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Resumo  

 

Os modelos atuais de consumo e produção têm contribuído para que a sociedade atribua cada vez 

mais importância ao Desenvolvimento Sustentável. O aumento da consciencialização ambiental e 

social da sociedade tem-se manifestado num aumento de pressões para com as empresas para a 

implementação de soluções mais sustentáveis. A cadeia de abastecimento farmacêutica tem uma 

forte ênfase na sustentabilidade devido à sua natureza de negócio; neste contexto têm vindo a 

desenvolver um conjunto de ações para o alcance da sustentabilidade. 

Tendo em conta este contexto, foi realizado um estudo detalhado da sustentabilidade nas 

cadeias de abastecimento farmacêuticas líderes em sustentabilidade, a fim de identificar quais os 

principais fatores que determinam uma operação sustentável destes sistemas, e foram identificados 

um conjunto de categorias, que abrangem as três dimensões de sustentabilidade. Estas categorias 

foram testadas e validadas através da realização de entrevistas e de uma análise de conteúdo a 

relatórios de sustentabilidade de empresas deste setor. Utilizando este último método também, foram 

encontradas relações entre dimensões de sustentabilidade, a partir das quais foi possível identificar 

um conjunto de categorias interligadas. 

Os resultados demostram que as empresas líderes em sustentabilidade no sector 

farmacêutico, identificadas neste estudo, têm-se comprometido com várias iniciativas para atingir os 

seus objetivos e metas de sustentabilidade. Também foi verificado que apesar das empresas 

farmacêuticas pertencerem a um mesmo setor, estas reportam os temas da sustentabilidade de 

forma distinta, possivelmente, devido à existência de condições externas e internas que influenciam 

as estratégias das empresas no âmbito do desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: Cadeias de Abastecimento Farmacêuticas, Cadeias de Abastecimento 

Sustentáveis, Sustentabilidade, Indicadores, Categorias de Sustentabilidade. 
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Abstract  

 

Current patterns of consumption and production are constantly contributing to growth of society 

awareness regarding sustainable development issue. The increasing environmental and social 

awareness of society is manifested in significant pressure which has been put on companies to 

implement more sustainable solutions. The pharmaceutical supply chain pays special attention to 

sustainability due to its nature of business; in this context, it has been developing a set of actions to 

achieve foreseen goals. 

Given this context, we conducted a detailed study of sustainability in pharmaceutical supply 

chains in order to identify the main factors that determine sustainable operation of these systems. The 

identified factors are a set of categories, which cover the three sustainability dimensions. These 

categories were tested and validated through an interview and a content analysis of corporate 

sustainability reports from this sector. Applying the latter method it has also been found some relations 

between the sustainability dimensions, which enabled the identification of a set of interconnected 

categories.  

The results demonstrate that leading companies in sustainability in the pharmaceutical sector 

have been committed to various initiatives to achieve their objectives and sustainability goals. They 

also found that although pharmaceutical companies belong to the same sector, they report 

sustainability issues differently, possibly the existence of external and internal conditions that influence 

the business strategy in the context of sustainable development. 

 

Keywords: Pharmaceutical Supply Chain, Sustainable Supply Chain, Sustainability, Indicators, 

Categories of Sustainability. 
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1. Introdução 

 

1.1 Contextualização e Caracterização do Problema 

Nas últimas décadas tem-se verificado um aumento na abordagem de assuntos relacionados com a 

sustentabilidade. Este facto deve-se a uma maior consciencialização ambiental e social da sociedade. 

Neste contexto, atualmente, as empresas deixaram de ser consideradas como organizações que 

apenas produzem e comercializam produtos e serviços, sendo hoje exigido a estas que tomem 

medidas de modo a manterem a sua atividades mas tendo em conta o conceito de desenvolvimento 

sustentável. Assim, uma abordagem Triple Bottom Line é um instrumento útil dada a necessidade de 

gerir as cadeias de abastecimento como sistemas sustentáveis, tendo em conta além de questões 

económicas, também questões ambientais e sociais.  

A consciência da sustentabilidade como um tema principal para o desempenho das cadeias 

de abastecimento tem crescido consideravelmente nos últimos anos, devido às fortes pressões 

externas por parte dos governos, consumidores, media, e organizações não-governamentais (ONGs), 

como também, devido a uma tomada de consciência quanto às enormes potencialidades e 

oportunidades que o ajustamento deste novo paradigma pode trazer às cadeias de abastecimento 

(Seuring & Müller, 2008; Varsei et al., 2014).  

Apesar do aumento do foco neste tema nos últimos anos, atualmente não existem métodos 

padronizados para orientar as empresas na integração, medição ou comunicação da 

sustentabilidade, o que também se aplica às empresas farmacêuticas (Gasparatos & Scolobig, 2012). 

Um exemplo desses métodos de avaliação da sustentabilidade é o uso de indicadores de 

sustentabilidade. Vários indicadores e métricas têm sido propostos por investigadores ao longo dos 

anos, porém alguns desses sistemas de métricas só cobrem certas dimensões da sustentabilidade e 

não todas as três dimensões (económico, ambiental e social) (Veleva & Ellenbecker, 2001). Dos 

indicadores de sustentabilidade destacam-se os indicadores da Global Reporting Initiative (GRI) uma 

vez que devido à sua facilidade de uso e abrangência, são comumente usado por empresas para 

relatar e acompanhar a sua evolução em questões sustentáveis (Lozano & Huisingh, 2011).  

Alguns autores também destacam a necessidade de métricas de avaliação específicos a 

determinados setores da indústria (Azapagic & Perdan, 2000; Te et al., 2014), uma vez que práticas 

sustentáveis num determinado setor da indústria podem não ser aplicáveis a outros setores 

industriais (Azapagic & Perdan, 2000). Existe assim a necessidade de mais pesquisas sobre o 

desenvolvimento de um modelo adequado para a avaliação de desempenho em cadeias de 

abastecimento sustentáveis específicas a determinados setores. 

As cadeias de abastecimento farmacêuticas representam mundialmente um negócio de 

grande valor. Estas têm vindo a desenvolver um conjunto de ações em busca da sustentabilidade que 

importa analisar a fim de identificar quais os principais fatores que determinam uma operação 

sustentável destes sistemas, e identificar um conjunto de categorias de sustentabilidade adequados a 

este setor que permitam avaliar e monitorizar o desempenho das empresas farmacêuticas face à 

sustentabilidade. Estas categorias poderão vir a construir a base para um sistema de apoio à tomada 

de decisão na gestão sustentável das cadeias de abastecimento farmacêuticas. 
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1.2 Objetivos  

Esta dissertação tem como objetivo principal a análise da sustentabilidade nas cadeias de 

abastecimento farmacêuticas, a fim de identificar quais as principais categorias, que determinam uma 

operação sustentável destes sistemas, de modo a avaliar e monitorizar a atuação deste sector face à 

sustentabilidade. Para atingir este objetivo é necessário alcançar um conjunto de objetivos 

intermédios: 

1) Compreender o que se entende por cadeias de abastecimento sustentáveis, no geral e 

direcionado para o sector farmacêutico, e identificar um conjunto de sistemas de métricas que 

têm sido propostos por investigadores para a avaliação de sustentabilidade.  

2) Identificar as principais cadeias de abastecimento farmacêuticas a atuar no mercado global e 

analisar os seus relatórios de sustentabilidade de forma a perceber como estas têm lidado com 

esta problemática.  

3) Identificar quais os principais objetivos estabelecidos pelas empresas farmacêuticas para atingir a 

sustentabilidade, quais as atividades críticas e que indicadores são utilizados para descrever e 

monitorizar a atuação das cadeias de abastecimento face à sustentabilidade. 

4) Validar os indicadores identificados no objetivo anterior, através da utilização de um software de 

análise qualitativa e, também, através da realização de entrevistas semiestruturadas aos 

responsáveis ligados à sustentabilidade nas empresas farmacêuticas nacionais.  

5) Identificar possíveis interligações entre as três dimensões o que permite identificar um conjunto 

de categorias que poderão contribuir para as contribuições das corporações para a 

sustentabilidade. 

 

1.2 Metodologia da Dissertação 

Nesta secção é proposta uma metodologia que será aplicada nesta dissertação de mestrado.  

 

 

Figura 1: Etapas da metodologia da dissertação de mestrado. 

 

 

 

 

6. Sugestões para trabalho futuro.

5. Identificação de categorias interligadas entre as três dimensões de sustentabilidade.

4. Validação das categorias de sustentabilidade.

3. Caracterização das cadeias de abastecimento farmacêuticas identificadas como as mais sustentáveis.

Identificação de categorias de sustentabilidade.

2. Revisão da Literatura.

1 . Identificação do problema. 
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Esta é composta por seis etapas diferentes (Figura 1): 

1) Identificação do problema  

Nesta etapa é feita a caraterização e contextualização do problema a resolver. 

