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Apresentação do relatório
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A Roche Brasil apresenta o seu
Relatório de Sustentabilidade 2019,
no qual compartilha com seus públicos
interessados a maneira como a empresa
endereçou os desafios da gestão da
sua sustentabilidade, seu desempenho
e visão de longo prazo para continuar
exercendo o seu papel de atender as
necessidades dos pacientes, colocandoos no centro do processo.
Neste ano, a opção foi por manter
a organização do conteúdo em três
capítulos – Somos Roche, Nossa
Atuação e Nosso Desempenho –,
como já havia ocorrido na edição de
2018. No primeiro capítulo, Somos
Roche, são apresentados o Grupo
Roche, as empresas que o compõem
e sua operação no Brasil, além da
estrutura de governança que o orienta,
assim como os seus compromissos com
o desenvolvimento sustentável, com a

Ética, Integridade e Compliance, e com a
atuação da empresa em diversas frentes
de relacionamento em favor da melhoria
do sistema de saúde e do maior acesso
dos pacientes aos tratamentos.

Este relatório foi desenvolvido de acordo
com a metodologia GRI Standards:
opção essencial, com base na matriz de
materialidade da Roche Brasil, assim
como em sua visão de sustentabilidade,
o propósito do grupo e o trabalho
para torná-lo efetivo e integrado
aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) das Nações Unidas.
Aos compartilhar essas ações, a Roche
reforça seu esforço para comunicação
transparente e ética com todas as partes
interessadas de nossa empresa.

No segundo capítulo, Nossa Atuação,
descreve-se as práticas de ampliação
de acesso à saúde, inovação e
valorização das pessoas. Em Nosso
Desempenho, são apresentados os
resultados em temas estratégicos,
divididos nos aspectos ambiental,
social e econômico.
Esses capítulos estão unificados
sob o tema “Medicina Personalizada:
o paciente no centro das decisões”,
que representa o atual momento vivido
pela Roche e sua cadeia de valor, a
partir do desafio de fornecer soluções
cada vez mais eficazes para tratar cada
um dos pacientes.

DÚVIDAS SOBRE AS INFORMAÇÕES PODEM SER
ESCLARECIDAS VIA E-MAIL, PELO ENDEREÇO
BRAZIL.RESPONSABILIDADE_SOCIAL@ROCHE.COM.
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O ano de 2019 marcou mais uma
etapa no processo de transformação
que a Roche vive globalmente e no
Brasil. Ao longo do ano, aprimoramos
conceitos, revimos nossos processos
e aperfeiçoamos a maneira como
trabalhamos para criar não apenas
produtos, mas soluções customizadas
de saúde.

Com o paciente no centro do processo,
reforçamos nosso foco na medicina
personalizada e de precisão ao mesmo
tempo em que investimos fortemente na
criação de uma cultura de inovação com
nossos colaboradores, capacitandoos em métodos ágeis, para agregar
valor ao negócio e dar autonomia
para tomada de decisão. Nas três

divisões, temos fomentado um ambiente
mais colaborativo e multidisciplinar,
repensado as funcionalidades de cargos
e papéis para que os times estejam mais
aptos a interagir com essa nova maneira
de trabalho.
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Desta forma, nos preparamos para
liderar e influenciar movimentos
importantes na saúde para
continuarmos impactando cada vez
mais a vida dos nossos pacientes. Ao
unirmos os 120 anos de conhecimento
em saúde, a inovação em tecnologia e a
ciência de dados, conseguimos oferecer
um melhor suporte para tomadas de
decisões clínicas mais eficazes. Nossos
testes genômicos e soluções para
análise de dados de vida real auxiliam
profissionais da saúde a terem uma
visão holística do paciente, identificando
alterações genéticas e gerando uma
melhor compreensão da base molecular
causadora das doenças. As terapias
gênicas são promissoras para uma série
de doenças raras e, pelos próximos
anos, pretendemos reforçar nossa
presença e expandir nosso portfólio de
testes e ativos terapêuticos nessa área.
Ter o foco no paciente é também
colaborar com stakeholders para
ampliar o acesso a inovações médicas
e promover sustentabilidade ao sistema
de saúde. Tão importante quanto gerar
inovação em saúde é traçar estratégias
para redefinir conceitos sobre como

Destaques

Somos Roche

Nossa atuação

Um forte exemplo desta abordagem é
o Navify Tumor Board, plataforma em
núvem que vem transformado a maneira
que equipes multidisciplinares cuidam
da jornada de pacientes oncológicos.
Capaz de integrar com segurança dados
relevantes de cada paciente, reunindo
estudos e literaturas pertinentes ao
caso, a solução digital oferece uma
visão ampla do paciente para tomadas
de decisões mais efetivas, trazendo
agilidade ao manejo de pacientes com
câncer e impactando diretamente a
melhor resposta ao tratamento e sua
qualidade de vida. Sua utilização reduz
em 53% o tempo gasto na preparação
do Tumor Board.

melhoramos a vida dos pacientes.
A consciência do poder que
temos como importante player de
transformação é que nos trouxe até
aqui. Somos hoje a maior empresa
de biotecnologia do mundo, líderes
no setor de diagnóstico in vitro, com
uma atuação pautada pelos mais altos
padrões de qualidade e segurança.
Nosso compromisso é oferecer
agora soluções que nossos pacientes
precisarão no futuro, trazendo a
inovação em nosso DNA, vivendo
diariamente nossos valores de
integridade, coragem e paixão.
Reforçando o conceito de medicina
personalizada ao nosso negócio,
queremos garantir que a triagem,
o diagnóstico, o tratamento e até a
prevenção de doenças mudem a vida
das pessoas de maneira mais rápida e
eficaz - proporcionando o tratamento
certo para o paciente certo, na hora
certa. Buscamos romper barreiras de
acesso, unindo forças continuamente
com stakeholders estratégicos, afinal as
parcerias são a base do nosso sucesso e
da construção de um sistema de saúde
mais eficiente e sustentável.

Acreditamos que nossos colaboradores
são ativo fundamental para crescermos
com consistência, qualidade e
segurança. Por isso, dedicamos nossos
esforços para oferecer um ambiente
de respeito, valorização, crescimento,
capacitação e desenvolvimento
pessoal e profissional dos nossos
talentos. Iniciativas como o programa
de Mindfulness, o horário flexível de
trabalho e o pacote de remuneração
diferenciado reforçam nosso
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compromisso em tornar a Roche o
melhor lugar para se trabalhar. Como
resultado, pelo oitavo ano consecutivo,
a divisão Farmacêutica foi reconhecida
pelo Great Place to Work como uma das
melhores empresas para se trabalhar
no Brasil.
Em linha com essa jornada de
transformação, em novembro, fizemos
uma alteração na governança da divisão
Farma e consolidamos as diretorias
de Acesso e Médica. Entendemos
que nesse contexto da medicina
personalizada e para continuarmos
evoluindo de forma integrada, ambas as
áreas são indissociáveis. Com soluções
cada vez mais disruptivas e rápidas,
todos os novos serviços e tratamentos
devem ser pensado e implementados
juntos, com o olhar transversal para o
acesso à saúde.
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Como direcionamento global da
companhia, focamos nossos esforços
em patologias de alta complexidade
nas áreas de oncologia, imunologia,
doenças infecciosas, oftalmologia
e neurociência. Por conta disso,
anunciamos o encerramento das
atividades da fábrica no Rio de
Janeiro, que produz medicamentos
de baixa complexidade e alto volume
de produção. Desde o início de 2019
temos nos preparado para essa decisão
externa e internamente, dando todo
o suporte a nossos funcionários para
essa nova fase que se iniciará em suas
vidas nos próximos anos. O processo
está sendo conduzido lentamente e
será concluído até 2024. Continuaremos
abastecendo nossos mercados,
entretanto a produção será assumida
por outros laboratórios farmacêuticos.
Estamos passando por tempos
desafiadores e mesmo com o cenário
econômico brasileiro - que ainda
não conseguiu sair da recessão dos
últimos anos -, e com a chegada dos
biossimilares no mercado brasileiro,
conseguimos colher bons frutos em 2019.

Destaques

Somos Roche

A divisão Farmacêutica alcançou
R$ 3,5 bilhões, com 4% de crescimento
na comparação com 2018, como resultado
da indicação de novos tratamentos
aprovados e da grande penetração
nos sistemas público e privado.
A Diagnóstica cresceu 5,03%,
alcançando R$ 671,8 milhões em vendas,
graças a consolidação das parcerias
de longo prazo e novos modelos de
negócios, além da incorporação de
biomarcadores de alto valor médico que
geram um alto impacto na sociedade.
E a Diabetes Care, em seu terceiro
ano de autonomia operacional,
enfrentou um mercado em grande
evolução, com a entrada de novas
empresas, mas conseguiu ainda
superar as expectativas. Dois
dispositivos medidores de glicose
ficaram no ranking de vendas:
o Accu-Chek Guide, grande lançamento
do ano que hoje é considerado o
glicosímetro mais preciso do mercado;
e o Accu-Chek Active – que já está
consolidado no mercado e é o modelo
mais vendido da empresa.
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Não podemos deixar de citar, ainda,
outras conquistas importantes que
marcaram o ano: a incorporação do
Hemcibra® (emicizumabe) no Sistema
Único de Saúde para pacientes com
hemofilia A e inibidores do Fator
VIII, que são resistentes à terapia de
imunotolerância; e a indicação do
TECENTRIQ® (atezolizumabe) para o
tratamento de primeira linha do câncer
de pulmão não pequenas células, e
do câncer de mama triplo negativo.
Com essas novas opções terapêuticas
conseguimos atingir mais pacientes,
ratificando o nosso compromisso de
cuidar da vida das pessoas.

e parceiros nesse trabalho conjunto
de não deixar nenhum paciente para
trás. Temos coragem de inovar e propor
soluções que agreguem valor.

Temos orgulho de quem somos, do
que fazemos e de como fazemos.
Somos muitos, trabalhando como
um, não somente aqui no Brasil, mas
em todo o mundo. Para seguirmos
atendendo as necessidades dos
pacientes e entregarmos saúde,
apostamos na inovação disruptiva,
no aprimoramento de processos e
tecnologias, no conhecimento sobre
células e informações genéticas e no
engajamento de nossos colaboradores

BOA LEITURA.

Agradecemos aos pacientes,
colaboradores, médicos e parceiros que
nos acompanham nessa jornada e pela
dedicação empregada à reflexão tática
e estratégica que garante a perenidade
da Roche Brasil nesses seus 89 anos
de história. Nas próximas páginas,
apresentamos os principais projetos
e resultados de 2019 e como temos
incorporado a medicina personalizada
em nosso dia a dia.

Patrick Eckert
Presidente – Roche Farma
Antonio Vergara
Presidente – Roche Diagnóstica
Paulo Quartim Barbosa
Presidente – Roche Diabetes Care
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Destaques
Hemcibra® no SUS

Diagnóstico molecular

Em novembro de 2019, o Conitec recomendou a incorporação
do Hemcibra® (emicizumabe) no Sistema Único de Saúde para o
tratamento de pacientes com hemofilia A e inibidores do Fator VIII,
que são resistentes à terapia de imunotolerância.

Numa iniciativa inédita, cinco farmacêuticas (AstraZeneca,
Bayer, BMS, Pfizer e Roche) firmaram uma parceria e lançaram,
em novembro de 2019, o projeto Lung Mapping, que detecta
o perfil molecular de câncer de pulmão de células não pequenas
subtipo não-escamoso. A iniciativa amplia o acesso ao diagnóstico
preciso e ao tratamento mais adequado para cada paciente.
Em dois meses, foram aprovadas mais de 600 solicitações
de todas as regiões do país.

Alternativa terapêutica

Combinado com quimioterapia, o uso de Tecentriq foi aprovado para
o tratamento do câncer de mama triplo negativo - um dos tipos de
câncer mais agressivo e com pouquíssimas opções de tratamento.
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Entre as mais sustentáveis

Há 11 anos, a Roche é considerada uma das empresas mais
sustentáveis do mundo no segmento farmacêutico, biotecnológico
e de ciências da vida de acordo com o Índice Dow Jones de
Sustentabilidade (DJSI). No Brasil, pelo 3º ano consecutivo, a Roche
Farma foi reconhecida pelo Guia Exame de Sustentabilidade como
uma das empresas mais sustentáveis, com a maior pontuação entre
as farmacêuticas.

727 mi
kg de CO2

Inovação no preparo do Tumor Board

7,2 bi
litros de água

Integrando o portfólio da divisão Diagnóstica, o Navify Tumor Board
proporciona decisões mais embasadas e reduz em 53% o tempo gasto
pelos oncologistas na preparação do Tumor Board. A solução reúne
informações do paciente, estudos e literaturas pertinentes ao caso,
além de proporcionar a discussão online entre médicos.

47,7 mi

kg de lixo

Gestão da saúde com mySugr

Tendo o paciente como o principal gestor da sua saúde, o aplicativo
mySugr oferece suporte e dados reduzindo a probabilidade de
complicações do diabetes. Por meio do dispositivo, é possível
acompanhar o histórico da glicemia, variação glicêmica, quantidade
de hipo e hiperglicemias, dentre outras informações, e compartilhá-las
com o médico.

Foram poupados na Roche Brasil, no ano, pelo
uso de uma plataforma digital que proporciona
a tramitação online de documentos, evitando o
uso de papel.
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Perfil
GRI 102-1, 102-3, 102-4, 102-5, 102-7, 102-8 e 102-45

Em seus 124 anos de história,
a Roche tem uma trajetória marcada
pelo compromisso de atender as
necessidades de pacientes de forma
personalizada com tratamentos cada
vez mais inovadores. Líder global em
biotecnologia, oncologia e diagnóstico
in vitro, é pioneira em medicina
personalizada – conceito que tem

com produtos e serviços que previnem,
identificam e tratam doenças raras e de
alta complexidade. Como exemplo desse
posicionamento, a companhia destina
20% de seu faturamento anual global
para pesquisas e estudos de moléculas
que resultem em tratamentos cada vez
mais customizados e com excelência
médico-científica.

transformado sua visão de negócios
e fortalecido a geração de valor entre
seus públicos de relacionamento (leia
mais em Nossa Atuação, página 36).
Com a inovação como componente
estratégico e sustentável aos negócios,
o portfólio da Roche visa atender aos
contínuos desafios da saúde no mundo
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A Roche no mundo
LÍDER GLOBAL EM BIOTECNOLOGIA, ONCOLOGIA E DIAGNÓSTICO
IN VITRO, A ROCHE TAMBÉM SE DEDICA A ESTUDOS EM IMUNOLOGIA,
MOLÉSTIAS INFECCIOSAS, OFTALMOLOGIA E NEUROCIÊNCIA, ALÉM
DO TRATAMENTO E CUIDADO DOS PACIENTES COM DIABETES.

Fundada na Basileia, Suíça, a Roche
está presente nos cinco continentes
e em mais de cem países com suas
três frentes de atuação: Farmacêutica,
Diagnóstica e Diabetes Care. Também é
proprietária das empresas Genentech,
Flatiron Health e Foundation Medicine
e acionista majoritária da Chugai
Pharmaceutical, no Japão. Atualmente,
sua força de trabalho conta com
97.735 pessoas no mundo inteiro.

124
97.735
anos de
colaboradores
história

presente
em quase

Neste ano, a Roche celebra 89 anos
da unidade Farmacêutica no Brasil
e sua contribuição para a evolução
e o acesso à saúde no país. A divisão
Diagnóstica atua em território nacional
há quase 50 anos e a Diabetes Care
passou a ser uma divisão independente
no país há três anos.

100
países

61,5
bi
francos suíços

de faturamento
(US$ 68,3 bilhões)

A Roche no Brasil

89

A sede da Roche Brasil fica em São
Paulo (SP), no bairro Jaguaré, onde
estão as áreas administrativa das três
divisões de negócio. No Rio de Janeiro,
a Divisão Industrial Farmacêutica (DIF)
fabrica medicamentos. Em Anápolis
(GO), Itapevi (SP) e Itajaí (SC) se
localizam os três centros de distribuição
da empresa.

anos de
trajetória

1.777
colaboradores

11,7
bi
de francos suíços

investidos em P&D
(US$ 12,1 bilhões)

21
bi
de testes

72

novas moléculas
em estudo

63 mi

de pacientes tratados

conduzidos com
produtos Roche

R$
256,6
mi
224
mil
investidos
pacientes tratados
com medicamentos
Roche em 2019

em pesquisa
clínica

R$
4,4 bi
de faturamento

Segundo lugar e única multinacional entre as três primeiras
colocadas da categoria Farmacêutica do Guia Melhores e Maiores,
da Revista Exame. Essa premiação reconhece as companhias que
mais se destacaram em 20 setores da economia no Brasil.
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Princípios Roche
GRI 102-16

Foco no paciente
com serviços inovadores,
desenvolvimento de medicamentos
e testes diagnósticos, nosso
compromisso é garantir uma melhor
qualidade de vida aos pacientes.

Acesso à saúde
somos comprometidos em levar
medicamentos e testes para o máximo
de pessoas no mundo, com soluções
adaptadas para cada região
que atuamos.

Medicina personalizada
proporcionamos ao paciente um
tratamento mais eficaz, preciso e
seguro com testes de diagnóstico
e de moléculas personalizadas que
consideram cada organismo na decisão
médica e nas práticas clínicas.

Excelente ambiente de trabalho
queremos que nossos colaboradores
se sintam respeitados e valorizados
na companhia, para que esse bom
relacionamento seja cultivado, também,
entre todos os nossos parceiros
e clientes, tendo sempre como foco
o paciente.

Excelência em ciência
por meio de pesquisas, ciência, avanços
tecnológicos e inovação, nosso empenho
é identificar necessidades médicas não
atendidas que impactem a sociedade
e respondam às necessidades atuais.

Valor sustentável
acreditamos que com ética,
responsabilidade e compromisso
conseguimos criar valor para todos
os nossos públicos de relacionamento
e beneficiar a indústria, o meio ambiente
e a sociedade.
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Modelo de negócio
O que fazemos
Nossa liderança
inspirando resultados que
façam a diferença

Nosso foco
atender às necessidades de pacientes de forma
personalizada com tratamentos inovadores

Nossa característica distintiva
excelência na ciência

Nosso jeito de trabalhar
ágil e em rede

O que fornecemos
valor para todos os stakeholders

Nossa estrutura
construída para a inovação

Como gerimos
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Negócios no Brasil
GRI 102-2

Farmacêutica
A Roche Farma é a sexta maior afiliada
do grupo e, em linha com a matriz,
é líder em oncologia, ratificando
o compromisso da companhia em
desenvolver estudos e pesquisas
na área de imunoterapia do câncer
e produzir moléculas que reforcem
o sistema imunológico do paciente
- extremamente importante para a
evolução do tratamento e o combate
a tumores.
A atuação da unidade de negócio é
focada na produção de medicamentos
biotecnológicos para doenças raras e/
ou de alta complexidade, principalmente
nas áreas de neurociência, hematologia,
doenças infecciosas, oftalmologia,
oncologia e imunologia.

