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Apresentação do relatório
GRI 102-53
Sob o tema Nosso impacto na
sociedade, a Roche Brasil apresenta
seu Relatório de Sustentabilidade
2020, no qual compartilha com
seus stakeholders os principais
desafios, conquistas e resultados do
ano relacionados à sua gestão da
sustentabilidade e visão de longo prazo.
Este relato detalha como a Roche se
adaptou para atravessar a pandemia
da COVID-19 e continuar a atender
as necessidades dos pacientes com
produtos e serviços cada vez mais
inovadores e integrados. Tudo isso em
meio a uma transformação interna no
modelo de operação da empresa.
Para mostrar a extensão do impacto
positivo que a Roche gera, a
organização do conteúdo foi dividida
em cinco capítulos: Parceira de valor,
Contribuição à saúde, Conectados pelo
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propósito, Meio ambiente e comunidades
e Crescimento contínuo.
O primeiro traz uma apresentação
do Grupo Roche e das empresas que
compõem sua operação no Brasil, além
da estrutura de governança, ética,
integridade e compliance, bem como os
principais compromissos da companhia
com o desenvolvimento sustentável e
como essa visão é compartilhada com
fornecedores e parceiros estratégicos.
Em Contribuição à saúde, são elencadas
as principais ações da empresa no
enfrentamento à COVID-19 e suas frentes
de trabalho para atender as necessidades
dos pacientes – que estão no centro
das decisões. Por meio da ciência,
inovação, parcerias, cocriação e medicina
personalizada, a Roche busca levar
melhorias ao sistema e ampliar o acesso à
saúde, gerando valor a todo o ecossistema.

O capítulo Conectados pelo propósito
mostra como a Roche faz a gestão de seu
capital humano, focada na valorização das
pessoas e na diversidade. Já Meio ambiente
e comunidades, por sua vez, apresenta
os principais projetos que fazem com
que o grupo tenha um desenvolvimento
sustentável no longo prazo.
Em Crescimento contínuo, por fim,
são apresentados o desempenho
financeiro das três unidades:
Diagnóstica, Farmacêutica e Diabetes
Care e as certificações conquistadas
que atestam o compromisso da Roche
de ajudar as pessoas a melhorarem
sua qualidade de vida.
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.
Ao compartilhar seus principais projetos
e estratégia de atuação, a Roche
reforça seu comprometimento com uma
comunicação transparente e ética com
todos os seus stakeholders.

Dúvidas sobre as informações podem ser
esclarecidas via e-mail, pelo endereço
brazil.responsabilidade_social@roche.com.

Para construir este relatório foram
usadas fotos do banco de imagens da
Roche registradas antes da pandemia da
COVID-19. A exceção fica com imagens
de eventos e iniciativas realizados em
2020, seguindo todos os cuidados e
recomendações dos órgãos sanitários
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Carta dos presidentes
GRI 102-14

Em um ano de pandemia que trouxe
desafios a organizações, governos
e sociedade civil de todo o mundo,
pudemos constatar o quanto o futuro
depende de parcerias. Para diminuir
os impactos sociais, financeiros e de
saúde pública desencadeados pela
COVID-19, instituições públicas e
privadas tiveram que unir forças para
atravessar este capítulo difícil na
história da humanidade.
Como empresa global de ciência, não
poderíamos deixar de contribuir com
o que mais sabemos fazer: cuidar das
pessoas – não somente os pacientes, que
são o foco de nossa atuação, mas todo o
ecossistema que estamos inseridos.
Foi um ano que, mais do que nunca,
as organizações precisaram olhar para
o todo e a desenvolver projetos que
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gerassem impacto positivo em toda a
cadeia. Com nossa expertise mundial de
125 anos em ciência e saúde e 90 anos
no Brasil, mapeamos as necessidades
do sistema de saúde e lideramos
diversas frentes em parceria com outras
organizações, governos e sociedade civil.
Tudo isso ao mesmo tempo em que,
internamente, demos continuidade
ao processo de transformação que a
companhia tem vivenciado, global e
localmente, nos últimos anos. Temos
aprimorado o nosso modelo de operar,
administrar e ir a campo. Sob o
conceito One Roche, temos integrado
cada vez mais as divisões Farmacêutica,
Diagnóstica e Diabetes Care. Estamos
tornando o nosso atendimento mais
flexível e personalizado, para que
possamos criar conjuntamente soluções
estratégicas de forma ágil, gerando
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mais valor em nosso relacionamento
com os clientes para atingirmos
nossa ambição de não deixar nenhum
paciente para trás.
Temos muito orgulho de ter desenvolvido
a mais completa solução para triagem
e detecção do vírus SARS-CoV-2 e
testes para a detecção de anticorpos
SARS-CoV-2 em laboratórios e
ambientes com pouca estrutura
laboratorial, como farmácias, que
permite a avaliação da soroprevalência e
auxílio na decisão de retorno ao trabalho
por conta do novo coronavírus.
Em parceria com a organização sem fins
lucrativos SAS Brasil, o Hemocentro São
Lucas e a startup SaveLivez, lançamos
uma campanha para aumentar os
bancos de sangue de hemocentros, que
haviam caído drasticamente no início
da pandemia. Como resultado, foram
doados quase mil litros de sangue,
beneficiando mais de 8 mil pessoas.
Também apoiamos o pilar de
Desenvolvimento Social do Programa
Covid Zero da Secretaria de
Desenvolvimento Social do Estado de
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Parceira de valor

Contribuição à saúde

São Paulo, em parceria com o Instituto
Tellus. Um dos grandes legados do
projeto é o sistema de gestão de dados
e o suporte na gestão de iniciativas de
segurança alimentar e proteção social
que auxiliaram milhares de pessoas.
Doamos mais de 105 mil equipamentos
de proteção para profissionais de saúde
em diversas instituições no estado de
São Paulo e mais de 35 mil cestas de
alimentação, higiene e produtos de
limpeza à prefeitura da cidade de São
Paulo e outras instituições, ajudando
famílias carentes que vivem em situação
de risco a se manterem saudáveis.
Para ampliar o acesso à saúde e
fomentar soluções que reforçam
a relevância da tecnologia para
enfrentamento de uma crise em saúde
como essa, lançamos um edital de
apoio a projetos de teleconsulta, de
instituições públicas ou privadas que
prestem serviços ao Sistema Único de
Saúde (SUS). E patrocinamos, por três
meses, a plataforma Tummi Coronavírus,
que oferece gratuitamente serviço de
teleconsulta a pacientes com suspeita
de infecção por COVID-19.

Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades

Num período que temos unificado cada
vez mais nossos negócios farmacêuticos,
de diagnóstico e de diabetes,
oferecendo serviços integrados,
customizados e sustentáveis, em 2020
conseguimos ratificar o nosso propósito
e acelerar projetos que sustentarão o
nosso caminhar no longo prazo.
Em medicina diagnóstica, demos um
passo muito importante e criamos, em
parceria com o Hapvida, o primeiro polo
de medicina do planeta com gestão de
inteligência, gerando mais integração,
inovação e agilidade. O modelo é
totalmente verticalizado, conta com
mais de 1.200 tipos de exames, sendo
que cerca de 2,5 milhões são realizados
ao mês.
Para auxiliar no gerenciamento do
câncer, lançamos, via Foundation
Medicine, um serviço de biópsia líquida
que analisa 324 genes a partir de uma
única e simples coleta de sangue, sem
a necessidade de internação, para
pacientes com qualquer tipo de tumor
sólido. Além de proporcionar mais
conforto ao paciente, a nova tecnologia
ajuda na tomada de decisão terapêutica.

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

Ainda relacionado ao câncer, avançamos
com o Navify Tumor Board – solução
que proporciona decisões médicas mais
embasadas e reduz em 53% o tempo
gasto por oncologistas na preparação
do Tumor Board. A solução começou
a ser testada no Brasil em 2019 e foi
incorporada, em 2020, por quatro
instituições de saúde. Apenas 22 países
contam com a tecnologia e a inovação
do Navify, sendo o Brasil o único
representante na América Latina.
Com o Lung Mapping, projeto inédito
que em 2021 já conta com a parceria
de sete farmacêuticas para detectar
o perfil molecular de pacientes com
câncer de pulmão de não pequenas
células (CPNCP) subtipo não-escamoso,
estimamos ter ampliado em quatro
vezes o número de testes genômicos em
comparação a 2019.
Não podemos deixar de destacar,
também a aprovação importante que
tivemos para o Evrysdi® (risdiplam),
primeiro e único medicamento no
mundo com administração via oral
para o tratamento de atrofia muscular
espinhal (AME).
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Focados em proporcionar soluções
cada vez mais integradas aos pacientes,
lançamos o Accu-Check Guide Me,
um medidor de glicemia que garante
resultados ainda mais acurados e
precisos, permite conectividade a
sistemas de gerenciamento de dados
e armazena até 720 resultados de
glicemia, que podem ser monitorados
remotamente pelo médico.
Para ampliar o suporte aos pacientes
com diabetes durante a pandemia,
liberamos gratuitamente a versão
paga do aplicativo MySugr para todos
os usuários cadastrados, que traz
diversas funcionalidades adicionais,
como a possibilidade de exportar
o relatório com todos os registros
como informações calóricas e índice
glicêmico, possibilitando ao médico o
acompanhamento e o monitoramento do
paciente à distância.
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Contribuição à saúde

E, apesar dos impactos causados pela
pandemia, 2020 foi um ano de muito
aprendizado, resiliência e colaboração
entre as três unidades de negócio.
Anunciamos o nosso novo escritório,
com um modelo que nos ajudará
a potencializar as novas formas de
trabalho do conceito One Roche.
Esse processo envolve, também, a
formação de equipes cada vez mais
multidisciplinares e diversas, para
que a empresa possa incorporar as
melhores e mais modernas práticas
corporativas que valorizem a troca de
experiências, as individualidades e
as características de cada um. Nesse
sentido, achamos imprescindível avançar
no tema Diversidade. Com o apoio de
uma consultoria, fizemos um diagnóstico
sobre o tema e estamos construindo um
plano de ação, com metas que envolvem
todas as áreas da empresa.

Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades

Levando-se em conta o cenário
econômico brasileiro ainda em recessão
e mais fragilizado pela COVID-19,
conseguimos conquistar resultados
sólidos. A divisão Farmacêutica registrou
R$ 3,4 bilhões de faturamento, a
Diagnóstica alcançou R$ 669,2 milhões
e Diabetes Care atingiu R$ 308,9
milhões, reflexo da pandemia, com um
mercado mais cauteloso e mudanças de
demandas na área da saúde.

Crescimento contínuo

para um mundo melhor. É para isso que
trabalhamos diariamente, com o apoio
de parceiros, médicos, pacientes e de
nossos colaboradores, que assumiram
esse compromisso com a gente. Somos
muitos, trabalhando como um em todo
o mundo. Nosso muito obrigado a
quem está nesta jornada com a gente.
Seguimos cada vez mais juntos.

Boa leitura!
Para que possamos continuar a nos
concentrar no desenvolvimento de
medicamentos inovadores e testes de
diagnóstico que ajudam os pacientes a
terem uma vida melhor por mais tempo,
acreditamos que é preciso oferecer
soluções médicas agora, enquanto
desenvolvemos inovações para o futuro.

Patrick Eckert
Presidente – Roche Farma

Antonio Vergara
Presidente – Roche Diagnóstica

Paulo Quartim Barbosa
Transformar a vida dos pacientes significa
ter coragem para decidir, agir e contribuir

Conteúdo GRI

Presidente – Roche Diabetes Care
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Destaques do ano
COVID-19
Em um ano atípico de pandemia, que mobilizou empresas em todo o mundo, a Roche
imediatamente desenvolveu diversas ações de impacto social, produziu e distribuiu
6 mil unidades de álcool em gel, doou mais de 110.000 equipamentos de EPI para
profissionais de saúde e mais de 35.000 kits de alimentos, higiene e limpeza para
auxiliar pessoas carentes, apoiou ações para aumentar os estoques dos bancos
de sangue, dentre outras iniciativas.

Biópsia líquida
Roche e a Foundation Medicine lançaram, no Brasil, uma nova tecnologia para
o gerenciamento do câncer: o serviço de biópsia líquida, que analisa 324 genes
a partir de uma única e simples coleta de sangue, proporcionando mais conforto
aos pacientes.

Testes de detecção da COVID-19
Globalmente, a Diagnóstica desenvolveu 15 soluções relacionadas ao novo
coronavírus. Até dezembro de 2020, cinco já tinham sido aprovados no Brasil,
com três deles em uso: os testes cobas® SARS-CoV-2 e Elecsys® Anti-SARS-CoV-2,
além da solução reagente para pesquisa LightMix® Modular, totalizando mais de
7 milhões de testes importados.
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A chegada
da telemedicina

Diagnóstico
de excelência

Empresa
sustentável

A Roche lançou um edital de apoio a projetos de teleconsulta
que ampliem o acesso à saúde, além de patrocinar, por
três meses, a plataforma Tummi Coronavírus, que oferece
gratuitamente serviço de teleconsulta a pacientes com suspeita
de infecção por COVID-19. Na mesma linha, o projeto SAS
Brasil, que conta com o apoio da empresa desde 2014, passou a
oferecer atendimento via UTAs - Unidades de Teleatendimento,
instaladas em 4 cidades brasileiras com baixo IDH.

Roche e o Hapvida se uniram para criar o primeiro polo de medicina
do planeta com gestão de inteligência. Isso significa uma nova era
na medicina de diagnóstico que vai levar mais integração e eficiência
à análise de exames da rede. O novo núcleo técnico operacional
tem capacidade para processar cerca de 2,5 milhões de exames por
mês, vindos de todo o país. Está também em andamento um projeto
de cocriação da jornada do paciente com câncer de mama, com
objetivo de otimizar recursos e disponibilizar novas tecnologias.

Pela 11ª vez, a Roche
foi eleita uma das mais
sustentáveis do setor
farmacêutico pelo índice
Dow Jones, que faz uma
análise dos desempenhos
econômico, social e
ambiental das organizações.

Diversidade
e inclusão

Controle
de diabetes

Minha Vida
Depois Dela

A Roche se uniu a grandes organizações
na Coalizão pelo Fim da Violência Contra
Mulheres e Meninas. O movimento,
idealizado pela Avon e Instituto Avon, em
parceria com a ONU Mulheres, tem o
propósito de mobilizar empresas para que
cultivem ambientes de trabalho seguros
para mulheres, impactando suas vidas
dentro e fora do ambiente profissional.

A Roche Diabetes Care
lançou o medidor de
glicemia Accu-Chek® Guide
Me, que garante resultados
precisos em menos de 4
segundos. A unidade vem
investindo, cada vez mais,
em uma gestão integrada
do diabetes.

Em campanha da unidade
Diabetes Care nas redes sociais,
influenciadores usuários de
Accu-Check Combo relatam o
dia a dia do uso da bomba de
insulina e o quanto a vida mudou
ao contar com um aparelho que
proporciona mais liberdade,
segurança e qualidade de vida.

Atrofia
Muscular
Espinhal
A Roche Farma recebeu
aprovação da Anvisa para
o medicamento Evrysdi®
(risdiplam), o primeiro e único no
mundo com administração via oral
indicado para o tratamento de
atrofia muscular espinhal (AME).

Parceira de valor
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Doing now what
patients need next
GRI 102-1, 102-3, 102-4, 102-5, 102-7, 102-8, 102-45

Apaixonada por transformar a vida
dos pacientes, a Roche tem como
propósito tornar possível agora o que
os pacientes precisarão no futuro
(Doing now what patients need next).
Baseada no seu compromisso com a
sociedade e sua missão voltada para
a saúde e o bem-estar das pessoas,
a companhia tem proporcionado, ao
longo de 125 anos, diagnósticos e
tratamentos cada vez mais inovadores
e personalizados, para atender as
necessidades de cada paciente. Em
um mundo globalizado e digital, que
se transforma rapidamente, a Roche
tem acompanhado e incorporado essa
evolução em seus negócios.
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Pioneira em medicina personalizada
e líder global em biotecnologia,
oncologia e diagnóstico in vitro,
seu modelo de negócios foca no
desenvolvimento de terapias para
doenças raras e de alta complexidade
nas áreas de imunologia, moléstias
infecciosas, oftalmologia, neurociência,
além de diabetes e oncologia.
Como forma de ampliar o seu impacto
na sociedade e o acesso à saúde, a
empresa também tem se dedicado
a construir parcerias de valor, que
colocam o paciente no centro das
decisões. Ao somar forças com seus
stakeholders, compartilhar expertise
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A Roche dedica cerca de 20%
de seu faturamento anual global
para pesquisas e estudos de
moléculas que resultem em
tratamentos cada vez mais
personalizados e assertivos.

e ciência, mais pessoas têm acesso a
diagnósticos e tratamentos precisos
e, consequentemente, a mais saúde
e qualidade de vida (saiba mais em
Contribuição à saúde, página 37).
Fundada na Basileia, Suíça, em 1896,
a Roche está presente nos cinco
continentes e em mais de cem países
com suas três frentes de atuação:
Farmacêutica, Diagnóstica e Diabetes
Care. É proprietária das empresas
Genentech, Flatiron Health e Foundation
Medicine e acionista majoritária da
Chugai Pharmaceutical, no Japão.
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Roche Global
125
100
+100 mil
12,2 bilhões

90
1.621
+27 mil

anos de
trajetória
colaboradores

países

de pacientes
tratados com
os principais
medicamentos
Roche em 2020*

colaboradores

CHF

(o equivalente
a R$ 67 bilhões)
investidos
em P&D

92
CHF

+7 milhões

de
testes de COVID-19
importados

novas moléculas
em estudo

58,3 bilhões

(o equivalente a R$ 320
bilhões) de faturamento

23,4 bilhões

de testes
conduzidos com produtos
Roche Diagnóstica

Conteúdo GRI

Roche Brasil

anos de
história

presente
em mais de

Crescimento contínuo

4,4 bilhões
292,5 milhões
R$

R$

de faturamento

investidos
em pesquisa

28,9 milhões
de pacientes
tratados

* O número de pacientes tratados em 2020 é consideravelmente menor que no ano anterior devido a uma nova estratégia de priorização de portfólio adotada pela companhia.
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No Brasil, a companhia iniciou sua
atuação há 90 anos, com a unidade
Farmacêutica. Em 1972, foi inaugurada
a divisão Diagnóstica e, há quatro anos,
a Diabetes Care passou a ser uma
unidade de negócio independente no
país, acompanhando a estratégia global
da companhia.
A sede da Roche Brasil fica em São Paulo
(SP), no bairro Jaguaré, onde estão as
áreas administrativas das três divisões
de negócio. No fim de 2020, porém, a
empresa anunciou que migrará para
um novo endereço em agosto de 2021,
localizado na Av. das Nações Unidas. A
mudança tem intuito de potencializar
as novas formas de trabalho que estão
sendo implementadas em seu processo
de transformação nos negócios, para
que as três divisões possam trabalhar de
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Contribuição à saúde

maneira ainda mais colaborativa.
No endereço do Jaguaré passará a
operar apenas o Laboratório de Controle
de Qualidade, com inauguração
prevista para 2022.
A Roche Brasil tem, também, uma
Divisão Industrial Farmacêutica (DIF)
no Rio de Janeiro e três centros de
distribuição que estão localizados em
Anápolis (GO), Itapevi (SP) e Itajaí (SC).
Desde 2019, porém, a DIF vem fazendo
o encerramento gradual de suas
atividades, com data final programada
para 2024. A unidade produz remédios
de baixa complexidade e com alto
volume de produção. A decisão está
em linha com a estratégia global de
inovação e com a transformação do
portfólio de medicamentos.
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Princípios Roche
GRI 102-16
DOING NOW WHAT PATIENTS NEED
NEXT: o nosso propósito representa o
motivo pelo qual trabalhamos todos
os dias e o porquê estamos aqui. Para
nós, ele é o principal valor que geramos
para a sociedade de forma a dar
sentido à nossa atuação como empresa
e como pessoas.
“Acreditamos ser necessário oferecer
soluções médicas agora – mesmo
quando desenvolvemos inovações
para o futuro. Nosso compromisso
é transformar a vida dos pacientes.
Temos coragem para decidir e agir.
Acreditamos também que bons negócios
significam um mundo melhor. É para
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isso que trabalhamos diariamente.
Temos compromisso com o rigor
científico, com a ética e com o acesso a
inovações médicas para todos. Fazemos
isso hoje para construir um amanhã
melhor. Temos orgulho de quem somos,
do que fazemos e de como fazemos.
Somos muitos, trabalhando como um em
todo o mundo. Somos Roche”.
CORAGEM, INTEGRIDADE e PAIXÃO:
nossos valores refletem nossos princípios,
crenças e convicções - que funcionam
como um norteador de comportamentos,
atitudes e decisões de todos os
colaboradores. Eles balizam o caminho
que os comportamentos devem trilhar.
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O que
fazemos
Nosso foco

adequar o tratamento à
necessidade do paciente

Nosso diferencial
excelência na ciência

Nossa
liderança

inspirando resultados
que importam

Nosso
modelo de
trabalho
ágil e em rede

Nossa entrega

valor para todos os stakeholders
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Nossa
estrutura
construída para
a inovação

Como
fazemos
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Parceira de valor

VISÃO | AMBIÇÃO
Não deixar nenhum paciente para trás é a visão que
aspiramos para o ecossistema de saúde brasileiro.
Por meio da cocriação ativa e da colaboração com
as partes interessadas, alavancando e acelerando
projetos estratégicos de interesse da sociedade,
queremos estreitar a lacuna entre a melhor saúde
possível e a situação atual no Brasil, priorizando
jornadas de pacientes que sejam sustentáveis - para a
Roche, para o sistema e para os pacientes do futuro.
Queremos ser reconhecidos como parceiro de escolha
do ecossistema de saúde brasileiro, maximizando o
impacto de nossa estratégia de negócios.

Portfólio dos principais
produtos no Brasil
Actemra®

Gazyva®

Esbriet®

Kadcyla®

FMI Cdx®

Ocrevus®

Perjeta®

FMI Liquid®

Hemcibra®

Alecensa®

FMI Heme®

Avastin®

Tecentriq®

FMI Pdl-1®

* Evrysdi®

* Registro de produto aprovado pela Anvisa, mas aguardando a publicação de preço.

Contribuição à saúde

Conectados pelo propósito

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

Negócios
no Brasil
GRI 102-2, 102-6

Farmacêutica
Com tratamentos personalizados
e inovadores, a Roche tem
o compromisso de proporcionar
aos pacientes uma vida
melhor por mais tempo

direcionados para a imunoterapia
do câncer, um ramo de terapia que
tem o objetivo de potencializar o
sistema imunológico do paciente
– imprescindível no combate a tumores.

Nona** maior afiliada do grupo, a Roche
Farma é líder em oncologia e foca sua
atuação 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. Além de
contemplar essas áreas, os estudos e
pesquisas da empresa também estão

Seguindo a estratégia global da
companhia, a divisão Farma se reporta
diretamente à matriz na Basileia desde
2018. Esse direcionamento reforça
a importância da unidade brasileira
para os negócios e proporciona mais
agilidade na tomada de decisão, além
de maior protagonismo das equipes
na busca por soluções que ajudem
a melhorar a vida das pessoas.

