Healthcare Compliance e reforçar suas responsabilidades 
quanto aos processos é pelo monitoramento em eventos 
ou processos que poderiam eventualmente gerar risco 
para a companhia. 

As unidades do Grupo utilizam diversos canais para 
comunicar e incorporar as diretrizes ao dia a dia 
do negócio, como campanhas de endomarketing, 
newsletter mensal, treinamentos, estudos de caso e 
simulação de situações reais, no caso de profi ssionais 
expostos diretamente ao riscos. Anualmente, a Roche 
Brasil realiza a Semana de Compliance, durante a qual 
os colaboradores podem participar de workshops, 
apresentações e concursos culturais relacionados ao 
tema. Em 2017, a empresa deu ênfase ao tema Combate à 
Corrupção e em 2018, ao tema Ética nos Negócios. 

Além das diretrizes globais, as unidades seguem 
regulamentações locais, como as da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Código de Conduta 
da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa 
(Interfarma); da Associação Brasileira da Indústria de Alta 
Tecnologia de Produtos para Saúde (Abimed); e da Câmara 
Brasileira de Diagnóstico Laboratorial (CBDL).
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Combate à corrupção
GRI 103-2 

Em relação ao combate à corrupção na cadeia de valor da 
empresa, as unidades de negócio se submetem às diretrizes 
globais previstas no Código de Conduta e no Código de 
Conduta do Fornecedor. Além disso, de acordo com cada 
segmento de negócio, há diretrizes específi cas elaboradas a 
partir do mapeamento anual de avaliação de risco.  

A Roche Brasil adota, no tocante ao combate à corrupção, 
as seguintes políticas internas e regulamentares:  

• Código de Conduta do Grupo Roche;  

• Política de Interação com Agentes Públicos;  

• Política de Interação com Profi ssionais da Saúde 
e Organizações de Saúde;   

• Política de Grants, Doações e Patrocínios;  

• Política Global de Doações Filantrópicas e 
Patrocínios Não Comerciais;    

• Política de Licitações.  

A empresa se submete também a auditorias internas e 
externas, atendendo às regras nacionais e internacionais. 
As unidades são auditadas anualmente, cada vez com 
foco em uma área, e, a cada quatro anos, há uma 
grande auditoria corporativa, incluindo todas as áreas 
da organização. A Roche Farma é signatária do Código 
de Conduta da Associação da Indústria Farmacêutica 
de Pesquisa (Interfarma), mais restritivo do que a 
legislação aplicável à companhia. Do mesmo modo, Roche 
Diagnóstica e Roche Diabetes também são signatárias do 
Código de Ética da Associação Brasileira da Indústria de 
Alta Tecnologia de Produtos para Saúde (Abimed), também 
mais restritiva que a legislação vigente. 

Internamente, o combate à corrupção envolve as áreas de 
Jurídico, Compliance e Healthcare Compliance. O Comitê 
de Compliance da Roche, por sua vez, atende às três 
unidades de negócio. Todos esses temas relacionados à 
ética e compliance da Roche são alvos de treinamentos 
específi cos. 

Os cursos presenciais ou os criados localmente ocorrem 
quando uma nova política é criada, atualizada ou quando 
há necessidade de repassar o assunto com determinado 
público. Além disso, as capacitações são desenhadas para 
cada público e situação. 
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Já os treinamentos online são iguais 
para todos os colaboradores. Algumas 
capacitações sobre o tema são 
estendidas a terceiros que possuem 
acesso aos sistemas da Roche. 
Distribuidores e fornecedores são 
treinados de forma específi ca. 

Ao longo de 2018, a área de Compliance
da Roche Farma revisitou a Política 

de Interação com Agentes Públicos 
e treinou todos os 260 funcionários 
envolvidos no relacionamento com esta 
comunidade. Em 2019, a área publicou 
a Política de Diligência de Compliance. 
Já a área de Healthcare Compliance
adaptou para uso local a plataforma 
global de concessão de apoio a 
Organizações de Saúde, reformulou 
os e-learnings de Grants/Doações e 

Patrocínios e Interação com Profi ssionais 
da Saúde e Organizações de Saúde e, 
junto às áreas de Eventos e Tecnologia 
da Informação LATAM, sistematizou 
o processo de engajamento de 
Profi ssionais da Saúde e Organizações 
de Saúde 

Na unidade Diagnóstica, o treinamento 
sobre Política de Integração com 
agentes públicos reuniu três membros 
da alta gestão efetivamente impactados 
com as alterações. 

Confl ito de interesse 

Outro tema tratado no Código de 
Conduta é o confl ito de interesse. 
Nestas situações, o empregado deve 
informar imediatamente seu gestor 
direto, visando encontrar uma solução 
adequada. A área de Compliance poderá 
ser envolvida se o gestor imediato não 
conseguir resolver a situação.  

Número de colaboradores treinados em políticas 
de combate à corrupção 
GRI 205-2

Farma Diagnóstica Diabetes Care

Órgãos de governança 

Empregados *

Parceiros de negócios **

3

260

6

3

387

28

N/A

96

50

33,3***

100

100

100

100

100

N/A

100

86

* São considerados elegíveis os funcionários novos.  ** São elegíveis os parceiros estratégicos da empresa. 
*** Dos nove diretores elegíveis, três fi zeram o treinamento. 



33

Concorrência desleal  
GRI 103-2, 206-1 

A diretriz do Grupo para promover e proteger  
a concorrência, incluindo a proteção da 
propriedade intelectual e dos direitos de 
comercialização, é um documento exclusivo  
para este tema, que vai além do Código de 
Conduta, e aborda assuntos como “Acordos e 
Práticas Coordenadas que Eliminam  
ou Restringem a Concorrência”, “Abuso  
de Posição Dominante”, “Orientações sobre 
Licitações”, “Acordos entre Empresas” e  
“Controle de Fusões”. 

A Diretriz sobre a Lei da Concorrência é  
a principal Política da Roche Farma no Brasil  
em relação ao  assunto. A gestão e o 
monitoramento da concorrência desleal são 
realizados pelas áreas Jurídica e de Compliance.   
A Roche também se submete a uma auditoria 
externa e conta com uma área de Auditoria  
Interna, responsável por identificar os riscos 
eventualmente relacionados à matéria,  
bem como por auditar os controles. 

Em 2018, não houve qualquer ação judicial 
relacionada à concorrência desleal movida  
contra as afiliadas do Grupo Roche no Brasil. 

Em relação a doações e patrocínios o Código de 
Conduta prevê as medidas: 

• veto a pagamento à pessoa física;  

• exigência de contrato escrito; 

• demanda de análise da razoabilidade e de 
proporcionalidade do valor doado/patrocínio;  

• pesquisas de reputação, a partir de 
informações públicas, dos beneficiários; e,  

• limitação de doações e patrocínios a projetos 
em linha com o objetivo social da Roche.

Todos os desktops utilizados pelos funcionários 
da Roche Diagnóstica trazem um adesivo lembrando 
a existência e os canais de contato da área de 
Compliance. A ação demonstra o compromisso em 
facilitar o reporte de questões relacionadas a possíveis 
violações do Código de Conduta do Grupo ou Código 
de Conduta de Fornecedores. 

O canal também atende acionistas, parceiros de 
negócios, clientes e público em geral. Todas as 
denúncias recebidas são apuradas de forma eficiente  
e rápida para que, se necessário, medidas corretivas  
e sanções adequadas sejam adotadas.

Gestão de riscos   
GRI 102-11 

Uma das missões das diversas áreas da Roche, incluindo 
Compliance, Healthcare Compliance e Financeiro, é 
mapear os riscos relacionados às suas diretrizes, políticas 
e procedimentos e construir um plano de mitigação desses 
eventos. O assunto é tão vital para a Roche que o trabalho 
é atualizado a cada seis meses. 

Entre as principais questões levantadas estão as 
relacionadas à ética e integridade das interações da 
empresa com profissionais e organizações de saúde. 
As oportunidades de aprimoramento identificadas são 
formalizadas no plano anual de compliance, incluindo as 
atividades prioritárias de prevenção, detecção e resposta. 

Já na área de Business Compliance, a principal ferramenta 
utilizada é um questionário enviado pela matriz para ser 
respondido anualmente pelo Comitê Executivo e presidentes 
das afiliadas. O documento contém, via de regra, 63 
perguntas subdivididas em 17 grupos, tais quais o 
mapeamento de risco na interação com agentes públicos, 
distribuidores, parceiros comerciais e concorrentes. Com 
base nas respostas obitdas, é elaborado um plano de ação 
para mitigação dos possíveis riscos identificados no processo. 

O Comitê Executivo é responsável pela implementação 
junto às suas equipes, e Business Compliance conduz 
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o suporte no acompanhamento e gerenciamento 
dos planos de ação. Há, ainda, a contribuição da 
auditoria interna para maior eficácia ao processo, além 
de agregar tais riscos à sua matriz de análise, que 
incorpora os demais riscos aos quais a Roche está 
exposta e que é anualmente revisada.  

Além de um robusto arcabouço de práticas para 
assegurar elevados padrões éticos e de compliance, a 
Roche adota referências internacionais para garantir 
a eficácia e a segurança de seus diagnósticos, 
medicamentos e soluções. No Brasil, as unidades 
seguem políticas internas globais e locais, que 
abrangem desde coleta, processamento, avaliação 
e submissão de relatos de eventos adversos até 
ações em relação a riscos específicos para seus 
produtos, por meio de relatórios periódicos, planos de 
minimização de risco e comunicados de segurança 
para profissionais de saúde e autoridades regulatórias.

Farmacovigilância 

Em relação à farmacovigilância, essas ações seguem 
diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e do Centro de Vigilância Sanitária de São 
Paulo (CVS-SP). A unidade farmacêutica também 
obedece à regulamentação das principais agências 
regulatórias do setor de saúde no mundo, entre elas a 
americana Food and Drug Administration (FDA). 
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Com auditorias pela Anvisa e pela 
CVS-SP, no que diz respeito à gestão 
dos relatos de clientes, as empresas 
possuem indicadores globais que 
reportam o desempenho do sistema 
de tratamento das reclamações 
potencialmente reportáveis, controlam 
o prazo dos reportes, a qualidade dos 
dados reportados, e o risco de não     
conformidade regulatória por perda de 
prazo junto aos órgãos reguladores.  

A submissão de relatórios periódicos e 
planos de minimização de risco exigidos 
pelas agências regulatórias impactam 
no desempenho das afiliadas e tem 
reflexo no bônus da alta gestão. Todas 
essas métricas estão relacionadas às 
atividades para garantir a segurança dos 
medicamentos e soluções da Roche. 
A unidade Diabetes Care e a Roche 
Diagnóstica seguem políticas locais e 
globais de tecnovigilância – sistema de 
vigilância de eventos adversos e queixas 
técnicas de produtos para a saúde na 
fase de pós-comercialização. As práticas 
seguem os requisitos de boas práticas 

de fabricação nacionais e internacionais, 
o que garante o fornecimento adequado 
de seus produtos. 

No caso da Roche Farma, também 
há prazos para submeter os relatos 
de eventos adversos provenientes de 
estudos clínicos e da fase de pós-
comercialização para as autoridades 
regulatórias e para a matriz. As métricas 
incluem planos e prazos para a 
comunicação de profissionais de saúde. 

Na Roche Diagnóstica, há um sistema 
de controle dos relatos de clientes 
que alerta automaticamente eventos 
potencialmente reportáveis a agências 
reguladoras, para os quais há um fluxo 
de análise local e global mais detalhado. 
Estes relatos geram informações 
sobre o desempenho dos produtos no 
mercado e podem ensejar melhorias em 
processos e produtos. 

A unidade Diagnóstica realiza auditoria 
interna anual e global a cada três anos 
para assegurar que os produtos e suas 

instruções estejam sempre de acordo 
com a qualidade exigida. Eventuais 
trocas de produtos — em casos como 
devolução por avaria ou cumprimento de 
garantia — são feitas por um parceiro,  
responsável por realizar o descarte 
correto dos materiais.  

A Diabetes Care conta com 
autoinspeção anual e auditoria do time 
global de qualidade e externas. Na 
unidade houve, em 2018, o recall de 
um único lote de Performa Tiras (50) 
Registro Anvisa 81414021687. A ação 
ocorreu devido a um possível problema 
de qualidade no eletrodo da tira. O 
risco detectado foi considerado baixo 
e, mesmo assim, por responsabilidades 
com o paciente, a Roche Diabetes 
tomou a iniciativa de recolher o produto 
do mercado.  
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Fornecedores  
GRI 102-9, 103-2, 414-1 

A atuação da Roche busca perpetuar 
a sustentabilidade nos negócios 
em sua cadeia de valor por meio de 
políticas específicas e práticas de 
engajamento. Uma das prioridades 
é garantir verificação detalhada da 
situação de parceiros de negócios, além 
da avaliação de riscos e da construção 
de planos de ação. Pontos de atenção 
podem resultar em discussões sobre a 
continuidade ou mesmo o 
encerramento de parcerias. 