Como direcionador do novo cenário
da companhia, desde 2018, a divisão
Farma passou a se reportar diretamente
à matriz na Basileia, assim como já
fazem outros sete países-chave para
os negócios do grupo no mundo —
Alemanha, Canadá, China, Espanha,
França, Inglaterra e Itália. A decisão,
além de reforçar a importância da
Roche Brasil nos negócios do grupo,
proporciona mais agilidade e rapidez
na tomada de decisão e maior
protagonismo das equipes na busca
por soluções que contribuam para
ampliar a qualidade da saúde no país
e melhorar a vida das pessoas.

VISÃO:
LEVAR NOSSAS SOLUÇÕES PARA
MAIS PACIENTES, MAIS RÁPIDO.

Portfólio dos principais produtos no Brasil
Actemra®
Esbriet®
Ocrevus®
Prolopa®
Pulmozyme®
Hemcibra®
Avastin®
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Cotellic®
Erivedge®
Gazyva®
Herceptin®
Kadcyla®
Mabthera®

Perjeta®
Perjeta Her®
Tarceva®
Tecentriq®
Xeloda®
Zelboraf®
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Diagnóstica
Altamente tecnológicas e cada vez
mais digitais, as soluções unem
dados, recursos e pessoas para
fornecer cenários baseados em valor,
contribuindo para a transformação das
organizações de saúde e o alcance de
melhores resultados, num cenário que
mais de 70% das decisões médicas são
influenciadas por testes diagnósticos.

Líder mundial em diagnósticos in vitro,
a Roche Diagnóstica oferece portfólio
completo para todas as especialidades
laboratoriais, por meio de soluções
e serviços integrados que auxiliam o
rastreio, diagnóstico, prognóstico e
monitoramento de doenças, apoiando
toda a jornada do paciente.
Investir em pesquisa e desenvolvimento
para que a ciência continue evoluindo e
criar novas soluções e tecnologias para
aprimorar as análises clínicas é o ponto
de partida da Roche Diagnóstica. Mas
além de liderar a inovação no mercado
diagnóstico, a organização dedica-se
a criar oportunidades para gerar mais
conhecimento a fim de garantir a melhor
gestão da saúde e para ampliar o acesso
a suas tecnologias de ponta.

Atuando em um modelo importador
e distribuidor de equipamentos e
produtos, seus testes mais rápidos,
precisos e seguros aumentam a
produtividade de laboratórios, hospitais
e clínicas, proporcionam melhor
eficiência do recurso financeiro e
refletem diretamente no acesso à saúde.
A empresa oferece, ainda, consultoria
em saúde para aprimorar o sistema
de gestão e projetos de automação
laboratorial integrada.
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A Roche está comprometida em
aprimorar a gestão da saúde das
pessoas, proporcionando uma melhor
medicina de precisão. Sua busca
constante por formas de ampliar o
acesso a soluções em saúde de alta
qualidade que aproximam clientes,
profissionais de saúde e população
às tecnologias de ponta oferecidas
pela empresa globalmente. A empresa
acredita que mais conhecimento gera
mais saúde. Por isso, trabalha em
colaboração com diversos stakeholders
para cocriar estratégias que promovam
sustentabilidade do sistema de saúde e
transformem a vida das pessoas, para
que vivam mais e melhor.
VISÃO:
EXPANDIR NOSSA LIDERANÇA NO
MERCADO IVD IMPACTANDO A
SAÚDE DAS PESSOAS ATRAVÉS
DO NOSSO TIME, INOVAÇÃO E
EXCELÊNCIA OPERACIONAL.
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Portfólio dos principais produtos no Brasil
Sistemas para o 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® pro (cobas c 503 / cobas e 801)
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

Sistemas para Diagnóstico
molecular

Sistemas para Diagnóstico
de tecidos

AVENIO Millisect
cobas® 6800
cobas® 8800
cobas® 4800
cobas® Liat (PoC Molecular)
cobas p 480
cobas z 480
cobas p 680
cobas s 201 (Banco de Sangue)

VENTANA HE 600
BenchMark GX system
BenchMark ULTRA
BenchMark Special Stains
VENTANA DP 200

Soluções Digitais
VIEWICS LabOPS™
Roche DiaLog
uPath
NAVIFY® Tumor Board
Caregiver
cobas® infinity IT solutions
Roche Inventory Solutions (RIS)

Sistemas Moleculares LDT*
FLOW
MagNA Pure 96
MagNA Pure 24
LightCycler® 480 II
LightCycler® 96
cobas® 6800
cobas® 8800

Testes com alto valor médico
cobas HPV
Elecsys NT-proBNP
Elecsys Troponina T hs
Tina quant HbA1c
Elecsys AMH
Elecsys Procalcitonina
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Diabetes Care
Com um portfólio de soluções voltado
para o gerenciamento integral da
diabetes, a Roche Diabetes Care é líder
do setor no Brasil e no mundo por meio
da marca Accu-Chek®. Atuando desde
os anos 1970 nesse segmento,
a divisão de negócios oferece monitores
de glicemia, sistemas de infusão
contínua de insulina, produtos digitais
e serviços de acompanhamento do
paciente, hoje a Roche Diabetes Care

Brasil é a companhia com o maior
portfólio de soluções de monitoramento
e controle para pacientes com Diabetes.
Até 2016, a Roche Diabetes Care era
atrelada à Roche Diagnóstica. A partir
de janeiro de 2017, a unidade tornou-se
independente, fruto do projeto global
da companhia denominado Autonomy
& Speed e hoje figura como a sétima
maior unidade da empresa 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 FLEXIBILIDADE,
DURANTE TODO O DIA.

Portfólio dos principais produtos no Brasil
Monitores de Glicemia Capilar

Sistema de Infusão de Insulina

Accu-Chek® Active
Accu-Chek® Performa
Accu-Chek® Guide

Accu-Chek® Combo
Accu-Chek® Smart Control
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Aplicativos e Softwares
Accu-Chek® 360º
Roche Diabetes Care Plataform
Sob Controle
MySugr
Saúde Digital
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Contexto de mercado
GRI 102-6

Os avanços da medicina da última
década têm provocado grandes
mudanças na maneira de identificar
e tratar doenças, algo que se reflete
diretamente no prolongamento da
vida de milhões de pessoas em todo o
mundo. Como grandes protagonistas
desta evolução, a tecnologia e a internet
das coisas permitem uma ampliação no
conhecimento que, aliadas a recursos
inovadores e inteligência artificial,
trazem resultados disruptivos

Sustentando essa tendência,
as medicinas personalizada - que
oferece tratamentos individualizados
baseados nas particularidades genéticas
de cada pessoa – e preventiva – cuja
abordagem deixa de ser apenas curativa
– trazem as ciências da saúde para um
novo patamar.

e proporcionam uma melhora
significativa na qualidade de vida
das pessoas.
Essa medicina de agora é também
a medicina do futuro, que aposta
no investimento e aprimoramento
das tecnologias, principalmente
no conhecimento sobre células e
informações genéticas, permitindo
diagnósticos cada vez mais precoces
e mais assertivos.
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Esse movimento é impulsionado
pelo aprimoramento contínuo da
capacidade de coletar, agregar,
curar, tudo registrado digitalmente, e
compreender grandes quantidades de
dados de pacientes diversos. O desafio,
no entanto, é como traduzir e analisar
tantos dados para que pesquisadores
e comunidade médica façam o maior
proveito, em prol do paciente.
A Roche entende que, para ter sucesso
nesse campo, é indispensável se envolver
e criar sinergias com parceiros fortes,
inovadores e estratégicos para obter
progresso em toda a sua cadeia de valor:
desde o desenvolvimento até a entrega
de um medicamento e/ou solução.
O esforço da companhia, portanto,
é desenvolver e entregar o tratamento
certo para o paciente certo, na
hora certa. Isso significa interligar
informações genômicas com dados do
mundo real, que permitem uma visão
muito mais granular do curso da doença
de uma pessoa, incluindo uma maior
capacidade de medir alterações clínicas.
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Como líder global em biotecnologia,
a Roche tem o compromisso de cuidar
da saúde das pessoas e trabalha
continuamente para promover novas
descobertas científicas que melhorem
o seu padrão de atendimento em
oncologia, imunologia, doenças
infecciosas, oftalmologia e neurociência
– suas principais áreas de atuação. Para
a companhia, o futuro já começou e todo
o seu preparo para esse novo conceito de
medicina visa contribuir para a melhoria
do sistema de saúde, para a ampliação
do acesso e para a qualidade de vida
de milhares de pacientes, colocando-os
no centro do processo.
No Brasil, esse percurso tem significado
buscar uma nova forma de atuação,
mais ágil, tecnológica e criativa. As três
divisões buscam sinergias e parcerias
que tornem mais efetivo o compromisso
de colocar os pacientes no centro de
todas as decisões.
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Governança e gestão
GRI 102-10, 102-18

A governança da Roche é constituída
pelo Conselho de Administração, que,
com o apoio de cinco comitês, trabalha
temas importantes relacionados
aos negócios da companhia, como
remuneração, auditoria, governança e
sustentabilidade. O Corporate Executive
Committee, eleito e supervisionado
pelo Conselho, concentra as principais

sempre em sintonia com as diretrizes
e estratégias globais da matriz. Em 2019,
a divisão Farmacêutica decidiu aglutinar
as diretorias Médica e Acesso.

funções executivas: Presidência (CEO),
vice-presidências de Finanças (CFO) e
RH e GMs (General Managers) próprios
para as divisões Farmacêutica, Diabetes
Care e Diagnóstica.

As divisões Farma, Diagnóstica
e Diabetes Care mantém
os seguintes comitês:

Localmente, cada unidade de negócio
tem estrutura corporativa e posições
decisórias próprias, porém devem estar
21
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Comitês Executivos

Comitês de Crise

Formados pelos presidentes e seus
colaboradores diretos, são os principais
órgãos de decisão das unidades.
Os integrantes são selecionados por
critérios de qualificação, experiência
e conhecimento do setor e devem
cumprir a agenda definida na
estratégia, considerando decisões
legais e operacionais, validação e
monitoramento orçamentário e a
garantia de conformidade e excelência
operacional da empresa.

São responsáveis por assegurar o
funcionamento das atividades diante de
situações emergenciais, sem impactar
negativamente o atendimento a clientes
e consumidores, além de evitar impactos
ambientais e prevenir danos financeiros
ou reputacionais à Roche. Formados
por grupos de cada unidade, seguem as
diretrizes do Plano de Continuidade de
Negócios da companhia.

Em linha com o processo de
transformação da companhia, em 2019,
o comitê executivo da Farma passou a
ser denominado como BET - Brazilian
Enablers Team, assumindo um caráter
mais orientador, arquiteto, visionário
e de suporte às áreas da empresa do
que decisório, fomentando a autonomia
e o empoderamento dos membros de
cada equipe na tomada de decisão. Em
Diagnóstica, o comitê é denominado
Leadership Team e também está
alinhado ao processo de transformação
cultural da Roche.

Atende integralmente às demandas
das três divisões relacionadas a
possíveis infrações relacionadas à ética,
conformidade e conduta, avaliando
queixas e denúncias para conjuntamente
decidirem sobre cada um dos casos,
além de estudar formas de disseminação
de políticas relacionadas ao tema
e alinhamento cultural. O grupo é
constituído por Presidentes e Compliance
Officers, RH e Jurídico, podendo ser
convidados, se pertinente e de forma
pontual, técnicos e/ou especialistas
para suporte nas investigações.

Comitê de Compliance

Nossa atuação

Índice GRI

Comitê de
Sustentabilidade

Comitê de Healthcare
Compliance

Com formação multidisciplinar, o grupo
tem integrantes das três divisões e
desenvolve um papel consultivo e
de suporte na tomada de decisão
relacionada a aspectos sociais e
ambientais. O comitê é responsável
por propor, implantar e acompanhar
metas, com base no mapeamento de
temas materiais da Roche no Brasil.
O grupo é liderado pela Diretoria
Jurídico, Compliance, Healthcare
Compliance, Responsabilidade Social
e Sustentabilidade da divisão Farma,
sendo que as unidades Diagnóstica e
Diabetes Care se reportam aos seus
respectivos Comitês Executivos.

Dedicado a temas que envolvem
o engajamento de profissionais e
Organizações de Saúde, este Comitê
discute tendências e práticas de mercado,
baseado nos mais altos padrões éticos e
de integridade, em especial no que tange
seu relacionamento com esse público,
e incorporação de melhores práticas
às políticas da companhia. Compõem o
grupo representantes das áreas médica,
comercial, acesso, eventos e auditoria
interna, além de Healthcare Compliance.

Em 2019, o grupo iniciou um processo
de remodelação do comitê, focado
na aplicação de metodologia ágil,
com o intuito de torná-lo mais
aderente ao processo de transformação
da companhia.
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Comitê de Qualidade
Com objetivo de acompanhar e
monitorar o desempenho do Sistema
de Gestão da Qualidade, é formado
pelas áreas de Assuntos Regulatórios &
Qualidade, Serviços Técnicos, Vendas,
RH e Finanças & Serviços da divisão
Diagnóstica. Em 2019, destacaramse a preparação para a auditoria de
Qualidade Divisional e o monitoramento
de performance de processos.

Apresentação do relatório
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Mapa de estrutura de governança
Farma*

|

Transformation
Head
Alan Burd

Presidência: Patrick Eckert
Diretoria de
Acesso &
Médica****
Lênio
Alvarenga

Comunicação
Corporativa,
Digital,
Eventos e
Viagens
Regina Moura
Rocha

Oncologia e
Hematologia
Cristian
Castro**

Divisão
Industrial
Farmacêutica
Bruno Fricke

Recursos
Humanos
Denise Horato

Finanças e
Serviços
Ingo Stiller

Specialty
Care
João Paulo
Magalhães***

Jurídico,
Compliance,
Healthcare
Compliance,
Responsabilidade
Social e
Sustentabilidade,
e Relações
Governamentais
e Institucionais
Sarah Chaia

Comercial
Victor
Siqueira**

*O cargo foi
ocupado até 28 de
janeiro de 2020 por
Vinicius Eboli.
**Assumiu o cargo
em 01 de agosto
de 2019.

*Em janeiro de 2020, a Divisão Farma anunciou nova estruturação de áreas, deixando-a mais aderente ao processo de transformação cultural da empresa.
** Interino: assumiu efetivamente a diretoria de Onco & Hemato em janeiro de 2019
*** Assumiu a posição em julho de 2019.
**** Em novembro, as diretorias Médica e Acesso à Saúde foram aglutinadas pela Roche Farma, tornando-as mais alinhadas ao compromisso da companhia: de que o
acesso à saúde é parte fundamental da estratégia da Roche no Brasil e, que, portanto, é assumido em conjunto pelas equipes e pela empresa, de maneira transversal.

Diagnóstica
Assuntos
Legais e
Regulatórios*
Vinicius Eboli

|

RH,
Comunicação
& SHE
Henrique Vailati

Diabetes Care
Marketing
Marcos
Tamaki

Presidência: Antonio Vergara

|

Marketing &
Consultoria
Laboratorial
Ana Grubba

Novos
Negócios
Vitor Muniz

Valor Médico
& Acesso
Micha
Nussbaum

Finanças e
Serviços
Juliana
Turcatti**

Roche
Professional
Services
(RPS)
Antonio Rocha

Presidência: Paulo Quartim Barbosa

Recursos
Humanos
Guilherme
Queiroz

Vendas
André Berna

Inteligência
de Mercado
e Projetos
Mariel Ortiz

Finanças e
Operações
Fernando
Mazeo

Médico
Jellin Chuang*

*Permaneceu
no cargo até
janeiro de 2020
e a diretoria
aguarda um novo
substituto.
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Luciano
Canezim

PHC
Marcelo
Oliveira
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Governança de sustentabilidade
GRI 102-12, 102-42, 102-43, 102-44, 103-1, 103-2 e 103-3

Como parte integrante de seu modelo de
negócios, a sustentabilidade é inerente
à forma de trabalhar da Roche no Brasil
e no mundo. Para a companhia, somente
empresas ambientalmente e socialmente
responsáveis podem gerar valor aos
seus públicos de interesse e promover
resultados financeiros sustentáveis.
Esse compromisso está declarado em
seus princípios corporativos e em sua
estratégia de atuação local e global.
A Roche 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.
Orientada por cinco eixos (Pessoas,
Planeta, Paz, Prosperidade e Parceria),
essa agenda abrange temas como
erradicação da pobreza, acesso ao
saneamento, à educação e à água e
integridade nos negócios.
Os objetivos da ONU estão diretamente
alinhados com a estratégia de negócios
da Roche, principalmente com o ODS 3,
que visa garantir vidas saudáveis. Sua
matriz de materialidade é construída
com base nesse aspecto, ratificando
seu comprometimento de gerar, cada
vez mais, impacto positivo em toda a
cadeia de valor.
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No Brasil, a gestão da sustentabilidade
é realizada de maneira transversal nas
áreas e supervisionada pelo Comitê
de Sustentabilidade, que identifica
oportunidades de atuação com base na
materialidade da empresa, propondo
e acompanhando ações de curto e
longo prazo. O Comitê é composto por
representantes multidisciplinares das
três unidades de negócio.
COMPROMETIDA COM O RIGOR CIENTÍFICO,
A ÉTICA E O ACESSO ÀS INOVAÇÕES MÉDICAS
PARA TODOS, A ROCHE AGREGA VALOR AOS
NEGÓCIOS E CONTRIBUI PARA A EVOLUÇÃO DA
SAÚDE NO BRASIL E NO MUNDO.

Apresentação do relatório
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Materialidade
GRI 102-40

Em 2019, a Roche manteve a sua matriz
de sustentabilidade do ano anterior, com
mesmo escopo e limites. O Comitê de
Sustentabilidade, responsável por esse
tema, segue buscando referências e
informações, com apoio de consultorias
especializadas, para que possa se
manter a matriz da materialidade
aderente à realidade da empresa e de
suas partes interessadas.
Os temas materiais são priorizados na
gestão de sustentabilidade da Roche,
e servem como referência para o
mapeamento e para a estratégia de
engajamento das partes interessadas e
para relacionar a atuação da empresa
com os ODS das Nações Unidas. Em
2020, a companhia irá revisitar sua
matriz de materialidade.

Destaques

( Somos Roche )
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Detalhamento dos temas materiais
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.

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

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; definição
de preços e custo de produção/
tecnologia/insumos; margem de
lucro; encargos e preço justo.

Educação e conscientização
dos pacientes e profissionais
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 profissionais da área
da saúde; e capacitação para autonomia
do paciente.
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Ética nos negócios
Ética em P&D, Bioética e demais
atividades, combate à corrupção
e ao suborno e integridade
e transparência.
Envolvimento na comunidade
e investimento social privado
Relacionamento/engajamento com a
comunidade; voluntariado; doações,
patrocínio e filantropia.
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.

Apresentação do relatório
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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.

Destaques
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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.

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

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 tecno vigilância;
e, farmacovigilância.