2) Revisão da Literatura 

Nesta etapa é realizada uma revisão da literatura sobre a sustentabilidade nas cadeias de 

abastecimento com foco nas cadeias de abastecimento farmacêuticas. O objetivo desta etapa é 

compreender o que se entende por cadeias de abastecimento sustentáveis e apresentar os recentes 

avanços nesta área resumindo um conjunto de sistemas de métricas que têm sido propostos por 

investigadores para a avaliação de sustentabilidade. 

3) Caracterização das cadeias de abastecimento farmacêuticas identificadas como as 

mais sustentáveis e identificação de categorias de sustentabilidade 

Na terceira etapa são identificadas as principais cadeias de abastecimento farmacêuticas a atuar no 

mercado global e, posteriormente, são analisados os seus relatórios de sustentabilidade de forma a 

perceber como estas têm lidado com esta problemática. Esta etapa tem como objetivos: (1) identificar 

e analisar quais os principais objetivos estabelecidos pelas empresas farmacêuticas para atingir a 

sustentabilidade, quais as atividades críticas e que indicadores são utilizados para descrever e 

monitorizar a atuação das cadeias de abastecimento face à sustentabilidade; (2) identificar um 

conjunto de categorias a ter em conta na avaliação e monitorização da sustentabilidade nas cadeias 

de abastecimento farmacêuticas.  

4) Validação das categorias de sustentabilidade 

Nesta etapa as categorias identificadas são testadas e validadas de modo a verificar a sua 

adequação aos objetivos pretendidos. Essa validação é realizada através da aplicação de dois 

métodos diferentes: análise de conteúdo realizada através de um software de apoio à análise de 

dados em pesquisas qualitativas, sobre os relatórios de sustentabilidade publicados por empresas 

farmacêuticas e entrevistas semiestruturadas aos responsáveis ligados à sustentabilidade nas 

empresas farmacêuticas nacionais.  

5) Identificação de categorias interligadas entre as três dimensões de sustentabilidade 

Nesta etapa é realizada a verificação de possíveis interligações entre as três dimensões o que 

permitirá identificar um conjunto de categorias que poderão contribuir para melhorar as contribuições 

das corporações para a sustentabilidade, facilitando a implementação da sustentabilidade de uma 

forma integrada nas práticas de gestão, em empresas farmacêuticas. 

6) Sugestões para trabalho futuro 

Por fim, nesta etapa, serão apresentadas as considerações finais, as principais limitações e 

futuras linhas de investigação. 
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1.4 Estrutura da Dissertação  

Esta dissertação está organizada em seis capítulos.  

O Capitulo 1 apresenta a contextualização e identificação do problema a resolver, os 

principais objetivos a atingir com a realização desta dissertação de mestrado assim como também a 

metodologia aplicada.  

O Capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura sobre a Gestão Sustentável de Cadeias de 

Abastecimento, onde são discutidos os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. 

Em seguida, são identificados e caracterizados os principais instrumentos de avaliação de 

sustentabilidade com um maior foco nos indicadores de avaliação de sustentabilidade. Este capitulo 

também apresenta uma revisão da literatura referente às cadeias de abastecimento farmacêuticas. 

No final do capítulo, são analisadas as conclusões referentes à revisão bibliográfica. 

No Capítulo 3 são identificadas as empresas farmacêuticas reconhecidas como líderes em 

sustentabilidade no setor farmacêutico e são identificados e avaliados os principais objetivos 

estratégicos estabelecidos pelas empresas farmacêuticas para atingir a sustentabilidade, as 

atividades críticas e que indicadores são utilizados para descrever e monitorizar a atuação das 

cadeias de abastecimento face à sustentabilidade. No final deste capítulo são apresentados um 

conjunto de categorias que devem ser tidas em conta na avaliação e monitorização da 

sustentabilidade nas cadeias de abastecimento farmacêuticas.  

No Capítulo 4, os resultados obtidos com os capítulos 3 são testados e validados. Esta 

validação é realizada através de duas abordagens: 1) entrevistas semiestruturadas aos responsáveis 

ligados à sustentabilidade nas empresas farmacêuticas nacionais; e 2) análise de conteúdo realizada 

através de um software de apoio à análise de dados em pesquisas qualitativas (o NVivo), sobre os 

relatórios de sustentabilidade publicados por empresas farmacêuticas. 

No Capítulo 5 é desenvolvida uma análise da relação entre as dimensões de sustentabilidade 

a fim de permitir identificar um conjunto de categorias interligadas, ou seja, que abrangem mais do 

que uma dimensão da sustentabilidade, com o objetivo de auxiliar a implementação da 

sustentabilidade de uma forma integrada nas práticas de gestão de empresas farmacêuticas.  

As principais conclusões da dissertação são apresentadas no Capítulo 6. 
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2. Revisão da Literatura  

 

Este capítulo apresenta os conceitos teóricos mais importantes referentes ao tema da 

sustentabilidade no contexto da gestão da cadeia de abastecimento farmacêutica. Na Secção 2.1 é 

apresentado o conceito e a definição de sustentabilidade e de triple bottom line, assim como também 

é abordado o conceito sustentabilidade corporativa. Na Secção 2.2 é apresentado o conceito de 

cadeia de abastecimento, de gestão de cadeia de abastecimento. Na Secção 2.3 é apresentado o 

conceito de gestão sustentável das cadeias de abastecimento onde é demonstrada a importância do 

seu estudo para a avaliação completa da sustentabilidade. Na Secção 2.4 são descritos diferentes 

tipos de metodologias de avaliação de sustentabilidade com ênfase em indicadores que visam avaliar 

os impactos nas cadeias de abastecimento; é também especificado exemplos de metodologias de 

avaliação de cada um dos pilares da sustentabilidade (económico, ambiental e social) ou do conjunto. 

Na Secção 2.5 é apresentado o estado de arte sobre a sustentabilidade das cadeias de 

abastecimento farmacêuticas. Por fim, na secção 2.6 são apresentadas a conclusões referentes a 

este capítulo. 

 

2.1 Sustentabilidade: Conceito e definição   

O conceito de Sustentabilidade foi formalmente aceite em 1987, quando o World Commission on 

Environmental and Development (WCED) publicou o Relatório Brundtland intitulado como "Our 

Common Future", sendo ainda hoje, a definição de sustentabilidade adotada (Gimenez et al., 2012; 

Winkler, 2010). Neste relatório, a Comissão definiu o desenvolvimento sustentável como: o 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades (WCED, 1987).  

Há um crescente reconhecimento de que as organizações devem abordar a questão da 

sustentabilidade nas suas operações (Ahi & Searcy, 2013). Contudo, embora o conceito seja 

entendido intuitivamente continua a ser difícil expressá-lo em concreto em termos operacionais 

(Briassoulis, 2001). Assim, considerando as ambiguidades e imprecisões que rodeiam esta definição, 

as dificuldades surgem frequentemente quando se tenta aplicar os princípios da sustentabilidade na 

prática (Ahi & Searcy, 2013). 

Um conceito que operacionaliza a sustentabilidade é a abordagem Triple Bottom Line (3BL), 

um conceito desenvolvido por Elkington (1994), que abrange simultaneamente e equilibra as 

questões económicas, ambientais e sociais e onde um desempenho mínimo deverá ser alcançado 

nas três dimensões (ver Figura 2) (Carter & Rogers, 2008; Gimenez et al., 2012; Seuring & Müller, 

2008). Elkington, em 1995, redefiniu as três dimensões, definindo-as como “People, Planet and Profit” 

(Elkington, 2004).  
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Figura 2: Modelo Triple Bottom Line. Adaptado de Brandenburg et al. 2014. 

 

O pilar económico da sustentabilidade (Profit) é, geralmente, bem compreendido (Gimenez et 

al., 2012). A dimensão económica da sustentabilidade diz respeito aos impactos da organização 

sobre as condições económicas dos seus stakeholders e para os sistemas económicos a nível local, 

nacional e global (Global Reporting Initiative, 2011). O pilar ambiental da sustentabilidade (Planet) 

refere-se ao uso de energia e outros recursos e ao vestígio que as empresas deixam como resultado 

das suas operações; muitas vezes está relacionada, por exemplo, com a redução de resíduos, 

eficiência energética, redução de emissões, etc. Na literatura, estudos têm analisado o impacto de 

diferentes programas (design, fabricação, distribuição e reciclagem) sobre o desempenho ambiental 

(Gimenez et al., 2012). Alguns destes serão abordados nas próximas secções.  

Muitos países e/ou organizações, conscientes da gravidade desta questão, têm publicado e 

implementado regulamentos e legislações com objetivo de coagir as empresas a se tornarem mais 

responsáveis ambientalmente (Tang & Zhou, 2012). Exemplos de iniciativas implementadas pelas 

empresas incluem as orientações/políticas ambientais, em conformidade com os regulamentos 

ambientais (por exemplo, as regras de US Environmental Protection Agency, a regulamentação 

ambiental da União Europeia) e normas (por exemplo, as normas ISO 14000), certificação de 

fornecedores e seleção com base no seu compromisso com a sustentabilidade, como por exemplo, a 

utilização de energias renováveis (por exemplo, luz solar, vento, chuva e calor geotérmico), o uso de 

biocombustíveis e o monitoramento do desempenho ambiental (Min & Kim, 2012). 