Todos os fornecedores são pré-
selecionados e avaliados para que sigam 
os altos princípios globais e locais. O 
relacionamento com fornecedores é 
pautado pelo Código de Conduta do 
Fornecedor, desenvolvido com base nos 
princípios da Pharmaceutical Industry 
Principles for Responsible Supply Chain 
Management (PSCI) — que reúne as 
empresas do setor no mundo. 

O documento prevê questões 
relacionadas à ética dos negócios, 
saúde e segurança, sistemas de gestão, 
mitigação de riscos e garantia da 
continuidade dos negócios. Também 
prevê o atendimento às leis trabalhistas 
e ambientais e o respeito aos direitos 
humanos e à liberdade de expressão. 

Para garantir que as premissas da 
empresa sejam seguidas, a Roche 
realiza avaliações com os seus 
principais fornecedores, incluindo 
análise da documentação legal, 
identificação de iniciativas  
ambientaise de conformidade,  
entre outros aspectos.  

O procedimento é dividido em duas 
fases: background check e due 
diligence. No background check, é 
feita uma pesquisa de dados e de 
informações públicas. A partir do 
que é coletado, a Roche elabora um 
relatório com a avaliação dos riscos 
apresentados pelo parceiro pesquisado. 

O due diligence é uma análise mais 
aprofundada. Além dos dados obtidos no 
background check, são aplicados 
questionários com perguntas específicas 
sobre as práticas do potencial parceiro. 
Ambos os procedimentos são disciplinados 
pela Política de Diligência da empresa.  

Após avaliação, a Roche Farma 
certifica os que estão de acordo com 
as diretrizes e sugere um plano de 
ação para os que não atenderam aos 
requisitos. Os fornecedores também 
podem passar por uma auditoria 
externa. Os fornecedores mais bem 
avaliados recebem, ainda, um certificado 
durante o evento do Supplier Day.  

Relacionamento com distribuidores 

Para disseminar sua cultura de ética 
e integridade nos negócios a toda a 
cadeia de valor, a Roche adota diversas 
ações em seu relacionamento com 
seus distribuidores, um dos principais 
públicos do programa Shaping 
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External Environment, voltado para 
incentivar a melhoria das práticas 
de compliance da cadeia de valor 
da empresa. 

No último ano, além de sessões 
de treinamentos presenciais 
com especialistas da Roche em 
compliance, os distribuidores 
receberam acesso a uma 
plataforma de e-learning, criada 
exclusivamente para que um maior 
número de profissionais 
pudesse estar atualizado em 
relação ao tema. 

O monitoramento da Roche em 
relação aos seus distribuidores 
é contínuo e focado em toda a 
cadeia, com auditorias bianuais. 
Ao longo de 2018, a unidade 
Diagnóstica desenvolveu, em 
parceria com a Fundação Dom 
Cabral, um curso de capacitação 
de distribuidores abrangendo 
conteúdos de compliance e de 
governança, entre outros. 

Parcerias  
e associações 
GRI 102-13 

Ao buscar a ampliação do acesso 
da população às soluções e 
medicamentos, a área de Acesso da 
Roche tem um importante papel na 
difusão do conhecimento, de práticas 
sustentáveis e de experiências em 
diagnóstico e tratamento a setores 
públicos, centros de pesquisa, 
associações e sociedade civil.  
Por isso, as unidades de negócio 
atuam direta ou indiretamente  
em projetos e programas por meio  
de parcerias e associações. 

Além de participar de diversos  
fóruns da área da saúde, as unidades 
são associadas às seguintes 
entidades do setor:

Farmacêutica 

Assento em conselho, projetos 
e comissões e/ou participação 
estratégica 
• Associação da Indústria Farmacêutica 

de Pesquisa (Interfarma) 

• Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado  
de São Paulo (Sindusfarma) 

• Câmara de Comércio Suíço-Brasileira 
(Swisscam) 

Projetos e comissões e/ou 
participação estratégica
• Câmara Americana de Comércio 

(Amcham) 

• Conselho Regional de Farmácia (CRF) 

• Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) 

Projetos e comissões
• Federação das Indústrias do Estado do 

Rio de Janeiro (Firjan)

Diagnóstica 

• Câmara Brasileira de Diagnóstico 
Laboratorial (CBDL) 

• Associação Brasileira da Indústria de 
Alta Tecnologia de Produtos (Abimed) 

• Associação Brasileira da Indústria  
de Artigos e Equipamentos Médicos  
e Odontológicos (Abimo) 

Diabetes Care 

• Associação Nacional de Atenção  
ao Diabetes (ANAD) 

• Associação de Diabetes Juvenil (ADJ) 

• Associação de Diabetes do ABC 
(ADIABC) 

• Sociedade Brasileira de Diabetes 
(SBD)
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Para realizar seu propósito de tornar 
possível agora o que os pacientes 
precisarão no futuro, a Roche trabalha 
em busca da inovação, da promoção 
do acesso e do engajamento de 
seus colaboradores e sociedade 
com integridade, coragem e paixão. 
Cada um desses elementos está 
no centro da razão de ser e 
dos valores da empresa e é por 
meio deles que a Roche torna 
concreto seu compromisso. 

Acesso 
A Roche acredita que seus medicamentos, 
diagnósticos e soluções de saúde 
só fazem sentido se eles estiverem 
disponíveis para médicos e pacientes. 
Por isso, as estratégias da empresa 
relacionadas ao propósito de levar 
suas soluções ao maior número de 
pessoas e em todas as regiões do país, 
permeiam e engajam todas as áreas 
das três divisões da companhia.  

A abordagem da Roche para a promoção 
do acesso se divide em quatro áreas 
principais: conscientização, diagnóstico, 
fortalecimento do sistema de saúde e 
sustentabilidade fi nanceira do sistema 
de saúde, seja público ou privado. 
As soluções, por sua vez, são 
desenvolvidas levando em conta a 
realidade local de cada uma das 
regiões, pois a qualidade do acesso está 
diretamente ligada à maneira como os 
sistemas de saúde funcionam. 

Doing now what patients need next
Nosso Propósito
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Gestão de saúde 
pública no ES  
Para ajudar a solucionar os desafi os relacionados à saúde 
pública no Brasil, a Roche fi rmou uma parceria com a 
Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, a OSCIP 
Espírito Santo em Ação e outras empresas visando melhorar 
o atendimento às necessidades da população. 

A Roche foi atraída para esse projeto devido à sinergia da 
iniciativa e o seu compromisso em atuar para a melhoria 
do sistema de saúde e atuou com apoio fi nanceiro e seu 
conhecimento na área. 

A proposta de trabalho foi composta pela gestão dos 
processos, monitoramento de resultados, acompanhamento 
de indicadores, criação das regionais e desenvolvimento das 
equipes de liderança. Desde o início, foram realizadas 22 mil 
consultas, 7 mil atendimentos, 8 mil procedimentos e houve 
a criação de 492 leitos. A ampliação da oferta de consultas 
garantiu que 85 mil pessoas deixassem de se deslocar 
até Vitória, além da abertura de três unidades de saúde, 
benefi ciando 1,3 milhão de pessoas. 

A melhoria da gestão também apresentou resultados 
fi nanceiros, com redução dos cursos de saúde em 10,31%. 
Houve também redução do percentual de internações 
clínicas, com a ênfase na atenção básica. Considerado 
referência pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde 
e com alto potencial de replicabilidade, o projeto virou lei 
estadual, garantindo sua continuidade.
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No Brasil, o eixo de conscientização proporciona a 
realização de campanhas e ações para a advertência 
sobre os sintomas, impactos, importância do 
diagnóstico precoce e tratamento de doenças. Ao longo 
de 2018, foram realizadas as ações “Hemofi lia, cuidado 
integrado”; #MúltiplasRazões – esclerose múltipla) e 
Laços que Abraçam – câncer de colo de útero (veja 
mais na página 59).

Na dimensão do diagnóstico, a Roche atua por meio de 
programas que levam informações e cuidados médicos 
para a sociedade, especialmente grupos que vivem 
distantes dos grandes centros urbanos e com menor 
disponibilidade fi nanceira. É o caso do projeto S.A.S. 
– Saúde, Alegria e Sustentabilidade, que proporciona 
acesso a cuidados de saúde a comunidades isoladas e 
carentes (conheça o projeto na página 69). 

Para fortalecer a infraestrutura do sistema de saúde, 
a Roche também participa de iniciativas em conjunto 
com entidades privadas e públicas, que vão desde 
a capacitação de profi ssionais até o apoio para o 
redesenho de serviços e da gestão do atendimento 
público à saúde (leia sobre o projeto Tellus, na página 22, 
e sobre a iniciativa no Espírito Santo no box ao lado). 

Outra estratégia é a elaboração de estudos em parceria 
com centros de referência. Estas parcerias conduzem 

protocolos em diversas áreas, como neurologia, 
oncologia, hematologia, doenças raras, e subsidiam 
agências, governos e pagadores sobre a efetividade das 
soluções médicas, tanto no aspecto de qualidade de 
vida dos pacientes como no de menor custo 
de tratamento. 

Um exemplo foi o estudo conduzido pela Roche 
Diagnóstica, ao longo de 2018, junto aos hospitais 
Albert Einstein e do M’Boi Mirim sobre o diagnóstico 
da pré-eclâmpsia, doença gestacional que, em 25% 
dos casos, pode causar a morte de grávidas e de seus 
bebês. Outro caso é o estudo, ainda em curso, voltado 
para o diagnóstico do vírus HPV (conheça o projeto 
realizado em Indaiatuba na página página 27). 

Nove pacientes no Brasil são benefi ciados pelo uso 
compassivo de medicamentos da Roche Farma. 
O programa, regulamentado pela Anvisa, prevê a 
disponibilização de medicamento novo promissor ainda 
sem registro no país e em processo de desenvolvimento 
clínico. São benefi ciados pacientes portadores de 
doenças debilitantes graves e/ou que ameacem a 
vida e sem alternativa terapêutica satisfatória com 
produtos registrados. Os pacientes tiveram acesso ao 
Polatuzumabe Vedotina®, na indicação de linfoma 
difuso de grandes células B, e Alectinibe® para o 
câncer de pulmão de células não pequenas (CPNPC). 
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Inovação
A visão de negócios da Roche coloca a inovação como 
a principal estratégia para atingir seu propósito. A 
empresa é uma das que mais investem em pesquisa e 
desenvolvimento no mundo, direcionando 20% do seu 
faturamento global anual para a área. 

Líder mundial em oncologia, segmento que lidera os 
esforços de toda a indústria, a Roche Farma conta com 
64 novas moléculas complexas em desenvolvimento e 
66 novas indicações em estudo para diferentes 
medicamentos e aposta também em terapias 
para áreas consideradas promissoras, como de 
imunologia e neurociência. 

Foco na fase avançada - áreas de patologias essenciais e em investigação

Neurociência Oncologia I2O*

Essenciais
Estágio avançado 
Foco do investimento 
em ampliar a liderança

Em investigação
Aberta a novas áreas 
em que o limite 
foi atingido

• Neuroimunologia (esclerose 
múltipla)

• Neurodegeneração

• Neuroimunologia (neuromielite 
óptica)

• Neuromuscular
• Neurodesenvolvimento

• Mama
• Hematologia
• Pulmão

• Gastrointestinal
• Geniturinário
• Ginecológico
• Pele
• Pan tumores
• Carcinoma de célula 

escamosa de 
cabeça e pescoço

• Oftalmologia 
(retina)

• Gastroimunologia
• Alergias 

respiratórias severas
• Doenças infecciosas
• Reumatologia

* Imunologia, doenças infecciosas e oftalmologia
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O desenvolvimento de medicamentos ocorre em 
quatro centros de P&D espalhados pelo mundo. 
Além de atuar para ampliar o recrutamento 
de brasileiros para as pesquisas — foram 
394 recrutados ao longo de 2018 —, a Roche 
Farma Brasil atua na aplicação de pesquisas 
que comprovem a efi cácia dos produtos. Os 
dados servem de base para solicitação de 
registro na Anvisa e para a incorporação destes 
medicamentos junto ao SUS e mercado privado.  

A Roche Farma Brasil investiu R$ 188 milhões 
em 2018, trazendo novos estudos para o país e 
gerando mais acesso aos pacientes. Do volume 
investido, 73% estão relacionados à pesquisa de 
medicamentos biológicos de alta complexidade. 
Em 2018, a companhia fez 64 estudos no país 
e mais nove serão conduzidos ao longo de 
2019. Estes estudos envolvem 108 instituições 
brasileiras, em 348 centros de pesquisa.  