26

Nosso desempenho

Índice GRI

Apresentação do relatório

Carta dos presidentes

Destaques

( Somos Roche )

Nossa atuação

Nosso desempenho

Matriz de materialidade e ODS
GRI 102-47

ODS prioritários para a Roche

Eficiência
de recursos
(resíduos, água
e emissões)

Envolvimento
na comunidade
e investimento
social privado
Qualidade e
segurança do
produto e do
paciente

Gestão
da cadeia de
fornecimento

Capital
humano

Estratégia
de negócios e
crescimento

Ética nos
negócios

Inovação,
pesquisa e
desenvolvimento

Relacionamentos
estratégicos
Educação e
conscientização
dos pacientes
e profissionais
da área da saúde
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Ética e compliance
GRI 103-2, 419-1

A integridade, além de ser um dos
valores da empresa, é um elementochave de cultura na Roche, em
todos os países onde atua, e um dos
principais pilares de sustentabilidade
de seus negócios. Ciente de sua
responsabilidade por trabalhar com
o tema saúde e estar em constante
contato com as esferas pública e

e/ou códigos de entidades locais, como
da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa); da Associação da
Indústria Farmacêutica de Pesquisa
(Interfarma); da Associação Brasileira
da Indústria de Alta Tecnologia de
Produtos para Saúde (Abimed); Instituto
Ética Saúde e da Câmara Brasileira de
Diagnóstico Laboratorial (CBDL).

privada, a empresa adota as melhores e
mais modernas práticas em compliance,
disseminando-as por toda a sua cadeia
de valor: colaboradores, fornecedores,
parceiros, clientes, governos, instituições
e comunidades.
No Brasil, além das diretrizes globais, as
divisões devem seguir regulamentações
28

Nosso desempenho

Índice GRI

Apresentação do relatório

Carta dos presidentes

Internamente, o Código de Conduta é
o principal documento de referência e
deve ser aderido por colaboradores de
todas as unidades de negócio no mundo.
Ele reúne os princípios corporativos e os
valores da companhia, além de políticas
e regras relacionadas aos aspectos
concorrenciais, comerciais, corporativos,
trabalhistas e individuais.
Em 2020, o código será atualizado para
contemplar temas complementares,
como a Lei Geral de Proteção de Dados,
prevista para entrar em vigor em agosto,
a qual regulamenta o tratamento
de dados de todas as pessoas
físicas, inclusive os nossos clientes e
funcionários. Ao longo de 2019, as três
divisões da Roche Brasil já iniciaram as
adequações necessárias para atender
integralmente a esta nova lei.

Destaques

( Somos Roche )

Como forma de fortalecer e estimular
cada vez mais a cultura de compliance,
a Roche se preocupa em desenvolver
diversas ações com os colaboradores,
ao longo do ano, para que sejam sempre
estimulados a incorporar padrões
éticos no dia a dia com senso de
autonomia e responsabilidade. Como
regra da organização, 100% dos novos
colaboradores, de todos os níveis,
recebem treinamento em compliance já
no primeiro mês de trabalho.

Nossa atuação

Algumas áreas que interagem
com profissionais e organizações
de saúde demandam, ainda,
treinamentos específicos de healthcare
compliance, como forma de reforçar
o monitoramento em eventos e/ou
processos que possam, eventualmente,
gerar risco para a companhia.
Além disto, anualmente, a Roche realiza
a Semana de Compliance aos seus
colaboradores, com atividades como
workshops, treinamentos e concursos
culturais relacionados ao tema para os
seus colaboradores.

Dentre os canais que a empresa utiliza
para comunicar e incorporar suas
políticas de ética e compliance, estão
campanhas de endomarketing, newsletter
mensal, treinamentos, estudos de caso
e simulação de situações reais (nesses
casos, para profissionais expostos
diretamente aos riscos).

Nosso desempenho

Como destaque de 2019, as divisões
Diagnóstica e Diabetes Care optaram
por promover esse evento juntas,
aumentaram o tempo de duração
de três para cinco dias e incluíram a
temática sustentabilidade de maneira
transversal nas discussões. A partir
de 2020, a companhia vai realizar a
Semana de Compliance conjuntamente
nas três divisões, com o intuito
de gerar mais interações entre os
colaboradores e fortalecer, ainda mais,
o posicionamento ético no dia a dia.

UM DOS EXEMPLOS DE DISSEMINAÇÃO DE CULTURA ÉTICA
E DE INTEGRIDADE ENTRE SEUS STAKEHOLDERS
É O PROGRAMA SHAPING EXTERNAL ENVIRONMENT,
QUE INCENTIVA MELHORIAS NAS PRÁTICAS DE COMPLIANCE
DE SEUS PARCEIROS DE NEGÓCIOS.
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Combate à corrupção
GRI 103-2

Para combater a corrupção em toda
a sua cadeia de valor, as unidades de
negócio e os parceiros devem seguir
diretrizes globais previstas no Código
de Conduta e no Código de Conduta
do Fornecedor da Roche, bem como
diretrizes específicas, de acordo com
o segmento do negócio, minimizando
riscos à companhia. Além destes

documentos, diversos regulamentos e
políticas internas complementam essa
conduta de combate.

específica e, a cada quatro anos, em
toda a empresa.
Internamente, o combate à corrupção
é supervisionado pelo Comitê de
Compliance – que abarca as três
divisões, envolvendo as áreas
Presidentes, Jurídico, Compliance,
Healthcare Compliance e RH. Sempre
que necessário, são realizados
treinamentos e capacitações, presenciais
ou online, com abordagem adaptada
a cada público de relacionamento
(interno e/ou externo).

As unidades de negócio também são
auditadas interna e externamente
e atendem a regras nacionais e
internacionais. Uma vez ao ano, o
procedimento é realizado em uma área

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

Farma
Nº

%

Nº

%

Nº

%

3

30

9

100

N/A

N/A

Empregados

229

100

376

100

96

100

Parceiros de negócios**

77

100

28

100

1

100

Órgãos de governança*

Como novidade em 2019, a Semana
de Compliance da Roche, destinada
a colaboradores, recebeu, também,
seus principais parceiros de
negócio, possibilitando a troca
de experiências e melhores práticas
de mercados. Realizado, ainda,
o 1º Commercial Operations Day
(focado em distribuidores), em que a
empresa apresentou sua estratégia de
compliance no combate à corrupção.

Diabetes Care

*O treinamento foi aplicado a três novos membros da alta gestão que entraram na companhia em 2019.
** Em 2019, a Roche estruturou um plano de ação para os distribuidores da empresa, em que todos passaram por diligência e receberam
treinamento de compliance.
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Concorrência desleal
e propriedade
intelectual
Para respeitar todos os princípios
legais e éticos das relações entre
concorrentes, os seus direitos
de comercialização e assegurar
sua propriedade intelectual,
a Roche segue as diretrizes
nacionais e internacionais que
regulamentam os temas e cujas
gestão e monitoramento são
feitos pelas áreas Jurídica e de
Compliance. A empresa também
é submetida a auditoria externa
e conta com uma área específica
para identificar eventuais riscos.
Em 2019, não houve qualquer
ação judicial relacionada à
concorrência desleal movida
contra as afiliadas do Grupo
Roche no Brasil.
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Gestão de riscos
GRI 102-11

A cada seis meses, a Roche mapeia os
riscos inerentes à sua atuação e constrói
um plano de mitigação sempre que um
evento é identificado. Como exemplo, um
dos principais riscos está relacionado à
ética e integridade das interações com
profissionais e organizações de saúde.
Assim, continuamente, a empresa busca
oportunidades de melhorias e as formaliza
em seu plano anual de Compliance e
política relacionada ao tema.
Adicionalmente, o Comitê Executivo e
os presidentes das afiliadas respondem
uma vez ao ano um questionário
enviado pela matriz, que considera

dentre os diversos aspectos a interação
com agentes públicos, distribuidores,
parceiros comerciais e concorrentes.
A partir das respostas, é elaborado um
plano de ação para ser trabalhado nas
equipes e, assim, mitigar possíveis riscos
identificados neste processo.
Somando forças à gestão de riscos
da companhia, são realizadas, ainda,
auditorias internas periódicas. E, no
caso de um conflito de interesses,
o empregado deve informar
imediatamente o seu gestor direto para
que seja tomada uma solução adequada
ou ainda recorrer ao SpeakUp Line.
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Farmacovigilância
A empresa também monitora os eventos
adversos decorrentes de estudos
clínicos na fase de pós-comercialização,
que incluem planos de gerenciamento
de riscos e comunicados de segurança
para a comunicação de profissionais
de saúde e/ou produtos. Todas as
ações de farmacovigilância da divisão
Farmacêutica são acompanhadas
continuamente pelas principais
agências de saúde no mundo, dentre
elas a americana Food and Drug
Administration (FDA) e, no Brasil, pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e pelo Centro de Vigilância
Sanitária de São Paulo (CVS-SP).

Para garantir a eficácia e a segurança
de seus medicamentos e diagnósticos
no tratamento dos pacientes, os
estudos desenvolvidos pela Roche
atendem uma série de padrões
internacionais e locais. A divisão
Farmacêutica possui indicadores
globais que monitoram e analisam
o tratamento das reclamações
potencialmente reportáveis,
observando critérios como prazo,
qualidade dos dados e riscos de não
conformidade por perda de prazo
junto aos órgãos reguladores.
São relatadas experiências, condições,
efeitos adversos, casos especiais
ou problemas. Além disso, para
reforçar a segurança do paciente,
a Farma mantém sempre ativa suas
pesquisas sobre os medicamentos
e, se necessário, atualiza as bulas e
as recomendações de uso, conforme
aprovação dos órgãos de saúde.

Na Roche Diagnóstica, sempre que
um evento potencialmente reportável
é registrado, o sistema emite um alerta
às agências reguladoras para que seja
realizada uma análise conjunta e, se
necessário, a empresa promove as
devidas melhorias nos processos.
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Para assegurar que os produtos e suas
instruções estejam sempre de acordo
com os padrões exigidos, a divisão
Diagnóstica realiza auditoria interna
anual e global a cada três anos. E a
Diabetes Care recebe auditoria anual
da matriz, além de realizar sua
própria inspeção.
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Fornecedores
GRI 102-9, 103-2, 308-1 e 414-1

Como direcionamento de negócio,
a Roche fomenta entre todos os
seus stakeholders a sustentabilidade
nos negócios por meio de políticas
específicas e práticas de engajamento.
Com relação aos fornecedores, o
principal documento que rege o
relacionamento com este público é
o Código de Conduta do Fornecedor,
desenvolvido com base nos princípios
da Pharmaceutical Industry Principles
for Responsible Supply Chain
Management (PSCI). O documento
reúne as principais empresas do setor
no mundo e aborda temas como ética,
respeito aos direitos humanos, saúde e
segurança, dentre outros.

Após a avaliação, a empresa certifica
os que estão de acordo com as
diretrizes e sugere um plano de ação
para os que não atenderam aos
requisitos. Os fornecedores podem
passar, também, por auditoria externa.
O monitoramento da Roche é contínuo,
com auditorias bianuais.

A Roche também realiza avaliações
periódicas com os seus principais
fornecedores para garantir que todas
as premissas legais e socioambientais
instituídas pela organização estão sendo
cumpridas. Este processo é dividido
em duas fases: background check
e due diligence. No background check,
a empresa realiza uma pesquisa
de dados e de informações públicas
para identificar os principais eventuais
riscos do parceiro.

A Roche não usa critérios sociais
ou ambientais específicos para a
contratação de novos fornecedores.
No entanto, estabelece, em contrato,
as práticas esperadas de seus parceiros
e os incentiva a cumpri-las, sob risco de
penalidades e, em alguns casos, término
da relação contratual.

Já o due diligence é uma análise mais
aprofundada, que inclui um questionário
específico a ser respondido pelo
parceiro sobre suas principais práticas.
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Parcerias e associações
GRI 102-12, 102-13

Para garantir o acesso à saúde a um
maior número possível de pessoas, a
integração e a atuação conjunta com
associações, centros de pesquisa
e sociedade civil são fundamentais
para a efetividade do propósito da
Roche. Nesse sentido, a companhia
tem relacionamento estratégico
com entidades do setor e participa
ativamente de fóruns, programas,
projetos e discussões na área da saúde
por meio de parcerias e associações.
As principais instituições são:

Farmacêutica

Diagnóstica

Assento em conselho, projetos
e comissões e/ou participação
estratégica

Projetos e comissões e/ou
participação estratégica

∙∙Câmara Americana de Comercio

∙∙Associação da Industria Farmacêutica

(Amcham)
∙∙Conselho Regional de Farmácia (CRF)
∙∙Confederação Nacional da Industria
(CNI)
∙∙Grupo de Institutos, Fundações e
Empresas (GIFE)

de Pesquisa (Interfarma)
∙∙Sindicato da Industria de Produtos
Farmacêuticos no Estado de São Paulo
(Sindusfarma)
∙∙Câmara de Comercio Suíço-Brasileira
(Swisscam)

Projetos e comissões

∙∙Federação das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro (Firjan)
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∙∙Câmara Brasileira de Diagnostico

Laboratorial (CBDL)
∙∙Associação Brasileira da Industria de
Alta Tecnologia de Produtos (Abimed)
∙∙Associação Brasileira da Industria de
Artigos e Equipamentos Médicos e
Odontológicos (Abimo)
∙∙Associação Brasileira de Ciências da
Vida (ABCV)

∙∙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)

Nossa Atuação

Trabalhamos para ampliar o acesso à
medicina personalizada por meio da inovação
Medicina personalizada
Acesso
Inovação
Pessoas
Profissionais de saúde
Pacientes
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Nossa atuação
Desenvolver soluções inovadoras para
auxiliar pacientes a terem uma vida
melhor é uma prioridade para a Roche.
Dois terços de todas as doenças ainda
não são tratadas adequadamente ou
não são tratadas de forma nenhuma.
Esta necessidade médica é enorme e
ter diagnósticos e tratamentos mais
seguros e eficientes podem fazer uma
grande diferença na vida de milhões de
pacientes e nas suas famílias.

da mulher, cardiologia, oftalmologia,
doenças infecciosas, neurociência e
doenças raras, mas acompanham e
contribuem para a evolução da ciência
sob novas perspectivas. Dessa maneira,
a companhia objetiva alcançar um
crescimento sustentável no longo
prazo e entregar valor para todos os
públicos de interesse. Conheça, a seguir,
as principais frentes de atuação que
tangibilizam o propósito da Roche.

Com mais de 120 anos de experiência
em saúde e ciências da vida, a
companhia dedica-se a antecipar as
necessidades médicas não atendidas
para transformar a vida das pessoas.
Avanços científicos e tecnológicos
permitem a descoberta exata de onde
está o mau funcionamento do corpo
e como desenvolver tratamentos para
combater o problema. Os estudos da
Roche são focados em oncologia, saúde
36
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Medicina personalizada
Levar nossas soluções a mais pacientes, cada vez mais rápido
Fornecer o tratamento certo, para o
paciente certo, na hora certa: esse é
o conceito da medicina personalizada
(Personalised Healthcare, ou PHC).
Num contexto de avanços tecnológicos
e novas capacidades de diagnóstico,
ela propõe a personalização dos serviços
de saúde em que as decisões médicas,
as práticas clínicas e os medicamentos
passam a considerar o organismo
de cada paciente.
Os tumores, por exemplo, têm
assinaturas moleculares diferenciadas.
Com o material genético do paciente, é
feita uma investigação do DNA da célula
tumoral para detectar as anomalias
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genéticas e, assim, personalizar o
tratamento com a terapia, ou conjunto
de terapias, que melhor se adeque às
características do tumor e ao paciente.

••Testes genômicos, via Foundation
Medicine – empresa norte-americana
líder em informação molecular
adquirida pela Roche em 2018; e

Se os imunoterápicos (moléculas que
estimulam o sistema de defesa do corpo
a atacar as células dos tumores) e as
terapias-alvo (combate a moléculas
específicas) já significaram um
grande avanço na saúde, a medicina
personalizada consegue ir além
ao identificar alterações genéticas
e compreender a base molecular
causadora da doença. Esse trabalho tem
sido conduzido na Roche a partir de
algumas frentes, sendo as principais:

••Análise de dados clínicos reais –
via Flatiron Health, startup americana,
também comprada pela companhia em
2018, que levanta dados de pacientes
sobre as reações dos medicamentos
no tratamento de doenças. As
iniciativas vêm sendo implementadas
na companhia globalmente mas ainda
não chegaram na Roche Brasil e,
enquanto isso, são realizadas algumas
ações independentes.
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Para avançar na medicina personalizada
e cumprir sua diretriz de levar suas
soluções a cada vez mais pacientes,
cada vez mais rápido, a Roche tem
firmado parcerias e somado forças com
stakeholders estratégicos, com o intuito
de disseminar e estabelecer o conceito,
para que assim possa transformar
os cuidados com a saúde e garantir
que seus diagnósticos e tratamentos
cheguem a um número maior de
pessoas em todo o mundo. Conheça
as principais parcerias do ano:
••Shinning Towers – a iniciativa,
desenvolvida pela Roche em quatro
países, tem como intuito criar
sistemas de saúde mais eficientes que
permitam atendimento personalizado
ao paciente. Com base em quatro
pilares (diagnóstico avançado, dados
do mundo real, suporte a decisões
clínicas, acesso a medicamentos e
política de saúde), o Shinning Towers
engaja diversas partes interessadas
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patologistas, sociedades médicas,
associações de pacientes, pagadores
privados e órgãos regulatórios. A
Roche tem evoluído no processo
de incorporação desse projeto no
sistema privado e tem cocriado novos
modelos de adoção de tecnologias,
mapeando toda a jornada do paciente,
para otimizar o uso dos recursos e
tornar o fluxo mais sustentável.

e instituições para influenciar políticas
públicas, diretrizes e dados sobre
Sequenciamento de Nova Geração
(NGS na sigla em inglês). No Brasil,
os projetos seguem em discussão
para implementação em parceria
com instituições públicas e privadas
e focados na criação do banco de
dados genômico.
••Projeto NGS Accord - realizado
desde 2018 conjuntamente pelas
divisões DIA e Farma, une diagnóstico
e tratamento para pacientes com
câncer de pulmão. O trabalho é
conduzido por meio de quatro frentes
e inclui o pré-lançamento do teste de
imuno-histoquímica de NTKR para um
medicamento que será lançado em
2021 pela Farma.

••Campanha DNA (Direto no Alvo) –
realizada entre os meses de agosto
e novembro de 2019, disponibilizou
gratuitamente até três tipos de testes

Nosso desempenho

moleculares da Foundation Medicine
para que oncologistas pudessem
acessá-los e aplicá-los em pacientes
com tumor primário de pulmão, mama
e colorreto. A iniciativa contribuiu
para a medicina de precisão na
prática clínica e para a ampliação de
opções terapêuticas, beneficiando
não somente os pacientes que se
submeteram aos testes como os
próprios médicos que puderam
aumentar o seu conhecimento acerca
desses tumores. A campanha impactou
diretamente 394 pacientes
e 235 médicos.