O pilar social (People) da sustentabilidade apresenta um foco tanto para a comunidade 

interna (funcionários) assim como na comunidade externa (Pullman, Maloni, & Carter, 2009). A 

sustentabilidade social está relacionada, por exemplo, com o facto das organizações oferecem 

oportunidades equitativas, incentivarem a diversidade, promoverem a conectividade dentro e fora da 

comunidade e respeitarem os direitos humanos (Global Reporting Initiative, 2011).  

Assim, o conceito triple bottom line sugere que as empresas não só precisam de empregar 

comportamentos sociais e ambientais responsáveis, como também, ganhos financeiros positivos 

(Gimenez et al., 2012).  
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2.1.1 Os negócios e o desenvolvimento sustentável  

O conceito de sustentabilidade do negócio ou sustentabilidade empresarial (ou corporativa) tem 

crescido, em reconhecimento e importância (Labuschagne et al., 2005). O conceito de 

sustentabilidade empresarial (corporate sustainability) pode ser definido como a adoção de 

estratégias e atividades que atendam às necessidades presentes da empresa e dos seus 

stakeholders sem comprometer a capacidade dos futuros stakeholders de suprir as suas próprias 

necessidades (Dyllick & Hockerts, 2002). É com base no diálogo entre as partes interessadas que a 

gestão empresarial se deve posicionar e construir o seu caminho na abordagem à sustentabilidade, e 

definir as suas prioridades de forma a criar valor para a empresa e para a sociedade (Carvalho et al 

2010). Desta forma a sustentabilidade e a Gestão de Operações (GO) estão cada vez mais ligados: 

por um lado, as empresas têm de ter em conta a energia e outros recursos que estas usam e o 

vestígio resultante como consequência das suas operações (como por exemplo, produção e 

transporte de produtos, etc.), por conseguinte, GO contribuiu para medir e reduzir este vestígio 

(Kleindorfer et al., 2005). Por outro lado, as empresas precisam de operar de uma forma prudente e 

responsável e cuidar da saúde e segurança dos trabalhadores e da qualidade de vida da comunidade 

externa. Como a gestão de operações é uma das áreas que emprega um grande número de recursos 

humanos e que apresenta um maior impacto sobre a comunidade externa, estas podem ter um efeito 

significativo sobre a dimensão social da sustentabilidade (Gimenez et al., 2012). 

 

2.2 Cadeia de Abastecimento 

O termo Cadeia de Abastecimento apareceu no final dos anos 80 e entrou no uso comum a partir do 

ano de 1990. Mentzer et al., 2001 definiu cadeia de abastecimento como um conjunto de três ou mais 

entidades (organizações ou indivíduos) diretamente envolvidas nos fluxos a montante ou a jusante de 

produtos, serviços, financeiros e/ou de informações, desde a fonte primária até ao cliente final.  

Hoje o conceito de cadeia de abastecimento enfatiza outros aspetos para além do fluxo de 

materiais, de informação e serviços tais como, a necessidade de coordenação dentro e entre 

empresas, a recolha das necessidades das partes interessadas (particularmente dos clientes), a 

gestão de relações internas e externas, assim com também enfatiza o valor, a eficiência e a melhoria 

do desempenho global na cadeia de abastecimento (Ahi & Searcy, 2013). Outro conceito importante é 

a gestão da cadeia de abastecimento (GCA). Enquanto o primeiro conceito se refere apenas aos 

canais de distribuição, este último requer esforços de gestão evidentes por parte das organizações 

dentro da cadeia de abastecimento (Mentzer et al., 2001). Desta forma, Mentzer et al., 2001 definiu 

gestão de cadeia de abastecimento como a coordenação estratégica e sistémica das funções 

tradicionais de negócio e táticas intraempresariais e através das empresas dentro  cadeia logística 

com o propósito de melhorar o desempenho a longo prazo das empresas individualmente e da cadeia 

de abastecimento como um todo (Mentzer et al., 2001).  

Existe um grande interesse em entender e tomar partido de um melhor conhecimento sobre a 

gestão das cadeias de abastecimento. A necessidade de reforço da competitividade, melhorar o 

atendimento ao cliente e aumentar a rentabilidade, leva a que as cadeias de abastecimento adotem 
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novos paradigmas, como cadeias de abastecimento ágeis, lean, verdes e resilientes. Estes 

paradigmas têm sido alvo de inúmeros estudos uma vez que são considerados como facilitadores 

para que as empresas e as cadeias de abastecimento se tornem mais competitivas e sustentáveis 

(Carvalho & Azevedo, 2014).  

O tema da sustentabilidade no contexto da gestão da cadeia de suprimentos tem sido 

discutido usando um conjunto de termos na literatura (Ahi & Searcy, 2013). Alguns dos termos 

utilizados, que estão ligados com o conceito de sustentabilidade, são os conceitos de Cadeia de 

Abastecimento Inversa, Cadeia de Abastecimento em Ciclo Fechado, Cadeia de Abastecimento 

Verde, e por fim, Cadeia de Abastecimento Sustentável.  

A Cadeia de Abastecimento Inversa consiste no fluxo inverso de produtos dos clientes ao 

fornecedor com o objetivo de maximizar o valor do item devolvido (Taylor et al., 2008). A ação de 

recuperação a ser realizada (reutilização direta, remanufactura, recuperação ou reciclagem de partes 

do produto) depende do estado do produto, dos custos associados e da procura para os resultados 

(Dekker et al., 2012). Quando a logística inversa constitui parte integrante de uma cadeia de 

abastecimento, é usado o termo de Cadeia de Abastecimento em Ciclo Fechado (Closed Loop Supply 

Chain). Desta forma, a cadeia de Abastecimento em Ciclo Fechado consiste na integração do fluxo 

forward e reverse, de modo a alcançar uma organização eficiente e reduzir os custos (Taylor et al., 

2008).  

A Cadeia de Abastecimento Verde consiste na integração das preocupações ambientais na 

gestão da cadeia de abastecimento (Srivastava, 2007). Algumas preocupações de gestão ambiental 

são, por exemplo, a escolha do design do produto (eco-design), a seleção de materiais, os processos 

de fabrico, a forma como o produto final é entregue aos consumidores, bem como a gestão do fim de 

vida dos produtos após a sua vida útil (Srivastava, 2007). Por exemplo, (Wang, Lai, & Shi, 2011) 

sugeriu um modelo de otimização multiobjectivo que identifica o trade-off entre o custo total e o 

impacto ambiental, permitindo o design e avaliação de redes logísticas onde a rentabilidade e os 

impactos ambientais são equilibrados. A importância crescente dada a estes conceitos é 

impulsionada principalmente pela possível reduções de custos, a legislação ambiental e a crescente 

preocupação ambiental por parte dos consumidores (Rao & Holt, 2005; Srivastava, 2007; Taylor et 

al., 2008).  

Por fim, a Cadeia de Abastecimento Sustentável, devido ao facto de se colocar 

essencialmente em torno do Triple Bottom Line, já abordado, vai apresentar um maior foco neste 

trabalho a fim de facilitar o estudo e a pesquisa.  

 

2.3 Cadeias de abastecimento sustentáveis  

A Gestão Sustentável das Cadeias de Abastecimento (GSCA) é um conceito que surgiu nos anos 90 

e, ao contrário do conceito de Gestão da Cadeia de Abastecimento (GCA), que normalmente se foca 

no desempenho económico-financeiro do negócio, GCA sustentável (GSCA) é caracterizado pela 

integração de compromissos de responsabilidade empresarial, ou seja, lida com um conjunto mais 

vasto de objetivos de desempenho, tendo assim em conta a dimensão económica, ambiental e social 

da sustentabilidade (Carvalho et al., 2010; Seuring & Müller, 2008). 
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Assim, mais recentemente, Ahi & Searcy (2013) a partir de uma revisão da literatura, definiu 

gestão de cadeia de abastecimento sustentável (GSCA) como: “The creation of coordinated supply 

chains through the voluntary integration of economic, environmental, and social considerations with 

key inter-organizational business systems designed to efficiently and effectively manage the material, 

information, and capital flows associated with the procurement, production, and distribution of 

products or services in order to meet stakeholder requirements and improve the profitability, 

competitiveness, and resilience of the organization over the short- and long-term.” Esta definição 

implica que as empresas executem programas para melhorar os impactos ambientais e sociais dos 

seus processos internos como também iniciativas para melhorar o impacto dos processos externos, 

ou seja, dos seus fornecedores e clientes. 