Em 2018, a matriz da Roche concluiu a aquisição 
da empresa norte-americana líder em informação 
molecular, a Foundation Medicine (FMI). Com 
um portfólio de testes que se tornou a principal 
plataforma de perfi l genômico abrangente no 
mundo, os serviços da FMI conectam médicos 

Distribuição dos estudos pelo país* 

*Em relação aos 348 centros de pesquisa.



e seus pacientes às mais recentes abordagens de 
tratamento do câncer, e tornam a medicina de precisão 
uma realidade. Os resultados dos serviços fornecem 
informações sobre alterações clinicamente signifi cativas, 
possíveis terapias-alvo específi cas, estudos clínicos 
disponíveis e marcadores quantitativos de resposta para 
imunoterapia. Os pacientes têm acesso a estes serviços
por meio da Roche Farma e 1.500 foram
atendidos ao longo de 2018. 

Além da busca por novas terapias e diagnósticos, a cultura 
interna é desafi ada a mapear parceiros para a criação de 
serviços, produtos e vantagens competitivas. Entre estas 
iniciativas inovadoras, destacam-se: 

• projetos de risk sharing junto a clientes, com modelos de 
remuneração por resultado ou paciente tratado; 

• soluções que atendam ao paciente na jornada da doença; 

• consultoria para maior efi ciência de clientes, com impacto 
na sustentabilidade do sistema de saúde; 

• cruzamento de dados e informações para avaliar a 
incidência de doenças e melhorar o acesso à saúde; e 

• soluções de monitoramento de doenças crônicas, como 
diabetes, que garantam empoderamento de pacientes.

Desafi o Roche promove 
soluções para facilitar 
a vida do paciente

A Roche fomenta o desenvolvimento das healthtechs, startups 
que apostam em tecnologias disruptivas para transformar o 
segmento de saúde, por meio do Desafi o Roche. Na segunda 
edução, o programa buscou empreendedores brasileiros para 
desenvolver soluções de empoderamento do paciente.  

“Empowering patient data to redefi ne healthcare” contou 
com duas categorias: #obterdados, voltada à obtenção e 
ao aproveitamento de dados gerados durante a jornada do 
paciente; e #TratarPreverComDado, voltada a soluções que 
transformem os dados coletados na jornada do paciente em 
conhecimento capaz de acelerar pesquisas e/ou melhorar os 
cuidados com os pacientes. 

A vencedora foi a Heart Care, uma plataforma que reúne 
diariamente, e em qualquer lugar, dados da sequência 
cardíaca do usuário. Dispensando ferramentas, o paciente 
monitora suas informações e se mantém atualizado com 
suas responsabilidades médicas. A solução propõe possíveis 
exames, primeiros socorros e serviços de emergência para 
potencializar o incentivo à prevenção, o fomento aos cuidados 
com a saúde e o aumento da qualidade de vida.  

O Desafi o Roche faz parte do Movimento 100 Open Startups, 
plataforma internacional que conecta negócios embrionários 
com alto potencial de crescimento a grandes empresas.
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Lançamentos de 2018 

Roche Farma

Novos produtos  

Hemcibra®: hemofi lia A com e sem inibidores 

Ocrevus®: esclerose múltipla recorrente e esclerose 
múltipla primária progressiva 

Novas indicações 

Avastin®: carboplatina +paclitaxel, para câncer de 
ovário 

Gazyva®: 1L linfoma folicular 

Perjeta®: câncer de mama inicial adjuvante 

Perjeta®: novo esquema terapêutico com 
doxorrubicina e ciclofosfamida 
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Roche Diabetes Care

Accu-Chek® Guide

O mais avançado monitor de glicose da Roche 
traz mais segurança, conforto e praticidade para 
pacientes com diabetes. O frasco, em formato oval, 
facilita o manuseio e abertura, e um case interno 
evita a queda das tiras durante o manuseio. Outra 
característica é que, quando a tira é inserida no 
monitor, uma luz acende, permitindo a realização 
do testes de glicemia em ambientes de baixa 
luminosidade. A tira possui uma ampla área 
de aplicação de amostra de sangue. O recurso 
permite que o resultado apareça em menos de 4 
segundos após a dosagem.

Roche Diagnóstica

Imunologia

O cobas e 801 é voltado a laboratórios centrais 
e bancos de sangue e suporta todos os testes de 
imunologia da Roche, processando mais de 100 
parâmetros com desempenho de até 300 testes/
hora. Exige apenas nove minutos para testes de 
emergência. 

Diagnóstico Molecular

O MagNA Pure 24 System é um equipamento 
voltado a laboratórios de pequeno e médio porte 
– tanto clínicos como de pesquisa – que queiram 
implementar mecanismos automatizados que 
acelerem o procedimento de extração de ácidos 
nucleicos. 

O cobas® Liat System completa a linha 
molecular de testes respiratórios. Realiza testagens 
rápidas, com resultados em até 20 minutos, para 
Infl uenza A e B, Vírus Sincicial Respiratório (RSV) 
e Streptococcus A. Dispensa o envio da amostra 
para laboratório especializado. 

Os cobas t 511 e cobas t 711 completam 
o portfólio de Hemo stasia indicados para os 
laboratórios e hospitais de médio e alto volume. 
O diferencial são os reagentes em cassetes, 
reconstituídos automatica mente, seguindo rotina 
pré-programada, sem intervenção manual.  

Soluções

Roche Inventory Solutions fornece insights 
confi áveis em tempo real de todos os níveis de 
estoque, em diferentes locais, em uma interface 
intuitiva baseada na web para evitar rupturas de 
estoque e desperdício em laboratórios. 

Viewics LabOPS é uma ferramenta de business 
intelligence que permite identifi cação de 
oportunidades de melhoria de pessoal, processos e 
qualidade, com o objetivo de reduzir desperdícios, 
aumentar a efi ciência e melhorar o desempenho 
fi nanceiro de laboratórios. 
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Pessoas 
Colaboradores 

Esforçar-se para propiciar um excelente ambiente 
de trabalho, onde cada pessoa se sinta valorizada, 
respeitada e tenha condições de atingir seu potencial 
é uma das bases da sustentabilidade da Roche. Um 
reconhecimento desta preocupação é o fato de a 
Roche Farma fi gurar há sete anos como umas das 
melhores empresas do ranking Great Place to Work 
(GPTW), ocupando a 26ª posição entre “Grandes 
Empresas”. Já a Roche Diagnóstica conquistou o 20º
lugar na categoria “Médias Empresas Multinacionais”, 
tendo subido três posições no ranking em que está 
presente pela quinta vez. 

A Roche realiza a Global Employee Opinion Survey
(GEOS) a cada 18 meses com o objetivo de mensurar 
as fortalezas e desafi os da companhia e traçar planos 
de melhorias estruturados para aprimorar ainda mais 
o ambiente de trabalho. O último ciclo aconteceu em 



47

2017 com o índice de 89% de engajamento na  
divisão Farmacêutica.

No mundo inteiro, a Roche experimenta um processo 
de transformação com o objetivo de estar alinhada ao 
novo cenário de competição e de transformação digital 
do setor farmacêutico. O momento atual busca expandir 
sua inovação para além dos laboratórios, criar formas 
de agregar valor ao modelo de negócio e ampliar o 
desempenho e a agilidade das unidades.  

As oportunidades geradas com o novo cenário de 
negócios criam o desafio entre os colaboradores Roche 
de incorporar ao dia a dia a vivacidade dos conceitos 
de startup em uma organização de grande porte e 

forte propósito e compromisso com a sociedade, 
pacientes, familiares, colaboradores e acionistas. 

Por esse motivo, a Roche está empenhada em 
disseminar e encorajar comportamentos como 
agilidade, capacidade de adaptação, autonomia e 
rapidez no processo decisório em uma equipe  
alinhada aos preceitos da companhia, de paixão, 
coragem e integridade. 

O estímulo para os colaboradores da Roche Farma 
é ainda maior desde setembro do ano passado, 
quando a unidade passou a se reportar diretamente 
à matriz em Basileia, assim como oito países-chave 
para os negócios do grupo no mundo — Alemanha, 

Canadá, China, Espanha, França, Inglaterra e Itália.  

A decisão, que reforça a importância da unidade 
brasileira para o negócio global, garante maior 
agilidade e rapidez na tomada de decisão e exige  
maior protagonismo da equipe de colaboradores  
na busca de inovação para promover o acesso,  
desde o recrutamento de pacientes até o 
desenvolvimento de consultorias para ampliar  
a qualidade do serviço de saúde no Brasil.

Início de carreira 

O programa Roche Youth Connection da unidade 
farmacêutica busca garantir que talentos de todas 
as gerações possam compartilhar experiências e 
contribuir para que a empresa cumpra o seu  
propósito de “fazer agora o que os pacientes 
necessitarão no futuro”. Ao longo do programa,  
os participantes contam com treinamentos  
presenciais e de uma plataforma online repleta de 
conteúdos complementares que irão prepará-los  
para desafios de carreira e para as demandas  
do mercado, muito além da atuação na Roche.  
Como parte final da jornada, os estagiários têm  
a oportunidade de propor e desenvolver,  
com a mentoria de seus líderes, projetos de  
conclusão focados em inovação, nas respectivas  
áreas de atuação.

2016

Homens Mulheres Total

2017

Homens Mulheres Total

2018

Homens Mulheres Total

Tempo determinado

Tempo indeterminado

Total

70

801

871

174

1.562

1.736

104

761

865

20

818

838

47

1.592

1.639

27

774

801

17

800

817

41

1.583

1.6241

24

783

807

Tipo  
de contrato

Número de empregados por tipo de contrato  
de trabalho e gênero Roche Brasil GRI102-8

1 Não estão considerados os 146 trainees da Roche Farma
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Benefícios reforçam a atração,  
retenção e qualidade de vida

Para que os profissionais possam exercer suas 
atividades com bem-estar e satisfação, a Roche oferece 
um robusto pacote de benefícios que inclui plano de 
saúde e odontológico para todos os níveis, com acesso 
a hospitais renomados e acomodação em quarto 
individual; subsídio de 100% para medicamentos 
da empresa e 80% para os demais medicamentos; 
extensão de licença-maternidade para seis meses e 
da licença-paternidade para 20 dias. Outras vantagens 
são auxílio creche para crianças de até cinco anos, 

Número de empregados em 2018  
por afiliada (todos os tipos de contrato) 

Homens Mulheres Total

Farma

Diagnóstica

Diabetes Care

692

162

54

591

225

46

1.283

387

100

grêmio virtual e o programa Conexão Viva, que apoia 
empregados e seus familiares quando vivem situações 
pessoais ou profissionais graves. 

Uma linha 0800 realiza o primeiro atendimento 
do programa Conexão Viva, caso seja necessário 
acompanhamento presencial, o colaborador é 
encaminhado para um profissional especializado, 
para terapia breve, ou, em casos que exijam mais 
tempo, o encaminhamento é feito para a rede de 
saúde credenciada. Além de atendimento psicológico, 
o serviço oferece orientação jurídica e financeira 
personalizada. Todos os profissionais são elegíveis 
ao plano de previdência da empresa, que oferece 
benefícios de aposentadoria complementar. De acordo 
com a elegibilidade, os funcionários podem contribuir 
com valores de 1% a 4% do salário de participação 
(com cálculo específico); em contrapartida, a Roche 
oferece 200%. O colaborador também pode optar pela 
contribuição adicional sem limite de salário, sem a 
contrapartida da empresa.

Bem-estar

No pilar de qualidade de vida e equilíbrio entre vida 
pessoal e profissional, alguns benefícios e facilidades 

são oferecidos, como: short friday, horário  
de trabalho flexível, academia interna gerenciada  
pelo Sesi, gympass para a Força de Vendas,  
grupo de corrida com assessoria esportiva, quick 
massage diariamente, fretado com grade ampliada  
de horários, agência bancária, prestação de  
serviços de sapateiro uma vez por semana, salão  
de beleza, restaurante com alimentação balanceada e  
oferta de frutas nas áreas de café e lanchonete.  
Além dos diversos serviços, a Roche promove eventos 
de integração entre colaboradores e familiares, como 
visita de filhos nas unidades e Pet Day. 

Também são proporcionadas iniciativas de  
promoção da saúde em todas as unidades, como  
a Wellbeing Week (Semana de Bem-Estar) e a 
vacinação anual contra a gripe. Além das ações 
médicas de cuidado, a Roche possui um programa 
global chamado Live Well, composto por pilares  
que contemplam ações relacionadas à prática  
de atividades físicas e alimentação saudável e ações 
voltadas para o bem-estar emocional e equilíbrio 
entre vida pessoal e trabalho. Em 2018, foi lançado 
o programa Mindfulness in Company com práticas 
guiadas uma vez por semana e materiais online 
disponíveis na intranet.
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Diversidade 

A Roche se preocupa com as questões relacionadas à 
igualdade de oportunidades e à diversidade, como gênero, 
orientação sexual, defi ciência, raça e estimula que os 
próprios funcionários se envolvam diretamente na questão. 
O envolvimento ocorre por meio de frentes de trabalho, que 
reúnem colaboradores voluntários das três unidades.  