A OPERAÇÃO DA FOUNDATION MEDICINE
NO BRASIL É A SEGUNDA MAIOR DO MUNDO,
ATRÁS APENAS DOS EUA. COMO DESTAQUES
DE SUA ATUAÇÃO EM 2019, AS METAS FORAM
SUPERADAS EM 20% E O NÚMERO DE TESTES
FOI DOBRADO, NA COMPARAÇÃO COM
O ANO ANTERIOR.

A iniciativa traz benefícios não
somente ao paciente, como para
todos os stakeholders envolvidos
no sistema da saúde: oncologistas,
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Acesso ao diagnóstico molecular de câncer de pulmão com Lung Mapping
Com o objetivo de otimizar a jornada
do paciente com câncer de pulmão
de não pequenas células (CPNCP)
subtipo não-escamoso e ampliar o
acesso ao diagnóstico preciso, cinco
farmacêuticas (AstraZeneca, Bayer,
BMS, Pfizer e Roche) firmaram uma
parceria, em novembro, e lançaram
um projeto que detecta o perfil
molecular desse tipo de tumor –
o Lung Mapping.
Por meio do FoundationOne® CDX,
um teste de alta sensibilidade da
Foundation Medicine, é feito um
painel genômico abrangente (que
contempla 324 genes relevantes

semelhantes. Cada empresa
conta com infraestrutura de apoio
própria, como site e centrais de
atendimento 0800.

para a escolha da melhor conduta
clínica) em conjunto com
informações de expressão de PDL1. A tecnologia utiliza uma amostra
única e garante diagnóstico preciso,
contribuindo para a personalização
do tratamento ao paciente.

Com duração prevista de dois
anos, o projeto facilita o acesso à
avaliação molecular, que atualmente
é disponível para apenas uma
pequena parcela de pacientes,
tendo em vista o custo desse
exame. Além disso, por se tratar de
casos muito delicados, as amostras
biológicas são muito pequenas e
dificultam a realização de diversas
testagens caso o paciente não
tenha acesso ao exame genômico.

Os testes, totalmente gratuitos,
podem ser solicitados através das
plataformas de uma das cinco
farmacêuticas, por qualquer
paciente do sistema de saúde
público ou privado com o tumor em
estágio avançado ou metastático
e que não tenha participado
anteriormente de programas
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Até o fim de 2019, foram recebidas
mais de 600 solicitações de todas
as regiões do país elegíveis para a
realização dos testes. A estimativa
é que, no ano, cerca de 3.000
pacientes sejam beneficiados.
O câncer de pulmão é o segundo
mais incidente em homens e o
quarto entre as mulheres no país,
de acordo com o Instituto Nacional
do Câncer (INCA). Em 2018, esse
tipo de tumor atingiu mais de
31mil pessoas no Brasil, sendo
que a estimativa era de que
esse número dobrasse até o
final de 2019.
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A medicina personalizada
Garante uma
compreensão mais
ampla da doença.

Navify – mais agilidade na preparação
e realização do Tumor Board

Possibilita o
desenvolvimento de
testes de diagnóstico e de
moléculas personalizadas.

Para garantir que toda a evolução
sobre uma patologia esteja acessível
à equipe clínica e consequentemente
ao paciente, a divisão Diagnóstica
tem testado no Brasil o Navify Tumor
Board - solução que proporciona
decisões mais ágeis e reduz em 53%
o tempo gasto pelos oncologistas na
preparação do Tumor Board.

Proporciona evidências
de suporte que agilizam
a aprovação de
órgãos reguladores.
Auxilia os cientistas a
distinguir os diferentes
subgrupos de pacientes.

Uma plataforma reúne todas as
informações do paciente na nuvem,
como o resultado de exames e
anotações de prontuários médicos
eletrônicos, que serão apresentados
de forma organizada aos profissionais
em uma interface capaz de suportar
anotações e discussões online sobre
a condução do tratamento.

Seleciona pacientes de
forma mais assertiva
no recrutamento de
pesquisas clínicas.
Direciona o
medicamento certo para
o paciente correto e no
momento ideal.
40

A solução quebra barreiras
geográficas, permitindo que
profissionais de diversas partes do
mundo possam emitir pareceres.
Além disso, com base nas condições
e alterações genéticas de cada
paciente, os médicos podem acessar
em tempo real estudos clínicos e
literatura científica/médica para
tomar decisões embasadas em
evidências e fornecer tratamentos
mais personalizados aos pacientes.
Apenas 22 países contam com a
tecnologia e a inovação do Navify
Tumor Board, sendo o Brasil o único
representante na América Latina.
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Acesso
Com uma atuação focada no paciente,
a Roche se compromete em garantir
que seus diagnósticos, tratamentos e
serviços cheguem a um número cada
vez maior de pessoas em todo o mundo.
Frente a esse desafio, a divisão Farma
tem a ambição global de até 2025
aumentar vertiginosamente o acesso
à saúde nas regiões onde atua, sem
deixar nenhum paciente de fora (No
patient left behind).
Em termos concretos, isso significa usar
a expertise, a capacidade de mobilização
e a criatividade desenvolvidas pela
Roche Farma para fazer todas as
contribuições possíveis, dentro e fora
da cadeia de valor, com ou sem ganho
comercial, em busca de proporcionar as
melhores soluções para pacientes e para
o sistema de saúde.
Para alcançar esse objetivo, a Farma
entende que é imprescindível firmar
constantes parcerias e diálogos não
41

apenas com as outras afiliadas e a
Roche global, como também com
os gestores públicos e privados,
associações de pacientes, fornecedores
e até concorrentes, como no caso da
ação conjunta para ampliar o acesso ao
diagnóstico de câncer de pulmão - lung
mapping (veja mais na página 39).
Além de ter três divisões de negócio
atuando conjuntamente, a Roche
elabora estudos em parceria com
centros de referência em diversas
áreas, como neurologia, oncologia,
hematologia e doenças raras, que
subsidiam governos e pagadores sobre
a efetividade das soluções médicas,
melhoram a qualidade de vida dos
pacientes e dão sustentabilidade
financeira. O desenvolvimento das
soluções considera a realidade local
e a maneira como sistemas de saúde
público e/ou privado funcionam –
requisitos essenciais para a garantia
e qualidade do acesso.
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Como conquista importante do ano,
foi aprovada a submissão de dossiês
de reembolso para incorporação de
testes diagnósticos no sistema de saúde
suplementar. O documento demonstra
as principais evidências com relação à
acurácia, eficácia e análise econômica
do uso do teste diagnóstico na prática
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clínica. Com isso, será feita uma consulta
pública para que as sociedades médicas
e de pacientes possam contribuir e serem
ouvidas com relação às tecnologias
submetidas. Como resultado do debate,
serão definidas quais tecnologias devem
estar incorporadas no Rol da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Gerando valor aos pacientes nos hospitais
Propiciar diagnóstico rápido e
seguro – esse é o objetivo do
projeto IN HOPE, uma solução
completa que inclui um marcador
cardíaco específico, a Troponina T
de alta sensibilidade (TnT-hs),
que detecta rapidamente doenças
cardiovasculares. Em apenas uma
hora, é possível identificar casos de
síndrome coronariana aguda e fazer

o diagnóstico do infarto agudo do
miocárdio, reduzindo o tempo em até
83%. Com essa redução no tempo,
a tomada de decisão médica é mais
ágil e precisa, refletindo diretamente
na saúde do paciente e na otimização
do uso de salas de emergência
hospitalares. A solução vem
sendo implementada em hospitais
particulares e redes laboratoriais.
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Inovação

Confiamos na nossa capacidade de transformar

Considerada uma das empresas que
mais investe em inovação no mundo (a
cada ano, são realizados de três a cinco
testes de imunologia), a Roche tem,
cada vez mais, soluções inovadoras e
disruptivas e uma atuação focada no
que as pessoas realmente precisam.

No Brasil, a cultura de inovação tem
sido fortemente trabalhada entre
os colaboradores, com o intuito de
prepará-los para o novo modelo
de negócios que a Roche vem
implementando globalmente em
suas unidades de negócio. Uma das

novidades no dia a dia é a formação
de squads (pequenos grupos
multidisciplinares) que atendem
demandas específicas e tem o cliente
como centro. Nesse formato, são
aplicadas técnicas de metodologia
ágil, cujos princípios se baseiam em
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maior foco nos clientes, entregas de
valor constantes, adaptabilidade e
empoderamento dos times.
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Em 2019, a divisão Farma, por exemplo, realizou diversos projetos-piloto nesse
formato. Conheça alguns deles:
••New Horizons Onco - primeira fase
A primeira iniciativa para experimentar
uma nova estrutura de time de campo
foi focada em um hospital de grande
porte da cidade de São Paulo. O
squad multidisciplinar foi desafiado
a criar ações orientadas ao cliente
que entregassem mais valor. Após
seis meses de projeto, boa parte
das hipóteses foram validadas pelo
cliente, trazendo benefícios internos e
melhores percepções de valor.
••New Horizons Onco - segunda fase
Ainda dentro da iniciativa New
Horizons Onco, foi escalado o conceito
experimentado acima para uma rede
de hospitais presentes em diversos
estados do Brasil, numa proposta com
três squads e governança entre os
grupos para alinhamentos e estratégia.
O projeto ainda está em andamento
e abrange todo o território do cliente
(Rio de Janeiro, Nordeste e São Paulo).
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••New Horizons Specialty Care
Buscando testar e experimentar
abordagens e papéis novos, numa
estrutura diferente da empresa, em
novembro de 2019 foi lançado o
New Horizons Specialty Care. Sete
squads são responsáveis por conduzir
o projeto, avaliar e testar o modelo
e as novas funções de RCP (Rare
Condition Partner), GDX (Manager
for Diagnostics Solutions) e GHCP
(Manager for HCP Solutions),
nas unidades de Santa Catarina
e Rio Grande do Sul.
A partir dos aprendizados do projeto,
o modelo será escalado para uma
nova estrutura da empresa a ser
implementada em 2020.

Apresentação do relatório

Carta dos presidentes

Destaques

Somos Roche

( Nossa
Nossa atuação
atuação )

Nosso desempenho

Índice GRI

Pesquisa & Desenvolvimento
A área de inovação da Roche é
sustentada em três pilares: Cultura,
Apoio ao Negócio e Open Innovation.
Em 2019, para cada um deles, foram
desenvolvidas diversas iniciativas
dentro e fora da companhia, com
o intuito de fomentar a inovação
entre seus públicos de interesse,
simplificar processos e gerar
resultados eficazes.
Um dos destaques ficou por conta
do Open Innovation Hub, programa
que capacitou 30 colaboradores
e estimulou a criação de projetos
focados na ampliação do acesso
público à saúde e na promoção de
serviços e produtos que tenham o
cliente como foco.

Internamente, o projeto
Inovamentes capacitou
90 pessoas, inclusive de nível júnior,
em metodologias de design thinking,
com o objetivo de resolver problemas
reais de negócios que gerem uma
melhoria na experiência do cliente,
promover novos modelos de negócio
para ampliar o acesso à saúde e
novas soluções que atendam o
paciente em toda a sua jornada.

Líder mundial em saúde e P&D, a Roche
dedica 20% do seu faturamento global
a essa área. Está em seu pipeline, pelos
próximos anos, o aprofundamento de
estudos e o desenvolvimento de terapias
em áreas consideradas promissoras
como oftalmologia, neurologia e
doenças raras, além de oncologia.
O desenvolvimento de medicamentos
é realizado em quatro centros de P&D
da Roche espalhados pelo mundo. No
Brasil, a divisão Farma tem uma atuação
em P&D focada na ampliação de
profissionais brasileiros para pesquisas
e na aplicação de pesquisas que
comprovem a eficácia dos produtos. Os
dados servem de base para solicitação de
registro na Anvisa e para a incorporação
dos medicamentos pelo SUS.

Além disso, a Roche capacitou a
equipe de gestores do Hospital
do Câncer de Londrina sobre
conceitos e ferramentas de
inovação, e atuou como mentora a
startups selecionadas num desafio
organizado pela instituição.
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Em 2019, a Roche Farma Brasil investiu
R$ 256,6 milhões (36% mais que no ano
anterior) na condução de 70 estudos
com 21 moléculas em 27 indicações
distintas como Alzheimer, Doença
de Crohn, Hemofilia A, Degeneração
Macular Diabética, Atrofia Muscular
Espinhal e Esclerose Múltipla, além de
diversos tipos de cânceres, envolvendo
1.081 pacientes e 99 centros de
pesquisa distribuídos em 13 estados.
Quinze novos estudos foram recebidos
neste ano em áreas como câncer
de fígado, mama triplo negativo e
pulmão, nefrite lúpica e hemoglobinúria
paroxística noturna.
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Lançamentos de 2019
Roche Farma
Novas aprovações*

* aprovados pela ANVISA, mas ainda
não estão disponíveis no mercado.

RoPolivy®: em combinação com bendamustina e rituximabe, é indicado para o
tratamento de pacientes adultos com linfoma difuso de grandes células B (LDGCB)
CD20 positivo, recidivado ou refratário, que não são candidatos a transplante de
células-tronco hematopoiéticas.

CE

5

RN

1

PE

Lançamentos

linfoma anaplásico (ALK) localmente avançado ou metastático.

2

BA

5

DF

1

GO

4

Novas indicações

MG

Hemcibra: hemofilia A sem inibidores do fator VIII

6

Kadcyla®: tratamento adjuvante câncer de mama inicial HER2-positivo

ES

MabThera®: Tratamento de pacientes com pênfigo vulgar (PV) moderado a grave

SP

33

13

Tecentriq®: 1L câncer de pulmão de pequenas células em estádio extensivo em

RJ

6

combinação com nab-paclitaxel e carboplatina
Tecentriq®: 1L câncer de pulmão de células não pequenas não escamoso

SC
RS

Actemra® SC: artrite Idiopática Juvenil de forma Poliarticular
Actemra® SC: artrite Idiopática Juvenil de forma Sistêmica

1
PR

Alecensa®: câncer de pulmão de não pequenas células positivo para quinase do

3

metastático em combinação com bevacizumabe, paclitaxel e carboplatina
Tecentriq: 1L câncer de pulmão de pequenas células em estádio extensivo em

19

combinação com carboplatina e etoposídeo
Tecentriq®: câncer de mama triplo-negativo localmente avançado irresecável ou
metastático que não receberam terapia sistêmica prévia para câncer de mama
metastático, em combinação com nab-paclitaxel
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Diagnóstica
Elecsys IGF-1

cobas® pro (cobas c 503)

PD-L1 (SP 142)

ROS-1

Em conjunto com a avaliação clínica e outros

Tem inteligente conceito de manutenção

Primeiro exame no Brasil a identificar

VENTANA ROS1 (SP384) Rabbit Monoclonal

testes laboratoriais, o IGF-1 é um marcador

auto-operacional, executa automaticamente

pacientes com câncer de mama triplo-negativo

Primary Antibody é um anticorpo monoclonal

utilizado quando há suspeita de desordens do

as tarefas de manutenção em segundo plano

metastático elegíveis ao tratamento com a

primário indicado ao uso laboratorial na

crescimento, que ocorrem quando há excesso ou

e reduz a carga manual diária para zero na

imunoterapia atezolizumabe em conjunto com

detecção qualitativa da proteína ROS1 em

falta de hormônios do crescimento. Em crianças,

unidade analítica cobas c 503 e para apenas

a quimioterapia nab-paclitaxel. A avaliação

tecidos fixados em formalina, embutido em

ambas situações têm impacto na estatura. Em

cinco minutos quando considerada a unidade

do status do biomarcador PD-L1 em células

parafina corado com os instrumentos VENTANA

adultos, o excesso de hormônios resulta em um

analítica cobas e 801. Desenhado com foco

imunes infiltradas em tumores utilizando o novo

BenchMark IHC/ISH.

quadro clínico conhecido como acromegalia,

na melhoria e otimização da operacionalização,

teste é essencial para identificar os pacientes

e sua deficiência resulta em problemas na

reduz ao máximo as tarefas de manutenção,

com maior probabilidade de se beneficiar do

Pan-TRK

composição e função do organismo, e no

potencializando sua produção em até 1.000

tratamento. Um diagnóstico de câncer de mama

VENTANA pan-TRK (EPR17341) Assay

aumento da morbidade cardiovascular.

testes/hora e com o conceito sustentável do

triplo negativo metastático exclui a expressão

para detecção imuno-histoquímica da

cobas c pack green. Fornece diferenciais para

das três proteínas mais comuns associadas

região C-terminal das proteínas A, B e C do

Elecsys Zika IgG

estabelecer novos padrões em confiabilidade,

ao câncer de mama: receptor de estrogênio,

receptor da tropomiosina quinase (TRK), que

Ciente da necessidade de responder

manutenção e eficiência. Com o cobas® pro

receptor de progesterona e HER2.

é conhecido por ser conservado através de

rapidamente às preocupações e emergências

integrated solutions, os laboratórios podem

globais da saúde através do desenvolvimento

aumentar sua capacidade com unidades

DP 200

neoplásicos fixados em formalina e embebidos

de soluções mais precisas e que facilitem a

analíticas rápidas, roteamento de amostra

Projetado para uma variedade de aplicações,

em parafina (FFPE) corados com instrumentos

gestão laboratorial, a Roche lançou, em junho,

inteligente e tempo de processamento de

esse scanner rápido e simples oferece

BenchMark IHC/ISH.

o primeiro teste sorológico automatizado

ensaios curto e previsível.

experiência intuitiva do usuário com alta

proteínas de fusão quiméricas, em tecidos

para diagnóstico da infecção pelo Zika

qualidade de imagem. Combinando hardware e

vírus - Elecsys® Zika IgG. Possui 100% de

software, trabalha em harmonia com o portfólio

especificidade analítica e, diferente dos métodos

completo de Diagnóstico de Tecido da Roche.

atuais disponíveis no mercado, o reagente é

Trata-se de uma solução completa que ajuda a

pronto para uso e não exige etapas manuais,

facilitar o fluxo de trabalho e melhorar a precisão

melhorando o tempo de entrega dos resultados

dos laboratórios em histologia, citologia e em

e o fluxo de trabalho no laboratório.

congelação. Permite o compartilhamento de
arquivos e digitalização remota pelo site.

47

Apresentação do relatório

Carta dos presidentes

Destaques

Somos Roche

( Nossa
Nossa atuação
atuação )

Nosso desempenho

Índice GRI

Estudos clínicos
Diabetes Care

A Roche desenvolve diversos
projetos científicos locais que estão
relacionados ao acesso à saúde. Um
deles, tocado pela divisão Diagnóstica,
vem sendo testado na saúde pública
de Indaiatuba (SP) entre 2017 e 2021.
Trata-se de um programa de prevenção
de câncer de colo de útero, mais
eficaz que o Papanicolau, em que
um software gerencia efetivamente a
jornada das pacientes, evitando que
os exames sejam realizados fora do
prazo ou repetidamente por mulheres
com idade entre 25 e 64 anos. Nos
primeiros 18 meses de projeto (outubro
de 2017 a março de 2019), o número de
mulheres rastreadas para o HPV ficou
25% acima do esperado, alcançando
quase 10 mil pacientes, sendo que
87,6% tiveram o resultado negativo para
desenvolvimento desse tipo de câncer
pelos próximos cinco anos.