Tendo em conta as dimensões definidas por Elkington, 2004, Tang & Zhou (2012), 

descreveram o “PPP ecosystem” (ver Figura 3) composto por cinco elementos base e vários fluxos 

entre os elementos, obtendo-se uma melhor compreensão sobre as interações entre as dimensões 

do triple bottom line. O governo é crítico no ecossistema, pois desempenha um papel significativo no 

desenvolvimento de políticas públicas e cria incentivos para as empresas e consumidores se 

tornarem mais responsáveis ambientalmente e socialmente. Os consumidores podem desempenhar 

um papel crítico, pressionando as empresas a tomar atenção para questões sociais e ambientais 

(Tang & Zhou, 2012). 

 Dada a procura gerada pelos consumidores, cada parceiro da cadeia de abastecimento 

utiliza recursos naturais (água e energia, por exemplo) e emprega produtores (todos os trabalhadores 

na cadeia de abastecimento) para produzir e distribuir os produtos aos consumidores em diferentes 

regiões geográficas. Neste fluxo, cada parceiro da cadeia de abastecimento toma várias decisões e 

incorre em custos e receitas com o objetivo de maximizar o seu lucro (setas azuis). No entanto, tal 

como os produtores, os parceiros da cadeia de abastecimento (por exemplo, fábricas, fornecedores 

de logística e retalhistas), “consomem” recursos naturais nas suas atividades e inevitavelmente 

geram resíduos e emissões para o planeta (seta verde). Assim, para minimizar o impacto negativo no 

planeta, eles precisam de ter em conta os fatores ambientais (consumir menos recursos naturais, 

menor produção de resíduos, gerar menos gases de efeito estufa, etc.) na tomada de decisões nas 

suas operações diárias. A fim de gerar novo crescimento da receita (crescimento económico), 

empresas estabelecem operações em áreas rurais, de modo a desenvolver o mercado emergente 

através da criação de novos postos de trabalho, permitindo o alívio da pobreza e a geração de novos 

consumidores (seta vermelha) (Tang & Zhou, 2012).  
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Figura 3:  PPP ecosystem (profit, planet, and people) (Tang & Zhou, 2012). 

A importância crescente deste campo é refletida pelo crescimento do número de publicações 

científicas nesta área durante as últimas duas décadas (Min & Kim, 2012; Seuring & Müller, 2008), 

porém poucas publicações consideram todas as dimensões da sustentabilidade em conjunto (pilar 

económico, ambiental e social) (Seuring & Müller, 2008). 

As organizações e seus membros da cadeia de abastecimento são invocados pela pressão 

para práticas sustentáveis. Essas pressões surgem internamente e de partes interessadas externas, 

tais como clientes, acionistas, governos, organizações não-governamentais (ONG) e autoridades 

públicas (Seuring & Müller, 2008; Varsei et al., 2014).  

Contudo, na transição para a sustentabilidade as metas devem ser avaliadas. Isso colocou 

desafios à comunidade científica no desenvolvimento de ferramentas eficientes, mas de confiança. 

Como resposta a estes desafios, a avaliação da sustentabilidade tornou-se uma área de rápido 

desenvolvimento, com um aumento no número de instrumentos que avaliam a sustentabilidade. A 

próxima secção apresenta uma categorização e descrição de instrumentos de avaliação de 

sustentabilidade.  

 

2.4 Modelos e instrumentos para avaliação da sustentabilidade 

Desde a popularização do conceito de Desenvolvimento Sustentável, a literatura tem vindo a 

demonstrar novas formas de medição de desempenho em relação à sustentabilidade (Waas et al., 

2014). Embora a sustentabilidade ainda seja um conceito vago, há um consenso de que é necessário 

passar de tentar defini-la para o desenvolvimento de instrumentos concretos para promover e medir 

realizações (Veleva & Ellenbecker, 2001). Com base numa revisão de vários estudos, Waas et al., 

2014, define a avaliação de sustentabilidade como um processo que visa: (1) contribuir para um 

melhor entendimento do significado da sustentabilidade e a sua interpretação contextual; (2) integrar 

questões de sustentabilidade na tomada de decisão através da identificação e avaliação de impactos 

(passados e/ou futuros) da sustentabilidade; (3) e fomentar objetivos de sustentabilidade a serem 

alcançados. Assim, o desenvolvimento destas ferramentas são muito úteis na tomada de decisão, na 

medida que ajuda os tomadores de decisão a identificar áreas críticas, com capacidade de melhoria, 

como também na ajuda na avaliação das alternativas em termos de desenvolvimento sustentável 

(Carvalho et al., 2014). Tem sido reportado na literatura várias abordagens para medir, monitorizar e 

avaliar o progresso das empresas rumo à sustentabilidade, utilizando, por exemplo, padrões e 
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códigos, métricas de desempenho de sustentabilidade e indicadores de sustentabilidade, que serão 

explicitados de seguida. 

Na literatura é possível identificar um conjunto de instrumentos de avaliação da 

sustentabilidade. Ness et al., 2007 apresentou uma visão abrangente das abordagens fundamentais 

de avaliação de sustentabilidade e categorizou-as de acordo com seu âmbito temporal, isto é, 

retrospetivos (indicadores/índices), prospetivo (avaliação integrada, por exemplo, avaliação de 

impacto ambiental) ou ambos (avaliação relacionadas com o produto, por exemplo a análise do ciclo 

de vida). De Ridder et al. (2007) apresentaram um quadro genérico que expõe uma visão geral de 

diferentes tipos de instrumentos para o desenvolvimento sustentável e como estes são usadas em 

avaliações integradas. Este quadro tem o objetivo de ajudar os decisores, explicando porque certos 

instrumentos são (ou não são) úteis em diferentes fases da avaliação. Os autores classificaram os 

instrumentos em: estruturas/quadros de avaliação (assessment frameworks), por exemplo, a 

Avaliação de Impacto Ambiental; instrumentos participativos (participatory tools), por exemplo, 

instrumentos com base em TI (tais como focus group electronic); métodos de análise de cenário 

(scenario analysis tools) por exemplo, método Delphi; instrumentos de análise multicritério (multi-

criteria analysis tools), por exemplo, a teoria de valor multi-atributo ou o PROMETHEE; instrumentos 

de custo-benefício e de análise custo-eficácia; instrumentos de contabilidade, instrumentos de análise 

física e conjuntos de indicadores (accounting tools, physical analysis tools and indicator sets); e 

instrumentos de modelos (model tools), tais como, modelos socioeconómicos (por exemplo, modelos 

de economia geral); modelos biofísicos (por exemplo, os modelos climáticos); e modelos integrados 

(por exemplo, land-use models) (Ridder et al., 2007). Gasparatos & Scolobig, 2012 classificaram os 

instrumentos de avaliação de sustentabilidade em três famílias principais: monetários, com base em 

indicadores e biofísicos. Segundo os autores a seleção de uma ferramenta não é simples se os 

decisores pretenderem uma representação de uma ampla gama de perspetivas e sistemas de valores 

na avaliação, desta forma, uma combinação de ferramentas pode ser mais apropriado do que um 

utilizando uma única ferramenta. UNEP (2009) descreve um conjunto de instrumentos, divididos em 

famílias, que servem objetivos diferentes na avaliação social. As famílias foram divididas em 

instrumentos de análise, instrumentos processuais e de gestão, instrumentos de monitorização, 

instrumentos de comunicação e instrumentos de relatórios. Cada instrumento de cada família foi 

identificado o nível de avaliação (projeto, intervenção ou instalação, produtos, organização e 

comunidade). Contudo, o quadro representado não é abrangente dado que não existe uma divisão 

concreta, por exemplo, ferramentas que estão identificadas como analíticas nesta tabela poderiam 

também ser considerada como sendo processual (UNEP, 2009).  

Contudo, apesar dos inúmeros estudos realizados nesta área, não existe um padrão 

consensual de como definir, planear e medir o progresso em direção à sustentabilidade nas cadeias 

de abastecimento (Gasparatos & Scolobig, 2012).  

Nos parágrafos seguintes, serão identificadas as principais ferramentas relativas às três 

dimensões, identificadas na literatura. 

A dimensão económica da sustentabilidade esta relacionada com aspetos de 

prosperidade/rentabilidade (implica que o custos não excedam os benefícios). Na prática encontra-se, 
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na maioria das vezes abordados na literatura, o custo total e a receita liquida como indicadores 

(Balkema et al., 2002; Halog & Manik, 2011). Em muitos dos casos encontrados na literatura, por 

exemplo, os que apresentam uma abordagem de avaliação do ciclo de vida (ACV) ou que utilizam o 

Processo Analítico Hierárquico (Analytic Hierarchy Process - AHP), a situação económica é avaliada 

como uma “baseline” para avaliar alternativas tendo em conta o seu impacto ambiental (Seuring, 

2013). Custo do Ciclo de Vida (CCV) é outra abordagem que permite avaliar os impactos económicos 

dos produtos e serviços em todo o seu ciclo de vida (Hutchins & Sutherland, 2008). Como será visto 

nos próximos parágrafos, o conceito de Ciclo de Vida apresenta-se em muitas disciplinas e temas 

(Heijungs et al., 2011). ISO define o ciclo de vida como as fases consecutivas e interligadas da vida 

de um produto, desde a aquisição de matérias-primas ou desde a sua geração a partir de recursos 

naturais até à eliminação final. (ISO 14040, 2006). ACV e CCV representam duas formas diferentes 

de identificação de indicadores a partir do mesmo sistema (Heijungs et al., 2011), desta forma, CCV 

pode fornecer os indicadores económicos críticos ou métricas que são relevantes para o sistema 

considerado (Halog & Manik, 2011).  