Em 2018, a frente LGBT+ foi a vencedora do prêmio 
global de Diversidade e Inclusão da Roche, criado para 
incentivar as afi liadas a promoverem ações em prol da 
diversidade. A premiação foi resultado do projeto Semana 
Open — realizado em junho de 2018 —, que incluiu 
fórum de debates, painéis informativos, infográfi cos de 
conscientização e dinâmicas de grupo. 

Além da frente LGBT+, a Roche conta com a frente de 
Igualdade de Gênero, que tem como compromisso garantir 
as mesmas oportunidades para homens e mulheres. 
Outras três frentes, a de “Afrodescendentes”, “Pessoas com 
Defi ciência (PcDs)” e “Imigrantes e Refugiados”, trabalham 
em ações de conscientização e afi rmativas também para 
estes grupos como responsabilidade da companhia 
perante a sociedade.
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A Roche conta com metas 
globais anuais para a inclusão de 
mulheres. Mais da metade dos 
funcionários da Farmacêutica é do 
sexo feminino, seis dos 15 cargos 
de governança são ocupados por 
executivas e 62,57% das posições 
da gerência são mulheres. Na 
unidade industrial, por exemplo, a 
participação feminina atinge 38%, 
superando a meta da matriz de 
35%. A Roche Farma fi gura, há dois 
anos consecutivos, como uma das 
melhores empresas para mulheres 
trabalharem pelo ranking GPTW. 

No começo de 2019, dois novos 
estagiários passaram a atuar 
na unidade industrial da 
Farmacêutica, selecionados entre 
400 inscritos no programa Open 
Doors, de estímulo à diversidade 
racial. Os jovens foram pré-
selecionados e visitaram a unidade 
para que houvesse mais agilidade 
no recrutamento quando surgissem 
novas oportunidades. Iniciativa 
semelhante foi realizada em 2017, 
quando a empresa contratou cinco 
engenheiras para a unidade fabril. 

Empregados dentro dos órgãos de governança* 
da organização, por gênero GRI 405-2

Empregados dentro dos órgãos de governança* 
da organização, por faixa etária 

Diversidade nos órgãos de governança e entre os empregados 

Farma

Farma

Diagnóstica

Diagnóstica

Diabetes Care

Diabetes 
Care

12 3
412

8

1
7

6

8

Total
15

Total
8

Total
7

9 7 5

6 1 2

Total
16

Total
8

Total
7

11 6 5

5 2 2

2018 >

2017 >
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Empregados por categoria funcional 
e gênero - Farma GRI 405-2

Homem  Mulher    

Administrativo

151
36,83%

228
55,61%

31
7,56%

Administrativo

410

35,6%

64,4%

146

264

Trainees

144
98,63%

2
1,37%

Trainees

146

32,2%

67,8%

47

99

Diretoria (com presidente)

14
77,78%

4
22,22%

Diretoria 
(com presidente)18

66,7%

33,3%

12

6

Chefi a/coordenação

11
9,73%

93
82,3%

9
7,96%

Chefi a/
coordenação

41,6%

58,4%

47

66

113

Operacional

25
12,89%

125
64,43%

44
22,68%

Operacional

194

84%

16%

163

31

Total

347
27,05%

804
62,67%

132
10,29%

Total
1.283

46%

54%

591

692

Gerência

6
3,21%

167
89,3%

14
7,49%

Gerência

187

37,4%

62,6%

70

117

Força de Vendas 

10
4,65%

175
81,4%

30
13,95%

Força de 
Vendas 

215

49,3%

50,7%

106

109

Menos de 30 anos    
Entre 30 e 50 anos   
Mais de 50 anos

Empregados por categoria funcional 
e faixa etária - Farma
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Empregados por categoria funcional 
e gênero - Diagnóstica GRI 405-2

Homem  Mulher    

Administrativo

Total

Diretoria (com presidente)

Chefi a/coordenação

Trainees

Gerência

Força de Vendas 

Menos de 30 anos    
Entre 30 e 50 anos   
Mais de 50 anos

Empregados por categoria funcional 
e faixa etária - Diagnóstica

16

75%

25%

12

4

50

56%

44%

28

22

37

54,1%

45,9%

20

17

162

70,4%
114

48

96

42,7%

57,3%

41

55

26

38,5%

61,5%

10

16

387
58,1%

41,9%

225

162

Gerência

2
4%

45
90%

3
6%

Chefi a/
coordenação

2
5,41%

34
91,89%

1
2,7%

Força de 
Vendas 

19
4,65%

130
81,4%

13
13,95%

Diretoria 
(com presidente)

14
87,5%

2
12,5%

Trainees

26
100%

Total

105
27,13%

261
67,44%

21
5,43%

Administrativo

56
58,33%

38
39,58%

2
2,08%
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Empregados por categoria funcional 
e gênero - Diabetes Care GRI 405-2

Homem  Mulher    

Administrativo

Total

Diretoria (com presidente)

Chefi a/coordenação

Trainees

Gerência

Força de Vendas 

Menos de 30 anos    
Entre 30 e 50 anos   
Mais de 50 anos

Empregados por categoria funcional 
e faixa etária - Diabetes Care

30

36,7%

63,3%

11

19

4

25%

75%

1

3

100
46%

54%

46

54

18

66,6%

33,3%

12

6

9

88,9%

11,1%

8

1

8

25%

75%

2

6

31

38,7%

61,3%
19

Diretoria 
(com presidente)

18
100%

Gerência

6
66,67%

3
33,33%

Força de 
Vendas 

1
3,23%

28
90,32%

2
6,45%

Trainees

4
100%

Total

23
23%

71
71%

6
6%

Administrativo

18
60%

11
36,67%

1
3,33%

Chefi a/
coordenação

8
100%



* houve segregação da unidade de negócio em 2017.
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Programa 
Nice To Meet You
Diversidade e inclusão são as bases do 
programa, que tem como estratégia trazer 
para o time de profi ssionais da companhia 
imigrantes refugiados e afrodescendentes, já 
que a diversifi cação contribui para um
ambiente ainda mais inovador.  Em 2017, a 
iniciativa tornou-se um processo formal 
no RH e ao longo de 2018 mais um refugiado 
foi contratado. 

Desenvolvimento de pessoas  

A Roche entende que o desenvolvimento 
de seus colaboradores não apenas é 
fundamental para alcançar o seu propósito, 
como trata-se de parte da própria essência 
da razão de ser da empresa. 

O modelo de gestão de competências 
adotado se caracteriza por apoiar 
continuamente o desenvolvimento das 
carreiras e o diálogo entre gestores e 
equipe. Essa é a base que orienta cada 
profi ssional em sua escolha de trilha de 
desenvolvimento.  

Dentre as competências desenvolvidas, 
destacam-se o protagonismo e a agilidade, 
mas também há um forte trabalho em 
inovação, colaboração e foco no cliente, 
com o objetivo de atender às necessidades 
da sociedade de forma cada vez mais efi caz.

Combinado a isso, a Roche oferece 
programas de desenvolvimento estruturados, 
que são constantemente aprimorados, 
em sintonia com as melhores práticas de 
mercado e metodologias inovadoras.

Média de horas de treinamento por 
gênero por afi liada Roche Brasil GRI 404-1

Homem  Mulher  Total 

Farma

Diagnóstica

Diabetes Care*

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

40,59
33,38

44,40

45,40
34,23

39,38

42,43
44,92

43,77

42,43
44,92

44,40

45,40
34,23

39,38

46,17
45,62

45,94

8,8
7,74

16,05

36,08
37,72

73,8
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Força 
de vendas

31
1.230
39,68
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Média de horas de treinamento 
por categoria funcional 2018 

Total de empregados  
Total de horas de treinamento  
Média total de horas de treinamento 

Presidência
2  
36  
18

Diretoria
14  
117  
8,38

Gerência
50  
881  
17,63

Chefi a /
coordenação

37  
666
17,99

Diagnóstica
 Total de empregados 387
 Total de horas 

de treinamento 17.778
 Média total de horas 

de treinamento 45,94

Trainees
26  
170  
6,52

Força 
de vendas

162  
13.369  
82,52

Administrativo
96  
2.540  

  26,46

Diretoria
17  
307,52  
18,09

Gerência
187  
3.060,46
16,37

Chefi a /
coordenação

115  
5.264,92
45,78

Farma
 Total de empregados 1.283
 Total de horas 

de treinamento 62.595,90
 Média total de horas 

de treinamento 48,79

Trainees
146  
3.724,78  
25,51

Força 
de vendas

215  
28.712  
133,54

Administrativo
409  
12.587,33  
30,78

Operacional
194  
8.938,89  
46,08

Diretoria
18
371
20,61

Gerência
 9
683  
75,87

Chefi a /
coordenação

8
479
59,88

Diabetes Care
 Total de empregados 100
 Total de horas 

de treinamento 3.697
 Média total de horas 

de treinamento 36,97

Trainees
4  
21  
5,25

Administrativo
30
913  
30,43
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Programas de desenvolvimento

As unidades da Roche promovem treinamentos sob 
medida para contar com colaboradores alinhados 
com a visão de futuro e com os desafi os do negócio. 
Na Diabetes Care, o Programa Novos Horizontes, 
implementado junto à liderança em 2017, atingiu todos 
os níveis hierárquicos, com a discussão de temas como 
digitalização de negócios, saúde do futuro, conexões 
com startups e incubadoras, metodologias ágeis, como 
Sprint, e sessões de cocriação.  

Na Roche Farma, o Programa Roche Experience é 
direcionado para todos os colaboradores, da liderança 
aos estagiários. Cada nível possui uma abordagem 
específi ca e interações presenciais diferenciadas, 
abrangendo temas como colaboração, cocriação 
e coragem, com o intuito de despertar novos 
comportamentos e habilidades. 

Para os estagiários, há uma plataforma gamifi cada, 
com uma interface mais atrativa, que aborda temas 
como autoconhecimento, carreira, comunicação, 

trabalho em equipe, análise e soluções de problemas, 
ética no trabalho, cultura organizacional e atitude 
criativa e empreendedora. Os líderes participam de 
vivências externas para estimular insights através do 
conhecimento e discussão em cenários análogos ao 
negócio. Assistir a um ensaio da OSESP, um show de 
uma banda de jazz e visitar incubadoras de startups
foram algumas das experiências proporcionadas.

Programa Aceleração de Carreiras

Na unidade Farma, o Programa de Aceleração de 
Carreira lançado no ano passado conta com 12 
integrantes aprovados em um processo seletivo 
inovador, com ações de desenvolvimento desde a etapa 
de seleção. Do total de participantes, quatro estavam 
em posições de job rotation, nas áreas de Marketing, 
Comercial e Acesso. Este grupo vem trabalhando em 
sinergia para endereçar importantes objetivos de negócio, 
como: implementação da estratégia multidisciplinar da 
Farma, projetos digitais inovadores da área de oncologia, 
projetos estratégicos de acesso e estabelecimento de 
um footprint de neurociências da Roche.
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Saúde e segurança 

A segurança dos colaboradores na Roche 
é alvo de ações continuadas promovidas 
pela Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (CIPA). Além de 
treinamentos específi cos e atividades, os 
funcionários passam por exames periódicos, 
considerando critérios como idade e riscos 
ocupacionais. As gestantes recebem 
cuidados especiais, com acompanhamento 
e orientações da equipe do ambulatório.  

Para reforçar a segurança, é realizada 
uma auditoria Global do Departamento 
Corporativo de Saúde, Segurança e 
Proteção ao Meio Ambiente (SHE Audit). 
Adicionalmente, são contratadas auditorias 
locais para verifi car práticas e adequações 
em relação à legislação vigente.

Adicionalmente, são feitas vistorias nos 
ônibus fretados, ações de combate a focos 
de mosquitos transmissores de doenças 
e análise e certifi cação de qualidade de 
água dos bebedouros.  Ao longo de 2018, 
a Roche reviu seus contratos de serviços 
logísticos e de transporte para melhorias 
na área de SHE & Segurança.  Entre as 
metas, estão reduzir o número de acidentes 

ocupacionais com afastamento em 0,5%, 
até 2020; os acidentes por colisão de 
veículos, em 10%, entre 2015 e 2020; 
e as doenças reconhecidas como 
ocupacionais em 0,32%, até 2020. 

Também são proporcionadas iniciativas 
de promoção da saúde em todas as 
unidades, como a Wellbeing Week 
(Semana de Bem-Estar) e a vacinação 
anual contra a gripe. Além das ações 
médicas de cuidado, a Roche possui 
um programa global chamado Live Well, 
composto por pilares que contemplam 
ações relacionadas à prática de 

atividade física e alimentação saudável 
e também a iniciativas voltadas para o 
bem-estar emocional e para o equilíbrio 
entre vida pessoal e trabalho. 