Roche Diabetes Care Plataform
Solução digital com base em nuvem que permite
a transferência dos dados dos dispositivos via
internet. Tem como principal objetivo organizar
dados em um único local e transformá-los em
informações úteis, proporcionando melhor
gestão financeira para o pagador e mais
agilidade na decisão clínica.

mySugr
Aplicativo que coloca o paciente como
o principal gestor da sua saúde, oferece
suporte e dados reduzindo a probabilidade de
complicações do diabetes, como histórico das
glicemias; análises de glicemia média, variação
glicêmica, quantidade de hipo e hiperglicemias;
extração de todos os dados para que o paciente
possa acompanhar sua saúde e compartilhá-las
com o seu médico etc.
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Com essa solução, a Roche tem
comprovado maior eficiência no sistema
de saúde (já que as mulheres com
resultado negativo precisam retornar
para repetir o exame apenas a cada
cinco anos) e pretende contribuir para
o aumento no índice do rastreamento
em estágio inicial, que gira em torno de
20%, sendo que esse é o quarto tipo de
câncer que mais mata mulheres no país.
A unidade Diagnóstica também
vem trabalhando em pesquisas na
área de pré-eclâmpsia e banco de
sangue, com o intuito de avaliar se
os testes utilizados podem reduzir
a prematuridade de partos e a
quantidade de mulheres hospitalizadas.
Estima-se que cerca 10% das mulheres
têm suspeita de pré-eclâmpsia.
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Pessoas
Criar um ambiente de respeito,
valorização e crescimento que propicie
um bom relacionamento com clientes
e parceiros é um dos princípios que
norteiam a atuação da Roche. Para a
empresa, somente com times engajados
ao seu propósito é possível conquistar
os melhores resultados e fazer a
diferença na vida das pessoas com

do setor de saúde, que preconizam a
incorporação de processos cada vez
mais ágeis e digitais, com o cliente no
centro de todos os produtos e serviços,
o novo modelo contribui para a geração
de valor em seus negócios e cria um
ambiente corporativo desafiador.

diagnósticos precisos, tratamentos
disruptivos e serviços inovadores.
Esse direcionamento é o que garante
a sustentabilidade de sua atuação,
sobretudo no cenário que a empresa
experimenta, nos últimos anos, de
transformação de seus negócios.
Visando adaptar-se às novas tendências
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Os profissionais precisam estar
preparados para vivenciar os preceitos
de inovação na companhia, identificarse com ela e incorporá-la em seu dia a
dia com paixão, coragem e integridade.
Durante esse processo, a Roche está
empenhada em disseminar e encorajar
comportamentos como agilidade,
capacidade de adaptação, autonomia
e rapidez no processo decisório.
Para suportar essa transformação,
a área de Recursos Humanos tem
atuação estratégica e trabalha junto
aos líderes na redefinição de papéis e
na criação de novas funcionalidades,
que oportunizam maior movimentação
dos colaboradores. O RH também tem
procurado reforçar os sentimentos de
pertencimento e engajamento dos times,
que são fundamentais nesse processo, e
atua de maneira bastante humanizada,
considerando as experiências, a
personalidade e as especificidades de
cada funcionário. O intuito, com isso,

Destaques

Somos Roche

é reforçar o espírito colaborativo, a
relação de confiança e o fortalecimento
de vínculos entre as pessoas e entre a
empresa. Os encontros de coaching em
grupo entre a liderança exemplificam
esse espírito: cada situação exposta
pelos participantes é resolvida
conjuntamente durante as sessões.

( Nossa
Nossa atuação
atuação )

ocorrer em até quatro anos, a atuação
de Recursos Humanos e de toda
a liderança tem sido destacada no
que tange ao suporte às pessoas,
com uma comunicação transparente
e humana. Além do Conexão Viva
com atendimentos telefônicos, uma
psicóloga e uma assistente social fazem
atendimento presencial, garantindo
suporte emocional para os funcionários
diante do cenário de fechamento da
planta industrial. Além disso, o uso
de jogos e diferentes metodologias
de treinamento e engajamento
foram utilizadas para suportar os
funcionários na reflexão sobre os
passos importantes para a mudança, os
papéis que exercemos no nosso time e
como podemos apoiar uns aos outros.
O programa de upskilling Aprimorar foi
lançado junto com o Learning Journal,
um modelo de diário no qual cada
colaborador registra seus aprendizados
e desafios importantes do passado, que
o fizeram ser quem ele é no presente,

As soluções do time de Recursos
Humanos visam atender às novas
necessidades do negócio e apoiar
a North Star ao oferecer melhores
soluções a cada vez mais pacientes,
cada vez mais rápido. As ações
de seleção, desenvolvimento e
reconhecimento oferecidas têm
por objetivo selecionar, desenvolver
e reconhecer os profissionais e
comportamentos alinhados à esta
transformação cultural.
Na fábrica do Rio de Janeiro, cujo
encerramento gradual das atividades
foi anunciado em 2019 e deverá
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e também registram as experiências
atuais que estão enriquecendo sua
preparação para o futuro.
O Comitê de Engajamento, liderado
pelas áreas de Suporte ao Negócio e
RH, é formado por pessoas de todos os
setores e funciona como termômetro dos
temas sensíveis ao clima e bem-estar
dos colaboradores, levando de maneira
estruturada as necessidades destes
para a alta liderança. Isso não elimina a
rotina de proximidade dos líderes com
colaboradores de todos os níveis, em
atividades semanais como o Papo em
Dia, Caminhada Gemba e Check ins.
Na fábrica existe ainda o Espaço GEOS,
um ambiente informal e conectado à
natureza, propício para relaxamento e
descontração dos colaboradores.
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Onboarding Roche

Um novo olhar para como acolhemos nossos colaboradores
DE
A Roche estabelece o compromisso
com o novo colaborador de iniciar
sua experiência na empresa de
maneira positiva e engajadora. Para
isso, o programa de Onboarding tem
passado por constantes atualizações
e, neste momento, está integrado ao
processo de transformação cultural
pelo qual a empresa está passando.

momento, os novos colaboradores
recebem informações indispensáveis
para seu início: operacionais, de
recursos humanos, sobre o negócio,
diversidade e a história da Roche.
Após a integração, eles recebem
acesso ao portal “Minha Jornada na
Roche”, que os apoiará ao longo de
toda trajetória na empresa.

O Onboarding não é um projeto
apenas do RH, mas sim de toda a
Roche, com todas as ações pautadas
no propósito da empresa. O dia
da integração é uma experiência
inspiracional, com geração de
pertencimento pela conexão entre
os interesses e valores pessoais
com os da Roche. No primeiro

A aplicação prática e a sustentação
continuará durante uma jornada de
90 dias, incentivando a autonomia e a
interatividade por toda a empresa. A
Roche entende que apenas em troca
contínua com líderes, áreas e times e
com acesso aos recursos necessários,
conseguirá despertar todo o potencial
dos novos integrantes.

Objetivo é apresentar os direitos
e deveres
Foco em conteúdo,
informa o máximo possível
Onboarding de 1 dia
Agenda de Integração
deparmentalizada
Apenas comenta sobre
a transformação ágil na Roche
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PARA
Objetivo é acolher e gerar senso
de pertencimento
Foco na experiência d@ nov@
funcionári@, informa apenas o essencial
Jornada de Onboarding
Agenda de Integração com narrativa
por tema
Poucos apresentadores preparados
e engajados

Materiais apresentados
desatualizados

Aplica e apresenta os Princípios
da Agilidade

Formato de aprendizado
ao estilo palestra

Materiais apresentados revisados
e atividades

Sem uma identidade própria,
materiais sem uniformidade
de apresentação

Uma identidade única, materiais
relacionados em conteúdo e com
uniformidade de apresentação
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Início de carreira

Benefícios

Na unidade Farmacêutica, os novos
talentos passam por uma jornada de
desenvolvimento em que são oferecidas
ações presenciais e online através do
programa Roche Youth Connection.
O intuito é prepará-los aos desafios
de carreira, demandas de mercado e,
também, a ajudar a Roche a cumprir
seu papel de contribuir para o acesso
e a melhoria da saúde no Brasil. No
encerramento desse processo, os
estagiários têm, ainda, a oportunidade
de propor e desenvolver, com a mentoria
de seus líderes, projetos de conclusão
focados em inovação.

A Roche acredita que garantir o bemestar de seus colaboradores contribui
para o engajamento e o desenvolvimento
de suas potencialidades, gerando mais
resultados à companhia. Para isso, a
empresa oferece um pacote de serviços
atraente, que inclui plano de saúde
e odontológico para todos os níveis,
com acesso a hospitais renomados
e acomodação em quarto individual;
extensão de licença-maternidade para
seis meses e da licença-paternidade
para 20 dias; grêmio virtual e o programa
Conexão Viva, que apoia empregados
e seus familiares em situações
pessoais ou profissionais graves. Para
funcionários da divisão Farmacêutica,
são disponibilizados, também, subsídio
de 100% para medicamentos da empresa
e 80% para os demais medicamentos,
auxílio creche para crianças até 5 anos
de idade e gympass.

Somos Roche

( Nossa
Nossa atuação
atuação )

isenção na coparticipação em exames
complexos. Adicionalmente, na Farma,
colaboradores, seus dependentes legais
e pais passaram a ter 100% de cobertura
para realização de testes genômicos.
Além disso, todos os profissionais são
elegíveis ao plano de previdência da
empresa. As contribuições podem
ser entre 1% e 4% do salário de
participação (cálculo específico) e, em
contrapartida, a Roche acrescenta 200%.
O colaborador também pode optar
pela contribuição adicional sem limite
de salário, porém, nesse caso, sem a
contrapartida da empresa.
Complementando os benefícios
financeiros, a Roche abre para os
colaboradores a compra de ações da
empresa com um aporte de 25% da
contribuição do colaborador, em um
programa global que tem como objetivo
apoiar os colaboradores a investir em
Certificados de participação no capital
da empresa.

Como novidades em 2019, os
funcionários das três divisões tiveram
aumento nos valores de reembolso e
52
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Conexão Viva
O programa Conexão Viva
disponibiliza uma linha 0800
para o colaborador. Caso seja
necessário acompanhamento
presencial, ele é encaminhado
para um profissional
especializado, ou para a rede de
saúde credenciada, dependendo
da complexidade do caso. São
disponibilizados atendimento
psicológico, de orientação
jurídica e financeira.
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Saúde e bem-estar
Complementando o pacote de benefícios,
a Roche disponibiliza uma série de
serviços e facilidades que focam na
saúde, bem-estar e qualidade de vida
de seus colaboradores.

Em 2019:
••os colaboradores passaram a contar
com 1 day off no mês de aniversário e
••ganharam o Flow Space – espaço de
descompressão montado na parte
externa da divisão Farmacêutica, com
redes, cadeiras, área verde etc.
••foram realizadas ações de bate-papo
com Total Rewards, para reforçar junto
aos colaboradores como a Roche se
posiciona no assunto. A experiência foi
destacada por eles como engajadora e
que evidenciou o quanto a Roche tem
um interesse genuíno nas pessoas.

••short friday
••horário de trabalho flexível
••academia interna gerenciada pelo Sesi
••grupo de corrida com assessoria
esportiva
••quick massage diário
••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
••programa Mindfulness in Company,
com práticas guiadas uma vez por
semana e materiais online disponíveis
na intranet
••serviço médico interno
••estacionamento

A empresa proporciona, ainda, iniciativas
de promoção da saúde, como a
Wellbeing Week (Semana de Bem-Estar)
e a vacinação anual contra a gripe,
possui um programa global chamado
Live Well (que contempla prática
de atividades físicas e alimentação
saudável) e eventos de integração entre
colaboradores e familiares, como visita
de filhos nas unidades e o Pet Day,
em que os colaboradores levam seu
bichinho de estimação para passar
o dia na empresa.
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Esforçar-se para propiciar um excelente
ambiente de trabalho, onde cada pessoa
se sinta valorizada, respeitada e tenha
condições de atingir seu potencial é
base da sustentabilidade da Roche. Um
reconhecimento desta preocupação é
o fato de a Farmacêutica figurar há oito
anos como umas das melhores empresas
do ranking Great Place to Work (GPTW),
ocupando em 2019 a 27ª posição entre

( Nossa
Nossa atuação
atuação )

as “Grandes Empresas” e atingir posições
de destaque nos rankings do GPTW
Mulher, América Latina, Saúde e Mundo.
Atenta à maneira como está oferecendo
oportunidade de desenvolvimento e
proporcionando uma boa experiência no
início de carreira de seus profissionais,
a Roche participa da pesquisa Melhores
Empresas para Começar a Carreira
desde 2014.

Nova cultura na prática: Programa Colab Journey
Pré-learning – antes da vivência, os
colaboradores recebem um material
prévio exclusivo, criado especialmente
como forma de já iniciar a
aprendizagem em cada temática.

Com o intuito de potencializar
o desenvolvimento de seus
colaboradores individuais e preparálos para a cultura de transformação
da companhia, a Roche Farma
implementou o Programa Colab
Journey, que, dividido em três
grandes frentes (Pre-learning,
Experiência Vivencial e Sustentação),
trabalha cinco temáticas
relacionadas a essa nova fase dos
negócios: aprender a aprender,
inteligência emocional, comunicação
empática, autonomia & agilidade e
tomada de decisão.

Nosso desempenho

Índice GRI

Para saber se está no caminho certo,
a Roche realiza a cada 18 meses a
pesquisa Global Employee Opinion
Survey (GEOS) com seus colaboradores.
Os resultados contribuem para que
a companhia possa traçar planos de
melhorias e aprimorar ainda mais seu
ambiente de trabalho. O último ciclo
foi realizado em 2019 e teve os
seguintes resultados abaixo:
Farma

84%

Diagnóstica

Experiência vivencial – experiência
prática de quatro horas em cada
tema com conteúdos e dinâmicas.
Sustentação – aplicação de tudo
o que foi aprendido, com o apoio
de multiplicadores para que as
experiências possam se perpetuar e
expandir no dia a dia de trabalho.
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Diversidade

GRI 103-2

Para a Roche, a diversificação contribui
para um ambiente inovador, com
igualdade de oportunidades a todos os
colaboradores e sem qualquer barreira
relacionada a gênero, orientação
sexual, deficiência ou raça. Ciente da
importância e da necessidade desse
tema, a empresa tem um grupo de
líderes de cada frente responsáveis
por estruturar ações internas e
externas. Como novidade, em 2019, a
Roche aderiu ao Movimento Mulher
360 (que atua pelo desenvolvimento
econômico da mulher), aos 7 Princípios
do Empoderamento Feminino e da
Igualdade de Gênero da ONU Mulheres
e a Iniciativa Empresarial
pela Igualdade Racial.
Por meio de frentes de trabalho, a
companhia também estimula que
os colaboradores se envolvam nas

discussões relacionadas a diversidade.
Existem atualmente na empresa as
frentes OPEN - Out & Proud, Network,
tratando das questões LGBT+, JOIN
- Journey, Opportunity & Inclusive
Network, que cuida da Igualdade de
Gênero, Coletivo AFA - olhando para
o passado para construir o futuro, no
que se refere aos Afrodescendentes,
PcDs, incluindo pessoas com deficiência
e Imigrantes & Refugiados, todas
constituídas pelos próprios funcionários
das três unidades.

refugiados e afrodescendentes. Outra
ação foi o encontro Afro Meeting, em
outubro, que reuniu 20 jovens negros
universitários e mostrou como a Roche
lida com a pauta de empoderamento
negro na empresa. Os participantes
passaram o dia na unidade, puderam
se candidatar a vagas e expor suas
angústias em relação ao mercado de
trabalho, além de ouvir o depoimento
de colaboradores. Ao final, quatro
jovens negros foram contratados
pela Farma.

Ainda como forma de fomentar e
valorizar a diversidade na companhia,
o programa Seja Você possibilitou
uma quebra de código de vestimenta,
a partir de uma proposta criada
espontaneamente pelos próprios
funcionários e aprovada pelo comitê
executivo. A Roche acredita que o
vestir é uma forma de comunicação,
de expressão e de identidade de
cada pessoa e respeitar isso reflete
diretamente no cultivo de um ambiente
mais diverso.

Dentre as iniciativas desenvolvidas
ao longo do ano, o Programa Nice to
Meet You promoveu um bate-papo
entre pessoas com deficiência física
e gestores da Roche e mapeou esse
público para futuras oportunidades.
O programa tem como estratégia
contratar profissionais imigrantes

A Roche organizou também o Woman
Experience, voltado para jovens
mulheres em início de carreira, a fim de
oferecer uma experiência para que elas
conhecessem a Roche e pudessem se
conectar ao propósito e às pessoas e
participar do processo de seleção Roche
Youth Connection.

Na área de eventos, a companhia tem
parceria com duas Organizações
Não-Governamental (ONGs), uma
delas emprega refugiados em serviços
de catering e a outra treina e apoia a
inserção de pessoas com síndrome de
down no mercado de trabalho.

A ROCHE BRASIL É RECONHECIDA PELA MATRIZ COMO UMA
DAS AFILIADAS MAIS ESTRUTURADAS NO TEMA DIVERSIDADE.
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em posições que são consideradas
chaves e a diversidade de experiência
em outros países em que a companhia
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há nenhuma restrição de contratação
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Diversidade nos órgãos de governança e entre os empregados
GRI 102-8 e 405-2

Empregados dentro dos órgãos de governança da organização, por gênero
2019

Farma

Diagnóstica
11

7

Diabetes Care
5

6

18

3

9

3

8

2018

Farma

Diagnóstica
9

7

5

8

15
6

Mulher

Diabetes Care

1

Homem
56

7
2
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Empregados por categoria funcional, por gênero
Farmacêutica

Homem

Mulher

Total
Homem

Mulher

Total

Diretoria (com presidente)

5

3

8

Gerência

14

4

18

Chefia/coordenação

2

4

6

Força de vendas

14

15

29

Administrativo

9

31

40

Trainees

0

8

8

Total

44

55

99

Diabetes Care
Diretoria (com presidente)

11

7

18

Gerência

66

121

187

Chefia/coordenação

62

82

144

Força de vendas

94

103

197

Administrativo

109

258

367

Operacional

183

32

215

Estagiários

56

111

167

Total

581

714

1295

Homem

Mulher

Total

Diretoria (com presidente)

12

7

19

Gerência

23

23

46

Chefia/coordenação

20

10

30

Força de vendas

112

43

155

Administrativo

48

44

92

Trainees

16

27

43

Total

231

152

383

Diagnóstica
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GRI 404-1
Farmacêutica
2018

2017

São promovidas diversas ações, muitas
relacionadas aos valores institucionais,
para que os times estejam preparados
para as oportunidades e desafios do
novo modelo de negócio que a Roche
vem implementando.