Em relação à dimensão ambiental da sustentabilidade, existem vários métodos disponíveis, 

que foram aplicados a diferentes setores e áreas. Um importante grupo de métodos, mencionados na 

literatura, que poderiam ser aplicados para a avaliação de impacto ambiental é Avaliação do Ciclo de 

Vida (ACV) (Carvalho et al., 2014). ACV é um método científico, estruturado e abrangente que 

quantifica impactos ambientais e os impactos potenciais de um produto, serviço ou processo ao longo 

de todo seu ciclo de vida, desde a extração de matérias-primas, processamento de materiais, 

fabricação, distribuição, uso e opções de eliminação (por exemplo, reciclagem) (Hutchins & 

Sutherland, 2008). ACV é internacionalmente padronizada pela Organização Internacional para 

Normalização (ISO), ISO 14040 e 14044. Resumidamente, os dados de um estudo ACV permitem a 

comparação direta dos produtos ou processos com base no desempenho funcional quantitativo das 

alternativas em análise (UNEP, 2011). A metodologia de ACV de produtos (bens e/ou serviços) é 

dividida em quatro fases: 1) definição de objetivos e âmbito; 2) análise de inventário; 3) análise de 

impacto; e 4) interpretação dos resultados (ver Figura 4) (ISO 14040, 2006). Avaliação do Impacto do 

Ciclo de Vida (AICV) é a terceira fase de Avaliação do Ciclo de Vida descrito na norma ISO 14042, 

que tem como objetivo utilizar os resultados obtidos no inventário, para avaliar a significância dos 

potenciais impactos ambientais (ISO 14040, 2006). Nesta fase, as metodologias utilizadas empregam 

indicadores que descrevem os impactos que os produtos ou serviços podem ter no ambiente (UNEP, 

2011). Os resultados obtidos na interpretação do ciclo de vida (life cycle interpretation) ou em AICV, 

ou ambos, são resumidos e discutidos como base para conclusões, recomendações e processos de 

tomada de decisão (ISO 14040, 2006), Assim, ACV pode ser utilizado como ferramenta de apoio à 

decisão na seleção (por exemplo, na seleção de fornecedores) (Seuring, 2013), design e otimização 

de processos (por exemplo, otimização da cadeia de distribuição (Pinto-varela et al., 2011; Puigjaner 

et al., 2009), na identificação de problemas relacionados com um determinado produto, comparação 

das variações de melhorias de um determinado produto e na escolha entre dois produtos 

comparáveis (UNEP, 2011).  
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Figura 4: Fases de uma Análise de Ciclo de Vida (ISO 14040, 2006). 

 

Na fase de Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida (AICV), o cálculo dos indicadores de 

categorias de impacto, é um dos elementos obrigatórios apresentados pela norma ISO 14044. Em 

relação à metodologia de avaliação de impacto, os métodos de AICV são classificados em midpoint 

(ponto médio) e endpoint (ponto final). Bare & Gloria (2006) desenvolveram um framework para 

melhorar a análise da avaliação de impacto do ciclo de vida. Esse modelo considera que um 

processo ou produto tem um inventário de impactos que podem ser traduzidos em diversas 

categorias de impacto. Os indicadores midpoint são variáveis dos mecanismos ambientais de uma 

categoria de impacto, que incluem, por exemplo a proteção da camada do ozono, o aquecimento 

global, a acidificação, etc. Estas categorias de impacto são associadas a um endpoint que 

correlaciona diferentes categorias de impacto (Bare & Gloria, 2006; Bare et al., 2000).  

 

 

Figura 5: Metodologia de ACV utilizando a abordagem midpoint (ponto médio) e endpoint (ponto final) (Bare & 

Gloria, 2006). 
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Vários métodos para análise ACV foram apresentados recentemente pela comunidade científica 

(Carvalho et al., 2014). Esses métodos de avaliação de impacto têm sido desenvolvidos e aplicados 

em estudos de ACV, sendo os mais citados na literatura os métodos: Eco-indicador 99, Ecological 

Footprint e IMPACT 2002+ (Carvalho et al., 2014). Devido ao número e métodos existente, é difícil 

concluir sobre qual dos métodos é o que melhor se aplica a cadeias de abastecimento sustentáveis 

(Mota et al., 2014).  

 Por fim, em relação à dimensão social da sustentabilidade, tem-se verificado que esta 

dimensão é a menos abordada na literatura (Brandenburg et al., 2014; Seuring, 2013). Contudo, a 

necessidade de desenvolvimento sustentável e o estímulo para a responsabilidade social por parte 

das empresas estão a impulsionar a criação de instrumentos de tomada de decisão dirigidos a 

impactos sociais (Hutchins & Sutherland, 2008). 

Um conceito que assenta com o compromisso das empresas com a sociedade é 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC). RSC é entendido como um conjunto de “business 

practices” (programas, estratégias, ações ou iniciativas) que defendem o comportamento ético 

relacionado com o ambiente, a sociedade e a economia, incitando um impacto positivo sobre o meio 

ambiente, a sociedade e os stakeholders. Á medida que mais corporações se comprometem a 

políticas de RSC, há uma pressão crescente para considerar os impactos sociais em toda a cadeia de 

abastecimento (Hutchins & Sutherland, 2008; Wan-jan, 2006). Hutchins & Sutherland (2008) 

propuseram e descreveram um conjunto de indicadores de RSC e demonstraram, através da 

aplicação de um exemplo, como estes indicadores devem ser usados na tomada de decisões 

relacionadas à cadeia de abastecimento. Mcelroy et al., 2008 desenvolveu um método baseado em 

quocientes quantitativos para medir e informar sobre a sustentabilidade social de uma organização, 

chamado de social footprint method. 

Outro método ligado ao conceito de ciclo de vida designa-se por Avaliação do Ciclo de Vida 

Social e Socioeconómico (Social and Socio-economic Life Cycle Assessment - ACVS). Nas diretrizes 

UNEP/SETAC para ACVS, este é definido como uma técnica de avaliação de impacto social (e 

potencial de impacto) que visa avaliar os aspetos sociais e socioeconómicos de produtos e os seus 

potenciais impactos positivos e negativos ao longo de sua vida ciclo (UNEP, 2009). Uma avaliação e 

a identificação de desafios atuais de ACVS foram publicados por Jørgensen et al.; Jørgensen et al., 

(2008) encontraram múltiplas e diferentes abordagens no que diz respeito a quase todas as etapas 

da metodologia ACVS, particularmente na escolha e na formulação de indicadores, destacando o 

facto de esta metodologia se encontrar numa fase inicial de desenvolvimento. Mais recentemente, 

Jørgensen et al. (2012), aborda como o ACVS deve ser usada de modo a que a sua utilização 

promova melhorias nas condições sociais durante o ciclo de vida.    

Teoricamente, o 3BL deve ser aplicável tendo em conta os três pilares do desenvolvimento 

sustentável, contudo a combinação dos três pilares não têm sido abordado na literatura. Todavia, 

alguns autores têm desenvolvido ferramentas que têm em conta as três dimensões. Kloepffer (2008) 

propuseram um modelo de avaliação de sustentabilidade do ciclo de Vida através da combinação de 

ACV, CCV e ACVS (ASCV = ACV + CCV + ACVS). Lozano & Huisingh (2011) através da análise de 
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relatórios de sustentabilidade avaliaram o grau em que as empresas abordam as questões do 3BL 

separadamente ou de forma integrada e interligada. A partir dessas interligações encontradas, 

propuseram uma nova categoria constituída por questões e dimensões interligadas (inter-linked 

issues and dimensions), que poderia ser adicionada aos relatórios de sustentabilidade das 

organizações, melhorando as contribuições das corporações para com a sustentabilidade. Modelos 

computacionais para avaliação da sustentabilidade podem ajudar na modelagem dos elementos 

críticos que afetam o comportamento do sistema de modo a atingir resultados económicos, sociais e 

ambientais eficientes (Halog & Manik, 2011). Mota et al. (2014) apresentam um modelo genérico de 

programação matemática multiobjectivo para o design e planeamento das cadeias de abastecimento, 

incorporando as três dimensões da sustentabilidade. Este modelo foi aplicado a um caso de estudo 

real, onde foram definidas estratégias de modo a ser tomada a melhor decisão, tendo em conta a 

sustentabilidade da cadeia de abastecimento.  