** A queda na posição do ranking de 2019 para 2020 se dá exclusivamente pela desvalorização da nossa moeda local (Real),
frente ao Franco Suíço.
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Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

Diagnóstica
Mais que oferecer soluções
e serviços, a Roche tem
o propósito de ajudar
a transformar o sistema
de saúde no país.
Com portfólio completo para todas as
especialidades laboratoriais, a Roche
Diagnóstica Brasil Ltda. é líder mundial
em diagnósticos in vitro e de câncer
em tecido e acompanha toda a jornada
do paciente por meio de soluções e
serviços integrados de prevenção,
identificação e monitoramento
de doenças.
Num cenário em que mais de 70% das
decisões médicas são influenciadas
por testes diagnósticos, as soluções da
empresa são inovadoras e altamente
tecnológicas para que forneçam dados
seguros e confiáveis.
As áreas de atuação abrangem
diagnósticos moleculares, bioquímica
e imunoensaios, diagnóstico de câncer
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(tecidos), testes point of care, autoteste
de pacientes, sequenciamento de
nova geração, automação laboratorial
e tecnologia da informação, além de
soluções de suporte à decisão. Os
testes são mais rápidos, precisos e
seguros, aumentam a produtividade
de laboratórios, hospitais e clínicas,
proporcionam melhor eficiência
do recurso financeiro e refletem
diretamente na ampliação do acesso
à saúde.
Como componente importante de seu
portfólio, a Roche Diagnóstica também
disponibiliza consultoria em saúde
com o objetivo de melhorar o sistema
de gestão e os projetos de automação
laboratorial integrada. Além de garantir
os melhores resultados diagnósticos, um
dos grandes compromissos da empresa
é contribuir para a transformação
das organizações de saúde, criando
tecnologias que aprimorem as análises
clínicase proporcionem uma melhor
medicina de precisão.

Para isso, trabalha conjuntamente
com diversos stakeholders para
cocriar estratégias que promovam
sustentabilidade do sistema de
saúde e transformem a vida das
pessoas. O esforço da companhia é
criar oportunidades para gerar mais
conhecimento e assim garantir a
melhor gestão da saúde, ampliando o
acesso a suas tecnologias de ponta.
Em 2020, o processo de diagnóstico
ganhou extrema relevância no cuidado
com a saúde e a divisão empenhou
esforços e conhecimento na luta
contra a COVID-19.
Globalmente, a Diagnóstica
desenvolveu 15 soluções relacionadas
ao novo coronavírus, e até dezembro
de 2020, cinco já tinham sido
aprovadas no Brasil, com três delas
em uso e essenciais para auxiliar
na gestão e controle da pandemia
(conheça os testes desenvolvidos
na página 53).

VISÃO
Inovando o diagnóstico,
transformando a saúde e
mudando vidas é a nossa
visão. Sabemos que o
diagnóstico precoce e
preciso é essencial para
manter a saúde, prevenir
doenças e ajudar a
promover tratamentos
direcionados e potenciais
curas para os problemas
de saúde mais sérios do
mundo. Temos paixão pela
inovação e um profundo
compromisso de causar
um impacto duradouro na
sociedade, continuando
a melhorar o padrão de
atendimento para ajudar
as pessoas a viverem
vidas mais saudáveis.

Apresentação do relatório

Carta dos presidentes

Destaques do ano

Portfólio
dos principais
produtos e
equipamentos
no Brasil
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Meio ambiente e comunidades

Crescimento contínuo

Sistemas para o laboratório
central e point of care

Sistemas para
Diagnóstico molecular

Soluções Digitais

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

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)

Roche DiaLog
uPath
NAVIFY® Tumor Board
Caregiver
cobas® infinity IT solutions
Roche Inventory Solutions (RIS)

Sistemas
Moleculares LDT*

cobas HPV
Elecsys NT-proBNP
Elecsys Troponina T hs
Tina quant HbA1c
Elecsys AMH
Elecsys Procalcitonina

FLOW
MagNA Pure 96
MagNA Pure 24
LightCycler® 480 II
LightCycler® 96
cobas® 6800
cobas® 8800

Sistemas para
Diagnóstico de tecidos
VENTANA HE 600
BenchMark GX system
BenchMark ULTRA
BenchMark Special Stains
VENTANA DP 200 + uPath

Conteúdo GRI

VIEWICS LabOPS™

Testes com alto
valor médico

Soluções para combate a
COVID-19 lançadas
em 2020
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2
cobas® SARS-CoV-2
Teste Rápido de Anticorpos SARS-CoV-2
Teste Rápido de Antígenos SARS-CoV-2
LightMix Modular*
* Produtos para Ciências da Vida, não indicado para
Diagnóstico de uso in vitro
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Contribuição à saúde

Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades

Pacientes com diabetes
contam com o maior portfólio
de soluções integradas de
monitoramento
e controle da doença

atrelada à divisão Diagnóstica, tornouse independente e conta com o maior
portfólio de soluções de monitoramento e
controle da doença, além de ser a sétima
maior unidade da companhia no mundo.

Líder do setor no Brasil e no mundo
por meio da marca Accu-Chek®, a
Roche Diabetes Care conta com um
portfólio de soluções voltado para o
gerenciamento integral da diabetes. A
empresa oferece monitores de glicemia,
sistemas de infusão contínua de
insulina, produtos digitais e serviços de
acompanhamento do paciente.

Em 2020, um dos destaques da divisão
foi o lançamento do Accu-Chek® Guide
Me, medidor de glicemia que garante
resultados precisos em menos de 4
segundos. A unidade vem investindo
cada vez mais em soluções de
Gerenciamento Integrado de Diabetes
Personalizado (iPDM), que transformam
dados sobre o diabetes em percepções
significativas e facilitam a colaboração de
profissionais de saúde e pacientes para
decisões de tratamento mais oportunas.

Desde janeiro de 2017, a Roche
Diabetes Care Brasil, que antes era

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

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
Aplicativos e Softwares

• Roche Diabetes Sob Controle
• Roche Diabetes Care Platform
• mySugr

Serviços digitais

• DiabetesBox
• Roche Diabetes Educa Paciente
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Monitoramento de Glicemia

•
•
•
•
•
•
•
•

Accu-Chek Active
Accu-Chek Guide
Accu-Chek Guide Me
Tiras Accu-Chek Performa
Accu-Chek Softclix
Accu-Chek Fastclix
Accu-Chek Safe-T-Pro Uno
Accu-Chek Safe-T-Pro Plus

Sistema de Infusão Contínua de Insulina

•
•
•
•

Accu-Chek Combo
Accu-Chek Performa Combo
Accu-Chek Tenderlink
Accu-Chek Flexlink
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Contribuição à saúde

Contexto de mercado
GRI 102-15

Ao longo da última década, a medicina
tem evoluído vertiginosamente
com o desenvolvimento de novas
tecnologias em áreas complexas da
saúde, como oncologia e doenças
raras, que permitem cruzar dados,
conectar comunidades científicas
de todo o mundo e, assim, avançar
em estudos que podem ser cruciais
para o prolongamento da vida de
milhões de pessoas. Isso traz um novo
contexto para a indústria, operadoras,
laboratórios, instituições e profissionais
de saúde, sistema público, incluindo
órgãos reguladores, e pacientes.
Conexão e inovação são palavras-chave
que elucidam bem esse contexto atual
e, também, da Roche. A companhia
entende que para garantir o acesso
à saúde a um número cada vez
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maior de pessoas é imprescindível
estabelecer sinergias fortes com
parceiros estratégicos e, assim, impactar
positivamente toda a sua cadeia de
valor: colaboradores, fornecedores,
parceiros, clientes, governos, instituições
e comunidades (saiba mais em
Contribuição à saúde, página 37).
Em um cenário de pandemia mundial,
como foi o ano de 2020, o espírito
colaborativo entre diversos atores da
sociedade se mostrou mais do que
essencial para que a comunidade
científica pudesse avançar em estudos
e desenvolver novas terapias de
combate à COVID-19.
A medicina e a ciência atual têm,
justamente, essa dinâmica mais ágil.
Os estudos de células e perfis

Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

Apresentação do relatório

Carta dos presidentes

Destaques do ano

genômicos têm respostas cada vez
mais rápidas, permitindo diagnósticos
precoces e, consequentemente,
tratamentos mais assertivos, adequados
para cada especificidade da doença.
A medicina personalizada, considerada
uma grande revolução na saúde,
contribui muito nesse sentido ao
possibilitar identificar, prevenir e tratar
de forma personalizada o paciente,
de acordo com suas particularidades
genéticas. O propósito Roche de fazer
agora o que o paciente precisará
amanhã (Doing now what patients
need next) versa, justamente, sobre a
possibilidade de se antecipar para que
o paciente tenha mais qualidade de
vida e saúde tanto no presente quanto
no futuro.
Trata-se de uma mudança de paradigma,
pois vai além do viés curativo,
predominantemente característico
na história da medicina, para uma
atuação mais ampla em toda a jornada
do paciente, desde a prevenção até
diagnósticos e tratamentos. Os ganhos,
com isso, não são apenas para ele, se
estendem também para as instituições
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Parceira de valor

Contribuição à saúde

de saúde e para os governos ao
proporcionar mais sustentabilidade
operacional e financeira.
De forma ampla, esse novo conceito de
medicina personalizada contribui para a
melhoria do sistema de saúde e para a
ampliação do acesso, além de impactar
diretamente na qualidade de vida de
milhares de pessoas. Mas para que tudo
isso aconteça, inovação e acesso à saúde
precisam caminhar juntos, para que
se possa debater formas de aumentar
o alcance em um país de dimensões
grandiosas como o Brasil e, assim, não
deixar nenhum paciente para trás.
É por essa perspectiva que as três
divisões da companhia têm atuado
de maneira mais sinérgica, para que
possam estar em sintonia com esse novo
passo na história da medicina
e da ciência, no que é chamado
de One Roche.
A transformação para uma atuação mais
ágil e focada em melhores resultados
para os pacientes e clientes tem sido
uma realidade para a Roche tanto
globalmente, como localmente.

Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades

Em 2020, a divisão Diagnóstica
trabalhou localmente na adoção de
metodologias ágeis e na mudança de
mindset e comportamentos necessários
para evoluir a maneira de trabalhar.
Já a divisão Farmacêutica, que já
havia incorporado a cultura ágil em
seus processos, deu um novo passo,
transformando seu modelo de operação,
administrativo e de campo. A Farma
passou a oferecer um atendimento mais

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

flexível e personalizado, a fim de cocriar
soluções estratégicas de forma ágil,
e gerar mais valor no relacionamento
com seus clientes, visando impactar um
número cada vez maior de pacientes.
Assim, posicionando as necessidades
do cliente como prioridade para todas
as áreas da empresa, a Farma se
compromete, ainda mais, com a saúde
do paciente ao engajar e mobilizar
o ecossistema de saúde para um
crescimento sustentável.
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Meio ambiente e comunidades
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Conteúdo GRI

Governança e gestão
GRI 102-18
Constituída pelo Conselho de
Administração e cinco comitês de
apoio, a governança global da Roche
delega 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
funções executivas: presidência (CEO),
vice-presidências de Finanças (CFO) e
RH e GMs (General Managers) próprios
nas divisões Farmacêutica, Diabetes
Care e Diagnóstica.
Cada unidade de negócio conta com
estrutura corporativa e posições
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decisórias próprias, que devem estar
sempre em sintonia com as diretrizes
e estratégias globais da matriz.
As três unidades de negócio contam
com os seguintes comitês:

• Comitês executivos

Considerados os principais órgãos
de decisão das unidades, são
formados pelos presidentes (GMs)
e seus subordinados diretos. Cada
membro é selecionado por critérios
de qualificação, experiência e
conhecimento do setor e deve
cumprir a agenda definida na
estratégia, considerando decisões

Apresentação do relatório

Carta dos presidentes

legais e operacionais, validação
e monitoramento orçamentário
e a garantia de conformidade
e excelência operacional da
companhia. Desde 2019, o comitê
executivo da Farma passou a ser
denominado como BET – Brazilian
Enablers Team, assumindo um
caráter mais orientador e de
suporte às áreas da empresa do
que decisório. A nova nomenclatura
está em linha com o processo
de transformação da companhia,
fomenta a autonomia e o
empoderamento dos membros de
cada equipe na tomada de decisão.

• Comitês de crise

São responsáveis por assegurar
o funcionamento das atividades
diante de situações emergenciais,
garantindo o nível necessário de
atendimento (serviços e produtos)
aos 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
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Contribuição à saúde

de Continuidade de Negócios
da companhia.

• Comitê de compliance

Atende integralmente às demandas
das três divisões relacionadas à
ética, conformidade e conduta,
avaliando queixas e denúncias e
estudando formas de disseminação
de políticas e alinhamento cultural. O
grupo é constituído por presidentes
e compliance officers das três
unidades, bem como pelo diretor
de RH da empresa empregadora do
funcionário denunciado. Podem ser
convidados, ainda, de forma pontual,
técnicos e/ou especialistas para
suporte nas investigações.

• Comitê de sustentabilidade
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

Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades

temas materiais da Roche no Brasil.
O grupo é liderado pela Diretoria
Jurídico, Compliance, Healthcare
Compliance, Responsabilidade Social
& Sustentabilidade, Health Policy e
Parcerias Sustentáveis da divisão
Farma, sendo que as unidades
Diagnóstica e Diabetes Care se
reportam aos seus respectivos
Comitês Executivos.

• Comitê de healthcare

compliance

Dedicado a temas que envolvem
o engajamento de profissionais e
Organizações de Saúde, o 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 funções comerciais e não
comerciais do negócio, áreas de
eventos e auditoria interna, além
de Business Compliance e
Healthcare Compliance.

Crescimento contínuo
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Mapa de estrutura de governança Farma
Presidência
Patrick Eckert

Comunicação, Digital,

Divisão Industrial

Transformação

Science & Value*

Eventos e HERO

Customer Facing*

Farmacêutica

Alan Burd

Lênio Alvarenga

Regina Moura Rocha

Cristian Castro**

Bruno Fricke

People

Finanças

Jurídico, Compliance, Responsabilidade Social,

& Culture

& Serviços

Sustentabilidade, Health Policies e Parcerias Sustentáveis

Denise Horato

Ingo Stiller

Sarah Chaia

Product

Personalised

Strategy*

Healthcare

João Paulo Magalhães

Marcelo Oliveira

Operações

Assuntos

TI

Comerciais

Regulatórios

Luciano Canezim

Bruno Souza

Liana Oliveira

* Para atender ao novo modelo de operação da Roche Farma, as áreas Acesso & Médica, Oncologia & Hematologia e Specialty
Care foram reestruturadas e passaram a se chamar Science & Value, Customer Facing e Product Strategy, respectivamente.
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** Ocupou o cargo até março de 2021. Atualmente, Bruno Souza é o responsável interino pela área.
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Mapa de estrutura de governança Diabetes Care

Presidência

Presidência

Antonio Vergara

Paulo Quartim Barbosa

Assuntos Regulatórios

RH, Comunicação,

Finanças

Recursos Humanos

e Qualidade

SHE e Compliance*

e Serviços

e Comunicação

Marketing

Paula Bresciani

Henrique Vailati

Juliana Turcatti

Guilherme Queiroz

Marcos Tamaki

Valor Médico

Marketing &

Inteligência de

Jurídico &

& Acesso

Jurídico

Consultoria Laboratorial

Mercado e Projetos

Vendas

Compliance

Adriana Vassali

Renato Martins

Ana Grubba

Mariel Ortiz

André Berna

Cristina Watanabe

Roche Professional

Novos

Finanças

Services (RPS)

Comercial

Negócios

e Operações

Médico

Antonio Rocha

Victor Siqueira

Vitor Muniz

Fernando Mazeo

Marina Figueiredo*

* Em março de 2020 passou a assumir, também, a função de Compliance Officer, que tem o intuito de
fortalecer a atuação nas áreas Jurídico e Compliance e agregar valor às ações previstas para o ano
relacionadas principalmente à atualização do Código de Conduta.
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* Assumiu a diretoria em outubro de 2020.
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Conteúdo GRI

Gestão da sustentabilidade
GRI 102-11, 102-12, 103(203)

Há 125 anos no mundo e 90 anos no
Brasil, a Roche tem o compromisso
de melhorar vidas. Para que esse
propósito de longo prazo possa
ser sustentável, a maneira como a
empresa conduz os negócios faz toda
a diferença. A Roche acredita que
somente organizações ambientalmente e
socialmente responsáveis, que impactem
positivamente toda a sua cadeia de valor,
conseguirão resultados perenes.
Para a Roche, é seu dever e
responsabilidade zelar pela
sustentabilidade nos negócios e no
ecossistema de saúde, impulsionar
o desenvolvimento de soluções
que agreguem valor aos clientes e
beneficiem cada vez mais pacientes,
se permitindo experimentar e cocriar a
partir das necessidades detectadas.
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Ao atuar de forma sustentável, a
companhia também busca fornecer
um local de trabalho gratificante, ser
uma parceira de confiança e impactar
positivamente as comunidades com as
quais se relaciona.

Os objetivos da ONU estão diretamente
alinhados com a estratégia de negócios
da Roche, principalmente com o ODS 3,
que visa garantir vidas saudáveis, e que
influenciou a construção de sua matriz
de materialidade.

Esse compromisso está declarado
em seus princípios corporativos e
em sua estratégia de atuação local e
global. Como forma de reforçar esse
posicionamento, a companhia está
mundialmente comprometida com
os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), validados pela
Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas (ONU) em 2015, que
compõem a Agenda 2030 e abrangem
temas como erradicação da pobreza,
acesso ao saneamento, à educação e à
água e integridade nos negócios.

A gestão da sustentabilidade na Roche
é realizada de maneira transversal
e supervisionada pelo Comitê de
Sustentabilidade, que é composto por
representantes multidisciplinares das
três unidades de negócio, responsável
por identificar oportunidades de atuação
com base na materialidade da empresa,
propor e acompanhar ações de curto e
de longo prazo.

Com a ambição de não deixar
nenhum paciente para trás, a
divisão Farma criou, em 2020, a
área de Parcerias Sustentáveis,
que tem o papel de conectar
ideias e projetos para que a
empresa esteja cada vez mais
interligada ao ecossistema de
maneira sustentável, gerando
valor e impacto na vida dos
pacientes. Trata-se de uma
iniciativa pioneira em todo o
grupo, que também visa identificar
sinergias com as divisões
Diagnóstica e Diabetes Care.

Apresentação do relatório
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Destaques do ano

Materialidade
GRI 102-40, 102-42, 102-44, 102- 47
A Roche manteve, em 2020, a sua
matriz de materialidade do ano anterior,
com mesmo escopo e limites. O Comitê
de Sustentabilidade é responsável
por esse tema, por buscar referências
e informações, para que a matriz da
materialidade esteja sempre 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 dos stakeholders
e para relacionar a atuação da
empresa com os ODS. Para 2020, estava
prevista uma atualização dos temas
materiais, porém devido ao cenário de
pandemia, a empresa decidiu adiar essa
revisão para 2021.
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Parceira de valor

Contribuição à saúde

Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

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

• 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

• Ética nos negócios

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

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

• Educação e
conscientização dos
pacientes e profissionais
da área da saúde
Elencar a oferta e criação de
mensagens de valor que tragam
benefícios clínicos para a
jornada do paciente e para os
prestadores de serviço, através
de atualizações científicas
com as equipes de gestão
dos hospitais e laboratórios;
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

• Envolvimento na
comunidade e
investimento social
privado

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

Apresentação do relatório
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Contribuição à saúde

Conectados pelo propósito

• Relacionamentos
estratégicos

• Qualidade e segurança
do produto e do paciente

• Capital humano

• Eficiência de recursos*

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

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
* Resíduos, água e emissões
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Parceira de valor

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

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

Meio ambiente e comunidades

• Gestão da 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

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI
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Parceira de valor

Contribuição à saúde

Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades

Crescimento contínuo

Matriz de materialidade e ODS

Eficiência
de recursos
(resíduos, água
e emissões)

ODS prioritários para a Roche

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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Contribuição à saúde

Ética e compliance
GRI 102-16, 103(205), 205-2
Em todos os países onde atua,
a integridade está intrínseca na cultura
Roche e na sua maneira de trabalhar.
Considerada um dos principais
pilares de sustentabilidade de seus
negócios, a empresa adota as
melhores e mais modernas práticas
de ética e compliance, e procura
disseminá-las entre todos os
seus stakeholders: colaboradores,
fornecedores, parceiros, clientes,
governos, instituições e comunidades.
As unidades brasileiras seguem
as diretrizes globais, além de
regulamentações 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); e da Câmara Brasileira de
Diagnóstico Laboratorial (CBDL).
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O principal documento de integridade
que norteia o dia a dia na empresa
é o Código de Conduta. Ele reúne
os princípios corporativos e os
valores da companhia, além de
diretrizes relacionadas aos aspectos
concorrenciais, comerciais, corporativos,
trabalhistas e individuais e deve ser
aderido por colaboradores de todas as
unidades de negócio no mundo.
Em 2020, a companhia atualizou o seu
Código de Conduta, reforçando temas
importantes para o negócio e incluindo
diretrizes referentes à importância
da Privacidade de Dados em nossa
operação. O novo documento foi
divulgado entre colaboradores por meio
de treinamentos on-line, comunicações
em canais como e-mail corporativo e
newsletter, bem como pela promoção
de jogos interativos e encontros virtuais
com os colaboradores, permitindo
discussões e reflexões sobre a conduta

Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI
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Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades

O Código de Conduta do Fornecedor
também começou a ser revisado em
2020 e provavelmente terá sua nova
versão publicada em 2021.
A Diabetes Care, pela primeira
vez, implementou treinamento de
compliance para os distribuidores
e planeja, em 2021, estender aos
principais fornecedores.

esperada nos diversos temas abrangidos
pelo Código de Conduta.
Além disso, concomitantemente ao
lançamento do novo Código, em
setembro de 2020, entrou em vigor a Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD), cujo
objetivo é proporcionar um maior controle
e transparência no tratamento de dados
pessoais dos indivíduos, por quaisquer
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entes públicos e/ou privados. Para dar
cabal cumprimento à norma, a afiliada
brasileira fez um extenso mapeamento
dos dados pessoais, sensíveis ou não,
constantes na empresa, conduziu a
correta forma de tratá-los e adequou
seus procedimentos e documentos
à luz da nova lei, além de investir em
treinamentos e conscientização de seus
colaboradores sobre o tema.

Na Diagnóstica, como forma de reforçar
essa cultura de integridade, desde 2018
o Comitê de Compliance da unidade,
composto pelas áreas de Recursos
Humanos, Financeiro, Jurídico e pela
presidência da empresa, se reúne uma
vez ao mês para endereçar assuntos
pertinentes ao tema.
Internamente, a Roche desenvolve
ainda uma série de ações com
seus colaboradores relacionadas a
compliance, para que sejam sempre
estimulados a incorporar padrões
éticos no dia a dia com autonomia
e responsabilidade. Todo novo
colaborador recebe treinamento

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

de compliance no primeiro mês de
trabalho. Anualmente, a Roche realiza,
também, a Semana de Compliance,
com atividades como workshops,
apresentações, palestras e concursos
culturais relacionados ao tema para
seus colaboradores.
Em 2020, por conta da pandemia, a
Semana de Compliance foi totalmente
on-line, já que quase todos os
colaboradores passaram a trabalhar no
formato home office desde março (saiba
mais em Conectados pelo propósito,
página 67). O evento que contou com
um momento de diálogo aberto com
os colaboradores das três divisões,
“Café com Compliance”, teve 51% de
adesão. Além disso, outras atividades
interativas ocorreram ao longo da
semana, como o disparo de e-mails
sobre o tema para toda a empresa.
Esse contexto de trabalho remoto
também levou a companhia a reforçar
alguns temas de conduta com seus
funcionários relacionados a informações
confidenciais, emprego, saúde e
segurança, dentre outros.