Nosso desempenho

Média de horas de treinamento por gênero por afiliada Roche Brasil

GRI 103-2
A Roche entende que o desenvolvimento
de seus profissionais acontece por
meio da parceria entre os gestores
e colaboradores, considerando
um trabalho de conversas de
desenvolvimento frequentes abordando
carreira, contribuição, conexões e
capacidades, com objetivos atuais e
futuros. Essa metodologia faz parte do
Modelo Estratégico e das Práticas de
Gestão de Pessoas da empresa (People
Practices) e é visto como um fator
essencial para o sucesso do negócio.

( Nossa
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45,40
34,23
39,38

42,43
44,92
43,77

45,40
34,23
39,38

46,17
45,62
45,94

Diabetes Care
2018

2017
8,80
7,74
16,05

36,08
37,72
73,80

Mulheres

89,04
57,98
72,44

Diagnóstica
2018

2017

Homens

2019*

Total

* Não inclui estagiários
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2019
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9,79
9,43

2019
37,73
31,87
34,54
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Média de horas de treinamento por categoria funcional 2019
Número total de empregados

Horas de treinamento

Média de horas de treinamento

Farmacêutica

Estagiário:
167
4944
29,60
Operacional:
215
24598
114,40
Administrativo:
367
8016
21,84

Diretoria:
18
1248
69,30

Total:

1295
86659
66,91

Diabetes Care
Diretoria
(com Presidente):
8
148,5
18,56

Trainees:
8
156
19,50
Gerência:
187
7416
39,65
Chefia/coordenação:
144
5736
39,83

Força de vendas:
197
34701
176,14

Diagnóstica
Diretoria
(com presidência):
17
112
6,58

Estagiário:
43
182
4,23
Administrativo:
92
1195
12,98

Total:
383
3546
9,25

Gerência:
46
256
5,56
Chefia/coordenação:
30
167
5,56

Força de vendas:
155
1634
10,54
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Administrativo:
30
691
23,03
Força de vendas:
29
1609,50
55,50

Total:

99
3419,50
34,54

Gerência:
18
680
37,78
Chefia/coordenação:
6
134,50
22,42
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Programas de desenvolvimento
Farma
O Programa Kinesis, iniciativa conduzida pela Roche Global, trabalhou as habilidades
críticas da liderança sênior para tornar a organização mais ágil, baseado em que os
líderes têm a possibilidade de criar o ambiente e a cultura para que os colaboradores
expressem seus talentos. Na iniciativa local de desenvolvimento para a liderança,
o Programa de Desenvolvimento da Liderança Ágil, foram conduzidos momentos
de reflexões profundas sobre o que levou cada líder até aquele momento e foram
compartilhados conceitos e casos reais para exemplificar como resolver as questões
práticas e continuar avançando como grupo.
Diagnóstica
Com foco na transformação cultural, conceitos de agilidade, empoderamento e
liderança, o encontro Leadership Meeting de 2019, destinado a gestores Roche
Diagnóstica, refletiu como a empresa está potencializado as pessoas e a cultura da
empresa, promoveu uma revisão das estratégias traçadas no início do ano, discutiu
sobre insights de mercado - que foi fundamental para realinhar os objetivos e metas
com foco na reta final do ano.
Diabetes Care
O Programa Novos Horizontes atinge todos os níveis hierárquicos e discute
temas como digitalização de negócios, saúde do futuro, conexões com startups e
incubadoras, metodologias ágeis, como Sprint, e sessões de cocriação. O ano de
2019 foi marcado pela consolidação e adaptação desse projeto, frente às novas
competências que vem sendo discutidas no processo de transformação dos
negócios Roche.
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Saúde e segurança no trabalho
GRI 103-2

A Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho (CIPA) é
responsável por promover treinamentos
específicos e atividades em todas as
unidades de negócio da Roche Brasil.
Os colaboradores passam por exames
periódicos, são considerados critérios
como idade e riscos ocupacionais, e as
gestantes passam por acompanhamento
específico. A empresa promove, ainda,
diversas iniciativas de promoção da
saúde em todas as unidades, como a
Wellbeing Week (Semana de Bem-Estar)
e a vacinação anual contra gripe.
Também relacionado à saúde, desde
2019, a sede administrativa faz
compostagem de resíduos alimentares
gerados pelo restaurante. O composto
orgânico gerado é utilizado como

adubo na horta da empresa. Desde
agosto, quando passou a ser feito o
controle do composto orgânico, foram
produzidos mais de 1,3 mil kg.
Com relação à segurança, as unidades
de negócio passam por uma auditoria
global do Departamento Corporativo de
Saúde, Segurança e Proteção ao Meio
Ambiente (SHE Audit) e por auditorias
locais, que verificam práticas e
adequações em relação às legislações
vigentes. São realizadas, ainda, vistorias
nos ônibus fretados, ações de combate
a focos de mosquitos transmissores
de doenças e análise e certificação de
qualidade de água dos bebedouros.
Uma equipe de Brigada de Incêndio
fica a postos para acionamento em
caso de necessidade.
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PENSANDO NO BEM-ESTAR DA MÃE E DO FILHO, A ROCHE INAUGUROU,
EM 2019, UMA SALA PARA COLETA DE LEITE MATERNO. TRATA-SE DE
UM ESPAÇO INTEIRAMENTE PROJETADO E ADAPTADO PARA QUE
AS COLABORADORAS LACTANTES POSSAM RETIRAR E ARMAZENAR
O LEITE MATERNO DE FORMA CORRETA E SEGURA DURANTE O PERÍODO
DE TRABALHO.

GRI 403-2

Diabetes Care

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Total de Acidentes
com Afastamento

3

0

0

0

0

0

Total de Acidentes
sem Afastamento

20

2

2

2

1

1

18,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,12

0

0

0

0

0

Gravidade
Óbito
Absenteísmo
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Profissionais de saúde
GRI 103-2 e 203-2

Para que a companhia concretize seu
propósito de tornar possível agora o
que os pacientes precisarão no futuro
(doing now what patients need next), a
participação de diversos atores nesse
processo é fundamental.
Nesse sentido, a interação e a
capacitação de profissionais de saúde
integram o escopo de trabalho da
Roche, uma vez que esse público
está diretamente envolvido no
cuidado ao paciente. Está, portanto,
presente em sua rotina, constantes
treinamentos com o corpo clínico e
assistencial de organizações de saúde,
relacionados a protocolos, processos e
regulamentações globais.
Na unidade Diabetes Care, médicos,
enfermeiros e farmacêuticos são
capacitados sobre fisiopatologia e
guidelines de tratamento, monitoramento,

combate do câncer de colo uterino, por
meio de um programa de rastreio que
acompanha toda a jornada do paciente.

instruções de uso e treinamento em toda
a linha de monitores e bomba de insulina,
reforçando a segurança dos pacientes.
Em 2019, 40 médicos endocrinologistas
participaram do projeto Accu-Chek
Academy, uma formação em parceria
com o Hospital das Clínicas de São
Paulo para capacitar os profissionais
sobre terapia de sistema de infusão.
Para os profissionais que trabalham em
farmácias, a Diabetes Care conta com a
plataforma online Accu-Chek Educa, com
o objetivo de capacitá-los com conteúdos
exclusivos sobre diabetes para que
possam estender o conhecimento nos
atendimentos ao público. Em 2019, foram
cadastradas na plataforma 1.218 pessoas.

E na Farma, o portal Diálogo Roche,
dedicado aos médicos, reúne
artigos acadêmicos, assuntos de
farmacovigilância e cobertura de
congressos, dentre outros temas.
A companhia também desenvolve
iniciativas que colaboram para
a capacitação e o aumento do
protagonismo de associações de
pacientes. Priorizando o diálogo aberto
e o intercâmbio transparente de
informações, a Roche apoia projetos
que tragam melhorias ao sistema de
saúde. Em 2019, foram apoiados 136
projetos de 59 associações de pacientes
no Brasil por meio da chamada anual
divulgada às entidades mapeadas para o
desenvolvimento de parcerias.

Na Diagnóstica, a Roche compartilha
tendências na saúde pública
relacionadas a inovação e processo
ágeis. Em 2019, por exemplo, uma ação
engajou médicos e gestores para o
63

Além disso, foram realizadas
capacitações e apoio à participação
em eventos com os temas Advocacy,
Dados em Políticas Públicas, Sistemas
de Saúde e Participação Social, em
iniciativas da empresa como o Vozes da
Saúde e Rede Hemofilia. Além disso, a
Roche apoia a realização e participação
em eventos que discutem temas
relevantes para a melhoria do cenário
da saúde no país como o Congresso
Todos Juntos Contra o Câncer, Fórum
Oncoguia, Fórum Atores da Saúde
(FAS), Todos Juntos Pela Hemofilia,
Global Forum - Fronteiras da Saúde,
entre outros. Anualmente a empresa
realiza o evento internacional chamado
International Experience Exchange
for Patient Organisation (IEEPO) com
palestras de especialistas para troca
de experiências com representantes
de Associações do mundo todo.
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Pacientes
GRI 103-2 e 203-2

Toda as ações da Roche têm como foco
o paciente. Ao longo de sua trajetória,
a companhia tem construído um legado
de respeito ao indivíduo, à sociedade
e ao mundo, mantendo sempre os
mais altos padrões de qualidade,
segurança e integridade.

Com os pacientes, seu público-alvo e
razão de todos os seus esforços, esse
relacionamento ocorre, basicamente,
por meio de parcerias com associações
de pacientes.
Ciente do papel dessas instituições,
a empresa tem uma política de
Programas de Suporte a Pacientes e se
preocupa em manter um diálogo aberto
e transparente. O objetivo é colaborar
para a capacitação e aumento do
protagonismo dessas instituições,
apoiando iniciativas que tragam
melhorias ao sistema de saúde.

O seu comprometimento vai além da
criação de soluções inovadoras, está
relacionado diretamente à capacidade
de acesso rápido, amplo e sustentável
não apenas onde atua, mas em escala
global. Para enfrentar esse desafio, a
Roche trabalha conjuntamente com
outras partes interessadas (sistemas
de saúde, agências governamentais,
grupos de defesa de pacientes e outras
organizações) para buscar e sanar as
principais barreiras de acesso.
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A empresa desenvolve, também,
projetos de impacto à sociedade
relacionados à saúde e à
conscientização sobre diversas
patologias das áreas terapêuticas:
oncologia, imuno-oncologia,
reumatologia, pneumologia, neurologia,
hematologia, hemofilia e diabetes, além
de promover eventos e campanhas.
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Principais iniciativas de 2019
Inovar é preciso
Para celebrar o Dia Mundial de
Conscientização da Hemofilia (17 de
abril), a Roche promoveu a campanha
Inovar é Preciso, que incluiu ações de
comunicação na mídia e nas redes
sociais. Em parceria com a rádio Jovem
Pan, um programa especial sobre o
tema dividido em seis boletins, reuniu
especialistas, entidades e portadores da
doença para um grande bate-papo. A
audiência foi de quase dois mil ouvintes
e, nas redes sociais da rádio (Facebook,
Twitter e Youtube), os posts da
campanha tiveram 555.562 visualizações.
Como complemento, uma ação com
robôs interativos em hemocentros de
São Paulo e Sorocaba (SP) trouxeram
informações educativas sobre a doença.
Em parceria com a entidade Ação
Responsável, a campanha também foi
realizada no Fórum Nacional de Políticas
de Saúde no Brasil – Doenças Raras, no
Senado Federal, e rendeu a publicação
de diversas notícias, atingindo mais de
3 milhões de pessoas.

Press Day
Realizado em São Paulo, entre os dias
2 e 4 de julho, cerca de 100 jornalistas
latino-americanos discutiram, juntos,
novos caminhos para melhorar a saúde
na região. O evento é realizado desde
2012 e reúne comunicadores, com o
intuito de promover conhecimento sobre
as áreas terapêuticas com necessidades
médicas não atendidas e contribuir
para formação contínua de jornalistas
na América Latina.

Agosto Laranja
Durante o Congresso Brasileiro de
Esclerose Múltipla (BCTRIMS), entre
os dias 21 e 24 de agosto, a Roche
realizou uma ação em parceria com a
rádio Jovem Pan de desmistificação e
conscientização da doença. Mais de 30
profissionais participaram dos boletins
diários realizados durante os quatro
dias de congresso. Os bate-papos foram
divulgados no YouTube da rádio e tiveram
mais de 5 milhões de visualizações.

A cobertura dos veículos resultou na
publicação de 420 artigos e abordou
temas como acesso à saúde, relações
público-privado, fortalecimento dos
sistemas de saúde e inovação. Como
forma de reforçar a divulgação dessa
iniciativa, a Roche fez publicações em
suas redes sociais (Twitter, Facebook,
Linkedin e Youtube) e gerou cerca
69 mil interações.

#DiabetesNãoMePara
No dia Mundial do Diabetes, em 14
de novembro, a Roche Diabetes Care
promoveu a campanha informativa
#DiabetesNãoMePara sobre a doença.
Uma grande ação na Av. Paulista (SP)
teve a participação de profissionais da
saúde para tirar dúvidas da população.
Durante a campanha, a Diabetes Care
doou mais de 150 mil tiras para realização
de teste glicêmico em todo o país.
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Canais de comunicação
Fazer com que a informação chegue a um número cada vez maior de pessoas
é o objetivo da Roche. Para isso, a empresa mantém canais de comunicação
próprios e atua no apoio e no desenvolvimento de ações relacionadas a prevenção,
conscientização, diagnóstico precoce e tratamento de doenças.
Além do portal Roche Brasil <https://www.roche.com.br/>, que reúne informações
institucionais e de conscientização sobre doenças, acesso à saúde etc., outros dois
sites estão entre os principais canais de comunicação da Roche:
Mulher Consciente
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. Também
disponibiliza serviços para pacientes e
cuidadores, dentre outras informações.
Por esse canal, a Roche também realiza
campanhas em parceria com sociedades
médicas e associações de pacientes.
<https://www.mulherconsciente.com.br/>
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Artrite Reumatoide
Com o intuito de contribuir para a
qualidade de vida de portadores de
artrite reumatoide, o portal reúne
informações sobre práticas e hábitos
saudáveis, esclarece dúvidas sobre a
doença, compartilha artigos científicos,
soluções em diagnóstico e tratamento,
dentre outros temas.
<http://www.artritereumatoide.com.br/>
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Programas de Suporte ao Paciente
GRI 103-2 e 203-2

Para fornecer apoio e informações
importantes sobre diagnóstico,
administração e tratamento de doenças,
a Roche desenvolve os Programas de
Suporte ao Paciente (PSP), que além
de beneficiar os próprios pacientes,
se estende também a familiares,
cuidadores e corpo clínico. Conheça as
principais atividades:
Programa Ampliar
Criado com o objeto de fornecer
suporte ao paciente com câncer de
pulmão não pequenas células (CPNPC)
em sua jornada de tratamento com
Tecentriq® (atezolizumabe), o Programa
Ampliar oferece materiais informativos
sobre a doença, tratamento e subsídio
de 100% ao serviço FoundationOne®,
que traça o perfil molecular do tumor
e, com isso, personaliza o tratamento.
Desde o início do programa, em 2018,
foram atendidos 130 pacientes. Em
2019, foram solicitados 46 testes do
serviço ao Foundation Medicine.

disponível no Portal do Paciente. A
linguagem é adaptada para crianças
e adolescentes, para que esse público
também possa aderir ao tratamento
e ter ciência da importância do uso
correto do equipamento. Em oito anos
de programa, mais de 4,8 mil pacientes
foram beneficiados. Ao longo de 2019,
foram entregues 318 nebulizadores.

Programa Foundation Leve
Campeão do prêmio global Next Awards,
na categoria “Medicina Personalizada 2.0”,
em 2018, o Programa Foundation Leve
busca ampliar o acesso de pacientes aos
serviços de perfil genômico abrangente
da Foundation Medicine. O trabalho
considera a condição socioeconômica
de cada paciente para que o preço dos
testes seja personalizado e adequado
à realidade de cada um. Desde o início
do programa, em 2017, 1.681 pacientes
já foram beneficiados. Em 2019, 824
pacientes novos foram cadastrados.

Programa Mais
Fornecer infusores portáteis aos
pacientes que deverão dar continuidade
ao tratamento em casa, conforme
orientação médica, evitando a internação
para infusão do quimioterápico é o
objetivo do Programa Mais. Como
público-alvo, 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 tratamento domiciliar. Desde
2014, foram fornecidas 4.570 bombas de
infusão, sendo 706 somente em 2019.

Programa Inspirar Mais Adesão
O objetivo deste programa é prover o
nebulizador necessário para pacientes
com fibrose cística em tratamento com
o uso do Pulmozyme® (alfadornase). As
pessoas atendidas também recebem
acompanhamento clínico, materiais
informativos e orientações. Como forma
de estimular a adesão ao tratamento,
todo o conteúdo do programa está
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Novo Portal
de Pacientes
Em 2019, a Roche lançou o
Portal de Pacientes - plataforma
digital que unifica todos os
Programas de Suporte ao
Paciente, permitindo que
médicos, pacientes e cuidadores
se cadastrem nos programas
de maneira mais prática e ágil.
Ao longo do ano, 363 médicos
e 563 pacientes/cuidadores se
inscreveram no portal.
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Programa Relacionar
Este programa apoia e promove o
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. Desde o início
do programa, em 2009, mais de 14.500
pacientes foram beneficiados. Em 2019,
foram realizadas 32.298 infusões.
Roche Testing
Com o intuito de consolidar o
compromisso de ampliar o acesso à
saúde no Brasil, através do subsídio
de testes diagnósticos, o programa de
testagem da Roche auxilia na indicação
do melhor tratamento para pacientes
com câncer de mama, pulmão, pele
(melanoma) ou linfoma. Entre os testes
disponíveis estão: HER2 (câncer de
mama para pacientes do SUS); Mama
PDL-1 (pacientes com câncer de mama
triplo negativo metastático); Pulmão
EGFR, ALK e Foundation One® CDx
+ PDL-1 (pacientes com evidência
de adenocarcinoma de pulmão, ou
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histologia escamosa, desde que seja
não fumante); BRAF (pacientes com
melanoma irressecável ou metastático);
e Urotelial PDL-1 (paciente com
carcinoma urotelial avançado ou
metastático. Desde 2013, foram
realizados 78.125 testes, sendo 82,03%
de mama, 9,0% de melanoma, 5,3% de
pulmão, 3,3% gástrico, 0,3% linfoma e
0,1% urotelial.

( Nossa
Nossa atuação
atuação )

Roche Diabetes Educa Paciente
Programa de 30 dias que prepara o
paciente para a terapia com bomba
de insulina Accu-Chek Combo, com
aulas personalizadas de educação em
diabetes e com garantia da Sociedade
Brasileira de Diabetes (SBD). O primeiro
contato com o educador é presencial,
para que o profissional entenda as
necessidades do paciente e realize
exercícios práticos de contagem de
carboidrato. Os pacientes recebem
também um kit do tratamento.