Um dos destaques ao longo de 2018, foi 
a iniciativa de compostagem de resíduos 
alimentares gerados pelo restaurante 
da sede, em São Paulo. Entre os vários 
benefícios, a ação permite que o uso 
do composto orgânico resultante seja 
utilizado na horta da empresa e torne
a alimentação oferecida aos 
funcionários ainda mais saudável (veja 
mais na página 73).

Indicadores de segurança GRI 403-2

Total de acidentes 
sem afastamento

Total de acidentes 
com afastamento

Gravidade ¹

Absenteísmo ²

Óbito

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

8

3

11,90

51,4

0

0

0

0

0,004

0

0

0

0

0,0002

0

¹ Número de dias perdidos para cada acidente ocorrido na empresa. ² Número de dias perdidos em função de qualquer incapacidade 
(não apenas em função de uma doença ou acidente relacionado ao trabalho).
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Pacientes  

Os pacientes estão no centro do propósito da Roche. 
É por causa deles que a empresa existe. Para 
aumentar o alcance e a efetividade da sua atuação, a 
empresa trabalha em parcerias com associações de 
pacientes e conta com uma política de Programas de 
Suporte a Pacientes. No relacionamento com essas 
associações, a Roche busca o diálogo aberto e o 
intercâmbio transparente de informações, 
com o objetivo de colaborar para a capacitação 
e aumento do protagonismo dessas instituições. 

A empresa desenvolve e apoia projetos com foco em 
saúde e impacto para a sociedade, além de trabalhar para 
a conscientização sobre diversas patologias das áreas 
terapêuticas: oncologia, imuno-oncologia, reumatologia, 
pneumologia, neurologia, hematologia e diabetes.   

Outros exemplos de relacionamento com pacientes são 
os eventos de conscientização sobre algumas doenças. 
Entre os destaques ao longo de 2018, estão os projetos 
#MúltiplasRazões: um alerta sobre esclerose múltipla; 
#LaçosqueAbraçam, voltado ao câncer de mama; e  
Crescer – Hemofi lia, cuidado integrado. 
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#MúltiplasRazões: 
um alerta sobre esclerose múltipla  

O movimento #MúltiplasRazões é realizado em parceria 
com sociedades médicas, especialistas e associações 
de pacientes e seu principal objetivo é estimular o 
apoio aos pacientes com a doença e incentivar o 
debate sobre sintomas, diagnóstico e tratamentos. 
Em sua segunda edição, o projeto foi expandido para 
além da capital paulista, aportando nas cidades de 
Guarulhos, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e
atingindo 142.450 pessoas. 

O evento faz uso da realidade virtual e de experiências 
que simulam os principais sintomas da doença, como 
fadiga excessiva e desproporcional. Em um dos eventos 
realizados em São Paulo, os visitantes puderam sentir 
como é ter a visão embaçada por alguns segundos, 
ao se depararem com um dos painéis de notícias 
espalhados pela cidade.  

#LaçosqueAbraçam  

No Outubro Rosa 2018, a Roche Farma Brasil realizou a 
iniciativa para reforçar a importância da conscientização 
para a prevenção do câncer de mama. Outro objetivo 
era destacar o impacto do papel da família, amigos 
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e sociedade ao longo do tratamento da 
doença. Um dos destaques do evento foi a 
criação de um livro itinerante, que narra a 
jornada de três pacientes. 

A exposição percorreu o Mirante BP, o 
Hospital BP, parceiro da Roche no projeto, 
e a sede da Roche em São Paulo. Outras 
ações envolveram os colaboradores da 
Roche, que compartilharam mensagens de 
conscientização em suas redes sociais, e um 
evento em parceria com a revista TPM, para 
a conscientização de leitoras da publicação e 
influenciadoras digitais. A ação impactou, no 
geral, 681.306 pessoas. 

Evento Crescer  
– Hemofilia, cuidado integrado 

No Dia Mundial da Hemofilia, 17 de abril, 
a Roche Farma Brasil, em parceria com a 
revista Crescer, realizou um encontro para 
influenciadores, imprensa, mães e pais de 
crianças (com e sem hemofilia). A ação 
marcou o início do relacionamento da 
Roche com formadores de opinião sobre o 
assunto e discutiu a inclusão e adaptação 
dessas famílias à realidade atual da doença. 

Foram impactadas 130.071 pessoas com 
as ações, que abordaram temas como 
a importância do acesso à informação; 
relevância de educar os familiares do 
paciente para que ocorra o cuidado 
integrado; conscientização sobre a 
condição e seus sintomas; necessidade 
de inclusão da criança; e necessidade 
de uma equipe multidisciplinar para 
acompanhamento do paciente. 

Canais de comunicação 

A Roche acredita que a informação é 
uma das principais aliadas nos cuidados 
com a saúde e estratégia essencial para 
ampliar o bem-estar da sociedade. Neste 
sentido, apoia e desenvolve ações de 
conscientização da população em relação 
a doenças, diagnóstico precoce e formas 
de prevenção. Também se dedica a 
ações de educação médica de qualidade, 
baseada em evidências científicas, e que 
contribuam com a formação do capital 
humano brasileiro, em prol da ciência e 
pacientes.  Dentre os principais canais 
de comunicação mantidos pela empresa, 
destacam-se: 

Mulher Consciente

Em parceria com sociedades médicas 
e associações de pacientes, a Roche 
realiza campanhas de conscientização 
sobre diversas doenças. Focado na 
saúde oncológica feminina, o portal 
Mulher Consciente traz informações 
sobre o diagnóstico e tratamentos para o 
câncer de mama, de ovário e do colo do 
útero, além de serviços para pacientes e 
cuidadores e informações sobre direitos 
das mulheres com câncer. O site Mulher 
Consciente recebeu 2,8 milhões de 
visitas.  

Artrite Reumatoide 

O portal reúne informações sobre 
práticas e hábitos saudáveis, esclarece 
dúvidas e compartilha dicas e outros 
conteúdos para pacientes da doença 
conseguirem obter uma vida mais 
saudável. O site também oferece 
artigos sobre a doença, tratamentos 
e diagnóstico. Em 2018, o número de 
visitas no site atingiu 235.038, sem 
qualquer investimento em mídia.
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Programas de suporte ao paciente 
GRI 203-2  

Ampliar 

O programa fornece suporte ao 
paciente com câncer de pulmão não 
pequenas células (CPNPC) em sua 
jornada de tratamento com Tecentriq® 
(atezolizumabe). São oferecidos  
materiais informativos para educação  
sobre a doença e o tratamento e  
subsídio ao serviço FoundationOne®, 
que permite conhecer o perfil molecular 
do tumor e, com isso, personalizar o 
tratamento. O subsídio para pacientes  
que se inscreverem no programa  
em 2018 foi de 100%. Ao longo do ano, 
foram atendidos 84 pacientes.  

Educadora virtual 

Oferece suporte on-line no primeiro mês 
aos pacientes no início do tratamento com 
Sistema de Infusão Contínua de Insulina. 
Na primeira semana, os contatos são 
diários, na segunda e terceira ocorrem três 
vezes por semana e na última semana, são 

realizados duas vezes. Os contatos visam 
acompanhar a evolução do tratamento, 
esclarecer as dúvidas e orientar sobre o 
correto manuseio do equipamento e os 
valores de glicemia. Ao longo de 2018, 
foram 353 pacientes atendidos. 

Foundation Leve

O programa desenvolvido pelo time 
Foundation Medicine Brasil, foi o 
campeão do prêmio global 
Next Awards na categoria “medicina 
personalizada 2.0”.  A iniciativa busca 
ampliar o acesso de pacientes aos 
serviços de perfil genômico abrangente 
da Foundation Medicine, por meio da 
personalização do preço dos testes, 
de acordo com a condição socio-
econômica de cada paciente. Desde 
o início do programa, 857 pacientes já 
foram beneficiados. 

Inspirar 

O objetivo do programa é prover o 
nebulizador necessário para pacientes 
com fibrose cística em  

tratamento com o uso do  
Pulmozyme® (alfadornase).  
Também são oferecidas orientações, 
materiais informativos e 
acompanhamento. O programa  
conta com portal web com conteúdo  
para estimular a adesão ao  
tratamento. Em 2017, a Roche 
reformulou o programa e adaptou 
a linguagem para crianças e 
adolescentes, com o intuito de  
facilitar o entendimento desse  
público sobre a adesão e  
importância do uso correto do 
equipamento no tratamento. Ao 
longo de 2018, foram enviados 620 
nebulizadores, e desde 2013, já são 
mais de 4 mil pacientes beneficiados. 

Instituto Reinventar  

O programa aborda as ações  
de Resíduo Terapia, voltada à  
equipe de enfermagem do Hospital  
Pérola Byington, em São Paulo,  
e a ação Tecendo Histórias na 
Quimioterapia, voltada a pacientes 
(conheça o projeto na página 68).
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Juntos & Conectados

Para ajudar o paciente com diabetes a ter mais confi ança 
no seu tratamento, o programa dissemina informações 
sobre diversos assuntos relacionados à doença, como 
diagnóstico e qualidade de vida, além de orientações 
sobre a instalação e manutenção da bomba de infusão 
de insulina, o Accu-Ckek Combo®. A iniciativa possui 
um contato personalizado com todos os usuários e atinge 
médicos interessados no assunto. Ao longo de 2018, 
foram atendidos 916 pacientes para acesso e 600 em 
eventos presenciais de educação e capacitação para 
pacientes com diabetes.

Mais

Prover infusores portáteis aos pacientes que deverão 
dar continuidade ao tratamento em domicílio conforme 
orientação médica, evitando a internação para infusão 
do quimioterápico é o objetivo do programa. Ele é 
direcionado a pacientes diagnosticados com câncer 
colorretal, que receberam a prescrição médica de Avastin® 
(bevacizumabe) associado ao 5 FU/LV e que tenham 
condições, a critério médico, de fazer um tratamento 
domiciliar. Mais de 1.790 bombas enviadas desde 2014, 
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sendo 426 somente em 2018, e 205 
pacientes atendidos desde 2013.

Relacionar 

Apoia e promove acesso às infusões para 
pacientes que receberam prescrição do 
medicamento MabThera® para artrite 
reumatoide; Actemra® para artrite 
reumatoide, artrite idiopática juvenil 
sistêmica e poliarticular; e Actemra® 
subcutâneo para artrite reumatoide. 
111,656 infusões realizadas desde 2014 
e mais de 13 mil pacientes atendidos 
desde 2009, sendo 6.962 ativos em 2018.

Roche Testing 

Fornece testes que ajudam a indicar o 
melhor tratamento para pacientes com 
diagnósticos de câncer de  
mama, pulmão, pele (melanoma) ou 
linfoma. Entre os testes estão:  
HER2 (câncer de mama para pacientes 
do SUS); BRAF (melanoma irressecável 
ou metastático); Painel IHQ (pacientes 
provenientes do SUS com suspeita de 

linfoma não Hodgkin; Pulmão EGFR 
(pacientes com CPNPC irressecável  
ou metastático); e Urotelial PDL1 
(paciente com carcinoma urotelial 
localmente avançado ou metastático 
- o sítio primário deve ser pelve 
renal, ureter, bexiga ou uretra - sem 
tratamento prévio e com indicação 
de primeira linha de tratamento. 
Desde 2013, foram realizados 69.014 
testes, sendo 81% de mama, 8,7% 
de melanoma, 5,6% de pulmão, 3,7% 
gástrico, 0,4% linfoma e  
0,02% urotelial. 

Valer 

Lançado oficialmente como programa 
Valer, em 2017, oferece informações 
e conscientização a pacientes com 
fibrose pulmonar idiopática e que usam 
Esbriet® (pirfenidona). Como o uso do 
medicamento pode expor o paciente 
à fotossensibilidade, a Roche fornece 
protetor solar e boné para ajudar no 
cuidado e tratamento do paciente. Ao 
todo, 110 pacientes foram atendidos.  

Outras ações 

• Apoio a projetos de 50 associações de 
pacientes no Brasil. 

• Promoção anual de editais de fomento 
a projetos de associações. São mais 
de 200 entidades mapeadas para o 
desenvolvimento de parcerias. 

• Lançamento do aplicativo Saúde 
+ Fácil, com informações para 
pacientes das áreas terapêuticas de 
oncologia, hematologia, reumatologia 
e neurologia que buscam centros 
de infusão, dispensação e farmácias 
do programa “Aqui tem farmácia 
popular”, entre outros serviços. 

Profissionais de saúde 

A interação com profissionais e 
instituições de saúde é regulamentada e 
a Roche é reconhecida por sua postura 
ética e código de conduta robusto, que 
norteia as interações da empresa com o 
mercado.
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Uma das ferramentas da unidade farmacêutica é o 
portal Diálogo Roche, com conteúdo para profi ssionais 
de oncologia, hematologia, neurologia, pneumologia, 
reumatologia, pediatria e ginecologia. O portal reúne 
cobertura de congressos, podcasts, bulário, interações 
medicamentosas, cadastro internacional de doenças, 
esquemas terapêuticos, solicitação de artigos e referências 
bibliográfi cas e reportes de farmacovigilância. Em 2018, 
foram 166.580 visitas, sendo 142.749 visitantes únicos. 