Apresentação do relatório

Carta dos presidentes

Destaques do ano

Toda a comunicação e incorporação
das políticas de ética e compliance
da companhia são feitas por meio
de campanhas de endomarketing,
newsletter, treinamentos e estudos de
caso. Profissionais mais expostos a
riscos passam, também, por simulados
de situações reais.
A empresa ainda conta com a
área de Healthcare Compliance,
totalmente dedicada às interações com
profissionais e organizações de saúde,
tendo em vista a sensibilidade destas
relações quanto à eventuais riscos
atrelados ao mercado farmacêutico,
tais como, mas não se restringindo a,
promoção ilícita, obtenção de vantagens
indevidas, suborno e potenciais conflito
de interesses. Focada em mitigar e/ou
combater tais riscos por meio de um
programa robusto, além de compor o
Comitê de Healthcare Compliance, a
área dirige seus esforços a realização
de treinamentos e monitoramentos,
implementação de políticas e
procedimentos, condução de Risk
Managements e plano de comunicação
adequado às necessidades do negócio.
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Parceira de valor

Contribuição à saúde

Combate à corrupção
GRI 103(206), 206-1
A Roche procura combater a corrupção
em toda a sua cadeia de valor por meio
de diretrizes específicas relacionadas ao
segmento do negócio, comportamentos
estabelecidos no Código de Conduta e
no Código de Conduta do Fornecedor da
companhia, além das normas que regem
a questão, que são aplicadas em forma
de due diligence e monitoramento dos
parceiros, bem como de treinamentos
daqueles envolvidos na cadeia de valor.
Além de unidades de negócio e
parceiros seguirem esses documentos,
uma série de regulamentos e políticas
internas também são aplicados no dia a
dia para minimizar o risco aos negócios.
Adicionalmente, as três divisões
atendem a regras nacionais e
internacionais e são auditadas interna
e externamente. Uma vez ao ano, o
procedimento é realizado em uma área
específica e, a cada quatro anos, em
toda a empresa.

Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades

O combate à corrupção é supervisionado
pelo Comitê de Compliance – que
atende todas as unidades de negócio,
envolvendo as áreas Jurídico, Compliance
e Healthcare Compliance. Todos os
colaboradores e membros dos órgãos de
governança recebem treinamentos sobre
políticas e procedimentos anticorrupção e
a companhia estende essas capacitações

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

a cada público de relacionamento
sempre que necessário, de forma on-line.
A Roche segue as diretrizes da Lei de
Concorrência e conta com uma área
específica para identificar, endereçar e
mitigar eventuais riscos. A gestão e o
monitoramento do tema são conduzidos
pelas áreas Jurídica e de Compliance.
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Contribuição à saúde

Gestão de riscos
GRI 102-11, 103(416), 416-1, 103(419)

A Roche mapeia os riscos inerentes
à sua atuação a cada seis meses e,
sempre que um evento é identificado,
elabora um plano de mitigação.
Esse mapeamento é realizado em
diferentes níveis, tais como, mas não
se restringindo a continuidade dos
negócios (affiliate level), monitoramento
dos riscos de compliance e planos
focados em projetos específicos.
Um dos principais riscos, inerentes ao
negócio da companhia, está relacionado
à ética e integridade nas interações com
profissionais e organizações de saúde.
Para monitorar isso, a empresa adota
as melhores práticas de mercado e
realiza melhorias contínuas, envolvendo
diferentes áreas da companhia. Todos os
novos direcionamentos são inseridos em
seu plano anual de Business Compliance
e de Healthcare Compliance.
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Anualmente, a matriz aplica um
questionário ao Comitê Executivo e
aos presidentes de todas as afiliadas
globais. O documento considera
diversos aspectos, como a interação
com agentes públicos, distribuidores,
parceiros comerciais e concorrentes.
Se mapeado algum risco nas respostas,
imediatamente é elaborado um plano de
ação para que possa ser trabalhado nas
equipes locais e, assim, mitigá-lo.
Auditorias internas periódicas
complementam a gestão de riscos da
companhia e, sempre que um conflito de
interesses é identificado, o colaborador
é orientado a informar imediatamente
o seu gestor direto para que as devidas
soluções sejam adotadas.

Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades
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Contribuição à saúde

Farmacovigilância
Todas as empresas que atuam na
área da saúde devem atender uma
série de padrões internacionais e
locais para garantir a eficácia e a
segurança de seus medicamentos,
testes e diagnósticos. Na Roche
Farmacêutica, indicadores globais
monitoram e analisam o tratamento
das reclamações potencialmente
reportáveis, considerando critérios
como prazo, qualidade dos dados e
riscos de não conformidade junto aos
órgãos reguladores.
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de eventos adversos provenientes de
estudos clínicos e, posteriormente, na
fase de pós-comercialização. Todas as
ações de farmacovigilância da Farma
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).

Como forma de reforçar a segurança
do paciente, as pesquisas sobre os
medicamentos permanecem sempre
ativas e se identificada uma nova
informação, a bula e as recomendações
de uso são atualizadas, seguindo todos
os protocolos dos órgãos de saúde.
Um dos pontos considerados é o relato
dos pacientes sobre suas experiências
com o medicamento.

Já na Roche Diagnóstica, sempre que
um evento potencialmente reportável
é registrado, ele é analisado quando
à necessidade de reporte às agências
reguladoras globais. Os relatos são
analisados para que a empresa realize
as devidas melhorias nos processos.
E, para assegurar que os produtos e
serviços estejam sempre de acordo
com os padrões exigidos, a Diagnóstica
realiza, ainda, auditoria interna anual e
global a cada dois anos.

Outra forma de assegurar a eficácia e
a segurança dos medicamentos é por
meio do acompanhamento de métricas

A Diabetes Care, por sua vez, faz sua
própria inspeção e recebe auditoria
da matriz anualmente.

Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades
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Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades

Fornecedores
GRI 103(414), 414-1

A Roche tem o compromisso com a
sustentabilidade em todas as atividades
dos negócios e procura fomentar
isso com seus stakeholders por meio
de políticas específicas e práticas de
engajamento. O principal documento
que norteia o seu relacionamento com
fornecedores é o Código de Conduta
do Fornecedor, que aborda temas como
ética, respeito aos direitos humanos,
saúde e segurança, dentre outros.
O documento foi desenvolvido com base
nos princípios da Pharmaceutical Industry
Principles for Responsible Supply Chain
Management (PSC) – que reúne as
principais empresas do setor no mundo.
Além disso, a empresa realiza
avaliações periódicas com os seus
principais fornecedores para garantir
que todas as premissas legais e
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socioambientais instituídas pela
companhia sejam cumpridas. Esse
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 riscos do parceiro.
Já o due diligence é uma análise mais
aprofundada, em que o parceiro precisa
responder um questionário relatando
suas principais práticas. Após a avaliação,
a Roche certifica os fornecedores que
estão de acordo com suas diretrizes e
sugere um plano de ação para aqueles
que não atenderam aos requisitos. Em
alguns casos, os fornecedores podem
passar, também, por auditoria externa.
Os distribuidores, por sua vez, são
monitorados continuamente.

Vale ressaltar que a Roche não
usa critérios sociais ou ambientais
específicos para a contratação de
novos fornecedores. No entanto, o
contrato estabelece as boas práticas
esperadas de seus parceiros. Caso
essas diretrizes não sejam cumpridas,
a Roche pode aplicar penalidades ou
cancelar a relação comercial. Na fábrica,
os fornecedores considerados críticos
são monitorados nos temas de saúde,
segurança e meio ambiente e devem
apresentar documentação específica
sempre que necessário.
Os principais fornecedores da
companhia estão localizados na região
Sul e Sudeste do Brasil e são empresas
de logística que prestam serviço para a
área de saúde/hospitalar.
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Meio ambiente e comunidades
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Conteúdo GRI

1º PRÊMIO
ROCHE RECONHECE
Como forma de destacar a importância de seus parceiros
no desenvolvimento de soluções em saúde, a Roche Farma
realizou o 1º Prêmio Roche Reconhece. Totalmente on-line,
por conta da pandemia, o evento teve participação de mais
de 200 profissionais de distribuidoras.
Os vencedores do prêmio foram eleitos por meio de uma
pesquisa, realizada pelo Instituto Qualibest, que avaliou
indicadores pensados exclusivamente no bem-estar e
satisfação do paciente, bem como a performance dos
distribuidores nos quesitos: accountability, administração
de vendas, compliance, inteligência competitiva e ofertas
públicas. Na categoria Público, a vencedora foi a 4Bio
Care. Em segundo e terceiro lugares, ficaram a Aglon e
a Oncoprod, respectivamente. Já na categoria Privado,
a GAM (Genesio A. Mendes) foi a vencedora, seguida
pela Profarma Specialty e a Elfa. A premiação aconteceu
durante o 2º Commercial Operations Day, evento que reúne
fornecedores Roche de todo o país.

35

Apresentação do relatório

Carta dos presidentes

Destaques do ano

Parceira de valor

Contribuição à saúde

Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

Parcerias e associações
GRI 102-13

A Roche não quer deixar nenhum
paciente para trás e, para concretizar
essa ambição, é fundamental que a
empresa mantenha um relacionamento
próximo com públicos estratégicos.
Juntos, eles podem atuar na busca
por soluções, tratamentos, inovações e
tecnologias cada vez mais disruptivas
e que possam trazer mais bem-estar
a milhões de pessoas. Associações,
centros de pesquisa, governos e
autoridades reguladoras, e sociedade
civil integram parte desse público
extremamente relevante para os
negócios Roche. Uma das maneiras
de a companhia se relacionar com
esses atores é por meio de entidades
e associações do setor, participando
ativamente de programas, projetos,
eventos e discussões relacionados à
saúde. Conheça as principais:
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Farmacêutica
•
Assento em conselho,
projetos e comissões e/ou
participação estratégica
•

•

•

Associação da Indústria •
Farmacêutica de
Pesquisa (Interfarma)
•
Sindicato da
Indústria de Produtos
Farmacêuticos no
Estado de São Paulo
•
(Sindusfarma)
•
Câmara de Comércio
Suíço-Brasileira
(Swisscam)
•

Projetos e comissões e/ou
participação estratégica
•

Câmara Americana de
Comércio (Amcham)

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

Diabetes Care

•

Câmara Brasileira de
Diagnóstico Laboratorial
(CBDL)

•

Associação Nacional
de Atenção ao
Diabetes (ANAD)

•

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

•

Associação de
Diabetes Juvenil (ADJ)

•

Associação de
Diabetes do ABC
(ADIABC)

•

Sociedade Brasileira
de Diabetes (SBD)

•

Associação Brasileira
da Indústria de Alta
Tecnologia de Produtos
para Saúde (Abimed)

•

Movimento Mulher 360
Coalizão Empresarial pelo
Fim da Violência contra
Mulheres e Meninas
Iniciativa Empresarial
pela Igualdade

Projetos e comissões
•

Diagnóstica

Federação das Indústrias
do Estado do Rio de
Janeiro (Firjan)

•

Associação Brasileira da
Indústria de Artigos e
Equipamentos Médicos
e Odontológicos (Abimo)
Associação Brasileira de
Ciências da Vida (ABCV)

Contribuição
à saúde
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Contribuição à saúde
Num cenário global em
que dois terços de todas
as doenças não são tratadas
adequadamente ou não são
tratadas de maneira nenhuma,
a Roche tem urgência em
propor novas soluções médicas.
Graças aos avanços científicos e
tecnológicos das últimas décadas, novas
descobertas sobre patologias permitem
o desenvolvimento de terapias mais
adequadas e tratamentos personalizados
que impactem cada vez mais pacientes.
A Roche, hoje, mantém estudos focados
em oncologia, imunologia, oftalmologia,
doenças infecciosas, neurociência e
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doenças raras, sem deixar de colaborar
com os avanços da ciência em outras
áreas. Com o surgimento da COVID-19
em 2020, a companhia imediatamente
dedicou esforços para contribuir,
de maneira colaborativa, com o
enfrentamento da doença (saiba mais
no tópico a seguir).
Com 125 anos de trajetória global
dedicados à saúde e à ciência, a Roche
tem o compromisso de desenvolver
medicamentos cada vez mais
inovadores e testes de diagnóstico mais
precisos e tecnológicos para salvar
vidas. Conheça, a seguir, as principais
contribuições da empresa na saúde
brasileira ao longo de 2020.
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COVID-19
GRI 203-2

Frente ao cenário grave e
sensível que o mundo tem vivido
desde o fim de 2019 com a
pandemia de COVID-19,
a Roche liderou diversas frentes,
tanto internas quanto externas,
como forma de contribuir
colaborativamente com
o enfrentamento da doença.
Para acompanhar esse período e definir
as ações da empresa para contribuir com
a minimização dos impactos causados
pela pandemia junto à sociedade, a
divisão Farmacêutica criou um Comitê
de Doações da COVID-19, formado por
membros do Comitê Executivo.
A partir do dia 16 de março de 2020,
quase todos os colaboradores passaram
a trabalhar no sistema home office,
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como forma de conter a propagação do
coronavírus. Somente a fábrica, no Rio
de Janeiro, continuou com as atividades
presenciais, dada a especificidade da
unidade, porém com turmas reduzidas,
oscilando entre 30% e 40% do quadro de
funcionários ao longo do ano (conheça
em detalhes as ações da empresa
com a saúde e a segurança de seus
colaboradores no capítulo Conectados
pelo propósito).
A Roche também ampliou sua interação
digital com profissionais de saúde,
clientes e sociedade. Seus canais
de comunicação e educação foram
atualizados com frequência, inclusive
com conteúdos especiais sobre o
tema COVID (saiba mais em Canais
de comunicação), e todas as equipes
permaneceram ativas.
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Nas primeiras semanas da
pandemia, os funcionários da
fábrica da Roche se mobilizaram
para produzir e doar cerca de 6
mil unidades de álcool gel 70%
INPM para hospitais públicos
da região, que enfrentavam alto
índice de casos de COVID-19.
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Externamente, dialogando com governo
e sociedade civil organizada, a empresa
mapeou as necessidades do sistema
de saúde, que vão além de sua atuação
como farmacêutica, e estruturou
campanhas de apoio às comunidades
carentes de São Paulo. Todas as
ações podem ser conferidas no site
https://www.roche.com.br. Conheça,
a seguir, algumas delas:

Sociedade
Apoio ao Programa Covid Zero
Em parceria com o Instituto Tellus
– especializado em inovação em serviços
públicos, a Roche apoiou o Programa
Covid Zero realizado em conjunto com
a Secretaria de Desenvolvimento Social
do Estado de São Paulo. Com objetivo
de oferecer proteção social para o maior
número de pessoas em situação de
vulnerabilidade durante a pandemia, as
ações focaram no auxílio da gestão de
programas prioritários desenvolvidos
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pela Secretaria nas frentes de segurança
alimentar, segurança sanitária,
segurança de renda, proteção social e
integração dos entes federativos, como
acompanhamento da ampliação do
Programa Bom Prato e da distribuição
de leite no Programa Viva Leite, além
do acompanhamento das doações
de cestas básicas e da testagem para
COVID nas Instituições de Longa
Permanência para Idosos.
O projeto também apoiou o desenho
do plano Pós-COVID, focado no
diagnóstico e nas possíveis soluções
para atender as demandas dos públicos
mais vulneráveis, identificados em
conjunto com a Secretaria. O intuito,
com isso, é minimizar os impactos
gerados com a previsão do aumento
do número das populações em situação
de pobreza e extrema pobreza no
estado de São Paulo.
O sistema de gestão de dados
desenvolvido foi um dos grandes

Crescimento contínuo
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legados do projeto para que a
Secretaria consiga manter sua atuação
no futuro. Com o apoio da Roche, o
Instituto Tellus também compartilhou
metodologias de trabalho usadas
globalmente para levar ao setor público
novas possibilidades de gestão.

Doações
•

Doações de mais de 105 mil
equipamentos de proteção, como
óculos de segurança, protetores
faciais e máscaras, dentre outros
itens, para profissionais de saúde
em diversas instituições no estado
de São Paulo.

•

Doação de mais de 35 mil cestas
de alimentação, higiene e produtos
de limpeza durante oito meses, que
foram entregues para a Prefeitura
da cidade de São Paulo e para
instituições de assistência social,
ajudando famílias carentes que
vivem em situação de risco.
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Bancos de sangue
Para ajudar a melhorar os estoques
dos hemocentros durante a pandemia,
a Roche se uniu em parceria à
organização sem fins lucrativos SAS
Brasil e ao Hemocentro São Lucas para
levar um banco de sangue móvel a
diversos pontos da Grande São Paulo,
proporcionando a realização de doações
de forma segura e cômoda.
As doações aconteceram com horário
marcado por WhatsApp, garantindo
que tudo fosse feito dentro dos
protocolos vigentes, evitando
aglomerações. O cadastro foi realizado
na parte externa da carreta, com
uma pessoa por vez, para permitir a
realização de triagem e identificar
possíveis infectados por COVID-19.
Para facilitar o processo de
agendamento das doações, o SAS Brasil
colocou no ar, no fim de junho, o site
<sasbrasil.org.br/hemocentro>. O portal
também divulga o balanço da ação de
pessoas potencialmente beneficiadas e
de litros de sangue coletados.
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Por três dias, a sede da Roche em São
Paulo foi um dos locais que recebeu a
carreta móvel para que os colaboradores
pudessem contribuir para a ação.
Ao todo, foram mais de 2 mil doadores,
que resultaram em 968 litros de sangue,
beneficiando potencialmente mais de
8 mil pessoas em dois meses de ação.
Com esse grande impacto, a iniciativa
ficou entre as cinco finalistas do
Prêmio Jatobá PR 2020, na categoria
Responsabilidade Social e Corporativa.
Ainda com o intuito de ampliar a
doação de sangue, a Roche apoiou
uma iniciativa desenvolvida pela startup
SaveLivez, com o objetivo de reduzir a
falta e o desperdício de sangue por meio
do uso da ciência de dados.
A ideia da ação é fazer com que os
bancos de sangue estejam sempre
abastecidos de acordo com suas
demandas, e não apenas quando
ocorrem as campanhas em massa,
colaborando para que tenham em
estoque o tipo sanguíneo que necessitam,
evitando, assim, possíveis desperdícios.

Os interessados devem se cadastrar na
plataforma http://www.salvovidas.com,
que está sempre atenta às demandas de
hemocentros espalhados por 69 cidades
de 13 estados brasileiros. Ao detectar
a necessidade de determinado tipo
sanguíneo, o sistema busca um doador
daquela região que seja compatível
com o paciente e o convida a efetivar
a doação. Para facilitar o processo,

uma assistente virtual chamada Livia.
bot, tira dúvidas e também ajuda o
cadastrado a saber se está apto ou
não a realizar a doação.
Até dezembro de 2020, as campanhas
para divulgar a iniciativa alcançaram
2.071.257 pessoas, resultando num total
de 7.629 doações que ajudaram 30.632
vidas em potencial.

Apresentação do relatório

Carta dos presidentes

Destaques do ano

Parceira de valor

Contribuição à saúde

Testes para detecção
da COVID-19
Até dezembro de 2020, três soluções
desenvolvidas pela divisão Diagnóstica
já estavam em uso no país. A primeira
delas, ainda em janeiro, foi a solução
LightMix® Modular, kit de detecção
RUO (Research Use Only), composto por
reagentes específicos para a detecção
do novo coronavírus por qPCR (reação
em cadeia da polimerase em tempo real)
e três ensaios (gene E, RdRp e N).
Ela permite uma rápida detecção,
agilizando a identificação do material
genético do novo coronavírus.
Já o teste cobas® SARS-CoV-2 foi
aprovado no Brasil pela Anvisa em
23 de março de 2020. O exame é
realizado exclusivamente no sistema
cobas® 6800, equipamento de alto
volume totalmente automatizado que
permite aumentar significativamente a
capacidade de análises, possibilitando
384 resultados em 8h.
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A Anvisa também aprovou o uso, no
Brasil, do teste de anticorpos Elecsys®
Anti-SARS-CoV-2 para a detecção
de anticorpos totais (IgM e IgG) em
pessoas que foram expostas ao vírus
da COVID-19, mesmo assintomáticas.
Com até 100% de sensibilidade na
detecção de anticorpos contra a
doença e especificidade maior que
99,8% para COVID-19, o teste, realizado
por amostra de sangue, identifica
a presença de anticorpos maduros
contra o vírus, mesmo que em baixa
quantidade, evitando que sejam
confundidos com outros coronavírus
ou vírus de gripes comuns. É possível
processar até 300 testes por hora por
equipamento e o resultado sai em até
18 minutos.
A infecção pelo coronavírus gera uma
resposta imunológica diferente de
outras infecções virais na produção
de anticorpos. Com isso, a Roche
desenvolveu o ensaio de anticorpos
totais que detecta, simultaneamente,
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os anticorpos maduros IgG e IgM para
que os profissionais da saúde tenham
maior acurácia na tomada de decisão.
O teste sorológico de anticorpos totais
apresenta uma resposta efetiva às
infecções causadas pelo coronavírus
(sendo a maior sensibilidade a partir do
14º dia após um teste de PCR positivo).
Até dezembro, mais de 7 milhões
de testes haviam sido importados,
950 equipamentos instalados para
processamento dos testes em mais
de 182 clientes. Em janeiro de 2021,
dois testes rápidos também receberam
aprovação da Anvisa: teste rápido de
antígeno para SARS-CoV-2 e teste
rápido de anticorpos para SARS-CoV-2.
A Roche também firmou uma parceria
com o Instituto Butantan de testagem
sorológica em massa para detectar
os anticorpos totais contra o novo
SARS CoV-2 e monitorar a resposta
imunológica através da produção de
anticorpos da população vacinada
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com Coronavac, desenvolvida pela
farmacêutica chinesa Sinovac em
parceria com o instituto.
Além disso, em homenagem ao mês que
celebra os idosos, grupo de risco para
a doença, em outubro de 2020 foram
doados 25.200 kits de exames para a
detecção de Covid-19 para a Secretaria
de Desenvolvimento Social do Estado
de São Paulo.

Telemedicina
Tummi Coronavírus
A empresa apoiou a plataforma Tummi
Coronavírus, que oferece gratuitamente
serviço de teleconsulta a pacientes com
suspeita de infecção por COVID-19.
A ferramenta faz uma triagem inicial
para identificar sintomas da COVID-19
por meio de um questionário on-line.
Se identificada a doença, o paciente
tem a opção de receber assistência
médica virtual imediata.
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Os profissionais de saúde que atendem
no Tummi Coronavírus são voluntários
que se comprometeram em ajudar
oferecendo suporte social, assistencial
e psicológico durante a pandemia.
O objetivo, com a plataforma, é manter
os pacientes em segurança nas suas
casas e reduzir aglomerações nas ruas
e hospitais contra a propagação do
vírus. Durante os três meses que a
empresa apoiou a plataforma foram
realizados 2.843 atendimentos.

Incentivo a projetos
de teleconsulta
Comprometida em cooperar com
soluções inovadoras para o Brasil,
que reforçam a relevância da tecnologia
para enfrentamento dessa crise em
saúde, a Roche lançou um edital de
apoio a outros projetos de teleconsulta.
Por meio deste, a empresa identificou
e apoiou projetos de instituições
públicas ou privadas que prestem
serviços ao SUS, ampliando o acesso
à saúde.