Programa Valer
O programa provê informações aos
pacientes e cuidadores quanto à adesão
ao tratamento com Esbriet®. Ele auxilia
pacientes e cuidadores na prevenção
de eventos adversos, fornece apoio
psicológico com foco na adesão ao
tratamento da doença aos pacientes
e cuidadores, e apoia o médico no
segmento clínico do paciente. Além
disso, como o uso do medicamento
pode causar a fotossensibilidade, a
Roche fornece protetor solar e boné
para ajudar no cuidado. No Portal
de Pacientes, há, ainda, conteúdo
específico para estimular a adesão ao
tratamento. Desde o início do programa,
em 2017, 326 pacientes foram atendidos.

Educadora Virtual
Após o primeiro atendimento presencial
domiciliar, pacientes usuários de
bomba de insulina e seus familiares
contam com uma educadora virtual
para acompanhamento por chamadas
de vídeos semanais. Com esse auxílio,
o paciente tem mais controle do seu
tratamento, já que todos os dados e
controle da glicemia são transmitidos
para o médico responsável.
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Programas VEM & VEM Seguir
Os programas visam levar aos pacientes
e cuidadores um suporte integral,
personalizado e de referência. O
paciente conta com informações sobre
a doença, bem-estar, trabalho e lazer.
Para o programa VEM, são elegíveis os
pacientes diagnosticados com esclerose
múltipla, enquanto o programa VEM
Seguir se aplica para os pacientes
diagnosticados com esclerose múltipla e
que receberam prescrição de Ocrevus®,
beneficiando-se de subsídio de infusões
em seu tratamento. Desde 2018, foram
realizados 96 cadastros no programa
VEM, 178 pacientes beneficiados no
programa VEM Seguir e mais de 100
infusões subsidiadas.

( Nossa
Nossa atuação
atuação )

Portal Hemofilia e Programa Elo
Em 2018, foi lançado o Portal Hemofilia,
um programa de suporte a pacientes e
cuidadores que faz o acompanhamento
da jornada, independentemente da
terapia envolvida no tratamento, por meio
de uma solução online que oferece apoio,
suporte e benefícios para amenizar as
dificuldades na trajetória dos pacientes
com hemofilia A e B. Em 2019, foram
realizados 10 cadastros no portal.
Como parte da solução de suporte ao
paciente, foi desenvolvido o Programa
Elo para pacientes com hemofilia A
em tratamento com emicizumabe.
O objetivo é oferecer aos pacientes
suporte personalizado e de referência,
apoio psicoeducativo remoto, materiais
informativos (inclusive de segurança) e
desconto no transporte ao hemocentro
para que o paciente faça as aplicações
de Hemcibra® (emicizumabe). Este
programa, lançado em novembro de
2019, também busca engajar cuidadores,
equipe multidisciplinar e médicos,
por meio de conteúdos informativos e
permite acesso médico para solicitação
de testes clínicos.
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Sistema de Infusão Contínuo de
Insulina a pacientes de Belém
Indicado a pessoas com altos níveis
de variação glicêmica a gerenciarem
melhor o diabetes, o Sistema de Infusão
Contínuo de Insulina, proporcionado
pela Roche Diabetes Care a pacientes
do Hospital Jean Bitar, em Belém (PA),
beneficiou 66 pessoas ao longo de
2019. Nesse programa, o paciente
conta com atendimento personalizado
por educadora de saúde e com uma
abordagem que incorpora autogestão,
atendimentos médico e psicossocial e
assistência tecnológica.
Como forma de mensurar os benefícios
clínicos do programa, de setembro de
2018 a março de 2019, foram coletados
dados de 44 pacientes. Os resultados
apontam redução de 0,9% no teste de
A1C, exame que avalia uma média da
glicemia dos últimos três meses. Além
disso, mais pacientes se mantiveram
dentro da faixa alvo de glicemia, levando
a uma maior qualidade de vida e a uma
redução nas internações hospitalares.

Nosso Desempenho
Contribuição à sociedade
Desempenho ambiental
Desempenho financeiro
Prêmios e certificações

Apresentação do relatório

Carta dos presidentes

Destaques

Somos Roche

Nossa atuação

Contribuição à sociedade
GRI 103-2 e 203-2

Contribuir para o estabelecimento
de uma sociedade desenvolvida e
socialmente justa é o compromisso da
Roche. Para a companhia, a promoção
da saúde está diretamente ligada ao
bem-estar e à qualidade de vida das
pessoas. Como direcionamento global,
a empresa prioriza o relacionamento
transparente e sinérgico com a
sociedade nos países em que opera,

com o propósito e os valores globais
da companhia e com sua política
de investimento social privado.
As parcerias firmadas são, em sua
maioria, entre autoridades locais,
empresas, associações, instituições
de saúde e organizações
não-governamentais (ONGs) – que
têm relação direta com os negócios
da Roche.

investe em iniciativas que geram
valor duradouro, apoia programas de
desenvolvimento das comunidades no
entorno de suas operações e projetos
sociais com foco em saúde.
A área de Responsabilidade Social
da Roche também é encarregada por
acompanhar e avaliar os projetos,
verificando se eles estão conectados
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Projetos
“SAS” - Saúde, Alegria
e Sustentabilidade
Com o intuito de proporcionar o acesso
a saúde e a medicamentos de ponta,
um caminhão itinerante percorre
regiões isoladas e carentes do Brasil
para promover ações de atendimento
básico de saúde, entretenimento e
sustentabilidade. Em 2019, a equipe
voluntariada com 119 pessoas realizou
14 expedições, passou por 46 cidades
e percorreu mais de 67 mil quilômetros.
Focada na saúde da mulher, a iniciativa
realizou 960 testes de rastreamento do
câncer do colo do útero e promoveu
serviços básicos nas áreas de
ginecologia, odontologia, oftalmologia,
dermatologia e otorrinolaringologia,
impactando mais de 13 mil pessoas.

Ação cria rede de apoio contra violência doméstica
para acolher, empoderar e valorizar as mulheres
por meio de atividades de saúde e
apresentação de uma peça teatral
sobre violência, seguida por um
debate. Como forma de gerar
maior autoestima, as mulheres
ganharam serviços de manicure
e maquiagem. Esse momento
relaxante foi propício para que
elas se sentissem mais confiantes
em desabafar com as voluntárias,
capacitadas para orientar vítimas de
violência doméstica. A ideia é que
as participantes compartilhem o
aprendizado e saibam como ajudar
vizinhas, amigas e familiares.

Comprometida em desenvolver a
comunidade do entorno da sua
sede, no bairro do Jaguaré (SP),
formada majoritariamente por
famílias de classes C e D, a Roche
levou um projeto de informação
sobre violência doméstica. Em
parceria com o SAS Brasil,
organização que leva saúde
para regiões com baixo IDH e
difícil acesso, a ação envolveu a
participação voluntária de mais de
30 pessoas, sendo a maior parte
desse grupo colaboradores Roche,
e impactou mais de 260 pessoas,
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Selo Vizinho Legal
O selo tem o objetivo de valorizar
as ações de responsabilidade social
desenvolvidas pela Roche há quase
20 anos, no bairro do Jaguaré (SP),
onde está localizada a sede da empresa.
A iniciativa facilita na identificação e
no acompanhamento das iniciativas e
contribui para o estabelecimento de
vínculos duradouros com a comunidade
vizinha. Em 2019, a Roche manteve o
patrocínio de três iniciativas voltadas
para os públicos infanto-juvenil,
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. Saiba mais
sobre esses projetos a seguir:
•• Projeto Palco
Por meio da arte e educação, o
Projeto Palco amplia oportunidades
e perspectivas para crianças, jovens,
adultos e idosos em situação de
vulnerabilidade social. Dentre
as atividades proporcionadas
pelo projeto estão encontros
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•• Classificação Digital
para Reenquadramento
de Aprendizagem
A Roche investe em ações de
responsabilidade social, com foco
em educação, e atua em conjunto
com escolas locais para identificar
alunos com diferentes níveis de
aprendizagem nas salas de aula,
por meio do CDRA.

com arte-educadores e passeios
culturais (como visitas a museus
e participação em espetáculos
musicais e teatrais, contribuindo para
a experiência artística). A iniciativa
conta com o apoio de produtoras e
teatros, que distribuem ingressos de
espetáculos que estão em circuito
como contrapartida social. Em 2019,
as ações impactaram 220 alunos da
rede pública de ensino, 16 eventos
foram realizados na comunidade e
1.838 ingressos distribuídos.

O trabalho engloba capacitação
e sensibilização de professores e
coordenadores pedagógicos para
que possam melhor compreender
e, assim, intervir de forma efetiva
em cada especificidade do aluno,
adaptando atividades e provas a
esse público.

•• Instituto Esporte e Educação
Por meio de atividades esportivas
e socioeducativas, o IEE atende
crianças, jovens e adultos
do Núcleo Jaguaré. A iniciativa
também engloba formação de
professores e estagiárias, aborda
temas relacionados a políticas
públicas e desenvolve metodologia
de esporte educacional. Em 2019,
a iniciativa beneficiou cerca de
280 alunos regulares e os eventos
na comunidade impactaram
2.070 pessoas.

( Nosso desempenho )
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Como resultado, o Índice de
Desenvolvimento da Educação do
Estado de São Paulo (IDESP) de
escolas que participam do CDRA
tem melhorado no decorrer dos
anos. O IDESP é composto por dois
critérios: o desempenho dos alunos
nos exames de proficiência do
SARESP (o quanto aprenderam)
e o fluxo escolar (em quanto tempo
aprenderam), e avalia a qualidade
da escola - é e considerada como
boa aquela que a maior parte dos
alunos apreende as competências
e habilidades requeridas para
a sua série durante o ano letivo.

IDESP de escolas após
implementação do CDRA
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2017

2018

2019

E.E. Professor Architiclino Santos (9º ano)

2,02

2,84

3,56

E.E. Augusto do Amaral (9º ano)

4,72

N/A

4,99

E.E. Alfredo Paulino (5º ano)

7,29

N/A

8,32
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Children’s Walk
Realizada na Roche Brasil desde 2014, a
campanha global mobiliza colaboradores
de todas as unidades a levantar
fundos para ajudar entidades locais,
crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade no Malawi, um dos
países africanos mais pobres do mundo.
A ação reuniu, pelo segundo ano, as
três divisões da Roche Brasil (até 2017,
as divisões realizavam a campanha
separadamente) e conseguiu arrecadar
R$ 64.114,50, sendo que o valor foi
dobrado pela companhia. Do total,
metade dos recursos foi destinada ao
Malawi e a outra metade foi doada para o
Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, interior
de São Paulo, referência no tratamento do
câncer infantil na América Latina.
Com a verba, o hospital implementará,
em 2020, o projeto Ursinho Elo 2.0, que
tem como propósito fazer com que
crianças em tratamento oncológico
e que passaram por transplante de
medula óssea, possam ter contato
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Voluntariado
Por meio do site interativo Liga
Voluntária, a Roche Farma consegue
conectar colaboradores e fomentar
o trabalho voluntário. Pelo canal
é possível acessar informações e
experiências sobre trabalhos voluntários
já realizados e cadastrar novas ações a
serem desenvolvidas. Em 2019, o portal
encerrou o ano com mais de
243 voluntários cadastrados
(equivalente a cerca de 30% dos
funcionários), que participaram de
cinco ações como campanhas de
doação de roupas, mantimentos e
material escolar, doação de sangue

com familiares e amigos por meio
de iPads distribuídos em cases em
formato de ursinho, contribuindo para
um tratamento mais humanizado e
acolhedor, já que nesse período as
crianças ficam em isolamento por
meses, privadas de uma série de coisas,
inclusive de visitas.
A solução lúdica ameniza a saudade
que os pequenos pacientes sentem
dos familiares e amigos quando estão
internados. Numa versão anterior
desse projeto, as crianças recebiam
mensagens de áudio acionando
a mão de ursinhos.
Com o apoio da Roche, será possível
disponibilizar interação visual por meio
de tablets. Ainda com o valor doado,
será possível reformar áreas de pediatria
e espaço de convivência, confeccionar
300 ursinhos para as crianças levarem
de recordação no momento e comprar
70 cases de iPad. A área de TI da divisão
Farma doou 35 tablets.
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e encontro com os jovens do bairro
Jaguaré (SP), região de entorno da
sede administrativa da empresa.
Instituto Reinventar
Destinado à equipe de enfermagem
do Hospital Pérola Byington, em São
Paulo, o programa aborda duas ações
de Resíduo Terapia e humanização
do atendimento. Dentre as atividades
desenvolvidas estão sessões de
relaxamento, atenção e realização de
trabalhos manuais. Em 2019, foram
realizados 26 workshops para cerca
de 250 profissionais.

COMO FORMA DE RECONHECER A PARTICIPAÇÃO E O ENGAJAMENTO
DE COLABORADORES EM INICIATIVAS VOLUNTÁRIAS, A ROCHE FIRMOU
UMA PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE PACIENTES TUCCA (QUE TRATA
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER) PARA O PROJETO A
MÚSICA PELA CURA. EM CONTRAPARTIDA, A COMPANHIA RECEBEU 240
INGRESSOS PARA OITO CONCERTOS REALIZADOS AO LONGO DE 2019 NA
SALA SÃO SÃO PAULO, SENDO 15 DISTRIBUÍDOS PARA FUNCIONÁRIOS
A CADA EVENTO, COMO FORMA DE RECONHECIMENTO DE SUAS
PARTICIPAÇÕES EM INICIATIVAS DA EMPRESA.
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Desempenho ambiental
GRI 103-2

Ser uma empresa ambientalmente
responsável está intrínseco no modelo
de negócios da Roche e evidenciado
em diversos projetos e políticas que
a empresa realiza nas operações do
escritório-sede em São Paulo, nos
centros de distribuição de Anápolis
(GO), Itapevi (SP) e Itajaí (SC) e na
planta industrial no Rio de Janeiro.
Sua atuação prioriza o uso responsável
dos recursos naturais e a conformidade
dos negócios em relação às leis, normas
e protocolos ambientais.
No dia a dia, a Roche procura
incorporar, continuamente, processos
e práticas que promovam o
desenvolvimento sustentável, visando
minimizar os impactos ambientais
de suas operações, bem como

conscientizar e engajar colaboradores
e parceiros de negócios sobre o papel
da sustentabilidade nos negócios e no
desenvolvimento da sociedade.

Na unidade fabril, no Rio de Janeiro,
o modelo Lean (produção enxuta) nos
diversos processos e áreas, introduzido
desde 2017, segue trazendo benefícios
relacionados ao uso eficiente dos
recursos e ao controle de desperdícios.

Exemplo disso é o trabalho realizado
pela área de eventos da companhia
que, com o olhar voltado para a
sustentabilidade, acessibilidade e
inclusão, vem implementando a proposta
de lixo zero. Dentre as iniciativas,
destacam-se o reaproveitamento e
a reciclagem de crachás e cordões;
utilização de squeezes ou copos
recicláveis para consumo de água –
evitando os descartáveis; adoção de
um modelo padrão de stand para que
possa ser reutilizado diversas vezes;
e emissão de certificados digitais –
excluindo as impressões.

As três divisões utilizam uma plataforma
digital que proporciona a tramitação
online de documentos, evitando o uso de
papel, gerou uma redução do impacto
ambiental da unidade. No ano, foram
evitados 323 milhões kg de madeira,
7,2 bilhões litros de água, 727 milhões
kg de CO2 e 47,7 milhões kg de lixo.
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Água

A Roche monitora mensalmente
sua gestão ambiental por meio de
indicadores que consideram os recursos
hídricos, a geração de resíduos e o
consumo de energia e procura, sempre,
aprimorar sua atuação com o intuito de
reduzir a pegada ambiental do negócio,
minimizar o uso de recursos naturais
não renováveis e ampliar suas fontes
de energias renováveis. Na fábrica, por
exemplo, a empresa evita o desperdício
de materiais com o estabelecimento de
valores mínimos de rendimento de lotes.

GRI 103-2 e 303-3

A Roche adota ações contínuas
relacionadas ao uso eficiente da água e
à redução da utilização do recurso por
meio de investimentos, melhorias no
processo produtivo, estabelecimento de
metas e programas de conscientização
entre os colaboradores. Adicionalmente,
a unidade fabril faz o tratamento interno
de água para reúso na jardinagem,
sanitários e na torre de resfriamento.
Em 2019, foram reusados um total de
15.211 m3, o equivalente a 19% do total.

Para assegurar suas boas práticas
ambientais, ao menos duas vezes ao
ano a fábrica passa por auditorias
externas e faz a manutenção da
certificação ISO 14.001, de gestão
ambiental. Na sede, a área de Saúde e
Segurança do Trabalho é responsável
por acompanhar os indicadores e
realizar auditorias internas e externas.

Todo efluente industrial e sanitário da
unidade fabril passa por tratamento
antes do esgotamento. Já na sede
administrativa, a irrigação de toda a área
verde externa, localizada no entorno dos
prédios, é proveniente de um sistema de
captação de água de chuva.
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Como forma de diminuir a utilização do
recurso, em 2019, a divisão Diagnóstica
fez a troca de mictórios convencionais
por mictórios ecológicos, que não
utilizam água e instalou válvulas de
duplo acionamento em todos os vasos
sanitários da unidade.
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Resíduos
GRI 103-2

Com o intuito de incentivar os
colaboradores a utilizarem suas
próprias canecas e garrafas para
consumo de água e café e, assim,
reduzir a geração de resíduos
plásticos, a divisão Diagnóstica
realizou, em 2019, a campanha
#AdoteUmaCaneca.

A Roche tem o compromisso de diminuir,
em suas operações, a demanda por
matérias-primas, fortalecer a reciclagem,
ampliar o reaproveitamento nos
processos e controlar a destinação
adequada de materiais. Com relação
a esse último aspecto, a divisão Farma
desenvolveu uma estratégia de logística
reversa, (que está em fase piloto, em
parceria com seus stakeholders), para
que os resíduos gerados na operação
de distribuição de medicamentos sejam
encaminhados ao centro de distribuição,
em Anápolis (GO) para a correta
destinação. Também há uma estratégia
de logística reversa para o recolhimento
dos produtos vencidos para que eles
sejam destinados à incineração conforme
exigências dos órgãos reguladores.