Roche Hours e Oncology Connecticut são também 
exemplos desse trabalho. Os projetos promovem a interação 
de especialistas com profi ssionais de hospitais, a partir de 
demandas identifi cadas, nas quais a Roche foi facilitadora. 

Já a unidade Diabetes Care capacita enfermeiros e 
farmacêuticos para administração de seus medicamentos 
biológicos, de infusão, com treinamentos que garantem o 
manejo correto e a segurança dos pacientes. Uma dessas 
iniciativas é a Accu-Chek Academy, uma parceria com o 
Hospital das Clínicas em São Paulo (confi ra no box ao lado). 

Educação em prol da 
segurança do paciente
O projeto Accu-Chek Academy nasceu da necessidade de 
disseminar educação e conhecimento sobre a terapia de sistema 
de infusão pelo território brasileiro. Por ser uma terapia que 
envolve muitos cuidados no manuseio tanto por parte do paciente 
quanto do médico, garantir a segurança para o profi ssional de 
saúde é essencial para a qualidade de vida do paciente.  

Para isso, foram selecionados dentro de cada região do país, 
médicos endocrinologistas que precisam conhecer mais do 
sistema de infusão para prescrever para pacientes fora do controle 
adequado da glicemia. A formação envolve diversos encontros e 
aulas a fi m de potencializar essa relação e a troca de experiências, 
até que estes estejam capacitados.   

O acompanhamento e a capacitação são de responsabilidade do 
board formado por médicos renomados na área de endocrinologia 
e a certifi cação oferecida conta com parceria com o Hospital 
das Clínicas de São Paulo. Ao longo de 2018 participaram dessa 
formação 40 médicos endocrinologistas. 
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Paixão voltada para iniciativas de alto impacto social

A estratégia de atuação é utilizar todos 
os seus capitais — humano, intelectual, 
fi nanceiro e de relacionamento — 
para que iniciativas de alto impacto 
social possam ser criadas e alcancem 
sustentabilidade ao longo do tempo. 

Internamente, o Comitê de 
Sustentabilidade da Roche desenvolveu 
iniciativas para reduzir sua pegada 

ambiental. Entre elas, um projeto de 
compostagem no restaurante da sede 
em São Paulo; o lançamento de um 
aplicativo para gerenciar caronas entre 
os funcionários; e a adesão à campanha 
sem plástico, que tem trabalhado na 
redução do uso de copos, canudos 
e colheres de plástico em todas as 
unidades e nos eventos realizados, até a 
sua extinção defi nitiva. 

Contribuição 
à sociedade  
GRI 203-2

A Roche acredita que a busca de 
qualidade de vida e o bem-estar 
das pessoas signifi ca estabelecer 
relacionamentos transparentes, próximos 
e que gerem valor a toda a sociedade. 

Nosso Desempenho
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Além de contribuir para a redução da quantidade de 
resíduos para aterros e lixões, o projeto de compostagem 
reduz a proliferação de pragas prejudiciais à saúde 
da população e a contaminação da água subterrânea 
e garante a eliminação de emissões de poluentes 
atmosféricos de gases, como o metano. O uso do composto 
resultante é utilizado na horta que abastece o restaurante 
corporativo e os jardins na sede da empresa. 

Externamente, a área de Responsabilidade Social da Roche 
atua fortemente como parceira de projetos, oferecendo 
principalmente seu capital humano e intelectual. As 
parcerias ocorrem junto a autoridades locais, empresas, 
associações e organizações não governamentais (ONGs) 
que apresentam semelhante fi losofi a de negócios e de 
propósitos. 

Os projetos avaliados respeitam as diretrizes globais e 
os costumes e necessidades locais e visam garantir a 
sustentabilidade dos projetos a longo prazo, por meio de 
intervenções inovadoras. Essa abordagem levou a Roche 
global a alcançar a pontuação máxima em Cidadania 
Corporativa e Filantropia no Índice Dow Jones de 
Sustentabilidade. 
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Projetos: 

“S.A.S.” - Saúde, Alegria e 
Sustentabilidade 

Levar qualidade de vida a comunidades 
carentes em regiões remotas do 
território brasileiro é a proposta do 
S.A.S. Brasil. A iniciativa conta com um 
caminhão itinerante para levar equipes 
do projeto e voluntários da Roche para 
percorrerem regiões isoladas do país, 
promovendo ações de sustentabilidade, 
saúde e entretenimento. Em 2018, foram 
realizadas três expedições para a cidade 
de Biritiba Mirim, no interior de São 
Paulo, e uma expedição para o município 
de Preá (CE). Uma jornada de nove dias 
abrangeu os municípios de Posse (GO) 
e São Raimundo Nonato (PI) e fizeram 
parte do 26º Rally dos Sertões. 

As expedições percorreram 11.056 
quilômetros, com um total de 23 dias de 
estrada e envolveram 244 voluntários, 
ante 195 do ano anterior. As ações 
impactaram 6.095 pessoas, com a 
realização de 2.688 atendimentos e 675 
consultas ginecológicas.

Selo Vizinho Legal

Para valorizar as ações de 
responsabilidade social desenvolvidas 
pela Roche desde 2001, no bairro do 
Jaguaré, em São Paulo, a empresa criou, 
a partir de 2014, o Selo Vizinho Legal. 
A iniciativa facilita a identificação e 
o acompanhamento das iniciativas e 
contribui para o estabelecimento de 
vínculos harmoniosos e duradouros 
com a comunidade vizinha da sede da 
empresa. Em 2018, a Roche manteve o 
patrocínio de três iniciativas voltadas 
para os públicos infantojuvenil, 
adulto e idoso da região: o Projeto 
Palco; o Instituto Esporte e Educação 
(IEE); e o Classificação Digital para 
Reenquadramento de Aprendizagem 
(CDRA), do Núcleo Aprende.

Projeto Palco 

O Projeto Palco amplia, por meio da 
arte e educação, as oportunidades 
e perspectivas para crianças, jovens, 
adultos e idosos em situação de 
vulnerabilidade social. São realizados 
encontros com arte-educadores e 

passeios culturais — como visitas a 
museus e participação em espetáculos 
musicais e teatrais — para aprofundar 
a experiência artística. A iniciativa tem 
o apoio de produtoras e teatros, que 
distribuem ingressos de espetáculos em 
cartaz como contrapartida social.  

Em 2018, houve 508 matriculados, 8 
escolas listadas, 25 apresentações 
e 1.173 ingressos distribuídos. Após 
participar das atividades, os inscritos 
relataram, entre outros destaques, 
“ter feito novos amigos” (97%), “se 
sentindo mais confiante em relação ao 
futuro” (62,5%), “ter aumentado seu 
compromisso com atividades escolares” 
(56,2%) e “ter aumentado suas notas na 
escola” (37,5%).

Instituto Esporte e Educação

O Instituto Esporte e Educação (IEE) 
atende crianças, jovens e adultos 
do Núcleo Jaguaré desenvolvendo 
atividades esportivas e socioeducativas; 
formação de professores e estagiários; 
sensibilização de políticas públicas; e 
desenvolvimento de metodologia de 
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esporte educacional. Em 2018, o projeto benefi ciou 
230 estudantes regulares, promoveu sete eventos 
e contou com 1.222 participantes. 

CDRA

Por meio do Classifi cação Digital para Reenquadramento 
de Aprendizagem (CDRA), a Roche investe em ações de 
responsabilidade social, com foco em educação, e atua 
em conjunto com escolas locais para identifi car alunos 
com diferentes níveis de aprendizagem nas salas de aula. 
O trabalho abrange a sensibilização de professores e 
coordenadores pedagógicos para que possam intervir 
de forma efetiva em cada particularidade dos alunos, 
adaptando atividades e provas a esse público.  

O projeto também incentiva que determinadas crianças 
participem de outros projetos sociais (cultura e esporte) 
apoiados pela Roche, com foco no desenvolvimento motor 
e social. Antes da iniciativa, em 2014, 37% dos 1.191 alunos 
de duas escolas participantes eram considerados com 
algum tipo de disfunção/defi ciência intelectual. Com as 
ações promovidas, a participação dos alunos com essa 
avaliação caiu para 7%, já que muitos apresentavam 
somente defasagem pedagógica.  

Além de garantir mais qualidade à educação e melhora da 
autoestima e das perspectivas às crianças participantes, 
há um impacto fi nanceiro potencial da iniciativa para a 
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Secretaria da Educação. A simulação 
realizada em 2016 mostrou estimativa 
de economia de R$ 1,9 milhão, já que 
o custo anual por criança com esse 
tipo de classificação é de R$ 5.503,00, 
segundo a Fundeb.  Em 2018, a Roche 
apoiou o projeto CDRA em seis escolas, 
com treinamento de 40 professores e 
avaliação de 2.800 alunos.

Children’s Walk

A campanha global mobiliza 
colaboradores de todas as unidades 
da Roche no mundo a levantar 
fundos para ajudar entidades locais e 
crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade no Malawi, um dos 
países africanos mais pobres do mundo. 

Em 2018, a ação reuniu, pela primeira 
vez, as três divisões da Roche Brasil.  O 
engajamento permitiu a arrecadação 
de R$ 74.124,89 — o valor foi dobrado 
pela companhia. Metade dos recursos foi 
destinada ao Malawi e a outra metade 
foi doada a uma ONG pré-selecionada, 
escolhida pelos colaboradores. 

A ONG contemplada no Brasil foi a 
Associação dos Amigos das Crianças 
com Câncer (AACC), de Mato Grosso do 
Sul. A entidade  desenvolve um projeto 
para melhorar a infraestrutura das 
casas de crianças que tiveram alta da 
quimioterapia. 

Voluntariado

Para estimular a interação entre os 
colaboradores e fomentar o trabalho 
voluntário, foi criada a Liga Voluntária. 
O site interativo permite que os 
colaboradores da Roche troquem 
informações e experiências sobre 
o trabalho voluntário desenvolvido, 
além de poderem inserir ações que 
desejam desenvolver.  O portal encerrou 
o ano com mais de 347 voluntários 
cadastrados, que participaram de 18 
atividades iniciadas ou continuadas.

Entre as iniciativas, foram realizados 
workshops com os professores, doação 
de equipamentos — 25 desktops e dez 
laptops — e uma roda de conversa 
com os estudantes da Escola Estadual 

Professor Architiclino Santos, no Parque 
Continental, em São Paulo. Em outra 
iniciativa, voluntários participaram de 
doação de livros para Angola, na África, 
em parceria com a área Farmacêutica da 
América Latina e apoio da ONU.
 
Instituto Reinventar

O programa aborda duas ações de 
Resíduo Terapia e é voltado à equipe 
de enfermagem do Hospital Pérola 
Byington, em São Paulo. A proposta de 
humanização do atendimento conta 
com atividades de relaxamento, atenção 
e realização de trabalhos manuais.  Em 
2018 foram realizados 19 workshops, 
envolvendo 249 profissionais. 

Já a ação “Tecendo Histórias na 
Quimioterapia” busca estimular o 
compartilhamento de experiências 
relacionadas à luta e superação entre 
os pacientes com câncer. Durante as 
sessões de quimioterapia, os pacientes 
tecem um tapete comunitário que é 
doado à sala do hospital. Em 2018, 64 
pacientes participaram da atividade. 
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Desempenho ambiental 

A Roche busca constantemente tecnologias e processos 
mais sustentáveis para alcançar maior produtividade 
e efi ciência com menor impacto ambiental, com foco 
especial em sua fábrica no Rio de Janeiro. Ao longo 
de 2018, a unidade fabril alcançou redução de 35% no 
consumo de gás natural e de 20% no consumo de água. 

A fábrica também vem colhendo frutos da aplicação 
do modelo Lean (produção enxuta) nos diversos 
processos e áreas, buscando o uso mais efi ciente 
possível dos recursos e o controle de desperdícios e 
variações. 

Outro avanço ao longo de 2018 foi a introdução na
unidade fabril do conceito de zero defeito, reduzindo 
desperdícios de processo e recursos. Esse novo
modo de produzir permitiu aumento do volume de 
produção de 10% no ano passado, com redução
de 20% dos desvios de processo.  

Também houve melhoria da efi ciência da unidade fabril 
a partir de uma ação que reuniu e premiou as melhores 
soluções apresentadas por colaboradores. Uma das 
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ideias premiadas garantiu que todas 
as fi tas PET — tanto de embalagens de 
Mabthera® e Herceptin®, quanto as 
usadas na amarração de frascos PET e 
pallets de exportação — passassem a 
ser reutilizadas. A iniciativa reduziu o 
volume de resíduos descartados. 