A escolha foi feita por critérios de
avaliação que contemplavam, dentre
alguns aspectos, clareza e coerência
dos objetivos, viabilidade e potencial de
impacto. Quatro projetos de diferentes
estados foram escolhidos:

•

Teleconsulta Oncológica Instituto
de Câncer Dr. Arnaldo (SP)

•

Ampliação das Teleconsultas na
Hemorrede do Ceará – Instituto
Pro Hemoce (CE)

•

•

Telemedicina SCMP – HRC –
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Passos (MG)

Conexão Santa Casa Telemedicina
para Você – Irmandade Santa Casa
de Porto Alegre (RS)
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Inovação
Inovar significa prover
mudanças significativas.
Num mundo em constante
transformação, a inovação
está no DNA e no centro da
estratégia de todo o grupo.
No Brasil, a companhia iniciou há dois
anos sua jornada de transformação
interna para que possa estar mais
aderente ao mercado e entregar
produtos e serviços focados nas
necessidades das pessoas. Trata-se
de um direcionamento que está
sendo implementado globalmente.
Nesse contexto, a Roche tem
trabalhado fortemente com os
colaboradores a cultura de inovação,
para que possam se preparar para esse
novo modelo de negócios. Tendo o
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cliente no centro de todos os projetos,
desde 2019, as equipes passaram a
atuar no formato de squads, que são
pequenos grupos multidisciplinares
constituídos para desenvolver projetos
e soluções que atendem demandas
específicas dos clientes.
Como forma de gerar ainda mais
valor ao negócio, esses projetos são
cocriados com os próprios clientes e
priorizam alguns aspectos, como escuta
ativa e colaboração. Com essa nova
maneira de se organizar, estabelecendo
prioridades claras para que os times
direcionem recursos financeiros
e intelectuais para cada projeto,
a Roche acredita que pode impactar
todo o ecossistema de saúde e
contribuir para a melhoria da vida
de milhões de pessoas.

Design Thinking para melhorar processos e agregar
valor aos públicos de relacionamento
Uma das maneiras de gerar melhorias
na experiência do cliente, ampliar o
acesso à saúde e criar novas soluções
que atendam o paciente em toda a
sua jornada é por meio do Design
Thinking. Essa metodologia é cada
vez mais utilizada por empresas que
querem aperfeiçoar seus produtos
e serviços de maneira simples,
ágil e bem planejada. Ao focar nas
reais necessidades do cliente, são

desenvolvidas de forma colaborativa e
coletiva soluções inovadoras para os
“problemas” identificados.
Dois projetos conduzidos ao longo
de 2020 dentro desse conceito
merecem destaque: um deles tem
feito uma reestruturação do time de
campo da Roche Farma, que passa
a atuar por perfil de cliente e não
mais por área terapêutica.
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Outro exemplo que integra esse
processo de transformação da Roche é
a mudança de endereço de sua sede.
Localizado na Av. das Nações Unidas,
17.007, em São Paulo, o novo escritório
tem inauguração prevista para agosto
de 2021 e será um ponto de cocriação
entre equipes e unidades, marcando
o início de uma nova era na empresa.
Os espaços funcionais e flexíveis
possibilitarão ainda mais colaboração
entre os times, potencializarão o
conceito de metodologia ágil em todos
os andares e ambientes e ajudarão a
acelerar a jornada de transformação
em todas as divisões.
Além disso, a empresa está construindo
um novo Laboratório de Controle
de Qualidade em sua atual sede no
Jaguaré, com inauguração prevista para
2022. O intuito é que, até 2024, com
o fechamento da planta industrial, o
laboratório, que hoje opera no Rio de
Janeiro, seja transferido para São Paulo.

45

Parceira de valor

Contribuição à saúde

A companhia também trabalha conectada
com startups e incubadoras, para que
possam somar forças no desenvolvimento
de tratamentos, soluções e serviços
em saúde cada vez mais disruptivos e
inovadores. No contexto de pandemia
mundial do coronavírus, a Roche
também disponibilizou toda a sua
expertise tecnológica na busca de
soluções de combate ao vírus, como
pode ser conferido no tópico anterior,
intitulado COVID-19.
O projeto DASO (Data & Analytics
Solution Organization) também ganhou
destaque no ano, estruturado com a
missão de potencializar o uso de dados
e apoiar a ambição da Roche de não
deixar nenhum paciente para trás. A
DASO vai tratar o fluxo de informação
dentro da companhia, fazer a integração
de dados do Brasil com dados globais
e garantir que todas as normas vigente
sejam seguidas, inclusive a LGPD (Lei
Geral de Proteção de Dados).
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Primeiro polo de medicina do planeta
com gestão de inteligência
A Roche e o Hapvida se uniram para criar o primeiro polo de
medicina do planeta com gestão de inteligência. Isso significa
uma nova era na medicina de diagnóstico que vai levar mais
integração e eficiência à análise de exames da rede. O novo núcleo
técnico operacional conta com uma central inteligente, onde são
processados cerca de 2,5 milhões de exames por mês, vindos de
todo o país. Com um modelo totalmente verticalizado, oportuniza
mais inovação e agilidade para os beneficiários.

Investimento de

+ 140
+ 1.200
2,5 milhões

R$ 46 milhões
equipamentos
automatizados
tipos de exames
disponíveis
de exames
realizados ao mês
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New Horizons Specialty Care e New Horizons Onco
Criado com o objetivo de testar uma nova estrutura
dentro das unidades Specialty Care e Onco, que
pudesse aumentar as sinergias entre as mais
diversas áreas de negócio, bem como fomentar
novas oportunidades no ecossistema de saúde,
os dois projetos iniciados no fim de 2019 tiveram
desdobramentos ao longo de 2020. São eles:
•
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times multidisciplinares, no formato de Squads
e Tribos, foram montados com o intuito de gerar
diversidade de pensamentos e, consequentemente,
inovação, além de promover maior autonomia para
os times, e acelerar a tomada de decisão;

•

atendimento aos clientes mais integrado, com
apenas um ponto focal e um time multidisciplinar
no desenvolvimento de soluções;

•

a estrutura de campo passou a atuar por tipo de
conta e não mais por área terapêutica, focada no
mapeamento das necessidades dos stakeholders,
e na cocriação de soluções que gerem impacto
relevante no ecossistema de saúde.

A partir desses aprendizados, novas discussões foram
originadas internamente que levaram ao novo modelo
operacional da divisão Farmacêutica.

Meio ambiente e comunidades

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

A Roche é considerada uma das
empresas do setor que mais
investe em inovação no mundo.
Ao ano, são criados de três a
cinco novos testes de imunologia.
Como reconhecimento de seu
trabalho, foi destaque como uma
das empresas mais inovadoras do
Brasil pelo prêmio Valor Inovação.

Externamente, a DASO vai atuar
como catalisadora e potenciadora
de parcerias de dados com parceiros
comerciais, universidades, startups,
entidades governamentais, empresas
de tecnologia e associações, para
apoiar e ajudar a melhorar o sistema
de saúde brasileiro. Há mais de 40
iniciativas em andamento, sendo uma
delas no Hospital de Clínicas de Porto
Alegre (RS) e outra no Hospital Pérola
Byington, de São Paulo.
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Acesso
Os avanços da ciência e o
desenvolvimento de novas tecnologias
para respostas em áreas complexas
da saúde, como na oncologia e
nas doenças raras, trazem um novo
contexto para a indústria, entidades e
profissionais de saúde, sistema público
e pacientes. O esforço da Roche, nesse
sentido, é garantir que cada vez mais
pessoas em todo o mundo possam
ter acesso aos seus diagnósticos,
tratamentos e serviços.
Para vencer esse desafio, tendo em
vista que a saúde é direito universal e
que está relacionada com a atuação
de diversos atores, como cientistas
governos, instituições públicas e
privadas, a companhia tem focado os
seus negócios na geração de valor entre
seus stakeholders e no desenvolvimento
conjunto de melhores soluções para
pacientes e para o sistema de saúde.

47

Como exemplo disso, a companhia tem
utilizado internamente o conceito One
Roche, criando mais sinergia entre as três
unidades de negócio, a fim de promover
uma transformação na forma de
conduzir os seus negócios e de impactar
positivamente toda a sua cadeia.
Um dos destaques do ano, relacionado
a acesso, foi a retomada da parceria
entre a Diabetes Care com a prefeitura
de São Paulo, um dos principais clientes
do Brasil em saúde pública. A Diabetes
Care voltou a fornecer tiras e monitores
para o controle do diabetes, além de
softwares e treinamentos para a gestão
integrada do monitoramento da doença.
A prefeitura de São Paulo também
adquiriu testes de anticorpos de
COVID-19 no final de 2020 para usálos na retomada das aulas nas escolas
públicas. São Paulo foi a primeira cidade

do mundo a realizar exames em massa
para retorno das aulas presenciais. A
compra de 420 mil testes – podendo
chegar a 1 milhão – envolveu esforços
de diversas áreas da empresa.
O trabalho integrado que vem sendo
feito pela companhia também teve
papel fundamental junto à Cabergs, que

escolheu o teste de COVID-19 da Roche
como primeira opção a ser prescrita pelo
médico do trabalho aos funcionários.
A Roche auxiliou a operadora de saúde
na escolha de um laboratório parceiro
para realização dos testes, gerando
benefícios para todas as partes e
garantindo acesso dos pacientes
aos testes com tecnologia de ponta.
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Digitalização, Telemedicina
e Saúde Cotia
A transformação do sistema de saúde de
Cotia começou em 2018 com o projeto
Saúde Cotia, apoiado pela Roche e pelo
Instituto Betty e Jacob Lafer, em parceria
com o Instituto Tellus, com o intuito de
contribuir para a transformação digital
das Unidades Básicas de Saúde (UBS)
do município paulista – tão importante
para o fortalecimento e melhoria da
qualidade do serviço.
A iniciativa procurou, então,
compreender as limitações e as
oportunidades que o município
apresentava para o processo de
digitalização, assimilando como
diferentes tendências inovadoras
poderiam ser adaptadas para o serviço
de saúde, como a inteligência artificial.
Dentre os desafios que precisavam ser
superados, estavam: a organização dos
serviços de saúde na atenção básica,
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Números do projeto:
a dispensação de medicamentos, a
padronização de informação de pacientes
e a perenidade do sistema de lógica.
O Saúde Cotia tem três grandes
objetivos: diminuir o índice de
absenteísmo a partir da facilitação
de agendamento e cancelamento de
consultas; reduzir a percepção de filas
nas recepções das unidades de saúde,
facilitando o fluxo de pessoas nesses
ambientes a partir da chamada de
senhas únicas de forma eletrônica; e
aumentar a percepção de qualidade
geral do serviço de saúde pelos usuários
e servidores das unidades de saúde,
promovendo um fortalecimento dos
aspectos de humanização e acolhimento.
O projeto foi implementado em 19
meses, entre 2019 e 2020, com ações de
adequação da infraestrutura, instalação
de equipamentos e comunicação visual,

configuração de sistemas e treinamento
operacional, a partir do piloto que
havia sido feito na UBS Portão, o qual
foi expandido para outras 25 unidades
básicas da região.
Ao longo de 2020, porém, com a
pandemia de coronavírus, houve o
replanejamento de diversas frentes e
todos os esforços foram direcionados
para fornecer todo apoio possível de
forma remota ao município.
Além disso, para conter o avanço do
vírus, Cotia optou por ampliar a oferta
dos seus serviços de saúde para o
formato on-line, destacando-se, dentre
eles, a Telemedicina e a Interconsulta.
Desta forma, o conjunto de soluções
tecnológicas implementadas pelo
município, visando a informatização da
saúde - dentre elas, o projeto Saúde
Cotia, deram vida ao Conexão Saúde.

121
26
160
81
73,54%
52
543
27

ações em campo
UBS atendidas
melhorias levantadas
para o sistema de
agendamento e senhas
dias de
acompanhamento
em operação
assistida nas UBSs
avaliação
positiva média de
satisfação com o
sistema digital
treinamentos
realizados
profissionais
capacitados
guardiães
locais
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O programa que tem por escopo
melhorar a qualidade da assistência
prestada na atenção básica de Cotia,
buscando mais comodidade, rapidez e
segurança para os cidadãos, se trata
de iniciativa intersetorial, implementado
pela Secretaria Municipal de Saúde e
pela Secretaria Municipal de Gestão
Estratégica e Inovação, incluindo três
projetos: Digitalização, Telemedicina e o
Saúde Cotia, apoiado pela Roche.

Pesquisa &
Desenvolvimento
Uma das contribuições da Roche
Farma é pesquisar e desenvolver agora
o que os pacientes vão necessitar no
futuro. Para isso, a empresa destina 20%
de seu faturamento anual global para
pesquisas de moléculas que resultem
em tratamentos cada vez
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mais personalizados e assertivos.
Os estudos são elaborados em parceria
com centros de referência em diversas
áreas, como neurologia, oftalmologia,
hematologia e doenças raras, além de
oncologia – em que a Roche mantém a
liderança global.
Além proporcionar novas soluções
médicas, as pesquisas ajudam
a melhorar a qualidade de vida
dos pacientes e a promover a
sustentabilidade financeira do sistema
de saúde – impactando diretamente no
acesso a esse direito.
Os estudos são conduzidos por
quatro centros de P&D espalhados
estrategicamente pelo mundo. A divisão
Farma do Brasil participa de P&D na
indicação de cientistas brasileiros para
os estudos e na aplicação de pesquisas
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que comprovam a segurança e eficácia
dos produtos para que possam ser
registrados pela Anvisa e incorporados
pelo SUS.
Em 2020, a Roche Farma investiu
globalmente CHF 12,2 bilhões (o
equivalente a R$ 67 bilhões) em P&D,
na condução de 92 novas moléculas
em estudo, sendo que no Brasil,
foram destinados R$ 292,5 milhões na
condução de 80 estudos (58 próprios
e 22 terceirizados) distribuídos em 149
centros de 13 estados brasileiros.
Os estudos clínicos em território nacional
englobam áreas terapêuticas como
hemofilia, atrofia muscular espinhal
(AME), Covid-19 e oncologia, além de
programas para pacientes com esclerose
múltipla, linfoma e neuromielite óptica,
dentre outras doenças.
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Estudos clínicos

Núcleos de centros de pesquisa por estado
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Uma das maneiras de ampliar o acesso
à saúde é por meio do desenvolvimento
de projetos científicos locais, em
parceria com instituições públicas e
privadas. Um deles que vem sendo
conduzido pela empresa desde 2017
na rede pública de Indaiatuba, é o
programa de prevenção de câncer de
colo de útero com teste de HPV, 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. O
teste de HPV aliado ao sistema de
acompanhamento das mulheres é uma
proposta mais eficaz que o Papanicolau
isoladamente para a detecção desse
tipo de câncer e proporciona uma
maior eficiência do sistema de saúde,
ao oferecer um diagnóstico preciso
e seguro, em que a paciente com
resultado negativo para o teste de HPV
precisa retornar ao atendimento a cada
cinco anos para repeti-lo.

Crescimento contínuo

Com o programa de prevenção de
câncer de colo de útero, a Roche
visa contribuir para o aumento
no índice do rastreamento em
estágio inicial, que gira em torno
de 36%, e proporcionar uma
maior eficiência no sistema de
saúde. Esse é o quarto tipo de
câncer que mais mata mulheres
no Brasil.

Mais de 16 mil mulheres já foram
rastreadas para o HPV, sendo que
87,6%* tiveram resultado negativo.
O projeto possibilitou uma redução
de desperdício de teste de 63% para
menos de 1%, além do aumento da
cobertura de rastreamento da população
de 30% para mais de 80%.
A unidade Diagnóstica vem trabalhando,
ainda, em pesquisas na área de préeclâmpsia e banco de sangue, com o
intuito de avaliar se os testes utilizados
podem reduzir a prematuridade de

*Dados preliminares de resultados do estudo apresentados durante o XXIX Cervicolp, 15 a 18/Maio/2019
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In Hope
Iniciado em julho de 2020 e com
previsão de término (fase 2) para
2022, o In Hope é um projeto dividido
em duas fases: a primeira é um
estudo de iniciativa do investigador
envolvendo 15 hospitais de uma
grande rede verticalizada privada
internacional. O objetivo é avaliar
a inserção de um novo protocolo
rápido de dor torácica com a
precisão de excluir o diagnóstico de
infarto agudo do miocárdio em até
2 horas da admissão do paciente na
emergência em comparação com
a avaliação convencional de dor
torácica na emergência.
Essa primeira fase do estudo tem
caráter observacional multicêntrico
e inclui uma coleta adicional
de amostra de sangue (teste de
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troponina T de alta sensibilidade)
de 1 hora na rotina da avaliação da
dor torácica para, assim, analisar os
desfechos clínicos e econômicos
para o paciente e para o sistema de
saúde com a adoção de um novo
protocolo assistencial.
A segunda fase será a
implementação de um piloto na
instituição que obtiver piores
desfechos nos resultados
mensurados na primeira fase, para
que seja desenvolvido um processo
de melhoria no gerenciamento da dor
torácica na emergência. Até 2022,
a meta é atingir 1.300 pacientes e
avaliar se a alteração do protocolo
clínico foi capaz de trazer vantagens
clínicas e econômicas para a
população e para o setor de saúde.

partos e a quantidade de mulheres
hospitalizadas, num cenário em que
cerca de 10% das gestantes têm
suspeita de pré-eclâmpsia.
Ao todo, seis estudos estão sendo
desenvolvidos com o apoio da
Diagnóstica nas áreas de doenças
infecciosas (COVID-19), doenças
cardiovasculares, saúde da mulher
(saúde gestacional) e oncologia
(câncer de colo do útero).
Na área de hemofilia, três estudos
relacionados ao medicamento
Emicizumabe estão em andamento,
são eles:

•

Stasey - MO39129: estudo clínico
para avaliar a segurança e a
tolerabilidade de Emicizumabe
profilático em pacientes com
hemofilia A com inibidores. O
término do estudo está previsto
para o primeiro semestre de 2021.

•

Haven 7 – MO41787: estudo
para avaliar a eficácia, segurança,
farmacocinética e farmacodinâmica
de Emicizumabe subcutâneo em
pacientes desde o nascimento até 12
meses de idade com hemofilia A sem
inibidores. O estudo está previsto para
iniciar no segundo trimestre de 2021.
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Reshape - MO41001: estudo
prospectivo, sem intervenção, que
avalia a incidência de sangramento
e qualidade de vida relacionada à
saúde em pacientes com hemofilia
A com inibidores e não inibidores,
tratados com Emicizumabe. O estudo
também acompanha outros recursos
terapêuticos para hemofilia em um
contexto de vida real. Este estudo
observacional está previsto para
iniciar no segundo trimestre de 2021.

Para terapêutica de atrofia muscular
espinhal (AME), quatro estudos
estão em andamento envolvendo
o medicamento Risdiplam:
•
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Firefish - BP39056: investiga
a segurança, tolerância,
farmacocinética, farmacodinâmica
e eficácia do Risdiplam em bebês
que apresentam atrofia muscular
espinhal tipo 1. O estudo já concluiu
o recrutamento e pacientes seguem
em tratamento.

•
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Sunfish - BP39055:investiga
a segurança, tolerância,
farmacocinética, farmacodinâmica e
eficácia do Risdiplam em pacientes
que apresentam atrofia muscular
espinhal tipo 2 e 3. O estudo já
concluiu o recrutamento e pacientes
seguem em tratamento.

•

Anchovy - BP 39859: estudo
retrospectivo sobre o histórico
natural da atrofia muscular espinhal
tipo 1 usando dados de registros
médicos. Estudo observacional
encerrado em setembro de 2020.

•

Rainbowfish - BN40703 - estudo
de Risdiplam em bebês com atrofia
muscular espinhal diagnosticada
geneticamente e pré-sintomática.
O estudo está ativo e recrutamento
segue aberto.
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Frente à pandemia do
novo coronavírus, a Roche
uniu forças e trabalhou na
implementação de diversas
iniciativas relacionadas a
pesquisas clínicas.
Ofereceu um serviço privado de
locomoção aos pacientes voluntários
nas pesquisas clínicas para o
tratamento da patologia, diminuindo,
assim, os riscos de contaminação
no trajeto. Além disso, pensando
na saúde mental desse público,
disponibilizou uma plataforma de
telemedicina para consultas com
psicólogos e especialistas.
Apesar do ano atípico, que adiou
o início de novos estudos e
suspendeu algumas monitorias por
conta da situação dos hospitais
e maior prazo de importações, a
Roche investiu R$ 292,5 milhões em
estudos clínicos, 14% a mais do que
no ano anterior.
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Lançamentos 2020
Farmacêutica
Novas aprovações*:
•

Evrysdi® (risdiplam): primeiro e
único tratamento no mundo com
administração via oral aprovado
para o tratamento de atrofia
muscular espinhal (AME). O uso da
terapia visa aumentar e manter os
níveis de proteína SMN funcional,
fundamental para o funcionamento
adequado dos neurônios motores.

Novas indicações:
•

Tecentriq®: tratamento de 1L em
carcinoma hepatocelular.

•

MabThera®: indução da remissão
em pacientes pediátricos com
granulomatose com poliangiite (GPA)
e poliangiite microscópica (PAM).

•

MabThera®: tratamento de pacientes
adultos com granulomatose com
poliangiite (GPA) e poliangiite
microscópica (PAM).

Ampliação de uso:
•

Tamiflu®: uso para o tratamento
da gripe em pacientes adultos
imunocomprometidos.

Diagnóstica
Reforçando seu compromisso em
melhorar a gestão em saúde através de
produtos e soluções inovadoras, a Roche
oferece ao mercado a mais completa
solução para triagem e detecção do
vírus SARS-CoV-2 e testes para a
detecção de anticorpos SARS-CoV-2
que permite a avaliação da

*Registro de produto aprovado pela Anvisa, mas aguardando a publicação de preço
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soroprevalência e auxílio na decisão de
retorno ao trabalho.

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2
– Teste para detecção
de anticorpos
O teste sorológico da Roche é a primeira
solução para detecção de anticorpos
totais maduros SARS-CoV-2 (IgM e IgG),
que podem caracterizar uma potencial
imunidade. Com especificidade maior
que 99,8% e sensibilidade de 99,5%,
ajuda a determinar com segurança
se um paciente foi exposto ao SARSCoV-2, ainda que não tenha apresentado
sintomas, e se desenvolveu anticorpos
contra o vírus.
O sistema da família cobas® pode
fornecer resultados do teste SARS-CoV-2
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em aproximadamente 18 minutos,
com capacidade de analisar até
300 testes/hora.

cobas® SARS-CoV-2 – Teste PCR
em tempo real
Primeiro teste a ser lançado no mercado,
o teste molecular Roche utiliza a
metodologia de RT-PCR, que é o padrão
ouro para o diagnóstico da COVID-19.
Ele possui altíssima sensibilidade,
garantindo segurança e confiança no
screening e diagnóstico dos pacientes.
O teste faz a detecção qualitativa de
ácidos nucleicos do SARS-CoV-2
em amostras swab nasofaringe ou
orofaringe de pacientes.

LightMix® Modular
Uma solução molecular RUO (research
use only) pronta para uso, com três
ensaios disponíveis (gene E, RdRp e N),
com controle positivo e possibilidade de
inclusão de controle interno, garantindo
confiança nos resultados.
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Teste rápido de antígeno
para SARS-CoV-2*
Realizado por meio da coleta de amostra
da naso e orofaringe por swab, o teste
é indicado para a detecção precoce da
infecção por SARS-CoV-2 em pacientes
que apresentam sintomas clínicos da
doença, com resultados em até 15
minutos. Com sensibilidade de 96,52% e
especificidade de 99,68%, ele mostrouse uma importante ferramenta para a
triagem inicial de indivíduos que foram
expostos ao vírus.