 

2.4.1 Indicadores e índices para avaliação de sustentabilidade  

Veleva et al., (2001) definem indicador como medidas numéricas que fornecem informações 

importantes sobre um sistema físico, social ou económico; para além de dados simples, estes 

também mostram tendências ou relações de causa e efeito. Segundo os mesmos autores, os 

indicadores têm o objetivo de aumentar a consciência e compreensão, informar na tomada de 

decisão e medir o progresso em direção às metas estabelecidas. Segundo, Veleva & Ellenbecker 

(2001) as dimensões dos indicadores são elementos-chave que ajudam a distinguir indicadores a 

partir de dados primários, parâmetros, objetivos ou problemas. Por exemplo, "segurança" não é um 

indicador mas um problema. Possíveis indicadores de segurança são, por exemplo, "número de 

acidentes", "taxa de dias de trabalho perdidos", "percentagem dos trabalhadores que recebem treino 

sobre segurança no local de trabalho". Para promover uma melhor compreensão dos indicadores, 

foram identificadas quatro dimensões-chave: unidade de medida (por exemplo, números, 

quilogramas, percentagem, hora, etc); tipo de medição absoluto (por exemplo, a energia total utilizada 

por ano em kWh) ou ajustado (energia utilizada por unidade de produto/serviço por ano); período de 

acompanhamento e cálculo de um indicador (por exemplo, ano fiscal, trimestre, etc); limites, ou seja, 

determina o quanto uma empresa deseja ir na medição dos indicadores (por exemplo, linha de 

produtos, instalações, fornecedores, distribuidores, todo o ciclo de vida de um material ou produto) 

(Veleva & Ellenbecker, 2001). 

No desenvolvimento de indicadores deve-se ter em conta um conjunto de fatores internos e 

externos, como por exemplo, a missão geral e a estratégia competitiva da organização ou as 

preocupações expressas pelas partes interessadas. Desta forma há a necessidade de envolvimento 

das partes interessadas no desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade (Bell & Morse, 2008). 

Duas metodologias têm sido desenvolvidas para o desenvolvimento de indicadores de 

sustentabilidade: a abordagem “top-down”/“expert-driven” e a abordagem “bottom-up”/“stakeholder-

driven”. A abordagem top-down é caracterizada por indicadores quantitativos, que são desenvolvidos 

por especialistas e com metodologias claramente explícitas. Abordagens bottom-up são 

caracterizadas por indicadores qualitativos que são desenvolvidos pelas partes interessadas e com 
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metodologias implícitas (não definidas claramente) (Waas et al., 2014). Segundo Waas et al. (2014), 

qualquer combinação ou integração de ambas as metodologias é possível, sendo fortemente 

recomendada. 

Numerosas organizações têm desenvolvido um conjunto de indicadores de avaliação de 

sustentabilidade que avaliam o desempenho das empresas.  

WBCSD introduziu um modelo para avaliar e reportar a ecoeficiência e que pode ser usado 

em todos os setores. Este modelo destina-se a permitir aos gestores de empresas e partes 

interessadas a utilização de indicadores de ecoeficiência como um meio de medir o progresso rumo à 

sustentabilidade económica e ambiental (World Business Council for Sustainable Development, 

2000). LCSP (Lowell Center for Sustainable Production) da Universidade de Massachusetts 

desenvolveu um modelo para que as empresas possam avaliar a sustentabilidade com base em 

indicadores de produção sustentável. O quadro LCSP foca-se principalmente sobre os aspetos 

ambientais, de saúde e segurança na produção. O esquema sugere cinco níveis que identificam os 

passos a seguir pelas organizações na utilização de indicadores de produção sustentável mais 

simples até atingir indicadores complexos, tal como ilustrado na Figura 6 (Veleva & Ellenbecker, 

2001). 

 

Figura 6: Modelo de avaliação de sustentabilidade proposto pelo LCSP (Veleva & Ellenbecker, 2001). 

 

A Instituição de Engenheiros Químicos Europeia (IChemE), em 2002 publicou um conjunto de 

indicadores de sustentabilidade (indicadores ambientais, económicos e sociais) para medir o 

desempenho de sustentabilidade de uma unidade operacional. Estas métricas permitem ajudar os 

engenheiros a abordar a questão do desenvolvimento sustentável, como também, permitirá às 

empresas o estabelecimento de metas e o desenvolvimento de padrões para benchmarking interno, e 

para monitorizar o progresso ao longo dos anos (IChemE, 2002). 

Outro conjunto de indicadores que podem ser aplicados para abordar a sustentabilidade de 

práticas empresariais, são os indicadores desenvolvidos pela Global Reporting Initiative. O Global 

Reporting Initiative (GRI) é o quadro mais conhecido para prestação voluntária de desempenho 

sustentável por parte das empresas em todo o mundo (Jagdev & Browne, 1998). 

A Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização sem fins lucrativos que foi formada pela 

Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) com o apoio do United Nations 

Environment Programme (UNEP). Foi lançado em 1997 com o objetivo de "melhorar a qualidade, o 

rigor e a utilidade dos relatórios de sustentabilidade" (Global Reporting Initiative, 2002). A missão da 
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organização é desenvolver e compartilhar globalmente uma estrutura de conceitos, uma linguagem e 

uma métrica para relatórios de sustentabilidade aplicável globalmente, como uma maneira para as 

organizações se tornarem mais sustentáveis (Global Reporting Initiative, 2011). The Sustainability 

Reporting Guidelines visa servir como um modelo amplamente aceite para a elaboração de relatórios 

sobre o desempenho de uma organização para com as três dimensões de sustentabilidade (Global 

Reporting Initiative, 2011). Várias versões da GRI foram posteriormente lançadas. Em 2006, a 

terceira geração de Diretrizes G3 foi publicada e, em 2011, foram publicadas as Diretrizes GRI G3.1, 

uma atualização e conclusão do G3, com orientações de relatórios ampliadas sobre os impactos na 

comunidade, direitos humanos e género (Global Reporting Initiative, 2015). Em maio de 2013, GRI 

lançou a quarta geração das suas orientações, o G4, com um maior foco na cadeia de abastecimento 

e na materialidade. A GRI também tem disponível um conjunto de suplementos setoriais de modo a 

atender às necessidades de diferentes sectores da indústria, através de um conjunto de questões de 

sustentabilidade específicas de cada sector (por exemplo, setor da mineração, automóvel, bancário e 

telecomunicações) (Global Reporting Initiative, 2015).  

Os indicadores de desempenho do GRI podem ser quantitativos ou qualitativos, ou seja, 

apresentam uma resposta textual de modo a apresentar uma imagem completa do desempenho 

económico, ambiental e social de uma organização. Para além disso o GRI divide os indicadores em 

indicadores fundamentais, que são indicadores relevantes para a maioria das organizações e de 

interesse para a maioria das partes interessadas; e indicadores adicionais, que representam práticas 

emergentes ou tratam de temas que podem ser relevantes para algumas organizações, mas não para 

outras (Global Reporting Initiative, 2002). 

A introdução de diretrizes em relatórios de sustentabilidade, como GRI, é importante na 

medida em que ajuda as organizações a ampliar a transparência e estimula a consulta de informação 

sobre sustentabilidade pelas partes interessadas (Jagdev & Browne, 1998). Alguns estudos apontam 

pontos negativos às diretrizes da GRI: (1) não abrangem as organizações da sociedade civil menos 

ativas e de trabalho organizado (Jagdev & Browne, 01998); (2) não têm resultado na geração de 

dados que são de elevada e consistente qualidade e que possam ser facilmente comparáveis entre 

empresas (Jagdev & Browne, 1998); (3) entre relatórios publicados para empresas do mesmo sector, 

é bastante difícil comparar o seu desempenho ambiental, devido ao facto dos dados apresentarem 

diferentes modos de apresentação (por exemplo: o mesmo indicador pode ser apresentado em 

diferentes unidades de medida por diferentes organizações: m3, m3 /volume de produto, etc.) 

(Strandesen, Poulsen, Erdal, & Schmidt, 2008); (4) não emitiu os ganhos de eficiência prometida aos 

muitos usuários de relatórios (Jagdev & Browne, 1998); (5) não tem estimulado o surgimento de uma 

única comunidade financeira, trabalhista, direito e processo civil, ambientalistas ou de consumidores 

em torno destes relatórios (Jagdev & Browne, 1998); (6) as orientações de indicadores deveriam 

focar-se ao nível de subsectores (ou seja, um grupo de organizações que produzam o mesmo tipo de 

produto) (Strandesen et al., 2008); (7) a abordagem GRI para relatórios de sustentabilidade apresenta 

problemas significativos que podem vir a ocultar a não-sustentabilidade das organizações (Moneva, 

Archel, & Correa, 2006). 
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Num estudo realizado por Veleva e Ellenbecker (2001) foram analisados quatro modelos 

baseados em indicadores: International Organization for Standardization (ISO14031); Global 

Reporting Initiative (GRI); World Business Council for Sustainable Development (WCBSD); Center of 

Waste Reduction Technologies (CWRT). Em resumo, os resultados demonstraram que a os 

indicadores ainda estão em desenvolvimento, estando estes ainda em discussão, testados e 

aperfeiçoados; ao contrário de indicadores ambientais, as questões sociais recebem menos atenção 

no enquadramento dos indicadores existentes; há uma tendência clara para o desenvolvimento de 

indicadores padronizados, ou seja, indicadores aplicáveis a qualquer organização; uma falha comum 

encontrada no enquadramento dos indicadores existentes é a falta de orientações claras e precisas 

sobre como implementar os indicadores desenvolvidos na prática (Veleva & Ellenbecker, 2001).  