Na gestão ambiental, os campos de 
recursos hídricos, geração de resíduos 
e consumo de energia concentram boa 
parte das iniciativas da Roche no Brasil. 
Na divisão industrial, a companhia 
monitora indicadores mensalmente e 
estuda investimentos capazes de 
reduzir a pegada ambiental do negócio, 
em especial em relação a recursos 
naturais não renováveis e à ampliação 
do uso de energias renováveis.

A empresa também estabelece valores 
mínimos de rendimento de lotes, de 
acordo com o produto e a fase de 
processo, visando menor desperdício de 
materiais em suas operações. 
São realizadas também auditorias 

externas pelo menos duas vezes ao ano, 
por meio de empresa contratada e da 
manutenção do sistema ISO 14.001. 
Na sede, os indicadores são 
monitorados pela área de Saúde 
e Segurança do Trabalho e  também 
há auditorias internas e externas. 

Ao longo do ano, houve a continuidade 
da parceria com o portal eCycle, que 
contribui para minimizar o problema do 
descarte incorreto de medicamentos, 
com a divulgação de informações sobre 
como o processo deve ser feito, além 
de apresentar os pontos de coleta 
em todo o território brasileiro. 

A relevância do tema para a saúde 
pública fez que com a ferramenta 
registrasse, no último ano, aumento de 
188% na busca por informações sobre 
descarte de medicamentos, para 5.592 
consultas. No mesmo período, o número 
de postos mapeados cresceu 56%, para 
1.250. A página de consulta do projeto 
teve 42.890 visitas em 2018. 

Projeto Impressão Consciente

Outro tema trabalhado pela Roche 
Farma é conscientizar os colaboradores 
sobre a importância do uso racional 
de impressoras. Em julho de 2018, foi 
iniciado o projeto de mapeamento 
das demandas de impressão dos 
funcionários em todas as áreas. 

A iniciativa da companhia permitiu
que o número de impressoras fosse 
reduzido de 46 para 30 unidades 
na sede em São Paulo e de
50 para 44 na unidade fabril no Rio de 
Janeiro.

Ao ter que caminhar mais para 
utilizar uma impressora corporativa, 
o volume de cópias na unidade 
Farmacêutica, tanto na sede quanto 
na fábrica no Rio de Janeiro, foi 
reduzido de 2 milhões, no segundo 
semestre de 2017, para 1,6 milhão, 
no mesmo período de 2018, com 
redução de 21,5%.
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Água
103-2, 306-1 

A gestão do consumo e o uso efi ciente 
da água são uma prioridade para a Roche 
que se intensifi cou desde a crise hídrica 
ocorrida entre os anos de 2014 e 2016. Para 
fazer frente a esse desafi o, a empresa adota 
contínuas ações que buscam a redução da 
utilização do recurso. Entre elas, medidas 
de conscientização dos colaboradores e 
investimento em tecnologias mais efi cientes. 

A fábrica da Roche no Rio de Janeiro 
busca reduzir seu consumo de água por 
meio de melhorias no processo produtivo, 
campanhas educacionais e no tratamento 
interno de água para reúso na jardinagem, 
sanitários e na torre de resfriamento. As 
medidas permitiram que ao longo de 2018 
a unidade superasse a meta de 10% de 
utilização de água de reúso e atingisse um 
patamar de 16%.  Foram reusados, ao todo, 
22% do volume captado. 

Na unidade fabril, todo o efl uente industrial 
e sanitário passa por tratamento antes 
do esgotamento. Em São Paulo, na sede 

administrativa, há um sistema de 
captação de água de chuva para a 
irrigação de toda a área verde externa, 
localizada no entorno dos prédios. 

Resíduos
GRI 103-2; 306-2 

A Roche tem como diretriz em sua 
produção diminuir a demanda por 
matérias-primas, fortalecer a reciclagem 
e ampliar o reaproveitamento nos 
processos, além de controlar a 
destinação adequada de materiais. A 
estratégia envolve a construção de um 
modelo de logística reversa: a Farma, 
em parceria com distribuidores, mantém 
um acordo de devolução de produtos 
vencidos para o centro de distribuição 
de Anápolis (GO) – de onde é feito 
o descarte, em linha com as normas 
sanitárias vigentes no Brasil. 

A unidade fabril da Roche no Brasil 
segue diretriz que abrange aspectos 
de cumprimento de todas as regras e 
regulamentos aplicáveis   de gestão e 
transporte de resíduos; defi nição de 

funções e responsabilidades e boas 
práticas; defi nição de tipos de resíduos 
e suas correspondentes alternativas de 
gestão, incluindo resíduos que requerem 
atenção e atendimento especial. Todos 
os parâmetros são monitorados e 
atendidos. O objetivo é diminuir a 
demanda por matérias-primas, fortalecer 
a reciclagem e o reaproveitamento nos 
processos e controlar a destinação 
adequada de materiais. 

Um dos ganhos mais signifi cativos 
ao longo de 2018 foi a evolução do 
programa Aterro Zero, quando a 
totalidade dos paletes descartados 
foram direcionados ao mercado e o 
dinheiro arrecadado foi reinvestido 
em projetos ambientais. Em 2018, a 
disposição de resíduos não perigosos 
para a reciclagem cresceu 47%, para 
17,8 toneladas, e a quantidade destes 
resíduos para aterros apresentou queda 
de 8% ou 10 toneladas. 

Outro avanço foi a instalação de um 
equipamento para a compostagem de 
todos os resíduos orgânicos gerados 
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pelo restaurante na sede, em São Paulo, produzindo adubo 
e eliminando o envio deste resíduo orgânico ao aterro. 

Energia  
GRI 103-2, 302-1 

Um aspecto essencial da gestão ambiental da Roche Brasil 
é a demanda por energia, em especial para o processo 
produtivo da planta no Rio de Janeiro. Questões como 
ameaça de racionamento ou oscilação de preços, bem 
acima da inflação nos últimos anos, apresentam risco para 
a continuidade dos negócios e recebem ações preventivas 
e de busca de eficiência. O tema também é monitorado 
pela importância dada às emissões de gases de efeito 
estufa. Por isso, a Roche estabelece metas ousadas, como 
alcançar redução de 15% até 2025, em relação a 2015. 

Os dados de utilização de recursos renováveis e não 
renováveis são monitorados continuamente, de acordo 
com os diversos combustíveis utilizados (energia elétrica, 
óleo diesel, gás, etanol, querosene consumido por aviões 
em viagens etc.).  Entre as ações adotadas nos últimos 
anos na empresa, destacam-se a adoção da iluminação 
por lâmpadas de LED; campanhas de conscientização 
de colaboradores; melhoria de gestão dos sistemas de 
monitoramento e acionamento de sistemas de  
ar-condicionado; e o emprego de tecnologias 
eficientes para reuniões. 

2016 2017 2018

Disposição de resíduos perigosos
Em toneladas

Incineração  
(queima de massa)

Total

9

81

46

114

Coprocessamento 7268 76,1

6

82,1

2016 2017 2018

Disposição de resíduos não perigosos
Em toneladas

Reciclagem

Aterro

Incineração  
(queima de massa)

Outras destinações

Compostagem

Total

256

916

0,52

–

–

1.172,52

207

1.763

114

–

–

2.084

231,8

506

171,1

174

111

1.193,9
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A empresa conseguiu reduzir o gasto de energia de 
fontes não renováveis de todos os tipos, exceto pelo 
aumento do emprego do diesel no conjunto de geradores 
(devido à queda do fornecimento de energia por parte da 
concessionária) e do gasto de querosene, devido a viagens 
aéreas. O total de energia consumida, de fontes renováveis 
e não renováveis, no entanto, teve redução de quase 72%. 
A meta global da Roche é reduzir o consumo de energia 
por colaborador (15%) no período de 2015 a 2025 e 
diminuir o número de viagens de negócio. 

Consumo de combustíveis de fontes renováveis  
em GJ

Consumo de combustíveis de fontes 
não renováveis em GJ

Hidráulica 
(hidrelétrica) 

Álcool 
etílico hidratado 

Total

56.308 

20,3

56.409,3 

73.931 

55

76.181  

Álcool 
etílico anidro 81¹ 2.195  138

55.936,8 

101,8 

56.176,6

¹ Não houve redução considerável de consumo, entretanto, há uma diferença possivelmente causada por um fator de 
conversão. A empresa mudou a forma de reporte global e isso pode estar originando uma grande variação no número. 

Total de energia consumida
em GJ

Combustíveis 
de fontes 
não renováveis 

Óleo diesel 
142.081,24 

924,40¹ 
103.253  

1.462
37.328,1

810

Gasolina (veículos/frota) 34.472,05² 24.960  10.922,91 4

GLP (cozinha e chuveiros) 

Querosene (viagens aéreas) 

29.595,52

74.824,23³ 

142.081,24 

36.612

40.219  

103.253  

256,9 ³

52.186,2 

64.176,01 

¹ Em 2018, houve mais interrupções de fornecimento de energia elétrica, gerando maior consumo de óleo diesel 
para abastecimento de geradores. Ao mesmo tempo, durante o ano de 2017, número menor de veículos foi 
abastecido com óleo diesel do que em 2016. ² Devido ao custo e à efi ciência, colaboradores usaram mais gasolina 
do que outros combustíveis em 2017.  ³ Reporte da DIF (RJ) junto ao total de energia consumida – não renovável 
4 Na comparação com 2016, as viagens comerciais cresceram devido à estratégia de negócios para 2017. 

Combustíveis 
de fontes 
renováveis 

Total

56.409,30 

216.547,48 

76.181  

358.868  

Energia 
consumida

18.073,94 179.434  11.699,9

56.176,60 

105.204,8 
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Emissões  
103-2, 305-1  

A Roche trabalha com uma meta global 
de redução de 15% das emissões 
de gases do efeito estufa até 2025, 
considerando seu desempenho em 
2015. Além da matriz energética, são 
considerados aspectos como as fontes 
de energia adotadas (caldeiras da 
fábrica, veículos da frota utilizados pelos 
empregados, gás carbônico resultante 
do tratamento de efl uentes,  combustível 
usado em viagens aéreas, gás GLP que 
abastece o restaurante e o óleo diesel 
dos geradores, entre outras).  

Por questões ambientais, todas as 
exaustões de processo produtivo da 
unidade fabril são direcionadas a fi ltros 
HEPA, que reduzem em mais de 99% 
os particulados no ar. Em relação à 
emissão de CO2, há busca constante por 
melhoria de efi ciência e consequente 
redução de consumo. 

Em 2018 foi implementado um plano 
de melhorias com objetivo de redução 
de consumo de gás natural. No caso da 

fábrica, o gás natural é o maior emissor 
de gás carbônico, uma vez que, em 
quase sua totalidade, ele é utilizado em 
caldeiras para geração de vapor. 
A redução considerável no consumo 
de gás natural ao longo do 
ano foi obtida por meio de medidas 
como otimização de setpoint 
de desumidifi cador, otimização 
de uso da caldeira e atualização do 
sistema supervisório de caldeira. 

Emissões diretas de gases 
de efeito estufa  
Em t CO₂ equivalente 

2016 2017 2018

10.535  

6.746,2 

1.590,1

Resultado fi nanceiro 

O desempenho da Roche ao longo de 
2018 foi positivo em todos os aspectos. 
O faturamento global da empresa 
registrou 56,846 bilhões de francos 
suíços, com crescimento de 7% em 
relação ao ano anterior.  O resultado foi 
impulsionado pelas vendas do Ocrevus® 
(ocrelizumabe), para o tratamento das 
formas remitente recorrente e primária 
progressiva da esclerose múltipla.

O medicamento é a primeira terapia 
biológica que mostra redução do risco 
de surtos e progressão da doença e é 
considerado o produto cujo lançamento 
teve o maior sucesso na história da 
Roche. A aprovação foi realizada pela 
Anvisa em 2018 e o medicamento será 
lançado em 2019.

No Brasil, as três unidades tiveram 
faturamento de R$ 4,305 bilhões em 2018. 
A Roche Farma apresentou crescimento 
de 10% em relação ao ano anterior, 
com faturamento de R$ 3,4 bilhões — 
sendo 32% das vendas realizadas junto 
ao setor público e 68% para o sistema 



privado. O faturamento da unidade Roche 
Diagnóstica atingiu R$ 639,1 milhões — 
desconsiderando vendas ocasionais de 
instrumentos — com crescimento de 
7,6%, e o da Roche Diabetes Care atingiu 
R$ 266 milhões.

O crescimento da unidade Farmacêutica 
foi resultado do robusto portfólio de 
inovação no País, estimulado, em grande 
parte, pela terapia contra o câncer de mama 
metastático, Perjeta® (pertuzumabe), que 
cresceu 51% no mercado privado, e em 
estratégias públicas regionais.