Teste rápido de anticorpos
para SARS-CoV-2*
Com especificidade de 98,65%
e sensibilidade de 99,03% a partir do
14º dia após o início dos sintomas,
o teste oferece mais confiabilidade para
identificar pacientes que desenvolveram
anticorpos contra SARS-CoV-2,
indicando infecção anterior. Realizado
com uma picada no dedo, o teste é
indicado para a detecção qualitativa de

Conectados pelo propósito

anticorpos contra SARS-CoV-2, com
resultados em até 15 minutos.
Por permitir a realização de exames
fora dos laboratórios clínicos e perto do
paciente, a solução é uma ferramenta
fundamental para ampliar o acesso à
testagem em locais que não dispõem
de infraestrutura laboratorial ou em
situações onde a coleta de sangue
venoso não é adequada (crianças,
idosos ou pacientes em quimioterapia,
por exemplo).

Diabetes Care
Accu-Chek® Guide Me: medidor
de glicemia que garante resultados
acurados e precisos. Com design
intuitivo, permite uma navegação
mais fácil e simples, conta com faixa
de medicação ampla de 10 a 600mg/
dL e gera resultados em menos de
4 segundos. O aparelho consegue
armazenar até 720 resultados de
glicemia com data e hora, permite
conectividade para sistemas de
gerenciamento de dados e calcula
* Lançados em janeiro de 2021.

54

Meio ambiente e comunidades

Crescimento contínuo

as médias dos resultados dos
últimos sete, 14, 30 ou 90 dias,
possibilitando um gerenciamento
melhor da diabetes.
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Medicina personalizada
Com uma abordagem que
fornece uma visão global
do paciente, a medicina
personalizada veio para
revolucionar a área da saúde.
Seu objetivo é fornecer o tratamento
certo, para o paciente certo, na hora
certa, proporcionando maior benefício
ao paciente, com menor custo à
sociedade. Ancorada por avanços
tecnológicos digitais, novas capacidades
de diagnóstico e utilização de dados,
tem a premissa de personalizar os
serviços de saúde, em que é possível
identificar, prevenir e tratar doenças
de acordo com as particularidades do
organismo de cada um.
Esse direcionamento leva a medicina
a um novo patamar, saindo do viés
predominantemente curativo para
preventivo, refletindo diretamente na
qualidade de vida do paciente,
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na resposta ao tratamento e
progressão da doença e na eficiência
dos recursos financeiros.
A medicina personalizada engloba
diversos conceitos: testes genéticos
que revelam a predisposição a doenças;
intervenção no estilo de vida para
prevenção; detecção precoce da doença
no nível molecular; diagnóstico preciso
e estratégia de tratamento customizada;
resultados melhorados através de
tratamentos em alvos pré-selecionados
com redução de efeitos colaterais;
aumento nas chances de cura; e
otimização da jornada do paciente
através de dados e ferramentas digitais.
Se os tumores têm assinaturas
moleculares diferenciadas, a medicina
personalizada vem para justamente
identificar alterações genéticas de cada
pessoa e compreender a base molecular
causadora da doença.
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A Roche realiza esse trabalho global por
meio da Foundation Medicine, empresa
norte-americana líder em informação
molecular; e por meio de análise de
dados clínicos reais de pacientes
sobre as reações dos medicamentos
no tratamento de doenças, conduzido
pela Flatiron Health, startup americana.
Ambas foram adquiridas pela
companhia em 2018.

personalizada nos países da
América Latina. Ele traz os pontos de
desenvolvimento que determinado
país necessita caminhar para atingir
a medicina personalizada e promover
maior sustentabilidade no ecossistema
da saúde, gerando melhores desfechos
ao paciente. O relatório contou com
stakeholders importantes da América
Latina, inclusive do Brasil.

Para transformar os cuidados com a
saúde e garantir que seus diagnósticos
e tratamentos cheguem a um
número maior de pessoas em todo
o mundo, a companhia tem buscado
projetos autorais e em parceria com
stakeholders estratégicos.

Outra iniciativa que a Roche tem tido
uma atuação ativa é no Projeto de
Lei nº 5270/2020, conhecido como o
PL dos testes genéticos em câncer,
que propõe acesso, via SUS, aos
testes genéticos germinativos para
diagnóstico precoce e prevenção
de câncer e a realização de testes
genômicos nos tumores para
personalização do tratamento.
A frente de advocacy da companhia
tem atuado em parceria com a

Em 2020, um relatório foi publicado,
em parceria com o The Economist,
comprovando a necessidade do
desenvolvimento da medicina

56

Conectados pelo propósito

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

Federação Brasileira de Instituições
Filantrópicas de Apoio à Saúde da
Mama – FEMAMA – na discussão desta
pauta que é fundamental para o acesso
ao diagnóstico precoce e ao tratamento
adequado a todas as pacientes com
câncer de mama no Brasil.
Ainda relacionado à medicina
personalizada, em 2021 a companhia
vai lançar um aplicativo para pacientes
com esclerose múltipla, o Floodlight,
onde será possível reportar ao médico
possíveis pioras relacionadas à doença.
Cada informação captada vai alimentar
uma ferramenta de dados globais,
os quais combinados tornarão mais
viável e assertivo o desenvolvimento de
inovações para melhorar a qualidade de
vida dos pacientes.
Conheça os principais projetos do ano
de medicina personalizada:
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Biópsia líquida
A Roche e a Foundation Medicine
lançaram, no Brasil, uma nova
tecnologia para o gerenciamento do
câncer: o serviço de biópsia líquida
que analisa 324 genes a partir de uma
única e simples coleta de sangue, sem
a necessidade de internação. Trata-se
de uma evolução da atual ferramenta
de perfil genômico abrangente por
biópsia líquida.
Chamado FoundationOne® Liquid CDx,
o novo serviço é indicado para pacientes
com qualquer tipo de tumor sólido, pode
ser realizado em diferentes momentos
da jornada do paciente, em substituição
à biópsia tecidual ou complementar
a ela, de acordo com a necessidade
médica, o perfil do paciente e as
evidências clínicas disponíveis.
O objetivo da Roche ao oferecer esse
recurso é apoiar os oncologistas na
tomada de decisões terapêuticas
personalizadas para cada paciente, tanto
no diagnóstico como na progressão
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da doença. Para realização do teste
é necessária apenas uma coleta de
sangue, que pode ser feita em diversos
laboratórios ou até mesmo em casa,
mediante disponibilidade.

Navify Tumor Board
Quatro instituições de saúde do Brasil
têm utilizado a plataforma Navify,
solução que proporciona decisões
mais ágeis e reduz em 53% o tempo
gasto pelo time multidisciplinar na
preparação das reuniões de discussão
de casos complexos, conhecidas como
Tumor Boards.
O Navify agrega, de maneira
organizada, todas as informações do
paciente em um ambiente em nuvem
- seguro e criptografado, como o
resultado de exames, anotações de
prontuários médicos eletrônicos e
informações genômicas, permitindo
que os profissionais de saúde tenham
uma visão 360° do paciente. Dessa
forma, possibilita uma tomada
de decisão mais precisa e maior

Crescimento contínuo
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Com a pandemia de
Covid-19, a Roche priorizou
que o serviço em biópsia
líquida FoundationOne®
Liquid CDx fosse realizado de
forma domiciliar, reforçando
um procedimento já adotado
pela companhia e evitando
que os pacientes pudessem
ter algum risco de contágio
com o vírus.

visibilidade sobre o tratamento mais
indicado a cada paciente.
A plataforma permite, ainda, cruzar
os dados dos pacientes com as bases
de estudos clínicos e publicações
científicas, trazendo informações
relevantes para uma tomada de decisão
baseada em evidências.
Para 2021 está previsto o lançamento de
novas funcionalidades que agregarão
ainda mais valor à plataforma.
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Lung mapping
A iniciativa que começou com cinco
farmacêuticas, dentre elas a Roche, e, em
2021, já conta com sete, tem por escopo
detectar o perfil molecular de pacientes
com câncer de pulmão de não pequenas
células (CPNCP) subtipo não-escamoso.
O teste de alta sensibilidade denominado
FoundationOne® CDX, da Foundation
Medicine, constrói um painel genômico
abrangente em uma amostra única, com
324 genes relevantes, que garantem
diagnóstico preciso e contribuem para a
evolução da medicina personalizada.
A avaliação molecular é um
procedimento de alto custo, que
costuma ser disponibilizado a apenas
uma pequena parcela de pacientes.
Por meio do Lung Mapping, porém,
qualquer paciente do sistema de saúde
público ou privado, com tumor em
estágio avançado ou metastático, e que
não tenha participado de programas
semelhantes pode solicitar o teste
gratuitamente pela plataforma de uma
das cinco farmacêuticas.
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Estima-se que após a implementação
do Lung Mapping, o número de testes
genômicos em câncer de pulmão
ampliou em, aproximadamente, quatro
vezes em relação a 2019. O Instituto
Nacional de Câncer (INCA) estima que
entre 2020 e 2022 serão diagnosticados
30.200 novos casos de câncer de pulmão,
traqueia e brônquio no Brasil, ao ano.

Projeto ACCORD
NGS Access
Projeto global que tem como objetivo
estruturar iniciativas em colaboração
com a Roche Farma e Roche
Diagnóstica. Uma série de projetos
foi estruturada para que seja possível
dar acesso dos painéis de NGS para
pacientes com câncer de pulmão e
de mama. Dentre eles, foi levantada,
por meio de uma base de dados
transacional, a jornada do paciente para
que estes dados e indicadores possam
ser referência para as operadoras de
saúde, iniciando projetos de cocriação
com pagadores. Dessa forma, é
possível construir uma ótima jornada
do paciente, auxiliando o sistema de

Conectados pelo propósito
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saúde a ser mais sustentável e otimizando
recursos nas operadoras.
Outra frente dessa iniciativa foi o projeto
de educação continuada virtual realizada
em conjunto pela Associação Brasileira
de Planos de Saúde (Abrange), que
trouxe os executivos das fontes pagadoras
para compartilharem seus pontos
de vista em relação as oportunidades
e desafios sob a perspectiva médica
e de gestão. Com estes insights, podemos
atuar de forma mais colaborativa com
os pagadores, personalizando os
tratamentos e diagnosticando os
pacientes em fases iniciais.

Jornada de paciente mais
otimizada e funcional
Em parceria com uma clínica oncológica, a
Roche está desenvolvendo um projeto para
a cocriação da jornada de paciente que
vai otimizar os desfechos clínicos e reduzir
os desperdícios. O projeto tem duração de
um ano e engloba o estabelecimento de
métricas, a interoperabilidade de dados
e o acompanhamento e análises
de indicadores.
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Profissionais de saúde
GRI 203-2

Manter um relacionamento
sólido com os profissionais que
estão na linha de frente nos
cuidados com os pacientes é
extremamente relevante para
que a Roche consiga alcançar
seus objetivos.
Nesse sentido, a companhia promove
constantes treinamentos e capacitações
com o corpo clínico e assistencial
das instituições de saúde, para que
possam estar sempre atualizados com
relação a protocolos, processos e
regulamentações pertinentes à área.
Na unidade Diabetes Care, médicos,
enfermeiros e farmacêuticos são
capacitados sobre fisiopatologia e
guidelines de tratamento, monitoramento,
instruções de uso e treinamento em toda
a linha de monitores e bomba de insulina,
como forma de reforçar a segurança
dos pacientes.
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Os profissionais que trabalham em
farmácias contam, ainda, com a
plataforma on-line Accu-Chek Educa
Farmacêutico, que os capacita em temas
sobre diabetes, para que possam estar
mais preparados no atendimento a esse
público. Em 2021, esta plataforma será
remodelada, com novo conteúdo para
atender melhor os profissionais do ramo.
Em 2020 a divisão Diagnóstica acelerou
o seu processo de estratégia de serviço
digital e, por meio de um ambiente já
preparado para essa migração, iniciou
a transferência de seus treinamentos
presenciais com clientes para o formato
on-line. Além de aumentar a oferta de
serviços com o meio digital, a empresa
também implementou uma ferramenta
digital de manutenção preditiva que
consegue prever possíveis avarias nos
equipamentos, antes mesmo que elas
aconteçam e, desta forma, assegurar
maior uptime das máquinas

Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

Apresentação do relatório

Carta dos presidentes

Destaques do ano

e, consequentemente, um melhor
serviço ao paciente pelo laboratório.
As ferramentas digitais permitem que
os engenheiros tenham uma visão mais
ampla e panorâmica do problema.
Outra ferramenta, lançada em
2020, é o Portal Roche DiaLog que,
entre os diversos serviços digitais
disponibilizados, tem um que permite
uma maior agilidade e segurança no
suporte laboratorial remoto. Por meio
dele, os clientes conseguem fazer
abertura de chamados e ter a resolução
dos problemas de forma remota.
O portal oferece também um serviço
dedicado a treinamentos que, no ano,
foram importantes para agilizar o
aprendizado dos sistemas que executam
os testes de COVID-19. Novos serviços
serão lançados e disponibilizados
através do portal Roche DiaLog, que
visam assegurar uma melhor experiência
do cliente.
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A Roche também compartilha com
profissionais de organizações de saúde
tendências do setor relacionadas à
inovação e tecnologia. Em 2020, a
Diagnóstica desenvolveu uma série de
atividades on-line para esse público.
Dentre os temas abordados, destacam-se:
Desafios na decisão clínica em
tempos de Covid-19 – Abordagem do
diagnóstico ao tratamento; Organização
de White Paper sobre Cirurgia
Oncológica e Covid-19; e Engajamento
com formadores de opinião da
Sociedade Brasileira de Cardiologia
para ampliar o conhecimento sobre
o uso de biomarcadores cardíacos
como a Troponina para diagnóstico e
prognóstico de cardiopatias.
A empresa também realizou um
evento para gestores de saúde, com
foco na experiência do paciente.
Direcionada a operadoras, empresas,
hospitais, laboratórios, secretarias
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e administradoras de benefícios,
a iniciativa levou conhecimento
sobre pré-eclâmpsia, doença que é
considerada a principal causa de morte
materna no país.
Já na Farma, a classe médica tem acesso
a conteúdos exclusivos no portal Diálogo
Roche, como artigos acadêmicos,
assuntos de farmacovigilância e
cobertura de congressos, dentre outros.
Em 2020, a companhia criou uma
curadoria de conteúdos científicos
sobre a COVID-19 para que médicos
possam estar sempre atualizados sobre
pesquisas e novas descobertas acerca
do vírus. São disponibilizados, ainda,
protocolos e ferramentas relacionados
ao coronavírus.
Como forma de estimular e colaborar
com o protagonismo de associações de
pacientes, a Roche também desenvolve
e apoia ações que possam trazer

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

melhorias ao sistema de saúde. Em 2020,
a companhia apoiou 123 projetos de 53
associações de pacientes no Brasil.
A Roche também apoia a realização e
participação em eventos que discutem
temas relevantes para a melhoria da
saúde no país, como o VII Fórum de
Combate ao Câncer da Mulher da
FEMAMA, Congresso Todos Juntos
Contra o Câncer, Fórum Oncoguia,
5ª edição do evento “Cenário das
Doenças Raras no Brasil”, Global Forum
- Fronteiras da Saúde, entre outros.
Anualmente, a empresa realiza o evento
International Experience Exchange
for Patient Organisation (IEEPO) com
palestras de especialistas para troca
de experiências com representantes de
associações de todo o mundo e que em
2020 foi totalmente on-line.
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Pacientes
GRI 203-2

Os pacientes são a razão da existência
da Roche. Cada projeto desenvolvido
pelas unidades de negócio objetiva
proporcionar mais qualidade de vida
a eles, para que possam viver bem
e melhor.
Para isso, a companhia trabalha
conjuntamente com seus stakeholders
na busca por melhorias que possam
romper barreiras e transformar
desafios em oportunidades. Seu
comprometimento vai desde a criação
de soluções inovadoras à capacidade
de ampliar o acesso e tornar todo o
ecossistema de saúde sustentável e ágil,
sem deixar nenhum paciente para trás.
Manter um diálogo aberto, transparente
e íntegro com os pacientes é uma
prioridade para a empresa. Esse
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relacionamento se dá por meio
de parcerias com associações de
pacientes e é pautado por políticas
que, dentre diversas funcionalidades,
colaboram para a capacitação e o
aumento do protagonismo dessas
instituições – impactando diretamente
na vida dos pacientes.
Como reforço de sua preocupação
com a saúde das pessoas, a
Roche também desenvolve projeto,
programas, campanhas e eventos de
conscientização em áreas terapêuticaschaves da companhia: oncologia, imunooncologia, reumatologia, pneumologia,
neurologia, hematologia, hemofilia
e diabetes. Por conta da pandemia,
as iniciativas aconteceram de forma
on-line. Conheça as principais ações
realizadas no ano:

Movimento Vem
Falar de Vida
Com a adesão e apoio de mais de
100 instituições, a Roche Farma Brasil
idealizou e lançou, em outubro, o
Movimento Vem Falar de Vida, que faz
um convite não só para o autocuidado,
mas também para o cuidado com o
outro diante do câncer de mama.

A iniciativa contínua e conectora tem
como objetivo formar uma rede que
promove a conscientização sobre a
importância do diagnóstico precoce e
o gerenciamento adequado da doença,
ampliando, assim, as chances
de cura e controle.

Apresentação do relatório

Carta dos presidentes

Destaques do ano

Ao reunir diferentes apoiadores em prol
de um mesmo propósito, o Movimento
leva informação de qualidade sobre o
câncer de mama à sociedade, acolhendo
pessoas que convivem com a doença,
estimulando ações práticas que
beneficiem o diagnóstico precoce.
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Dia Mundial do Diabetes

Neste sentido e visando fortalecer as
ações do Vem Falar de Vida, além das
iniciativas próprias, a Roche também
apoiou outras promovidas pela rede
durante e após o mês de outubro,
a fim de manter a conscientização
sobre o câncer de mama ao longo
de todo o ano.

Com o intuito de estar cada vez mais
próxima dos pacientes e contribuir com
a construção de uma rede de apoio
confiável, que compartilhe informações
seguras, a divisão Diabetes Care investiu
em campanhas informativas para o
Dia Mundial do Diabetes, em 14 de
novembro. Um time de influenciadores no
Instagram e Tiktok contou suas histórias
e experiências sobre como é conviver
com o diabetes, além de esclarecer
alguns mitos que cercam a doença. A
iniciativa teve quase 12 mil visualizações
e alcance de mais de 20 mil pessoas.

Segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS), em 2021, o câncer de
mama superou o número de incidências
de câncer de pulmão, tornando-se
o tipo mais comum da doença em
todo o mundo.

Durante a semana que marca a data,
a Diabetes Care também publicou
em suas redes sociais seis vídeoanimações criadas em parceria com
a Rede Drogasil. Os conteúdos, que
tinham como objetivo contribuir para

a conscientização sobre a doença e o
impacto na vida das pessoas, tiveram
mais de 63 mil visualizações, impactando
quase 976 mil pessoas.

Acompanhamento remoto
pelo MySugr
Como forma de continuar oferecendo
suporte de qualidade aos pacientes com
diabetes durante a pandemia, a Roche
Diabetes Care liberou gratuitamente a
versão paga do aplicativo MySugr para

todos os usuários cadastrados, que traz
diversas funcionalidades adicionais.
É possível, por exemplo, exportar
o relatório com todos os registros
como informações calóricas e índice
glicêmico, possibilitando ao médico o
acompanhamento e o monitoramento
do paciente à distância. O Brasil é o 2º
país com maior número de downloads
no MySugr, após os Estados Unidos e
também o 2º maior com usuários ativos
na Roche Diabetes Care Plataform, atrás
apenas da Espanha.
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Minha Vida Depois Dela
Com o intuito de fortalecer o
conhecimento sobre a bomba de insulina
Accu-Check Combo, a Roche Diabetes
Care criou a campanha Minha Vida
Depois Dela, em que influenciadores
digitais de diversas idades, usuários
da bomba, falam sobre como é utilizar
o aparelho no dia a dia. Por meio da
campanha, pacientes contam como
a bomba proporciona mais liberdade,
segurança e qualidade de vida, além de
mais autonomia para realizar as tarefas
cotidianas do dia a dia.

Desenvolvimento inclusivo
No final de 2020, a Roche se
tornou parceira do UNICEF Brasil
em um projeto que visa promover
o desenvolvimento infantil, apoiar
pais e cuidadores de crianças
com atraso no desenvolvimento e
deficiências, inclusive doenças raras,
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e levar conhecimento aos gestores,
fortalecendo a linha de cuidado e de
conhecimento dos profissionais da
saúde, educação e assistência social.

alteração física, motora, mental ou
metabólica, para que possam ter
autonomia, participação social e
oportunidades de vida.

Por apoiarem a adoção dos Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável em
suas atividades e negócios, Roche e
UNICEF Brasil se uniram em torno desta
iniciativa que traz diversos ODS como
base para suas ações e trabalha para
o atingimento de uma sociedade mais
inclusiva e sustentável.

Dados mundiais* mostram que pessoas
com deficiência e famílias de crianças
com alguma deficiência e atraso no
desenvolvimento são mais propensas a
viverem na pobreza devido a barreiras
na sociedade como a discriminação e
acesso limitado a educação e emprego.
Essas famílias também possuem uma
maior necessidade de cuidados com
a saúde e são mais vulneráveis à
qualidade da atenção à saúde
oferecida a eles.

Um bom desenvolvimento cognitivo,
emocional e social na infância é o
alicerce para uma boa saúde e bemestar, além de trazer benefícios por
toda a vida e impactar até mesmo na
produtividade. Sendo assim, as crianças
com atraso no desenvolvimento e
deficiências, incluindo doenças raras,
precisam ter como direito assegurado
o seu desenvolvimento máximo,
independentemente de qualquer

A iniciativa está prevista para iniciar
em 2021 em cinco cidades (Belém,
Fortaleza, Recife, São Paulo e Vitória)
e trabalhará em três eixos estratégicos:
ações de capacitação dos profissionais,
atenção integral e integrada, e trabalho
com gestantes, famílias e cuidadores.