A campanha incluiu a reforma das
copas da unidade para que pudessem
se tornar um ambiente adequado
para a higienização de utensílios.
Como complemento, no Dia Mundial
do Meio Ambiente (5 de junho) foi
realizada a ação “Um dia sem copo
plástico!”, induzindo os colaboradores
a utilizarem seus próprios recursos.
Além disso, durante um mês, a
empresa coletou todos os copos
plásticos consumidos pelos
funcionários e construiu uma
pirâmide, com o intuito de causar um
impacto visual sobre a quantidade
do material consumida na unidade.
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Já a unidade fabril segue diretrizes
que abrangem aspectos como gestão
e transporte de resíduos, boas práticas,
classificação de tipos de resíduos
(inclusive os que necessitam de
atenção e atendimento especial). Os
indicadores são atendidos pela empresa
e monitorados mensalmente.
Na divisão Diagnóstica, sempre que
há a substituição de um equipamento
por avaria ou término do cumprimento
de garantia, uma empresa parceira
é responsável por realizar o descarte
correto dos materiais.
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Disposição de resíduos não perigosos
(em toneladas)
GRI 306-2
2017

2018

2019

Reciclagem

256

231,8

295,19

Incineração (queima de massa)

0,52

171,1

0,61

Compostagem

N/D

111

239

Aterro

916

506

152,90

Outras destinações

N/D

174

76,12

Total

1.172

1.193,9

869,82

2017

2018

2019

Incineração (queima de massa)

9

9

13,80

Coprocessamento

72

76,1

94,90

Total

81

82,1

108,70

Disposição de resíduos perigosos
(em toneladas)
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GRI 103-2 e 302-1
O uso de recursos energéticos é
essencial para as operações da Roche,
principalmente para a unidade fabril.
Em sua gestão, a empresa considera
riscos como ameaça de racionamento
ou oscilação de preços e atua com ações
preventivas e de ganho de eficiência.
A empresa monitora continuamente seu
consumo de energia e acompanha o uso
de recursos renováveis e não renováveis,
de acordo com os diversos combustíveis
utilizados em suas unidades de negócios
(energia elétrica, óleo diesel, gás, etanol,
querosene consumido por aviões em
viagens etc.). Algumas ações, nos
últimos anos, têm contribuído para a
redução do uso de energia como 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.
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2017

2018

2019

142.081,2

37.328,08

79.875,54

Combustíveis de
fontes renováveis

56.409,3

56.176,6

57.402,08

Energia consumida

18.073,9

11.699,9

90.270,82

Total

216.547,4

105.204,8 227.549,24

Consumo de combustíveis
de fontes renováveis (em GJ)
Hidráulica (hidrelétrica)
Álcool etílico hidratado
Álcool etílico anidro
Total

( Nosso desempenho )

Consumo de combustíveis de fontes
não renováveis (em GJ)

Total de energia consumida
(em GJ)

Combustíveis de
fontes não renováveis

Nossa atuação

2017

2018

2019

56.308

55.936,8

56.996,17

20,3

101,8

45,91

81

138

360

56.409,3

56.176,6

57.402,08
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Óleo Diesel

2017

2018

2019

924,4¹

810

586,55

Gasolina (Veículos Frota)

34.472,0² 10.922,91³

GLP (Cozinha e chuveiros)

29.595,5

Querosene (Viagens Aéreas) 74.824,2
Total

142.081,2

371,80

256,9

15.399,4

52.186,2

63.517,80

64.176

79.875,54

¹ Ao longo do ano, a empresa teve um número maior de interrupção de fornecimento de
energia elétrica, gerando um consumo maior de óleo diesel para abastecimento dos grupos
geradores. Ao mesmo tempo, durante o ano de 2017, um número menor de veículos foi
abastecido com óleo diesel do que em 2016.
² Devido ao custo e à eficiência, os funcionários usaram mais gasolina do que outros
combustíveis durante o ano de 2017.
3
Na comparacao com 2016, as viagens comerciais cresceram devido a estrategia de negocios
para 2017.
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Emissões

GRI 103-2 e 305-1
Com o intuito de diminuir sua pegada
ambiental e buscar cada vez mais
melhorias em eficiência e performance,
a Roche tem a meta global de reduzir
em 15% suas emissões de gases do
efeito estufa até 2025, considerando
seu desempenho em 2015.
Sua gestão considera, além da matriz
energética, aspectos como as fontes
de energia adotadas (caldeiras da
fábrica, veículos da frota utilizados pelo
empregados, gás carbônico resultante
do tratamento de efluentes, combustível
usado em viagens aéreas, gás GLP que
abastece o restaurante e o óleo diesel
dos geradores, entre outras). Na unidade
fabril, todas as exaustões de processo
produtivo são direcionadas a filtros
HEPA, que reduzem em mais de
99% os particulados no ar.

80
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Desempenho financeiro
GRI 103-2 e 201-1

A Roche Brasil registrou mais um ano de
crescimento em 2019. As três divisões
encerraram o ano com faturamento de
R$ 4,458 bilhões, representando 3,5% de
crescimento comparado com 2018.

o tratamento imunoterápico de diversos
tipos de câncer (pulmão pequenas e não
pequenas células, câncer de bexiga e
câncer de mama triplo negativo) – que
registrou crescimento de 141%.

A divisão Farmacêutica alcançou
R$ 3,5 bilhões, com 4% de crescimento
na comparação com 2018, com vendas
locais, sendo que 72% desse total
(R$ 2,5 bilhões) foram para o setor privado
e 28% (R$ 1 bilhão) para o setor público.

Em pesquisa clínica, a Farmacêutica
investiu R$ 256,6 milhões, no ano,
em 70 novos estudos moleculares,
possibilitando o acesso a tratamentos
inovadores para 1.081 pacientes de
13 estados brasileiros. A empresa, ainda,
recebeu 27 indicações em estudos para
diversas áreas como alzheimer, doença
de crohn, hemofilia A, artrite reumatoide,
esclerose múltipla e cânceres de fígado,
mama triplo negativo e pulmão.

Os principais medicamentos que
aumentaram suas receitas ao longo do
ano, sendo a maioria para o mercado
privado, foram: Perjeta (46%) e Kadcyla
(45%) – utilizados para tratamento de
câncer de mama em fase inicial; Ocrevus
– lançado em 2018 para tratar esclerose
múltipla – e que aumentou em cinco
vezes suas vendas em 2019; e outro
destaque foi o Tecentriq – indicado para

Já a Diagnóstica cresceu 5,03%,
alcançando R$ 671,8 milhões em
vendas, reflexo da consolidação das
parcerias de longo prazo, da construção
de novos modelos de negócios e da
incorporação de biomarcadores de alto
valor médico que geram grande impacto
na sociedade.
E a Diabetes Care, em seu segundo ano
de autonomia operacional, conseguiu
superar suas expectativas e encerrou
o ano com R$ 286,2 milhões de

faturamento, registrando um aumento
de 7,5%, mesmo diante de um mercado
em grande evolução, com a entrada
de novas empresas. Dois dispositivos
medidores de glicose foram os grandes
destaques em vendas: o Accu-Chek
Guide, grande lançamento do ano que
hoje é considerado o glicosímetro mais
preciso do mercado; e o Accu-Chek
Active – que já está consolidado no
mercado e é o modelo mais vendido da
empresa há anos.

GLOBALMENTE, A ROCHE CRESCEU 9% NO ANO E CHEGOU A
61,466 BILHÕES DE FRANCOS SUÍÇOS, IMPULSIONADA PELA
ALTA DEMANDA DOS MAIS RECENTES MEDICAMENTOS:
OCREVUS, HEMLIBRA, TECENTRIC E PERJETA.

Dando cada vez mais foco em Medicina
Personalizada a Roche conseguiu a
aprovação do medicamento Alecensa,
tratamento de câncer de pulmão ALK+,
na ANVISA em 2019.
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Demonstrações do valor adicionado (DVA)*
Roche Farma
(em milhares de reais)
Descrição

2019

2018

4.073.323

3.912.416

3.954.388

3.743.184

Outras receitas

216.484

204.883

Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa

(97.549)

(35.651)

2.720.196

2.701.559

227.233

284.092

1.125.894

926.765

47.630

31.439

1.078.264

895.326

38.414

29.675

1.116.678

925.001

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços

Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviço de terceiros e outros
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido gerado pela companhia
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir

*os dados apresentados são uma prévia e ainda estão sendo auditados pela KPMG
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2019

2018

1.116.678

925.001

Empregados

338.560

321.260

Remuneração direta

253.560

247.452

Benefícios

60.819

50.489

FGTS

24.181

23.319

Tributos

302.019

202.413

Federais

299.492

200.427

Estatuais

199

180

2.328

1.806

Remuneração de capitais de teceiros

25.788

39.501

Juros

25.615

20.819

173

18.682

-

-

Juros sobre o Capital Próprio

33.450

127.498

Lucro do período

416.861

234.329

Distribuição do valor adicionado

Municipais

Aluguéis
Outras
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Prêmios e certificações
Ao longo de seus 90 anos de história,
a Roche Brasil acumula diversas
premiações e reconhecimentos.
Os destaques de 2019 são:

na classificação geral e está entre as
cinco melhores empresas na categoria
Farmacêuticas. Realizado pela revista
Época, o ranking elenca as 150 melhores
empresas para trabalhar no Brasil a
partir da opinião dos funcionários.

Great Place to Work
Pelo oitavo ano consecutivo, a divisão
Farmacêutica é considerada pelo Guia
Great Place to Work como uma das
melhores empresas para trabalhar no
Brasil. A empresa ocupa o 27º lugar
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Great Place To Work Mulher
Também publicado pela revista Época, o
ranking relaciona 40 empresas, de grande
e médio porte, e considera critérios como
boas práticas e liderança feminina.
A Roche Farma ocupa a 16ª posição.
Ranking 100 Open Startups
A Roche Farma ocupa a 48ª posição
no Ranking 100 Open Startups, que
destaca as startups mais atraentes para
o mercado corporativo e as empresas
líderes mais engajadas no ecossistema
de inovação. As 50 grandes empresas
mais engajadas do ano conquistaram
colocação na lista TOP Open Corps.
Empresas que Melhor se
Comunicam com Jornalistas.
A Roche Brasil está, novamente, entre
as Empresas que Melhor se Comunicam
com os Jornalistas, na categoria Saúde.
Promovido pelo Centro de Estudos de
Comunicação e pela revista Negócios
da Comunicação, o prêmio reconhece
o tratamento à imprensa com relação a
acesso, disponibilização e facilidade de
apuração de informações.
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Guia Exame de Sustentabilidade
Pelo 3º ano consecutivo, a divisão
Farma foi reconhecida pelo Guia Exame
de Sustentabilidade como uma das
empresas-destaque mais sustentáveis
em 2019. A empresa superou a média
das 77 empresas consideradas mais
sustentáveis nos critérios ambiental,
geral e social de 19 setores.
Melhores e Maiores
A Roche figura entre as melhores
empresas do setor farmacêutico, segundo
o Guia Melhores e Maiores, da Revista
Exame. Essa premiação reconhece as
companhias que mais se destacaram
em 20 setores da economia no Brasil.
A Roche Farma ocupa o segundo lugar
e figura como a única multinacional entre
as três primeiras colocadas.
Instituto Top Employer
A Roche Diabetes Care ganhou
certificação do Top Employers 2020, por
boas práticas em gestão de pessoas.
A premiação reconheceu as melhores
empresas em políticas de RH do Brasil.
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Índice GRI
GRI 102-55

GRI Standards

Item divulgação

GRI 101: Fundamentos 2016

GRI 101: Fundamentos 2016

GRI 102: Divulgações gerais
2016

Perfil organizacional

Página / Resposta

ODSs relacionados

Ao longo do relatório

11

102-1 Nome da organização
102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços

15 - 18

102-3 Localização da sede da organização

11 - 12

102-4 Localização das operações

11 - 12

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica

11 - 12

102-6 Mercados atendidos

19 - 20

102-7 Porte da organização

11 - 12

3

3

11, 12, 56 e 57

102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores
102-9 Cadeia de fornecedores

33

102-10 Mudanças significativas na organização e na sua cadeia de fornecedores

21

102-11 Abordagem do princípio da precaução

11

12

24, 34

17

34

17

102-12 Iniciativas externas
102-13 Participação em associações

87

12
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( Índice GRI )

Página / Resposta

ODSs relacionados

5-7

3

13

3

Estratégia
102-14 Declaração do decisor mais graduado
Ética e integridade
102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento
Governança
21 - 23

102-18 Estrutura da governança
Engajamento das partes interessadas
102-40 Lista de grupos de stakeholders

25 - 26

102-41 Acordos de negociação coletiva

Todos os colaboradores da Roche do Brasil
são incorporados em acordos
de negociação coletiva.

102-42 Identificação e seleção de stakeholders

24 - 25

102-43 Abordagem para engajamento de stakeholders

24 - 25

102-44 Principais tópicos e preocupações levantadas

24 - 26

Práticas de relato
102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

11 - 12
4

102-46 Definição do conteúdo do relatório e seus limites

25 - 27

102-47 Lista de tópicos materiais

Não houve

102-48 Reformulações de informações

88

8
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Item divulgação

102-50 Período coberto pelo relatório

1/1/2019 a 31/12/2019

102-51 Data do relatório mais recente

2018

102-52 Ciclo de emissão

Anual

102-53 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

4

102-54 Opção de acordo do Padrão GRI

4

ODSs relacionados

87 - 93
Não se aplica

102-56 Asseguração externa

GRI 205: Anticorrupção 2016

( Índice GRI )

Não houve

102-55 Sumário de conteúdo GRI

GRI 203: Impacto econômico
indireto 2016

Nosso desempenho

Página / Resposta

102-49 Alterações no relatório

GRI 201: Desempenho
econômico 2016

Nossa atuação

19 - 20, 24 - 26

103-1 Explicação do tema material e seus limites
103-2 A forma de gestão e seus componentes

81

103-3 Evolução da forma de gestão

24 - 26

201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

82 e 83

8, 10

19 - 20, 24 - 26

103-1 Explicação do tema material e seus limites

63, 64, 67, 71

103-2 A forma de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da forma de gestão

24 - 26

203-2 Impacto econômico indireto

63 - 69, 71 - 74

103-1 Explicação do tema material e seus limites

19 - 20, 24 - 26
28 - 30

103-2 A forma de gestão e seus componentes

89
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30

103-2 A forma de gestão e seus componentes

28 - 30

103-3 Evolução da forma de gestão

24 - 26

16

30

16

19 - 20, 24 - 26

103-1 Explicação do tema material e seus limites

75, 76, 79

103-2 A forma de gestão e seus componentes

24 - 26

103-3 Evolução da forma de gestão

79

302-1 Consumo de energia dentro da organização

GRI 305: Emissões 2016

ODSs relacionados

19 - 20, 24 - 26

103-1 Explicação do tema material e seus limites

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

GRI 303: Água e efluentes 2018

( Índice GRI )

24 - 26

205-2 Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate
à corrupção

GRI 302: Energia 2016

Nosso desempenho

Página / Resposta

103-3 Evolução da forma de gestão

GRI 206: Concorrência desleal
2016:

Nossa atuação

7, 12

19 - 20, 24 - 26

103-1 Explicação do tema material e seus limites
103-2 A forma de gestão e seus componentes

75 - 76

103-3 Evolução da forma de gestão

24 - 26

303-3 Água reciclada e reutilizada

76
19 - 20, 24 - 26

103-1 Explicação do tema material e seus limites

75, 76, 80

103-2 A forma de gestão e seus componentes

24 - 26

103-3 Evolução da forma de gestão

90
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305-1 Emissões diretas de gases de efeito estufa —GEE (Escopo 1)

GRI 306: Efluentes e resíduos
2016

GRI 404: Treinamento e
educação 2016

( Índice GRI )

Página / Resposta

ODSs relacionados

80

7, 13

103-2 A forma de gestão e seus componentes

75 - 78

103-3 Evolução da forma de gestão

24 - 26
78

12

19 - 20, 24 - 26

103-1 Explicação do tema material e seus limites
103-2 A forma de gestão e seus componentes

61 - 62

103-3 Evolução da forma de gestão

24 - 26

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

61 - 62

103-1 Explicação do tema material e seus limites

3, 8

19 - 20, 24 - 26

103-2 A forma de gestão e seus componentes

58 - 60

103-3 Evolução da forma de gestão

24 - 26
58

404-1 Média de horas de treinamento por ano por empregado
GRI 405: Diversidade e
igualdade de oportunidade
2016

Nosso desempenho

19 - 20, 24 - 26

103-1 Explicação do tema material e seus limites

306-2 Resíduos, discriminado por tipo e método de disposição
GRI 403: Saúde e segurança
ocupacional 2018

Nossa atuação

4, 8

19 - 20, 24 - 26

103-1 Explicação do tema material e seus limites
103-2 A forma de gestão e seus componentes

55, 56

103-3 Evolução da forma de gestão

24 - 26

405-1 Diversidade dos grupos responsáveis pela governança e da força de trabalho

91

56

5, 10
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Item divulgação
103-1 Explicação do tema material e seus limites

( Índice GRI )

ODSs relacionados

19 - 20, 24 - 26

103-2 A forma de gestão e seus componentes

33
24 - 26

414-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais
103-1 Explicação do tema material e seus limites

33

12

19 - 20, 24 - 26

103-2 A forma de gestão e seus componentes

32

103-3 Evolução da forma de gestão

24 - 26

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

GRI 417: Rotulagem de
produtos e serviços 2016

Nosso desempenho

Página / Resposta

103-3 Evolução da forma de gestão

GRI 416: Saúde e segurança
do cliente 2016

Nossa atuação

103-1 Explicação do tema material e seus limites

A área de Farmacovigilância da Roche não
identificou qualquer não-cumprimento a
regulamentos e/ou códigos voluntários durante o
período de relato.

3

19 - 20, 24 - 26

103-2 A forma de gestão e seus componentes

32

103-3 Evolução da forma de gestão

24 - 26

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

92

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 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.

3
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GRI 419: Conformidade
socioeconômica 2016

Carta dos presidentes

Destaques

Somos Roche

Item divulgação

Nossa atuação

Nosso desempenho

Página / Resposta

103-1 Explicação do tema material e seus limites

( Índice GRI )

ODSs relacionados

19 - 20, 24 - 26

103-2 A forma de gestão e seus componentes

28 - 29

103-3 Evolução da forma de gestão

24 - 26

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

28 - 29

93
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Informações corporativas
Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.
Av. Engenheiro Billings, 1.729 – Jaguaré
05321-900 – São Paulo - SP
Unidade Industrial Farmacêutica
Estrada dos Bandeirantes, 2.020 – Jacarepaguá
22775-109 – Rio de Janeiro – RJ
Centro de Distribuição de Anápolis
Rodovia BR-153, km 42, Zona Urbana - Parte C –
Parque Calixtópolis
75135-040 – Anápolis – GO
Roche Diagnóstica Brasil Ltda.
Av. Engenheiro Billings, 1.729, Prédio 38 – Jaguaré
05321-010 – São Paulo – SP

Nosso desempenho

Índice GRI

Créditos
Centro de Distribuição de Itapevi
Av. Portugal, 1100 - Itaqui - SP
Centro de Distribuição de Itajaí
Rod. SC-486 Antonio Heil, km 4, s/n, Parte 3 – Itaipava
88316-003 – Itajaí – SC

Coordenação Geral
Adriana Lima
Guilherme Queiroz
Jaqueline Santana
Mauro Elster
Natalia Santos
Talyta Morais

Unidade Diabetes Care
Av. Engenheiro Billings, 1.729, Prédio 38 – Jaguaré
05321-010 – São Paulo – SP

Consultoria GRI, conteúdo e design
Approach Comunicação

Contato

Fotografia
Banco de imagens Roche
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