Os índices de sustentabilidade da área financeira são outras representações de comunicação 

que pretendem informar os investigadores sobre o desempenho de sustentabilidade das empresas, 

são o exemplo do FTESE4Good Index e do Dow Jones Sustainability Index. Os indicadores de 

sustentabilidade desenvolvidos pela bolsa de valores norte americana Dow Jones Sustainability Index 

visam acompanhar o desempenho das ações das empresas líderes mundiais em termos de critérios 

económicos, ambientais e sociais. Este foi lançado em 1999 como o primeiro benchmark global de 

sustentabilidade desenvolvido por uma colaboração entre RobecoSAM e S&P Dow Jones Indices. As 

empresas que constam deste Índice são classificadas como as mais capazes de criar valor para os 

acionistas, a longo prazo, através de uma gestão dos riscos associados tanto a fatores económicos, 

como ambientais e sociais. Os índices servem como pontos de referência para os investidores que 

integram considerações de sustentabilidade nas suas organizações (RobecoSAM, 2015a). 

Relativo às contribuições científicas na literatura, o processo de desenvolvimento de 

indicadores tem sido explorado por diversos autores. Tendo como base o Lowell Center Indicator 

Framework, Veleva & Ellenbecker (2001) sugerem uma nova metodologia de indicadores básicos e 

complementares para a sensibilização das empresas e para medir o seu progresso em direção a 

sistemas de produção sustentáveis. Azapagic & Perdan (2000) propôs um conjunto abrangente de 

indicadores (compreende os três pilares da sustentabilidade) aplicáveis a todos os setores da 

indústria, no entanto, segundo os autores, para diferentes setores da indústria é necessário definir 

indicadores mais específicos. Mais recentemente, Stamford & Azapagic (2011) identificaram 

indicadores de sustentabilidade que tenham sido previamente utilizados para avaliar opções 

energéticas e propuseram uma nova metodologia de avaliação de sustentabilidade tendo como base 

em uma abordagem de ciclo de vida, tendo sido proposto um conjunto de 43 indicadores 

(compreende questões técnico-económicas, ambientais e de sustentabilidade social). Krajnc & Glavic 

(2005) propôs um índice de desenvolvimento sustentável composto que descreve o desempenho das 

empresas nas três dimensões da sustentabilidade (económica, ambiental e social).  

Estudos têm também evidenciado a importância na utilização de indicadores de desempenho 

integrados, ou seja, indicadores transversais (Azapagic, 2004; Lozano & Huisingh, 2011; Perrini & 

Tencati, 2006). Por exemplo, Azapagic (2004) propõe para além de indicadores económicos, 

ambientais e sociais para a indústria mineira, propôs um conjunto de indicadores integrados, divididos 

em três subcategorias: ambiental e económico, social e ambiental, e social e económico, que podem 
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ser usadas tanto internamente, para a identificação de "hotspots", como externamente, para o 

desenvolvimento de relatórios de sustentabilidade.  

 

2.5 Cadeia de Abastecimento Farmacêutica  

Shah (2004) definiu a indústria farmacêutica como “um conjunto de processos, operações e 

organizações envolvidas na descoberta, desenvolvimento e fabricação de drogas e medicamentos”. 

A indústria farmacêutica pode ser dividida nas seguintes categorias: (1) grandes 

multinacionais, que desenvolvem investigação, com uma presença global em produtos de marca 

(produtos de referência/prescrição ou de venda livre) e tendem a ter unidades de produção em muitos 

locais; (2) fabricantes de genéricos, que produzem produtos de referência fora de patente e produtos 

de venda livre; (3) empresas de produção locais que operam no seu país de origem, produzindo 

ambos os produtos genéricos e produtos de marca sob licença ou contrato; (4) fabricantes por 

contrato que fornecem serviços de terceirização para outras empresas, ou seja, não têm seu próprio 

portfólio de produtos, mas produzem substâncias intermediárias, ingredientes ativos (IA) ou mesmo 

produtos finais; (5) empresas de biotecnologia e de descoberta de medicamentos (Shah, 2004). 

 A cadeia de abastecimento farmacêutica divide-se nos seguintes pontos (Figura 7): (1) 

Produção primária é o local de fabrico primário responsável pela produção do ingrediente ativo, onde 

o processo de fabrico é caracterizado por longos tempos de processamento e, além disso, o material 

a partir de uma fase intermédia deve passar frequentemente alguma forma de controlo de qualidade 

antes de ser aprovado para utilização no processo a jusante; (2) Produção secundária está 

encarregue do processo de adição de materiais inertes às substância ativa produzidas no local 

primário, assim como o posterior processamento e embalamento para produzir os produtos finais, 

geralmente em forma de SKU; os locais de fabricação secundários são muitas vezes 

geograficamente separados dos de fabricação primários; (3) Armazéns/centros de distribuição; (4) 

Grossistas; e (5) Retalhistas/hospitais (Rees, 2011; Shah, 2004).  

 

 

Figura 7: Cadeia de abastecimento farmacêutica. 

A indústria farmacêutica (e química) apresenta uma longa tradição em lidar com questões de 

sustentabilidade, proveniente de uma exigência de proteger o meio ambiente, enquanto uma questão 

de saúde e segurança. Contudo, atualmente têm vindo a desenvolver uma abordagem de gestão 

holística, que integra os temas sociais, ambientais e económicos e o envolvimento de diferentes 

agentes com interesses na atividade empresarial (Peukert & Sahr, 2010). 

Com o objetivo de identificar um conjunto de dados relevantes com base nos principais temas 

de sustentabilidade em cadeias de abastecimento farmacêuticas, foi realizada uma revisão e 

avaliação da literatura, de modo a identificar metodologias e instrumentos de avaliação do 

desempenho das cadeias de abastecimento farmacêuticas face à sustentabilidade. Inicialmente foi 
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feita uma revisão muito ampla e, posteriormente foi dado foco apenas aos principais temas no sentido 

de selecionar o material relevante. Documentos foram selecionados e coletadas através de 

bibliotecas on-line, tais como Wiley, editores on-line e bancos de dados, ou seja, Emerald, 

Elsevier/Science Direct, EBSCOhost e b-on. As combinações de palavras-chave usadas para o 

processo de pesquisa foram os seguintes: ("sustainability" AND "pharmaceutical") AND 

("sustainability assessment" OR "sustainability report" OR "sustainability analysis" OR “sustainability 

evaluation” OR “sustainability indicators” OR “sustainability metrics”), sendo que o primeiro conjunto 

foi selecionado apenas para ser encontrado conjuntamente em título, palavras-chave ou abstrato e no 

segundo conjunto não foi aplicada nenhuma restrição de campo de pesquisa. O material coletado 

foram artigos académicos em Inglês. Esta pesquisa retornou 23 documentos. Desta amostra, os 

artigos analisados foram apenas os que apresentavam acesso completo ao texto do artigo1; dado 

isto, apenas foram analisados 16 documentos. Os artigos foram analisados, de modo a garantir que 

os documentos identificados efetivamente lidam com os temas de interesse. Após a revisão da 

literatura, foi possível verificar, que foram encontradas poucas publicações referentes a este sector, 

contudo verifica-se um aumento nos últimos anos, em conformidade com o aumento que se tem 

vindo a verificar na área da sustentabilidade em geral.  

 
Figura 8: Distribuição das publicações identificadas na revisão da literatura, por ano. 

Após a análise dos documentos, estes foram indutivamente atribuídos a um subcampo de GSCA e 

identificados os tipos de metodologia aplicada (Tabela 1). Como é possível verificar existe um maior 

número de publicações relacionados com o pilar ambiental da sustentabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bases de dados online de acesso livre ou disponíveis pelo Instituto Superior Técnico. 

1 1 1 1 1

3

4

3

5

3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5



 
21 

 

Tabela 1: Temas e metodologias aplicadas nas publicações identificadas na revisão de literatura. 
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Temas   

Sustentabilidade 
ambiental 

√   √ √ √ √   √  √    √ 

Análise do Ciclo de 
Vida 

    √  √ √ √   √ √    

Processos 
farmacêuticos 

    √ √ √ √     √ √   

Sustentabilidade 
empresarial 

√ √ √        √    √  

Análise económica     √            

Metodologia   

Caso de estudo   √  √   √     √ √  √ 

Questionário/ Survey √ √               

Discussão / avaliação         √  √      

Revisão      √ √   √       

Teoria/Desenvolvimento 
de conceitos 

   √             

Analítico/matemático     √       √ √    

Análise de Conteúdo               √  

 

Os estudos mais importantes para este trabalho, identificados na revisão da literatura, serão 

apresentados de seguida. 