* fonte: Realization of the Sustainable Development Goals by, for and with persons with disabilities. UN Flagship Report on Disability and Development, 2018
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Canais de comunicação
GRI 102-43
A Roche tem uma atuação transparente
e contínua em seus canais de
comunicação, como forma de reforçar
seu compromisso com a saúde
dos pacientes. O Roche Brasil
<https://www.roche.com.br> é um
dos nossos principais portais e onde
são registrados periodicamente
informações institucionais, informes
sobre prevenção, conscientização e
tratamento precoce de doenças, acesso
à saúde, e divulgados novos serviços
e áreas de atuação da Roche, dentre
outros assuntos.
Seguindo a legislação brasileira quanto
à publicação de conteúdo de atualização
médico científica em ambiente restrito,
o portal Diálogo Roche <https://www.
dialogoroche.com.br> é um canal
específico para médicos, farmacêuticos,
veterinários e dentistas, que traz
informações sobre produtos, pipeline,
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estudos e casos clínicos entre outros
conteúdos para educação e atualização
de forma contínua.
Outros dois sites com temas específicos
sobre saúde oncológica feminina
e artrite reumatoide também estão
entre os mais importantes canais de
comunicação da companhia, são eles:
Mulher Consciente: Com foco na
saúde oncológica feminina, o portal
reúne informações sobre diagnóstico
e tratamentos para o câncer de mama,
de ovário e do colo do útero. Também
disponibiliza serviços para pacientes e
cuidadores e funciona como um canal
para que a Roche realize campanhas
em parceria com sociedades médicas e
associações de pacientes. <https://www.
mulherconsciente.com.br/>
Artrite Reumatoide: No portal, são
compartilhadas informações sobre
práticas e hábitos saudáveis, artigos
científicos, soluções em diagnóstico
e tratamento, dentre outros temas
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relacionados à artrite reumatoide, além
de esclarecimentos de dúvidas sobre a
doença. <http://www.artritereumatoide.
com.br/>

Programas de suporte
ao paciente
GRI 203-2
Os Programas de Suporte ao Paciente
(PSP) da Roche fornecem informações
importantes sobre diagnóstico,
administração e tratamento de doenças
para pacientes, seus familiares,
cuidadores e corpo clínico. Desde 2019,
esse público conta, também, com 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. Até dezembro de 2020, a plataforma
somava 1.555 cadastros médicos e 608
de pacientes/cuidadores. Conheça os
principais programas desenvolvidos
pela companhia:
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Programa Ampliar: Direcionado a
pacientes 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 FoundationOne®. O serviço
traça o perfil molecular do tumor
para, então, personalizar o tratamento.
Desde o início do programa, em 2018,
foram atendidos 136 pacientes.
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é o objetivo deste programa.
Adicionalmente, são oferecidos,
acompanhamento clínico, materiais
informativos e orientações. Por ser uma
doença que acomete, também, crianças
e adolescentes, todo o conteúdo do
programa disponibilizado no Portal do
Paciente tem linguagem adaptada para
esse público. Em dez anos de programa,
mais de cinco mil pacientes foram
beneficiados, sendo 462 em 2020.

Programa Foundation Leve: Criado
com o objetivo de ampliar o acesso de
pacientes aos serviços de perfil genômico
abrangente da Foundation Medicine, o
Programa Foundation Leve considera
a condição socioeconômica de cada
paciente para que o preço dos testes seja
personalizado e adequado à realidade
de cada um. Em quatro anos de projeto,
2.499 pessoas já foram beneficiadas,
sendo 593 desse total em 2020.

Programa Mais: Direcionado a pessoas
com câncer colorretal que receberam
a prescrição médica de Avastin®
(bevacizumabe) associado ao 5 FU/LV e
que tenham condições, de acordo com
a decisão médica, de fazer tratamento
domiciliar, o Programa Mais fornece
infusores portáteis a esse perfil de
paciente. Em sete anos de projeto, foram
realizadas 3.299 infusões por meio dos
infusores fornecidos pelo programa,
sendo 729 somente em 2020.

Programa Inspirar Mais Adesão:
Fornecer nebulizador para pacientes
com fibrose cística em tratamento com
o uso do Pulmozyme® (alfadornase)

Programa Relacionar: apoia e
promove o acesso às infusões para
pacientes que receberam prescrição do
medicamento MabThera® para artrite
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reumatoide; Actemra® para artrite
reumatoide, artrite idiopática juvenil
sistêmica e poliarticular; e Actemra®
subcutâneo para artrite reumatoide.
Em 12 anos de atuação, 17.187
pacientes já foram atendidos, sendo
7.067 em 2020. Somente em 2020
foram realizadas 46.808 infusões.
Roche Testing: Contribuindo para
o acesso à saúde, o programa de
testagem da Roche auxilia na indicação
do melhor tratamento para pacientes
com câncer de mama, pulmão, pele
(melanoma) e geniturinário. 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 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. Considerando
os últimos sete anos de projeto, foram
realizados 87.332 testes.
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Programa Valer: dar todo o suporte com
informações e cuidadores aos pacientes
em tratamento com Esbriet® é o intuito
deste programa. Além de auxiliar esse
público e seus cuidadores na prevenção
de eventos adversos, fornece apoio
psicológico a ambos e apoia o médico
no segmento clínico do paciente. Como
um dos efeitos adversos com o uso do
medicamento é a fotossensibilidade, a
Roche fornece protetor solar e boné para
ajudar o paciente em sua jornada. 484
pacientes já foram atendidos em quatro
anos de projeto.
Roche Diabetes Educa Paciente:
com o intuito de preparar o paciente
para a terapia com bomba de insulina
Accu-Chek Combo, durante 30 dias
são disponibilizadas aulas de educação
em diabetes, adequadas ao perfil de
cada paciente. A Roche prioriza que
o primeiro contato com o educador
seja presencial, para que o profissional
veja, de perto, as particularidades do
paciente e realize exercícios práticos de
contagem de carboidratos. A iniciativa
é certificada pela Sociedade Brasileira
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de Diabetes (SBD). Em 2020, por conta
da pandemia, o programa foi realizado
100% de forma virtual.
Educadora Virtual: etapa seguinte ao
atendimento presencial domiciliar, os
pacientes usuários de bomba de insulina
e seus familiares passam a contar
com uma educadora virtual, que faz o
acompanhamento semanal por chamadas
de vídeos. Além disso, todos os dados
e controle da glicemia são transmitidos
para o médico responsável, contribuindo
para que o paciente tenha mais controle
no seu tratamento. Em 2020, por conta da
pandemia, as educadoras presenciais se
tornaram virtuais.
Programas VEM & VEM Seguir:
com o objetivo de levar aos pacientes
e cuidadores um suporte integral,
personalizado e de referência, o
Programa VEM é direcionado para
pacientes com esclerose múltipla,
e o Programa VEM Seguir para pessoas
com esclerose múltipla que receberam
prescrição de Ocrevus®. Todos contam
com informações sobre a doença,

Conectados pelo propósito
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bem-estar, trabalho e lazer e recebem
subsídio de infusões para o tratamento.
Em três anos de atividades, foram
realizados 183 cadastros no Programa
VEM e 326 no Programa VEM Seguir e
mais de 360 infusões subsidiadas.
Portal Hemofilia e Programa
Elo: Lançado em 2018, o Portal
Hemofilia oferece suporte a
pacientes e cuidadores que fazem
o acompanhamento da jornada,
independentemente da terapia envolvida
no tratamento, por meio de uma
solução online que objetiva amenizar as
dificuldades na trajetória dos pacientes
com hemofilia A e B.
Paralelo a essa iniciativa, o Programa Elo
direcionado para pacientes com hemofilia
A, em tratamento com emicizumabe,
oferece suporte personalizado e de
referência, apoio psicoeducativo remoto
e materiais informativos (inclusive de
segurança). O programa tem o papel,
também, de engajar cuidadores, equipe
multidisciplinar e médicos, por meio de
conteúdos informativos.

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

Sistema de Infusão Contínuo de
Insulina a pacientes de Belém:
Direcionado a pacientes com altos
níveis de variação glicêmica, o Sistema
de Infusão Contínuo de Insulina, ajuda
pacientes do Hospital Jean Bitar, em
Belém (PA), a gerenciarem melhor
o diabetes. Educadoras de saúde
fornecem atendimento personalizado e,
como forma de empoderar os pacientes,
o programa foi formatado com uma
abordagem que incorpora autogestão,
assistência tecnológica e atendimentos
médico e psicossocial.
Programa 1º STEP: Lançado em
setembro de 2020, é destinado aos
pacientes com câncer de pulmão
não pequenas células (CPNPC) ALK
positivo, oriundos do mercado privado
e/ou saúde suplementar que receberam
a prescrição médica de ALECENSA®.
Este programa tem como benefício
oferecer ao paciente, sem nenhum
custo, o primeiro ciclo de tratamento
com o medicamento.

Conectados
pelo propósito
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Gestão do capital
humano
A Roche quer fazer a diferença na
vida das pessoas. Para atingir esse
propósito, a empresa conta com
colaboradores engajados, que trabalham
colaborativamente para identificar
necessidades médicas não atendidas
e cocriar, com os clientes, soluções
personalizadas que impulsionarão os
padrões de tratamento, acelerando e
melhorando o acesso à saúde.
Todo o movimento de transformação
digital que a companhia tem vivenciado
globalmente, nos últimos dois anos,
tem o intuito de reforçar o seu papel na
sociedade e seu comprometimento com
a saúde, o bem-estar e a qualidade de
vida do paciente. Ao colocá-lo no centro
de todas as decisões e proporcionar para
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as equipes um ambiente inovador, com
preceitos de metodologias ágeis, que
geram mais autonomia e agilidade no
processo decisório, a Roche dá um passo
importante em sua trajetória e marca o
início de uma nova era nos negócios.
Essa mudança de mindset tem sido
incorporada progressivamente no
dia a dia da empresa. As operações
administrativas e de campo da divisão
Farmacêutica têm modificado a forma
de atuar, para que o atendimento
ao cliente seja mais flexível e
personalizado, possibilitando a criação
conjunta de soluções estratégicas
de acordo com as necessidades de
cada um (saiba mais em Contexto de
mercado, página 19).
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Durante esse processo, a área de
Recursos Humanos, agora denominada
People & Culture, tem atuado de maneira
estratégica e trabalhado com a liderança
a redefinição de papéis e a criação de
novas funcionalidades que vão suportar
esse novo modelo de negócios. Tudo é
compartilhado com os colaboradores
de forma transparente e bastante
humanizada, com intuito de fortalecer
os sentimentos de pertencimento e
engajamento do público interno. A
movimentação e a realocação de funções
têm sido desenhadas com os próprios
colaboradores e considera aspectos como
experiências, objetivos, identificação e
personalidade de cada um.
Na linha de frente dessas ações
está o Comitê de Engajamento, que
é constituído por pessoas de todos
os setores e liderado pelas áreas de
Suporte ao Negócio e P&C. O órgão
é responsável por acompanhar e
endereçar de maneira estruturada para
a alta liderança temas relacionados ao
clima e bem-estar dos colaboradores.
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Em 2019, a Roche iniciou o
encerramento gradual da sua
planta industrial no Rio de
Janeiro, cuja conclusão está
prevista para 2024. A prioridade

da empresa, durante esse processo, é
preparar os funcionários para uma nova
fase e dar todo o suporte necessário em
treinamento, desenvolvimento, carreira
e saúde emocional.
Além dos serviços de saúde e bemestar já instituídos, a companhia
contratou psicóloga e assistente social
exclusivamente para esse processo
de fechamento da fábrica. Além disso,
tem desenvolvido diversas ações de
engajamento para manter o espírito de
pertencimento entre os times.
Em 2020, foram realizados mais de 20
job rotations para que os funcionários
se desenvolvam profissionalmente e
conheçam outras áreas de atuação.
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Acolhimento e pertencimento
com o Onboarding Roche
Fundamentado pelo propósito da empresa
e conectado ao processo de transformação,
o Onboarding é um programa de integração
de novos colaboradores, que proporciona
uma experiência inspiracional, acolhedora
e procura despertar os espíritos de
pertencimento e engajamento.
Além de receberem informações-chave, como
a trajetória da Roche, valores, modelo de
negócio e a importância da sustentabilidade
para a companhia, o processo foca na
experiência e inspiração, e nos caminhos
para resolver questões burocráticas.
Durante esse período, os novos talentos
têm trocas contínuas com lideranças, áreas
e times, para que se sintam ambientados
e possam dedicar todo o seu potencial em
projetos que ajudem a empresa a realizar
o seu propósito.
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GRI 102-8

Farma
Total de empregados por contrato de trabalho e gênero
Empregados próprios

Contrato permanente

Contrato temporário

Total

Masculino

496

34

530

Feminino

555

84

639

Total

1051

118

1169

Terceiros

Contrato permanente

Contrato temporário

Masculino

0

244

244

Feminino

0

213

213

Total

0

457

457

Total (próprios + terceiros)

1626

Total de empregados por tipo de emprego e gênero
Empregados em meio período

Tempo integral

Meio período

Masculino

483

47

Feminino

546

93

Total

1029

140

Terceiros

Tempo integral

Meio período

Masculino

244

0

Feminino

213

0

Total

457

0

continuação na próxima página
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Total de empregados por contrato de trabalho e região
Empregados próprios
Região

Contrato permanente

Contrato temporário

Total

São Paulo

591

74

665

Goiás

13

1

14

Rio de Janeiro

447

43

490

Total

1051

118

1169

Região

Contrato permanente

Contrato temporário

Total

São Paulo

0

336

336

Goiás

0

41

41

Rio de Janeiro

0

80

80

Total

0

457

457

Terceiros

Total de empregados por categoria funcional e gênero
Empregados próprios

71

Categoria funcional

Masculino

Feminino

Total

Presidência

2

0

2

Diretoria

13

8

21

Gerência

53

101

154

Coordenação

41

74

115

Customer Facing

81

99

180

Operacional

180

37

217

Administrativo

126

241

367

Estágio

34

79

113

Total

530

629

1169
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Diagnóstica
Total de empregados por contrato de trabalho e região

Total de empregados por contrato de trabalho e gênero

Terceiros

Empregados próprios

Contrato permanente

Contrato temporário

Masculino

204

11

215

Região

Contrato permanente

Contrato temporário

Total

Feminino

115

23

138

Centro-Oeste

6

0

6

Total

319

34

353

Norte

1

0

1

Terceiros

Contrato permanente

Contrato temporário

Sudeste

60

0

60

Masculino

38

0

38

Sul

4

0

4

Feminino

33

0

33

Total

71

0

71

Total

71

0

71

Total (próprios + terceiros)

424

Total de empregados por categoria funcional e gênero
Empregados próprios

Total de empregados por tipo de emprego e gênero

Categoria funcional

Masculino

Feminino

Total

Empregados em meio período

Tempo integral

Meio período

Administrativo

40

40

80

Masculino

205

10

Chefia/coordenação

20

11

31

Feminino

116

22

Diretoria

6

3

9

Total

321

32

Estagiário

10

22

32

Terceiros

Tempo integral

Meio período

Força de vendas/Serviços

113

46

159

Masculino

38

0

Gerência

25

16

41

Feminino

33

0

Presidência

1

0

1

Total

71

0

Total

215

138

353

Terceiros
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Total de empregados por contrato de trabalho e região

Categoria funcional

Masculino

Feminino

Total

Empregados próprios

Funcionário

38

33

71

Total

38

33

71

Região

Contrato permanente

Contrato temporário

Total

Centro-Oeste

7

0

7

Nordeste

17

0

17

Sudeste

281

34

315

Sul

14

0

14

Total

319

34

353
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Benefícios

Total de empregados por contrato de trabalho e gênero
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Empregados próprios

Contrato permanente

Contrato temporário

Masculino

47

0

47

Feminino

52

0

52

Total

99

0

99

Terceiros

Contrato permanente

Contrato temporário

Masculino

9

0

9

Feminino

59

0

59

Total

68

0

68

Total (próprios + terceiros)

167

Garantir o bem-estar de seus
funcionários é uma das prioridades da
Roche. Uma das maneiras que a empresa
tangibiliza esse cuidado é por meio
da oferta de um pacote de benefícios
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; isenção na coparticipação em
exames complexos; e grêmio virtual.

mais flexibilidade aos funcionários,
seus dependentes e estagiários no
atendimento a questões de saúde de
baixa complexidade.

Os avanços da tecnologia e o fácil
acesso à informação têm ressignificado
a maneira como nos relacionamos e
cuidamos da nossa saúde. Por isso, a
Roche busca o pioneirismo e inovação
em saúde, priorizando o bem-estar
de seus colaboradores e trabalhando
para que sua equipe sempre tenha
acesso aos melhores e mais modernos
benefícios. Nessa linha, em 2020 mais
uma prática de excelência foi incluída ao
pacote de benefícios, a teleorientação
do Hospital Israelita Albert Einstein, o
Einstein Conecta. O serviço garante

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.

Os colaboradores contam, também, com
o programa Conexão Viva, que oferece
atendimento psicológico, de orientação
jurídica e financeira aos funcionários e
seus familiares em situações pessoais
ou profissionais graves. O programa
disponibiliza atendimento através de
uma linha 0800.

Os colaboradores efetivos são elegíveis
ao plano de previdência da Roche, e
a partir de um nível salarial podem
efetuar contribuições entre 1% e 4%
do salário de participação (cálculo
específico) e, em contrapartida, a
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empresa acrescenta 200%. Há a
opção de contribuição adicional sem
limite de salário, mas, nesse caso, sem
contrapartida da Roche. O programa
global Roche Connect incentiva, ainda,
os colaboradores a investirem em
ações da empresa, com um incentivo
adicional de 25% da contribuição.
Em 2020, o Applause, programa
global de reconhecimento entre
funcionários Roche passou a oferecer
a possibilidade de reconhecimentos
financeiros sem nenhuma necessidade
de aprovação do gestor até determinado
limite, garantindo mais autonomia e
simplicidade no processo.

A Roche foi reconhecida como a
4ª melhor empresa farmacêutica
para se trabalhar no prêmio Great
Place to Work (GPTW) Saúde
2020. Pela sétima vez presente
nesta categoria, a companhia
avançou quatro posições na
comparação com 2019.
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Bem-estar
GRI 403-6
É no ambiente de trabalho que os
colaboradores passam boa parte do dia.
Para que essa rotina seja prazerosa e
confortável, a Roche se preocupa em
oferecer um ambiente acolhedor, seguro
e sustentável, que garanta o bem-estar
e impacte positivamente a produtividade
das equipes. No dia a dia, a empresa
desenvolve ações para que as pessoas
se sintam valorizadas e reconhecidas.
Essa preocupação é refletida em
rankings como da Great Place to Work
(GPTW), em que a Roche Farmacêutica
figura há nove anos como umas das
melhores empresas para trabalhar e
que, em 2020, avançou 10 posições,
ocupando a 17ª colocação.
Confira quais são os serviços e as
facilidades que a empresa oferece
aos seus funcionários:
•

short friday

•

horário de trabalho flexível

•

trabalho remoto

•

Day off no mês de aniversário

•

academia interna gerenciada
pelo Sesi*

•

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 on-line disponibilizadas
três vezes por semana e materiais
on-line disponíveis na intranet. Antes
da pandemia, as práticas aconteciam
uma vez por semana presencialmente

•

serviço médico interno

•

estacionamento

•

Flow Space – espaço de
descompressão localizado na parte
externa da divisão Farmacêutica*

•

Vale refeição – iniciado em 2020 em
apoio ao período de pandemia

* Por conta da pandemia, os colaboradores não puderam
usufruir destes benefícios no ano.
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Em 2020, por conta da pandemia, quase
todos os funcionários trabalharam, a
partir do dia 16 de março, no formato
home office, com exceção da planta
industrial, no Rio de Janeiro, que
manteve ao longo do ano, entre 30%
e 40% da mão de obra no local, dada
a especificidade do negócio.
Antes de tomar essa decisão, a empresa
fez um mapeamento do grupo de risco
dos colaboradores que não poderiam ir
à fábrica, seja por problemas de saúde
pessoais ou de seus familiares. Foram
identificadas 36 pessoas, que desde o
início da pandemia ficaram no formato
home office.
Para garantir o conforto e o bem-estar
dos colaboradores no trabalho remoto,
a Roche desenvolveu um programa
de ergonomia e disponibilizou uma
verba para cada colaborador fazer
as adequações necessárias em seu
ambiente domiciliar e transformá-lo
numa estação de trabalho. Também
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disponibilizou luvas e máscaras para
que todos pudessem se proteger
contra o vírus.
Como forma de se adaptar a esse novo
cenário e garantir o acesso a uma
alimentação saudável e balanceada, a
Roche também passou a oferecer vale

Um dia para se cuidar sempre
Como forma de conscientização sobre
a importância do diagnóstico precoce
do câncer de mama, a Roche promoveu
a ação “Um dia para se cuidar sempre”.
Os colaboradores da Farma poderiam
usufruir de um dia inteiro de folga
para realizar consultas e exames
ginecológicos e/ou acompanharem
mulheres de sua rede. A iniciativa
integra o Movimento Vem Falar de Vida,
apresentado na página 61.
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A cada 18 meses, a Roche
realiza a pesquisa Global
Employee Opinion Survey (GEOS)
com seus colaboradores. Com os
resultados, a empresa consegue
avaliar se está no caminho
certo e desenvolver planos de
melhorias para aprimorar ainda
mais o seu ambiente de trabalho.
A última edição foi realizada em
2020 e teve como foco o impacto
da pandemia sobre o bem-estar
dos colaboradores e os esforços
realizados pela empresa nesse
momento desafiador. Confira os
resultados de engajamento:

Farma 86%
DIA 91%
DC 80%
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alimentação aos colaboradores das três
unidades de negócio, no valor diário
de R$ 46,00; ampliou o atendimento
psicológico e o programa de
Mindfulness, que no formato virtual tem
como intuito oferecer todo o suporte
necessário para saúde mental de seus
funcionários, nesse período desafiador
em todo o mundo. Rodas de conversa,
mediadas por especialistas, acontecem
semanalmente e abordam questões
como autoconhecimento, autocuidado,
resiliência, priorização e gestão do
tempo, comunicação e vínculo com os
filhos e inteligência emocional.
Na fábrica, o restaurante foi adaptado
para atender a porcentagem de
colaboradores que continuaram a
trabalhar presencialmente e seguiu
todas as medidas de segurança
estabelecidas pelos órgãos de saúde.
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A vacinação anual contra a gripe, que é
outra iniciativa de promoção da saúde
oferecida pela Roche, foi aplicada
num sistema drive-thru, atendendo
individualmente 1.842 pessoas, entre
colaboradores e seus familiares, com
horário agendado, para garantir mais
segurança e conforto frente à pandemia.
Adicionalmente, a empresa ofereceu
testes de sorologia para detecção da
COVID-19, tanto no formato drive-thru
quanto em laboratórios parceiros. Entre
agosto e novembro, foram realizadas
617 testagens com 6,48% dos resultados
apontando a detecção de anticorpos.
As demais atividades, como Wellbeing
Week (Semana de Bem-Estar) e o
programa global Live Well, que foca
na prática de atividades físicas e
alimentação saudável, foram realizados

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

de forma on-line. E para substituir
outros eventos de integração entre os
colaboradores, como por exemplo o Pet
Day, em que os bichinhos de estimação
dos funcionários passam o dia na
empresa, a Roche promoveu happy
hours virtuais e rodas de conversa.
O Brincando de Conhecer, evento
promovido para colaboradores e seus
filhos e que normalmente é realizado
presencialmente, foi substituído
para o formato virtual. O evento
estimula as crianças a participarem
de um show científico e de mágica,
inclui também contação de histórias e
uma live de receitas comandada pela
chef Bruna Spaolonzi. Os pequenos
aprenderam a fazer muffin de cacau,
aveia e kibe fortificado.
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Saúde e segurança
no trabalho
GRI 403-1, 403-2, 403-6
A empresa possui um sistema de gestão
de saúde e segurança ocupacional com
base nas normas regulamentadoras
pertinentes e com base nas diretrizes
corporativas globais. Os colaboradores
realizam atividades de cunho
administrativo nas unidades localizadas
na cidade de São Paulo, de vendas por
todo o território brasileiro e relacionadas
à cadeia de distribuição e logística
nos sites localizados nas cidades de
Anápolis (GO) e Itajaí (SC).
Para promover treinamentos específicos
relacionados à saúde e segurança no
trabalho, todas as unidades de negócio
da Roche contam com a Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho (CIPA). Além das iniciativas
relacionadas no tópico acima, os
funcionários passam por exames
periódicos, que consideram critérios
como idade e riscos ocupacionais,
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e as gestantes contam com
acompanhamento específico, desde
o pré-natal até recursos destinados
às mamães, como vagas especiais
de estacionamento e sala de coleta
de leite materno.
Reforçando a 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. Ônibus fretados
disponibilizados pela companhia
também passam por vistorias. Também
são realizadas ações de combate a focos
de mosquitos transmissores de doenças
e análise e certificação de qualidade de
água dos bebedouros. Adicionalmente,
cada unidade de negócio conta com
uma equipe de Brigada de Incêndio.
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Meio ambiente e comunidades

Se antecipando para um eventual
retorno das atividades nos escritórios,
a Roche estruturou um de seus
prédios com todos os recursos de
segurança, para que as pessoas
possam trabalhar de forma segura,
com todos os protocolos sanitários
exigidos pelos órgãos de saúde,
garantindo o distanciamento e
proteções sanitárias. Em outubro,
o escritório foi reaberto para os
colaboradores que necessitassem
trabalhar no local por algum motivo
específico, mediante agendamento,
mas tornou a fechar no início de
2021 com o agravamento
da pandemia.