Mais de 206 mil pacientes tiveram acesso 
aos tratamentos inovadores da Roche ao 
longo de 2018, resultado do compromisso 
da empresa com o desenvolvimento da 
pesquisa clínica. O investimento  
da Farmacêutica no País nesta área 
atingiu R$ 188 milhões em 2018  
e R$ 430 milhões nos últimos anos. 

Outro medicamento aprovado pela  
Anvisa é o Hemcibra® (emicizumabe), 
que deverá transformar a terapia da 
hemofilia A. Devido a resultados positivos 
em estudos e redução significativa  
dos episódios de sangramento, é crucial 

para pacientes que a terapia seja 
oferecida pelo SUS, onde é feito no  
País todo o tratamento da doença.
Em oncologia, a afiliada brasileira ampliou 
o tratamento do câncer de mama com 
a aprovação para uso de Perjeta® 
(pertuzumabe) em uma nova indicação 
no tratamento (pós-cirúrgico) em casos 
de câncer inicial HER2+.

A inovação do portfólio também foi 
essencial para o resultado da divisão 
Diagnóstica no País. Ao longo de 2018, 
houve destaque para a renovação de 
contratos com grandes clientes. A 
expectativa para 2019 é bastante positiva, 
com o mercado em expansão, devido a 
fortes investimentos

Na Diabetes Care, 2018 foi o terceiro 
ano consecutivo de metas superadas. 
Parte dos ganhos ao longo de 2018 é 
resultado da nova estrutura, criada a  
partir da autonomia operacional.  
O foco de uma equipe exclusiva gerou 
valor ao negócio, com os colaboradores 
mais próximos da realidade dos clientes,  
o que gera novas oportunidades de 
negócios e maior agilidade 
 à companhia. 

77
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Prêmios e certifi cações 

A Roche acumula diversas premiações 
ao longo de sua história. Uma das mais 
signifi cativas é a de ser considerada, ano 
após ano, a mais sustentável do mundo 
pelo Índice Dow Jones de Sustentabilidade 
na última década. O reconhecimento é 
resultado de avaliações sistemáticas de 
sustentabilidade corporativa, que abrange 
critérios econômicos, ambientais e sociais.  

No Brasil, ao longo de 2018, as unidades 
da Roche acumularam diversos 
reconhecimentos. Algumas das premiações 
registradas durante o ano são:

FARMACÊUTICA 

17ª colocada entre as 45 Melhores 
Empresas Para Começar a Carreira 
(Exame): A maior revista de negócios do 
país ouviu 12.185 estagiários para avaliar 
sua satisfação em relação às empresas. A 
premiação conta com parceria da Fundação 
Instituto de Administração (FIA).

1ª colocada na categoria 
Farmacêutica na As Melhores 
da Dinheiro (IstoÉ Dinheiro): A 
premiação é referência no mercado 
editorial brasileiro e reconhece a 
atuação e o desempenho de companhias
de 26 setores.      

Destaque na categoria Saúde 
em “Empresas que Melhor se 
Comunicam com Jornalistas”: 
O prêmio do Centro de Estudos da 
Comunicação e pela revista Negócios 
da Comunicação reconhece o 
tratamento à imprensa quanto a 
acesso, disponibilização e facilidade de 
apuração de informações. 

Entre as cinco melhores indústrias 
farmacêuticas da Época Negócios 
360º: A revista Época Negócios elegeu 
as 337 melhores empresas do país, 
a partir de critérios de desempenho 
fi nanceiro, pessoas, inovação, 
sustentabilidade, visão de futuro e 
governança corporativa, e destacou 

a Roche nos parâmetros governança 
corporativa e pessoas. 

Destaque na categoria Farmacêutica 
da Empresas Mais (Estadão): A partir 
da análise de 23 setores da economia, 
o índice elenca as cem empresas que 
mais infl uenciaram seus segmentos
de mercado.  

26º lugar na classifi cação 
geral e entre as cinco melhores 
empresas da categoria 
Farmacêuticas Great Place To Work: 
O ranking da revista Época destaca, 
a partir da opinião de funcionários, 
as 150 melhores empresas para se 
trabalhar no Brasil. 

13ª colocada na Great 
Place To Work Mulher: O ranking 
publicado pela revista Época 
elenca as 40 empresas — de grande 
e médio porte — que contam 
com boas práticas e estimulam 
a liderança feminina. 
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Destaque no Guia Exame de 
Sustentabilidade: O levantamento 
elaborado pela Fundação Getúlio Vargas 
e publicado pela revista Exame ranqueia 
77 empresas-modelo em 19 setores. 

As mais notáveis do setor 
farmacêutico: O ranking é publicado 
pela revista Consumidor Moderno 
(Grupo Padrão) 

4º lugar no setor Farmacêutico no 
Guia Maiores e Melhores: A revista 
Exame elabora o ranking das mil maiores 
empresas do país 

1º lugar na categoria Químicos e 
Farmacêuticos - Prêmio Reclame 
Aqui: Liderança entre empresas do 
setor químico e farmacêutico, no 
reconhecimento do site e da revista 
Época às companhias que fazem um 
bom atendimento ao consumidor. 

Top 5 da categoria Farmacêutica 
e Ciências da Vida - 
Valor Inovação Brasil: A Strategy&, 
consultoria estratégica do 

Network PwC, e o jornal Valor 
Econômico elegem as empresas 
mais inovadoras do país em cada um 
dos 21 segmentos avaliados. 

Entre as dez melhores do setor 
Farmacêutico e Cosméticos - 
Valor 1000: O Valor Econômico elabora 
o ranking com as mil maiores empresas 
do país. 

Top of Mind RH (Fênix Editora): A 
publicação elegeu Denise Horato
no top 5 de dirigentes de RH.  

Os 10 RHs Mais Admirados do Brasil 
(Gestão RH): A revista destacou a 
diretora da Roche Farma Denise Horato.

DIAGNÓSTICA

20º lugar dentre as melhores 
empresas para se trabalhar 
na  categoria Médias Empresas 
Multinacionais: No ranking publicado 
pela revista Época, a empresa subiu 
três posições e esteve presente entre as 
melhores avaliadas pela quinta vez.

Melhor Fornecedor: A unidade foi 
reconhecida como o Melhor Fornecedor 
de Insumos pelo Programa de Excelência 
em Relacionamento com a Cadeia de 
Fornecedores (PERC), do Grupo Fleury. 
Foi a sexta fez que a Diagnóstica teve 
destaque na premiação.

TOP Credinfar: A unidade obteve 
liderança na categoria Evolução 
de Performance, que reconhece as 
empresas que mais contribuíram com 
dados de crédito e cobrança sobre 
os setores Farmacêutico, Cosméticos, 
Agroveterinário e afi ns.
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103-3 Evolução da forma de gestão 

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 

206-1 Ações judiciais movidas por 
concorrência desleal, práticas de 
truste e monopólio 

16

7, 12

6

302-1 Consumo de energia dentro 
da organização 

303-3 Água reciclada e reutilizada 

103-1 Explicação do tema material 
e seus limites 

103-1 Explicação do tema material 
e seus limites 

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 

103-3 Evolução da forma de gestão 
305-1 Emissões diretas de gases de 
efeito estufa —GEE (Escopo 1) 

7,13

GRI 306: Efl uentes e 
resíduos 2016 

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 

26-29

26-29

33

26-29

26-29, 74 e 75
26-29

74 e 75

26-29

26-29

26-29

26-29

26-29 e 76
26-29

76

26-29

73

26-29 e 33
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GRI 306: Efl uentes e 
resíduos 2016 

GRI 403: Saúde 
e segurança  
ocupacional 2018 

GRI 404: Treinamento e 
educação 2016 

103-3 Evolução da forma de gestão 

103-3 Evolução da forma de gestão 

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 

12

3, 8

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

403-2 Tipos de lesões, taxas de lesões, 
doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e número de mortes 
relacionadas ao trabalho 

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 

GRI 405: Diversidade 
e igualdade de 
oportunidade 2016 

103-3 Evolução da forma de gestão 

103-3 Evolução da forma de gestão 

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 

404-1 Média de horas de treinamento 
por ano por empregado 4, 8

5, 10
405-2 Diversidade dos grupos responsáveis 
pela governança e da força de trabalho 

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 

26-29, 73 e 74

73 e 74

26-29

26-29 e 57
26-29

57

26-29

26-29 e 54-56

26-29

54-56

26-29

26-29 e 50-53

50-53

26-29

26-29
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GRI 414: Avaliação de 
fornecedores em práticas 
trabalhistas 2016 

GRI 416: Saúde e 
segurança do cliente 
2016 

103-3 Evolução da forma de gestão 

103-3 Evolução da forma de gestão 

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 

12
414-1 Novos fornecedores selecionados 
com base em critérios sociais 

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 

103-1 Explicação do tema material e 
seus limites 

GRI 417: Rotulagem de 
produtos e serviços 2016 

103-3 Evolução da forma de gestão 

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 

416-2 Casos de não conformidade 
relacionados aos impactos causados 
por produtos e serviços na saúde e 
segurança 

Nenhuma das três divisões — 
Farma e Diabetes Care — da 
Roche não identifi caram 
qualquer não cumprimento a 
regulamentos durante o 
período de relato.  3

103-1 Explicação do tema material 
e seus limites 

Na Roche Farma, há uma 
área de compliance, ligada 
à Diretoria Médica, que 
acompanha os principais 
indicadores da área, com 
o objetivo de assegurar 
o cumprimento dos 
procedimentos internos e a 

417-1 Exigências para informações e 
rotulagem de produtos e serviços 

26-29

26-29, 36 e 37

26-29

36-37

26-29

26-29

26-29

26-29 e 33-35

26-29

26-29, 33-35 e 41-43
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3

aplicação dos treinamentos 
necessários. A rotulagem faz 
parte das responsabilidades 
primárias das pessoas 
envolvidas nessas atividades. 
Na Diagnóstica e na Diabetes 
Care, todas as categorias 
atendem às políticas aplicáveis 
em seus respectivos setores. 

GRI 417: Rotulagem de 
produtos e serviços 2016 

GRI 419: Conformidade 
socioeconômica 2016 

103-3 Evolução da forma de gestão 

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes 

A divisão Farma recebeu 
quatro processos 
administrativos, totalizando 
R$2.717.289,57, que referem-
se à suposta venda de 
medicamento ao órgão 
público com preço superior 
ou permitido, sem aplicação 
do CAP; e ao processo 
que solicita a anulação da 
multa aplicada pela Anvisa 
referente à propaganda do 
medicamento Flanax. Todos 
os processos são anteriores 
a 2015 e ainda estão em 
andamento, sem decisão fi nal. 16

419-1 Não conformidade com leis e 
regulamentos sociais e econômicos 

103-1 Explicação do tema material 
e seus limites 26-29

26-29 e 30-33

26-29
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2018Descrição 2017

em milhares de reais

1. Receitas

1.1 Vendas de mercadoria, produtos e serviços 

(3.657.643)(3.912.416)

(3.461.375)(3.743.184)
1.2 Outras Receitas (194.304)(204.883)
1.3 Receitas relativas a construção de próprio ativo --
1.4 Perdas estimadas c/ créditos de liquidação duvidosa - Reversão / Constituição (1.964)35.651 

2. Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI) 

2.1 Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos

2.693.847 2.985.651 

3. Valor adicionado bruto (1-2) (963.796)(926.764)

4. Depreciação, amortização e exaustão 25.061 31.439 

5. Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4) (938.735)(895.325)

6. Valor adicionado recebido em transferência (40.325)(29.675)

2.426.256 2.701.559 
2.2 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 267.591 284.092 
2.3 Perda / Recuperação de valores ativos --

6.1 Resultado de equivalência patrimonial --
6.2 Receitas financeiras (40.325)(29.675)
6.3 Outras --

2.4 Outras --

Anexo I
Demonstração de Valor Adicionado (DVA)
Roche Farma
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2018Descrição 2017

em milhares de reais

7. Valor adicionado total a distribuir (5+6) (979.060)(925.000)

8. Distribuição do valor adicionado

8.1 Pessoal

979.059 925.000 

304.849 321.260 
8.1.1 Remuneração Direta 233.939 247.451 
8.1.2 Benefícios 48.74050.489

8.2 Impostos, taxas e contribuições 213.978202.413
8.2.1 Federais 211.815200.427
8.2.2 Estaduais 265180

8.1.3 F.G.T.S 22.16923.319

8.2.3 Municipais 1.8971.806
8.3 Remuneração de capitais de terceiros 44.77039.501

8.3.2 Aluguéis 18.96118.682
8.3.3 Outras --
8.4 Outras 415.463361.827

8.3.1 Juros 25.80920.819

8.4.1 Remuneração de capitais próprios 121.159127.498
8.4.2 Dividendos --
8.4.3 Lucros retidos / Prejuízo do exercício 294.304234.329

Anexo I
Demonstração de Valor Adicionado (DVA)
Roche Farma
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