A avaliação de riscos e investigação de
acidentes envolve toda a companhia
e diversos níveis hierárquicos, como
Comitê Executivo, gerências e seus times
de trabalho, cujas responsabilidades
são pré-definidas pela Política Global
e Diretrizes da Roche. O Serviço
Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho
(SESMT) atua localmente em cada
unidade em parceria com a CIPA. Os
trabalhadores podem reportar situações
de exposição a riscos e/ou perigos para
um desses dois grupos ou, ainda, à
equipe de Compliance da organização.
A tratativa é feita de maneira sigilosa,
evitando qualquer tipo de represália.
GRI 403-9

Conectados pelo propósito

Roche

Número e taxa de fatalidade resultantes
de lesões relacionadas ao trabalho

0

Número e taxa de lesões relacionadas
ao trabalho com grandes consequências
(excluindo fatalidades)

0

Número e taxa de lesões registráveis
relacionadas ao trabalho

1 funcionário (taxa: 1,28) e
2 não funcionários (4,88)

O número de horas trabalhadas

2.909.883 (funcionários- Roche total) e
1.172.174 (terceiros- Roche total).

Crescimento contínuo
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Diversidade
GRI 103(405)
O ano de 2020 representou um
grande avanço para a Roche ao falar
em diversidade. Não há dúvidas que
um ambiente de trabalho plural traz
enriquecimento cultural para a empresa
ao conectar pessoas de diferentes
origens, gêneros, crenças, etnias e
classes sociais, dentre outros aspectos.

•

OPEN - Out & Proud Network
(LGBTQI+)

•

JOIN - Journey, Opportunity
& Inclusive Network (equidade
de gênero)

•

Coletivo AFA (afrodescendentes
étnico-racial)

A Roche oferece um ambiente
corporativo com igualdade de
oportunidades a todos os colaboradores
e não faz nenhuma restrição de
contratação relacionada a gênero, raça
e religião em sua política de admissão.

•

PCD (pessoas com deficiência)

A companhia mantém hoje quatro
frentes de trabalho, constituídas pelos
funcionários das três divisões, que
estimulam as discussões sobre o
tema e ajudam a estruturar ações
internas e externas.
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Para tornar o tema ainda mais aderente
nos negócios, no ano, a Roche contratou
uma consultoria para ajudá-la a fazer um
diagnóstico sobre como a diversidade
é vista pelos colaboradores e tem sido
trabalhada internamente e a construir um
plano de ação mais agressivo, com metas
que envolvam todas as áreas da empresa.
Dentre os principais eventos on-line
realizados ao longo de 2020, estão o
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Meio ambiente e comunidades

Roche Pride, de reconhecimento do
orgulho gay, em que afiliadas em todo
o mundo se juntaram para lançar a
campanha ao mesmo tempo, utilizando a
bandeira LGBTQI+ no logo da companhia
e também assinaram a carta da ONU
se comprometendo a combater ações
discriminatórias. A empresa montou,
ainda, um grupo de trabalho para discutir
a inclusão de pessoas trans em 2021.
Com relação ao tema étnico-racial,
a Roche criou um evento com o time
interno da área médica para discutir
sobre dados de saúde na população
negra brasileira e também para
incentivar a contratação de médicos/
speakers negros nos eventos científicos
promovidos pela companhia.
Ao longo do mês de novembro,
foi realizada uma campanha de
conscientização sobre racismo. Como
reconhecimento de sua preocupação
com o tema diversidade na empresa,
a Roche foi reconhecida entre as 10
melhores empresas para se trabalhar na
1ª edição do ranking GPTW Étnico-Racial.
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Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

Outro destaque do ano foi a criação de
grupo focal apenas com funcionários
PCDs, para que a empresa possa entender
suas necessidades e criar formas de
acolhimento e desenvolvimento.
Reforçando seu posicionamento sobre
a importância da diversidade nos
negócios, a Roche participa, desde
2019, do Movimento Mulher 360, que
atua pelo desenvolvimento econômico
do público feminino, dos 7 Princípios
do Empoderamento Feminino e da
Igualdade de Gênero da ONU Mulheres,
e da Iniciativa Empresarial pela
Igualdade Racial.
A Roche tem metas globais de aumentar
a porcentagem de mulheres em cargos
de lideranças-chave e nos intercâmbios
em países em que a companhia opera.
Em 2020, iniciou um Programa de
Mentoring para Mulheres que trabalha
a questão da equidade de gênero nas
posições mais seniores da companhia,
com foco em desenvolvimento por uma
trilha de aprendizado e uma curadoria
de conteúdo.
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Coalizão Empresarial pelo
Fim da Violência Contra
Mulheres e Meninas
GRI 102-12
A Roche se uniu a grandes organizações
na Coalizão Empresarial pelo Fim da
Violência Contra Mulheres e Meninas,
idealizado pelo Instituto Avon e em parceria
com a ONU Mulheres e a Fundação Dom
Cabral. O movimento tem como propósito
mobilizar as empresas para que cultivem
ambientes de trabalho seguros para
mulheres, e se articulem para acabar com
o assédio sexual e moral no ambiente de
trabalho, bem como fornecer apoio às
mulheres em situação de violência.
Como parte desta iniciativa, a companhia
participou da campanha 21 dias de
ativismo, com a intenção de mobilizar
a sociedade para rever as atitudes do
cotidiano que levam ao desrespeito à
mulher, chamando a atenção das pessoas
para que não se mantenham silentes
diante de uma situação de violência.
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Crescimento contínuo

Diversidade nos órgãos de governança
e entre os empregados

Proporção entre o salário base
entre mulheres e homens

GRI 405-1

GRI 405-2

2020

Farma

Diagnóstica

Diabetes Care

Categoria funcional

Farma

Dia

DC

Homens

10

6

5

Presidência

0,00

0,00

0,00

Mulheres

4

3

3

Diretoria

0,99

1,21

0,46

Total

14

9

8

Gerência

0,84

0,87

0,78

2019

Farma

Diagnóstica

Diabetes Care

Coordenação

0,87

0,98

0,64

Homens

11

6

5

Customer Facing

0,90

1,10

0,70

Mulheres

7

3

3

Operacional

0,78

0,00

-

Total

18

9

8

Administrativo

0,89

0,98

0,94

Estágio

1,01

1,00

1,00

Conteúdo GRI

Farma:
Total de colaboradores próprios por categoria funcional
GRI 405-1
Gênero
Categoria funcional

Total

Idade

Masculino Feminino

Até 25 anos

25 a 40 anos

41 a 60 anos

acima de 60

Presidente

2

2

0

0

0

2

0

Diretoria

21

13

8

0

3

18

0

Gerência

154

53

101

1

78

74

1

Coordenação

115

41

74

1

67

45

2

Administrativo

367

126

241

27

237

99

4

Operacional

217

180

37

10

85

113

9

Customer Facing

179

81

98

2

90

85

3

Estágio

113

34

79

94

19

0

0
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Diagnóstica:
Total de colaboradores próprios por categoria funcional, por gênero
Gênero
Categoria funcional

Total

Masculino

Feminino

Administrativo

80

40

40

Chefia/Coordenação

31

20

11

Diretoria

9

6

3

Estagiários

32

10

22

Força de vendas/serviços

159

113

46

Gerência

41

25

16

Presidência

1

1

0

Total de colaboradores próprios por faixa etária
Idade
Categoria funcional
Efetivos

Total

Até 20 anos

21 a 30 anos

31 a 40 anos

41 a 50 anos

acima de 51

353

5

91

144

97

16

Diabetes Care:
Total de colaboradores próprios por categoria funcional
Gênero
Categoria funcional
Efetivos
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Idade

Total

Masculino

Feminino

18 a 30 anos

30 a 40 anos

40 a 50 anos

50 a 60 anos

98

48

50

25

44

24

5

Meio ambiente e comunidades
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Meio ambiente e comunidades

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

Desenvolvimento
de pessoas
GRI 103(404)

O desenvolvimento de pessoas na
Roche é conduzido por meio da
colaboração entre a liderança e os
liderados, conversas e programas que
abordam carreira, propósito, conexões
e capacidades, dentre outros aspectos.
O Modelo Estratégico e das Práticas de
Gestão de Pessoas (People Practices)
direciona a abordagem, para que
os times estejam preparados para
as oportunidades e desafios nesse
processo de transformação da Roche.
Por meio do programa Roche
Connection - Programa de
Desenvolvimento de estagiários, os
jovens colaboradores da Farma passam
por uma jornada de desenvolvimento
que os prepara para o mercado de
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trabalho e para a carreira. Como forma
de incentivar a inovação, o jovem tem
ainda a opção de desenvolver um
projeto de conclusão sob a mentoria
de seu líder. Em 2020, os estagiários e
seus líderes participaram do projeto,
com encontros virtuais para ajudar no
desenvolvimento dos novos profissionais.
Conheça as principais iniciativas de
desenvolvimento ao longo de 2020:

Farmacêutica
O programa Reskiling/Upskilling
cria uma jornada de aprendizagem
para o desenvolvimento de novas
habilidades e competências para que
os colaboradores atuem em novas

funções e estruturas de acordo com
o perfil de cada um. Um dos objetivos
do programa é aumentar as iniciativas
de aprendizagem informal e fomentar
a autogestão. Nesse formato, a empresa
assume o papel de facilitadora e não
mais de provedora de aprendizado.
Em 2020, foram oferecidos sete
workshops sobre temas diversos
e 172 colaboradores participaram
do Squad de Aprendizagem, com
75 horas de treinamento.
Nessa nova forma de atuar da Roche,
que prioriza a colaboração e a atuação
multidisciplinar, a empresa tem
desenvolvido, com os times, ações que
fomentam essas características. Nos
encontros de coaching em grupo entre
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a liderança são expostas situações
para que os participantes resolvam
conjuntamente. E no Programa de
Mentoria Transversal, o colaborador tem a
oportunidade de aprender uma atividade
totalmente diferente da sua, ao ser
mentorado por um profissional experiente
da área. Essas ações contribuem para o
seu processo de desenvolvimento pessoal
e profissional. Nesse primeiro momento,
70 colaboradores se inscreveram, entre
mentores e mentorados.

Diagnóstica

O evento anual Leadership Meeting,
destinados a gestores da Roche
Diagnóstica, mais uma vez teve foco
na transformação cultural da empresa,
conceitos de agilidade, empoderamento
e liderança. Ele ajudou a refletir como a
empresa está potencializado as pessoas

Parceira de valor

Contribuição à saúde

Meio ambiente e comunidades

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

e sua cultura, revisando as estratégias
traçadas no início do ano e discutindo
insights de mercado.
O Leadership Team também participou
de um programa para trabalhar as
novas funções VACC. Em organizações
que precisam ser mais ágeis, líderes
precisam se afastar do comando
e controle, e seguir em direção à
confiança e pertencimento para
estimular o potencial e as ideias
inovadoras de todos os funcionários.
•

Visionário: cocriar a visão

•

Arquiteto: projetar e construir
o sistema

•

Catalisador: habilitar e criar conexões
e remover barreiras

GRI 404-1
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Conectados pelo propósito

Média de horas de treinamento
por gênero por afiliada Roche Brasil

Farma

Dia

DC

Homens

56,73

37,23

52

Mulheres

76,22

28,15

57

•

Coach: incentivar continuamente o
desenvolvimento

Já os times de Marketing e Comercial
participaram ainda do Leadership Circle
Profile (LCP), programa de transformação
de liderança que funciona como um
mapa para descobrir as fortalezas
mais significativas e as áreas de
desenvolvimento que necessitam mais
atenção neste momento da vida.

Diabetes Care

A divisão criou os programas Evolução
DC, Foco no Futuro Diabetes Care
e Construindo Minha Carreira. Por
meio de workshops on-line para a
liderança e para os colaboradores,
foram enfatizando aspectos como o
protagonismo na carreira e a vontade
de aprender, além de planos de
desenvolvimento individual e encontros
focados em melhorias.

Meio ambiente
e comunidades
85

Apresentação do relatório

Carta dos presidentes

Destaques do ano

Parceira de valor

Contribuição à saúde

Meio ambiente
e comunidades
O compromisso da Roche com
a construção de uma sociedade
mais justa e sustentável está
diretamente relacionado com o
propósito de seu negócio: cuidar
das pessoas. Isso se traduz na
maneira como a empresa conduz seus
negócios e gera impactos positivos,
tanto à sociedade – com diagnósticos,
tratamentos, abordagem integrativa
para diversas patologias e informação
– quanto às comunidades mais
necessitadas, ao meio ambiente
e a todo o ecossistema.

Desempenho ambiental
Ter uma atuação ambientalmente
sustentável e fazer uso responsável
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dos recursos naturais são prioridades
no modelo de negócios da Roche.
No dia a dia, são incorporados
continuamente processos e práticas
que promovam o desenvolvimento
sustentável, com o intuito de reduzir
os impactos ambientais de suas
operações e engajar colaboradores
e parceiros de negócios no tema.
Políticas e projetos desenvolvidos
internamente visam, por exemplo,
promover a reciclagem de itens
utilizados em eventos da empresa e
evitar o consumo de copos descartáveis
– prática que foi estendida em 2019
para a unidade Diagnóstica, em que
todos os funcionários passaram a
utilizar canecas no escritório.
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Os funcionários também são orientados a
evitar a impressão de papéis e certificados.
Uma plataforma digital disponibilizada
em todas as unidades de negócio permite
a tramitação online de documentos,
diminuindo o impacto ambiental da sede.
Na planta industrial, no Rio de Janeiro,
desde 2017 foi introduzido um modelo
de uso eficiente de recursos que evita
desperdícios de materiais e ano após
ano vem melhorando seus índices de
desempenho. Como destaque do ano,
a fábrica substituiu os queimadores da
caldeira e ampliou o reuso de água, que
em alguns meses chegou a representar
cerca de 30% do consumo total.
Para se assegurar de que está no
caminho certo, a Roche conta com
uma gestão ambiental que monitora
indicadores relacionados a recursos
hídricos, geração de resíduos e consumo
de energia e tem metas estabelecidas
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Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades

globalmente para reduzir as suas
emissões de gases de efeito estufa até
2025. Além disso, a fábrica passa por
auditorias externas duas vezes por ano
e faz a manutenção da certificação ISO
14.001, de gestão ambiental.
Ao desenvolver novos produtos e
serviços, a companhia também procura
assegurar mecanismos mais sustentáveis
e eficientes, estendendo os benefícios,
também, aos seus stakeholders.

Água
GRI 103(303), 303-1
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,

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

a unidade fabril faz o tratamento interno
de água para reuso na jardinagem,
sanitários e na torre de resfriamento.
Em 2020 foram reusados 18.632m³ de
água, 22,5% a mais do que em 2019.
No ano, a fábrica investiu no reuso de
água, alcançando em alguns meses a
reutilização de 30% do volume. Além
disso, todo efluente industrial e sanitário
da unidade 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.
Como forma de diminuir a utilização do
recurso, a divisão Diagnóstica utiliza
mictórios ecológicos, que não precisam
de água e conta com válvulas de
duplo acionamento em todos os vasos
sanitários da unidade.
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Resíduos
GRI 103(306)
Reduzir a demanda por matériasprimas, fortalecer a reciclagem, ampliar
o reaproveitamento nos processos e
controlar a destinação adequada de
materiais estão entre as prioridades
da Roche.

reguladores. A empresa integra o Plano
de Logística Reversa da Interfarma
que provê aos consumidores coletores
distribuídos pelos estados, garantindo
a correta destinação ambiental,
segundo órgãos reguladores.

A empresa conta, também, com
uma estratégia de logística reversa
em instituições de saúde para o
recolhimento dos produtos vencidos
para que sejam destinados à
incineração, seguindo as exigências dos
órgãos reguladores.

Em março de 2021, a empresa deu
início a um projeto de logística
reversa das embalagens da cadeia
de frio no Centro de Distribuição em
Goiás. Os clientes optam por realizar a
devolução das embalagens no ato da
entrega ou em uma entrega futura. Ao
retornarem para o CD, os elementos
refrigerantes são higienizados e
reutilizados no fluxo produtivo.
Materiais como isopor, papelão e
alças plásticas são destinados para
cooperativas parceiras, gerando um
forte impacto social.

Com relação aos resíduos gerados
na operação de distribuição de
medicamentos, a divisão Farma possui
uma política de devolução e encaminha
os produtos através de sua correta
destinação ambiental, segundo órgãos
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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) e monitora
mensalmente seus indicadores.

Na divisão Diagnóstica, uma empresa
parceira realiza o descarte correto de
materiais ou equipamentos que foram
devolvidos por avaria ou término do
período de garantia.

GRI 306-5
Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição

2018

2019

2020

Reciclagem

231,8

296,19

307,64

Compostagem

111

239

159

Aterro

495

268,9

38,4

Incineração (queima de massa)

171,183

0,421

3,18

Recuperação/Coprocessamento

0

0

67,54

Outras destinações

174

76,12

0

Total

1182,983 880,631

575,76

Incineração (queima de massa)

6

13,80

102,95

Resíduos ambulatoriais

0

0

0,23

Recuperação/Coprocessamento

76,1

94,90

64,18

Total

82,1

108,70

167,36

Disposição de resíduos não perigosos

Disposição de resíduos perigosos
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Energia
GRI 302-1

GRI 103(302)
A Roche monitora periodicamente 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.).
Por ser um recurso essencial para suas
operações, a gestão energética da
companhia atua com ações preventivas
e de ganho de eficiência e considera
riscos como ameaça de racionamento
ou oscilação de preços.
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Com o intuito de melhorar sua eficiência
e reduzir os impactos ambientais,
algumas iniciativas já adotadas pela
empresa, há anos, contribuem para
a redução do uso de energia. Todo o
sistema de iluminação das unidades
utiliza, por exemplo, lâmpadas de LED,
que são mais eficientes; são realizadas,
constantemente, campanhas de
conscientização com os colaboradores
e utilizadas tecnologias eficientes para
reuniões; a empresa adota as melhores
práticas na gestão dos sistemas de
monitoramento e no acionamento de
sistemas de ar-condicionado.

Consumo total de energia (em GJ)

20191

2020

Variação

Gasolina

4.923.805,80

471.862,00

-90,42%

Diesel2

492,30

4.891,30

893,56%

Gás natural3

15.153,39

33.957,67

124,09%

Querosene (viagens aéreas)

39.170.520,80

8.302.140,00

-78,81%

GLP

8,22

3,46

-57,91%

Soma

44.109.980,51 8.812.854,43

-80,02%

Etanol*

1.407.817,91

115.618,00

-91,79%

Energia consumida

4.090.558,17

2.899.284,86

-29,12%

Total4

49.608.356,59 11.827.757,29 -76,16%

Combustíveis não renováveis

Combustíveis renováveis

1 Série revisada
2 O crescimento do consumo de diesel se deve à adoção, em 2020, de veículos movidos a esse combustível.
3 O crescimento do consumo de gás natural se deu na DIF e se deveu ao aumento de produção da unidade e à manutenção
da caldeira principal da fábrica, que foi parcialmente substituída por uma menos eficiente. Na fábrica (DIF), a medição de gás
é realizada pela leitura dos medidores instalados na linha principal de entrada de gás. O valor é comparado mensalmente com
a fatura da concessionária Naturgy. A medição de energia elétrica é realizada através de software supervisório específico Power Monitoring Expert Schneider. O valor é comparado mensalmente com a fatura emitida pela concessionária Light e pela
comercializadora de energia elétrica Comerc (Mercado Livre de Energia).
4 A maior parte do decréscimo no consumo se deve ao contexto da pandemia, mas também foi impactado por projetos de
otimização de consumo de combustíveis e energia. A Roche tem meta de 15% redução até 2025, com 2020 como ano-base.
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Emissões
A Roche tem a meta global de reduzir
em 15% suas emissões de gases do
efeito estufa até 2025, considerando
o período de 10 anos. Para isso, a
companhia investe em projetos que
tragam cada vez mais melhorias
em eficiência e performance e
monitora os índices de emissões em
unidades por todo o mundo, por meio
de um inventário, reforçando seu
comprometimento com o tema.

A gestão do tema considera aspectos
como as fontes de energia adotadas
(caldeiras da fábrica, veículos da frota
utilizados pelos 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),
além da matriz energética. Na planta
industrial, os filtros HEPA reduzem em
mais de 99% os particulados no ar.

GRI 305-1
Emissões de gases do efeito estufa em tCO2 equivalente
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2018

2019

2020

1.590,16

3.390,82

2.806,14
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Desempenho
social
GRI 203-2

Para a Roche, somente empresas
ambientalmente e socialmente
responsáveis alcançarão um resultado
financeiro sustentável. A companhia
entende que dessa maneira consegue
agregar mais valor ao seu propósito
de promover a saúde e o bem-estar
das pessoas.
A atuação social da empresa é realizada
no entorno de sua sede, bem como a
nível nacional, realizando investimentos
e apoios a projetos focados no
desenvolvimento de comunidades e
na saúde. Ao atuar em sinergia com
as necessidades da sociedade, a
Roche acredita que consegue impactar
positivamente tanto a empresa quanto
as pessoas que estão à sua volta.
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Para cuidar desse relacionamento,
acompanhar e avaliar projetos,
a empresa conta com a área de
Responsabilidade Social, que tem
o papel, também, de verificar se as
iniciativas estão conectadas com
o propósito e os valores globais da
companhia e com sua política de
investimento social privado. Conheça
os principais projetos que a empresa
está envolvida:
SAS Brasil
Saúde, Alegria e Sustentabilidade:
um caminhão itinerante percorre
regiões isoladas e carentes do Brasil
para promover ações de atendimento
básico de saúde, entretenimento e
sustentabilidade. Em 2020, por conta

da pandemia, o SAS teve uma atuação
diferente do seu escopo. A instituição
se reinventou rapidamente e passou a
atender à distância, via telemedicina,
com uma plataforma própria e
prontuário eletrônico que garante o
sigilo dos dados dos pacientes.
Com o serviço de triagem, agendamento
de consulta, teleatendimento e pósconsulta, foram realizadas mais de 24
mil teleconsultas, impactando 49,3 mil
pessoas de 19 estados e 197 cidades.
O SAS Brasil também desenvolveu a
Cabine de Telemedicina, uma inovação
tecnológica com sistema patenteado
de desinfecção automática. As cabines
estão instaladas em locais onde a
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população carece de acesso à internet
ou smartphones e leva oportunidades
de consultas com profissionais de
saúde altamente qualificados de
17 especialidades. A iniciativa rendeu
ao SAS Brasil o Prêmio Abril & Dasa
em Inovação Médica na categoria
Medicina Social.
Para encurtar as distâncias, contêineres
e carretas foram transformados em

92

Parceira de valor

Contribuição à saúde

consultórios médicos completos
e com equipamentos de alta
tecnologia. As UTAs (Unidades de
Teleatendimento), como são chamadas
essas unidades móveis, possuem
toda a estrutura necessária para
realizar atendimentos, exames e
tratamentos resolutivos em diversas
especialidades da saúde, como
ginecologia, dermatologia, odontologia
e saúde mental. Elas foram instaladas
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em locais estratégicos contando com
apoio de uma equipe de três pessoas,
com capacidade para realizar 200
atendimentos por dia. A primeira
cidade a receber a UTA foi Cavalcante
(GO). Num período de teste, realizado
no fim de 2020, foram promovidos 25
teleatendimentos. Apesar do projeto
estar ainda em fase inicial, já foi
possível calcular os impactos, como
podemos observar abaixo:

Através da tecnologia

Para conseguir uma

Um paciente

Economizamos

Estimamos uma economia

levamos 10 especialistas

consulta no SUS os

percorre 1.000km

25.000 km de

de R$ 50.000,00 para o

para uma cidade sem

pacientes ficam até 3

para ter acesso a

deslocamento

município e pacientes

médicos especialistas

anos na fila de espera

um especialista

de Cavalcante (GO)
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A iniciativa terá continuidade em 2021
e outras três UTAs serão instaladas em
cidades com carência de atendimento
médico: Campos Belos (GO), Preá (CE)
e Santo Amaro (MA).

casos mais críticos à distância.
O modelo de atenção adotado pelo
SAS Brasil pode reduzir a demanda
potencial de procura do sistema de saúde
no atendimento primário em até 93%.

Outra frente de atuação foi uma
campanha para ajudar a melhorar os
estoques dos hemocentros durante
a pandemia, em parceria com o
Hemocentro São Lucas, que levou um
banco de sangue móvel a diversos
pontos da Grande São Paulo, para que
as doações fossem feitas de forma
segura. Foram coletados quase mil
litros de sangue.

Selo Vizinho Legal
Valorizar e reconhecer as ações de
responsabilidade social desenvolvidas
pela Roche no bairro do Jaguaré (SP),
onde está localizada a sede da empresa,
é o intuito do selo, que funciona,
também, como balizador para que
a companhia possa acompanhar os
projetos dos quais participa e manter
um relacionamento próximo com a
comunidade de entorno em quase 20
anos de parceria. Em 2020, a Roche
manteve o patrocínio de duas iniciativas,
descritas abaixo:

Além disso, para colaborar com as
ações promovidas pela Instituição sem
fins lucrativos no combate à pandemia,
a Roche doou 80 oxímetros que foram
utilizados para monitorar a saturação de
pessoas em situação de vulnerabilidade
de comunidades carentes. Com a
parceria de mototáxis das próprias
comunidades, os aparelhos foram
distribuídos à população, permitindo
que médicos pudessem acompanhar os

93

Parceira de valor

•

Projeto Palco: Destinado a pessoas
em vulnerabilidade social, o projeto
leva arte e educação por meio de
atividades, encontros com arteeducadores e passeios culturais.
Em 2020, a iniciativa precisou mudar
para o formato on-line e passou

Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades

a ser chamado de “Nosso Palco,
sua Casa”. Ao longo do ano foram
realizados encontros de diversas
linguagens artísticas, além de ações
diversificadas para estreitar vínculos
e oferecer experiências significativas
aos participantes. Nove atividades
foram oferecidas para públicos de
diversas idades: iniciação teatral,
banda, companhia de teatro,
musicalização para senhoras, violão
consciência corporal, musicalização
para crianças, expressão corporal
para crianças e desenho. A
iniciativa encerrou o ano com 135
participantes inscritos, sendo que
alguns deles participaram de mais
de uma modalidade.

•

Classificação Digital para
Reenquadramento de
Aprendizagem: Com foco em
educação, o CDRA é realizado em
conjunto com escolas locais para
identificar alunos com diferentes
níveis de aprendizagem nas salas
de aula. O trabalho engloba
capacitação e sensibilização de

Crescimento contínuo

Conteúdo GRI

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.
Em 2020, mais de 2.400 alunos
dos Ensinos Fundamental I e II
e Ensino Médio de cinco escolas
participaram do projeto, envolvendo
151 professores.
Children’s Walk
A campanha global realizada pela
Roche incentiva os colaboradores
de todas as unidades a levantarem
fundos para ajudar entidades locais,
crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade em alguns dos
países mais pobres do mundo, como
é o caso do Malawi. No Brasil, as três
divisões de negócios participam da
iniciativa desde 2014.
Em 2020, os colaboradores das três
divisões enfrentaram um desafio
diferente: pensar em iniciativas 100%
digitais para angariar doações, já
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que continuam em home office. Entre
as ações contempladas, as equipes
propuseram iniciativas como a venda
de videoaulas desenvolvidas pelos
próprios colaboradores e convidados,
que variam entre yoga, música,
idiomas e até culinária; a compra de
rifas para sorteio de diversos prêmios
doados por membros do Comitê
Executivo das três divisões, com itens
que vão desde uma bicicleta até um
jogo de panelas completo; e também
a venda de sessões/lives doadas por
profissionais renomados de diversas
áreas, como saúde, educação, bemestar, abordando os temas mais
votados pelos próprios funcionários.
O valor arrecadado com essas
iniciativas - R$ 63.965,10 - foi
direcionado ao projeto do Núcleo
Aprende, para a distribuição do livro
Falabetizando, material dirigido a
crianças com dificuldades no processo
de alfabetização. Idealizado pela
neuroeducadora e fonoaudióloga
educacional Rosana Mendes Ribeiro,
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a partir do projeto CDRA (Classificação
Digital para Reenquadramento de
Aprendizagem), que visa ajudar
os profissionais da educação a
reconhecerem e mapearem diferentes
níveis de aprendizagem de seus alunos,
o material se tornou um instrumento
ainda mais valioso devido à pandemia.
Com as escolas fechadas e a
grande dificuldade em realizar o
acompanhamento das aulas virtuais,
o número de crianças com acúmulo
de defasagem pedagógica ampliou
ainda mais. Assim, o Falabetizando
será utilizado por crianças que estão
cursando o 1º e 2º ano do Ensino
Fundamental de algumas escolas
públicas, com a finalidade amenizar
este déficit, auxiliando na completa
alfabetização dessas crianças.
Especialmente em 2020, a Roche Brasil
recebeu uma doação de CHF 5 mil da
matriz para apoiar o projeto, ajudando a
totalizar R$ 91.395,10. Com essa verba,
serão distribuídos mais de 500 livros.
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Voluntariado
O site interativo Liga Voluntária,
disponibilizado pela Roche, fomenta
o trabalho voluntário na organização.
Pela plataforma, é possível cadastrar e
acessar informações e experiências de
colaboradores em atividades voluntárias,
conectando os públicos de todas as
unidades de negócio. Em 2020 foram
50 voluntários inscritos na plataforma
e 754 pessoas beneficiadas.
Instituto Reinventar
Direcionada à equipe de enfermagem do
Hospital Pérola Byington, em São Paulo,
o programa desenvolvido pelo Instituto
Reinventar trabalha dois temas com esse
público: resíduo terapia e humanização do
atendimento. São desenvolvidas atividades
com foco no relaxamento e atenção, por
meio de realização de trabalhos manuais.
Em 2020, a iniciativa precisou adaptar a
sua atuação devido à pandemia.
Os principais objetivos foram não
abandonar o grupo já formado, que
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utilizava o projeto como um momento
terapêutico, e entender necessidades
desses profissionais durante este
período extremamente sensível.
Foram implementadas, então, aulas online com instruções detalhadas e com
um toque de carinho ao encaminhar
a cada profissional o link de acesso.
As aulas se mantiveram no padrão
de oficina dada presencialmente, em
formato de vídeo, com materiais de fácil
acesso e reutilizáveis. Os vídeos foram
disponibilizados no canal do Youtube e
divulgados nos grupos de WhatsApp das
participantes do programa. Para interagir
mais com o público, foram promovidas
atividades descontraídas ao longo do
ano, como sorteios.
Juntos pela Vida: Para incentivar e
facilitar a doação dos colaboradores
para projetos sociais na área da saúde,
a Roche Brasil criou, no fim de 2020, o
movimento solidário Juntos pela vida,
em que o doador pode destinar até 6%
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do Imposto de Renda Pessoa Física
devido e restituir integralmente o valor
na declaração completa de 2021.
Neste início, quatro projetos integram
o movimento e estão relacionados a
manutenção, melhorias de estrutura,
compra de medicamentos e contratação
de profissionais para projetos que
atendem crianças, adolescentes e
idosos. São eles:

•

Manutenção do atendimento à
pessoa idosa, modernização e
adequação do setor de geriatria, do
Hospital de Base (São José do Rio
Preto – SP);

•

Para mais 100 anos, do Hospital
Pequeno Príncipe (Curitiba – PR);

•

Projeto Cuidar 2021, do Hospital de
Amor (Barretos – SP); e

•

Projeto Amparo ao Idoso 2021,
também do Hospital de Amor.
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O colaborador escolhe qual desses
projetos quer destinar a doação e pode
acompanhar o andamento pelo portal
<https://rocheirpf.abraceumacausa.com.
br/>. Nos primeiros meses de campanha
foram captados R$ 11 mil.
Cumprindo um forte papel social, a
Roche desenvolveu diversas ações para
impactar positivamente a sociedade no
combate à COVID-19. As informações
sobre as principais iniciativas podem ser
conferidas no capítulo Contribuição à
saúde, página 37.

Crescimento
contínuo
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Crescimento
contínuo
GRI 103(201), 201-1

Desempenho financeiro
Em um ano marcado pela pandemia
da Covid-19, que impactou fortemente
a economia em todo o mundo, a Roche
encerrou 2020 com resultados sólidos,
levando-se em conta o cenário atual.
As três divisões somaram R$ 4,4 bilhões
de faturamento, 2% a menos que
no ano anterior.
A divisão Farmacêutica alcançou R$ 3,4
bilhões em vendas, 4% a menos que em
2019, mas conseguiu avanços positivos
com alguns medicamentos. Caso do
Tecentriq, indicado para tratamento
imunoterápico de diversos tipos de
câncer, que cresceu 82% em vendas em
relação ao ano anterior e obteve maior
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penetração no sistema de saúde.
Outros medicamentos com bons
resultados foram Hemcibra, Ocrevus,
Perjeta, Kadcyla e Alecensa, além dos
serviços da Foundation Medicine.
A Roche Diagnóstica caiu 0,4% e
chegou a R$ 669,2 milhões em vendas,
reflexo de um ano em que as instituições
de saúde tiveram uma queda no fluxo de
pacientes que procuram essas unidades
para a realização de exames de caráter
preventivo, por conta da pandemia.
Por esse mesmo motivo, a divisão focou
seus esforços nas soluções voltadas à
detecção do novo coronavírus, com a
importação de diferentes testes.

Diabetes Care, por sua vez, teve um
aumento de 8% em suas vendas,
totalizando R$ 308,8 milhões. Boa
parte desse resultado é atribuído à
maior preocupação da população no
tratamento do diabetes e à retomada
do contrato com a Prefeitura de São
Paulo, um dos mais importantes clientes
do país. Houve um grande equilíbrio
nas vendas aos setores público e
privado: R$ 149,7 milhões e R$ 159,1
milhões, respectivamente.
Globalmente, a Roche obteve
faturamento de CHF 58,3 bilhões, o
equivalente a R$ 320 bilhões. Esse
resultado foi impulsionado pela venda
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Como reconhecimento de seu
compromisso em proporcionar
diagnósticos e tratamentos cada vez
mais inovadores e personalizados,
transformando a saúde das pessoas,
a Roche Brasil recebeu diversas
premiações ao longo de 2020.
Além das conquistas já mencionadas
anteriormente neste relatório,
destacam-se ainda:
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•

Em sua 10ª edição, a Roche foi
reconhecida novamente como
uma das Empresas que Melhor se
Comunicam com os Jornalistas 2020,
na categoria Saúde, pela Revista
Negócios da Comunicação.

•

A Roche foi eleita a melhor
farmacêutica do Brasil pelo
Melhores e Maiores, principal

Contribuição à saúde

ranking financeiro das grandes
empresas do país, promovido pela
revista Exame. Esta é a 47ª edição
do prêmio e a sétima vitória da
companhia no setor farmacêutico.

dos medicamentos Tecentriq, Hemlibra,
para tratamento de hemofilia, e Ocrevus,
para esclerose múltipla, além de novos
testes moleculares.

Prêmios e certificações

Parceira de valor

•

•

•

Pelo ranking Great Place to Work
Mulher 2020, a Roche foi eleita
uma das melhores empresas para
mulheres trabalharem, e ocupou
a 11ª posição.

Meio ambiente e comunidades

•

No prêmio Valor 1000, a Roche
ocupa o 5º lugar entre as
farmacêuticas e a 187ª posição no
ranking geral. Além disso, ficou em
1º lugar em crescimento sustentável
e 2º em liquidez corrente, de giro
ativo e cobertura de giros.

•

Divulgado pela Revista Época
Negócios 360º, a Roche foi
reconhecida no ranking 500 Maiores
da época Negócios, alcançando a
188ª colocação. O levantamento
analisa as maiores companhias
por receita líquida, com dados
financeiros e gerenciais.

•

Pelo segundo ano consecutivo,
a Roche Diabetes Care recebeu
a certificação Top Employers,
que reconhece a excelência nas
práticas de Gestão de Pessoas em
organizações ao redor do mundo.
A empresa também foi indicada
ao Prêmio Reclame Aqui e
conquistou o 2º lugar na categoria
Materiais, Equipamentos Médicos
e Odontológicos.

A Roche Farma Brasil está no
ranking 100 Open Corps entre as 100
empresas líderes em inovação aberta
no país e é a farmacêutica TOP 1 que
mais trabalha com startups.
A Roche alcançou a 3ª posição
no setor “Farmacêutico, Higiene e
Limpeza” pelo ranking As Melhores
da Dinheiro 2020 – As 100 maiores
empresas do Brasil, da revista Isto É
Dinheiro. Em Governança Corporativa
a companhia conquistou o 1º lugar
e o 2º em Responsabilidade Social.
No ranking geral, a empresa ocupa
a 193ª colocação.
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Página/resposta

ODS relacionados

GRI 101: Fundamentos 2016
GRI 102: Conteúdos gerais 2016

Perfil organizacional
102-1 Nome da organização

4

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços

10 a 18

102-3 Localização da sede da organização

4

102-4 Local de operações

4

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica

4

102-6 Mercados atendidos

10 a 18

102-7 Porte da organização

4 a 12

102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores

70 e 71

102-9 Cadeia de fornecedores

34 e 35

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

Não houve

102-11 Princípio ou abordagem da precaução

25, 32 e 33

12

102-12 Iniciativas externas

25 e 81

17

102-13 Participação em associações

36

17

102-14 Declaração do mais alto executivo

4

3

102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades

19 e 20

3

3

12

Estratégia

Ética e integridade
102-16 Valores, princípios, normas e códigos de comportamento

13, 29 a 31

3

Governança
102-18 Estrutura de governança

21 a 24

Engajamento de stakeholders

100

102-40 Lista de grupos de stakeholders

26 a 28

102-41 Acordos de negociação coletiva

Todos os funcionários da Roche Brasil são
incorporados em acordos de negociação coletiva

102-42 Identificação e seleção de stakeholders

26 a 28

102-43 Abordagem para engajamento de stakeholders

26 a 28

102-44 Principais preocupações e tópicos levantados

26 a 28
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Práticas de relato
102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

Somente a Farma divulga informações financeiras
consolidadas

102-46 Definição do conteúdo do relatório e dos Limites de tópicos

3

102-47 Lista de tópicos materiais

26 a 28

102-48 Reformulações de informações

89

102-49 Alterações no relato

Não houve

102-50 Período coberto pelo relatório

01/01/2020 a 31/12/2020

102-51 Data do relatório mais recente

31 de março de 2020

102-52 Ciclo de emissão de relatórios

Anual

102-53 Contato para perguntas sobre o relatório

3

102-54 Declarações de relato em conformidade com as Normas GRI

3

102-55 Sumário de conteúdo da GRI

100 a 104

102-56 Verificação externa

Não ocorre

103-1 Explicação do tópico material e seus limites

97 e 98

103-2 A forma de gestão e seus componentes

97 e 98

103-3 Avaliação da forma de gestão

97 e 98

201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

97 e 98

103-1 Explicação do tópico material e seus limites

25

103-2 A forma de gestão e seus componentes

25

103-3 Avaliação da forma de gestão

25

203-2 Impactos econômicos indiretos significativos

39 a 43, 59 a 66, 91 a 95

103-1 Explicação do tópico material e seus limites

29 a 31

103-2 A forma de gestão e seus componentes

29 a 31

103-3 Avaliação da forma de gestão

29 a 31

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

29 a 31

Desempenho econômico
GRI 103: Forma de Gestão 2016

GRI 201: Desempenho Econômico 2016
Impactos econômicos indiretos
GRI 103: Forma de Gestão 2016

10

Combate à corrupção
GRI 103: Forma de Gestão 2016

GRI 205: Combate à corrupção 2016
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16

Conteúdo GRI

Apresentação do relatório

Carta dos presidentes

Destaques do ano

Parceira de valor

Contribuição à saúde

Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades

Crescimento contínuo

Concorrência desleal
GRI 103: Forma de Gestão 2016

GRI 206: Concorrência Desleal 2016

103-1 Explicação do tópico material e seus limites

31

103-2 A forma de gestão e seus componentes

31

103-3 Avaliação da forma de gestão

31

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

31

103-1 Explicação do tópico material e seus limites

89

103-2 A forma de gestão e seus componentes

89

103-3 Avaliação da forma de gestão

89

302-1 Consumo de energia dentro da organização

89

103-1 Explicação do tópico material e seus limites

87

103-2 A forma de gestão e seus componentes

87

103-3 Avaliação da forma de gestão

87

303-1 Interações com a água como um recurso compartilhado

87

103-1 Explicação do tópico material e seus limites

90

103-2 A forma de gestão e seus componentes

90

103-3 Avaliação da forma de gestão

90

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

90

103-1 Explicação do tópico material e seus limites

88

103-2 A forma de gestão e seus componentes

88

103-3 Avaliação da forma de gestão

88

306-5 Resíduos destinados para disposição final

88

16

Energia
GRI 103: Forma de Gestão 2016

GRI 302: Energia 2016

7,12

Água e efluentes
GRI 103: Forma de Gestão 2016

GRI 303: Água e efluentes

6 e 12

Emissões
GRI 103: Forma de Gestão 2016

GRI 305: Emissões 2016

12 e 13

Resíduos
GRI 103: Forma de Gestão 2016

GRI 306: Resíduos 2020
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12

Conteúdo GRI

Apresentação do relatório

Carta dos presidentes

Destaques do ano

Parceira de valor

Contribuição à saúde

Conectados pelo propósito

Saúde e segurança do trabalho
GRI 103: Forma de Gestão 2016

GRI 403: Saúde e segurança do trabalho
2016

Meio ambiente e comunidades

Crescimento contínuo

77 e 78
103-1 Explicação do tópico material e seus limites

77 e 78

103-2 A forma de gestão e seus componentes

77 e 78

103-3 Avaliação da forma de gestão

77 e 78

403-1 Sistema de gestao de saúde e segurança do trabalho

77 e 78

3, 8 e 12

403-2 Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e investigação de
incidentes

77 e 78

3, 8 e 12

403-6 Promoção da saúde do trabalhador

74 a 76

3, 8 e 12

403-9 Acidentes de trabalho

77

3, 8 e 12

103-1 Explicação do tópico material e seus limites

83 e 84

103-2 A forma de gestão e seus componentes

83 e 84

103-3 Avaliação da forma de gestão

83 e 84

404-1 Média de horas de capacitação por ano, por empregado

84

103-1 Explicação do tópico material e seus limites

79 e 80

103-2 A forma de gestão e seus componentes

79 e 80

103-3 Avaliação da forma de gestão

79 e 80

405-1 Diversidade em órgãos de governança e empregados

81 e 82

5 e 10

405-2 Proporção entre o salário-base e a remuneração recebidos pelas
mulheres e aqueles recebidos pelos homens

81

5 e 10

103-1 Explicação do tópico material e seus limites

34 e 35

103-2 A forma de gestão e seus componentes

34 e 35

103-3 Avaliação da forma de gestão

34 e 35

414-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais

34

Capacitação e educação
GRI 103: Forma de Gestão 2016

GRI 404: Capacitação e educação 2016

4e8

Diversidade e igualdade de oportunidades
GRI 103: Forma de Gestão 2016

GRI 405: Diversidade e igualdade de
oportunidades 2016
Avaliação social de fornecedores
GRI 103: Forma de Gestão 2016

GRI 414: Avaliação social de fornecedores
2016

103

12

Conteúdo GRI

Apresentação do relatório

Carta dos presidentes

Destaques do ano

Parceira de valor

Contribuição à saúde

Conectados pelo propósito

Meio ambiente e comunidades

Crescimento contínuo

Saúde e segurança do consumidor
GRI 103: Forma de Gestão 2016

GRI 416: Saúde e Segurança do
Consumidor 2016

103-1 Explicação do tópico material e seus limites

32 e 33

103-2 A forma de gestão e seus componentes

32 e 33

103-3 Avaliação da forma de gestão

32 e 33

416-1 Avaliação dos impactos na saúde e segurança causados por
categorias de produtos e serviços

32 e 33

103-1 Explicação do tópico material e seus limites

32 e 33

103-2 A forma de gestão e seus componentes

32 e 33

103-3 Avaliação da forma de gestão

32 e 33

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

100% dos produtos da Roche Brasil estão em
3 e 12
conformidade com as exigências de rotulagem. Na
12
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

3 e 12

Marketing e rotulagem
GRI 103: Forma de Gestão 2016

GRI 417: Marketing e Rotulagem 2016

417-2 Casos de não conformidade em relação a informações e rotulagem de
produtos e serviços

Conformidade socioeconômica
GRI 103: Forma de Gestão 2016

GRI 419: Conformidade Socioeconômica
2016

104

103-1 Explicação do tópico material e seus limites

32 e 33

103-2 A forma de gestão e seus componentes

32 e 33

103-3 Avaliação da forma de gestão

32 e 33

419-1 Não conformidade com leis e regulamentos na área socioeconômica

A Diabetes Care recebeu multa administrativa no
valor de R$ 97.118,47 devido a primeira licitação
com a Prefeitura de São Paulo, há mais de 15 anos.
O processo apurou possíveis irregularidades no
fornecimento de medidores de glicemia e treinamentos
referentes ao manuseio dos produtos. Na Farma, foram
desembolsados R$ 737.661,53, referentes a multas
efetivamente pagas no ano de 2020, resultado de
processos judiciais que discutiram a suposta venda de
medicamento ao órgão público com preço superior ou
permitido, sem aplicação do CAP.

12 e 16

Conteúdo GRI

Informações corporativas
GRI 102-53
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
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
Unidade Diabetes Care
Av. Engenheiro Billings, 1.729, Prédio 38 – Jaguaré
05321-010 – São Paulo – SP
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