Te et al (2014) utilizou tex mining para identificar tendências e práticas de sustentabilidade 

nas indústrias de processos (industria química e farmacêutica), tendo como referencia os relatórios 

de sustentabilidade publicados pelas empresas. O estudo revela que o foco da sustentabilidade que 

se verifica em ambos os sectores é muito semelhante. Ambos os setores focam-se nas seguintes 

áreas: saúde e segurança, direitos humanos, redução de GEEs, conservação de energia/eficiência 

energética e investimentos na comunidade. Foram identificadas, também, questões de 

sustentabilidade específicas de cada setor; foi verificado que os aspetos “Access to medicine” e 

“Hazardous waste” apenas foram identificados em relatórios de sustentabilidade de empresas 

farmacêuticas. O pilar ambiental é identificado como o pilar predominante da sustentabilidade nas 

indústrias de processos (Te et al., 2014). 

 Blum et al (2008) realizou uma análise quantitativa e qualitativa a partir de um levantamento 

de informação junto de um conjunto de empresas farmacêuticas da Alemanha e do Reino Unido, e 

avaliou a importância dos vários incentivos para as melhorias de sustentabilidade na indústria 

farmacêutica. Os autores concluíram que a regulamentação e a implementação de novas tecnologias 
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são os principais motores do processo de mudança para melhorias de sustentabilidade (Blum-

kusterer & Hussain, 2001).  

Como é possível verificar pela Tabela 1, alguns estudos seguem uma metodologia de análise 

de ciclo de vida. Jiménez-González et al., (2004) realizaram um estudo de ACV na síntese de 

ingredientes ativos, concluindo que o uso de solvente tem uma grande contribuição para os 

potenciais impactos ambientais. Mais recentemente, Brunet et al. (2014) utilizaram uma combinação 

de abordagens (simulação de processos, otimização multiobjectivo, análise económica e avaliação do 

ciclo de vida) que permitiu desenvolver um modelo (design) ideal no processo de fabrico de produtos 

farmacêuticos que permite que aos decisores avaliarem as preocupações económicas e ambientais. 

O estudo foi ilustrado através da produção do antibiótico penicilina V. 

Indicadores de sustentabilidade são uma forma de avaliar a sustentabilidade relativa de 

processos farmacêuticos. Para esse efeito, indicadores e sistemas de métricas têm sido propostos. 

Veleva et al (2003) usando um modelo hierárquico de cinco níveis, desenvolvido pelo Lowell Center 

for Sustainable Production, os autores analisaram os indicadores de sustentabilidade ambiental que 

foram voluntariamente reportados por seis empresas farmacêuticas, metade das quais regem-se 

pelas diretrizes da Global Reporting Initiative. Os resultados demonstram que a maioria dos 

indicadores analisados satisfazem o Nível 2, ou seja, divulgam informações sobre o desempenho da 

empresa quanto à produtividade e ecoeficiência (Nível 2). Alguns indicadores reportam efeitos 

ambientais (Nível 3), porém apenas as empresas que seguem as diretrizes da Global Reporting 

Initiative estão começando a reportar informação sobre a cadeia de abastecimento (devido à 

interação das organizações com as partes interessadas) e os efeitos do ciclo de vida do produto 

(Nível 4) (Veleva et al., 2003). 

 

2.6 Conclusões  

Tendo em conta os desafios referentes à escassez de recursos naturais e à crescente tomada de 

consciência da responsabilidade social e ambiental, a sustentabilidade tornou-se um assunto 

essencial na área empresarial e para todos os setores. As organizações e seus membros na cadeia 

de abastecimento são invocados pela pressão para práticas sustentáveis que surgem tanto 

internamente, como externamente (por exemplo, acionistas, governos, autoridades públicas, 

organizações não-governamentais e clientes).  

É neste contexto que existe a necessidade de avaliar e monitorizar a atuação das cadeias de 

abastecimento farmacêuticas face à sustentabilidade em todas as dimensões de forma equivalente. 

Apesar de vários autores terem procurado estabelecer um método aceitável para avaliar a 

sustentabilidade e o desempenho nas cadeias de abastecimento, ainda não foi encontrado um 

método que seja aceite. Porém, apesar de alguns pontos negativos apontados, as Diretrizes do 

Global Reporting Initiative (GRI), são as mais utilizadas pelas organizações para relatar e 

acompanhar a da sua evolução em questões sustentáveis. Desta forma, estas diretrizes servirão 

como base para a avaliação do próximo capítulo. Cabe destacar que mais pesquisas ainda precisam 

de ser realizadas, de modo a encontrar um método que permita avaliar todas as dimensões da 

sustentabilidade na cadeia de abastecimento.  
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Tal como outros setores, as empresas farmacêuticas têm vindo a adaptar-se à evolução que 

se tem verificado na área da sustentabilidade e tiveram de lidar com vários desafios que foram 

colocados e que determinaram as suas atitudes face à implementação de ações de carácter 

sustentável.  

Com base na revisão da literatura referente à sustentabilidade nas cadeias de abastecimento 

farmacêuticas, verificou-se um aumento de publicações alusivas à utilização de metodologias de 

avaliação da sustentabilidade neste sector. Verificou-se também que existe um maior número de 

publicações relacionadas com o pilar ambiental da sustentabilidade. Contudo, não é possível inferir 

tais conclusões, uma vez que este inventário não é exaustivo, e os modelos abordadas não são de 

modo algum todas as abordagens reportadas para a avaliação da sustentabilidade das cadeias de 

abastecimento farmacêuticas.  
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3. Caracterização das Cadeias de abastecimento farmacêuticas 

 

Este capítulo tem como principal objetivo fornecer uma descrição detalhada da análise de fatores que 

determinam uma operação sustentável em cadeias de abastecimento farmacêuticas. Na secção 3.1 

foi descrito a metodologia aplicada neste capítulo. Na secção 3.2 foram identificadas as principais 

cadeias de abastecimento farmacêuticas líderes em sustentabilidade a atuar no mercado global e 

posteriormente foram analisados os seus relatórios de sustentabilidade a fim de identificar: (1) os 

principais objetivos estratégicos estabelecidos pelas empresas farmacêuticas para atingir a 

sustentabilidade (secção 3.3); (2) as atividades críticas identificadas por este sector (secção 3.4); (3) 

indicadores de desempenho económico, ambiental e social utilizados para descrever e monitorizar a 

atuação das cadeias de abastecimento farmacêuticas face à sustentabilidade (secção 3.5 e 3.6). Na 

secção 3.7 é apresentada uma discussão da análise; e por fim, na secção 3.8 são apresentadas as 

principais conclusões referentes a este capítulo. 

 

3.1 Metodologia Aplicada 

Este capítulo apresenta uma análise qualitativa de informações, publicadas pelas empresas líderes 

em sustentabilidade no sector farmacêutico, referentes ao seu desempenho face à sustentabilidade. 

A metodologia aplicada neste capítulo é composta por etapas que são descritas, resumidamente, de 

seguida:  

1) Criação de uma amostra representativa. Para isso foi identificado um conjunto de empresas 

reconhecidas pelo Dow Jones Sustainability World Index como líderes em sustentabilidade no setor 

farmacêutico, de modo a obter uma amostra de empresas significativa, a fim de obter as melhores 

práticas deste setor. 

2) Análise das informações, publicadas pelas organizações, referentes ao seu desempenho face 

à sustentabilidade. Foram utilizadas as diretrizes do GRI 3.1 como base para categorizar as 

informações reunidas, isto é, ao longo da análise, as informações das fontes foram associadas a um 

indicador do GRI representativo de tal informação. Assim, tendo como base essas diretrizes, foi 

possível a análise e realização de comparações entre as empresas. 

3) Identificação dos indicadores que são abordados nos relatórios por todas as empresas da 

amostra, assim como, foram também identificados os objetivos e atividades críticas. O material 

empírico recolhido durante a revisão, referente aos indicadores identificados, foi analisado e descrito 

em profundidade.   

4) Criação de categorias de sustentabilidade relevantes e significativas, com base nos 

resultados teóricos obtidos, que poderão servir de base para descrever e monitorizar a atuação das 

cadeias de abastecimento farmacêuticas face à sustentabilidade.  

 

3.2 Cadeias de Abastecimento Farmacêuticas Líderes em Sustentabilidade  

Como descrito anteriormente, inicialmente foram identificadas as empresas farmacêuticas 

reconhecidas pelo Dow Jones Sustainability World Index como líderes em sustentabilidade a nível 

global neste setor, no ano de 2014.  
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Segundo este índice, para cada setor, a empresa com a maior pontuação é nomeada a Líder da 

indústria e é considerada a empresa do seu sector com maior capacidade para aproveitar as 

oportunidades e gerir os riscos decorrentes de fatores económicos, ambientais e sociais. No ano de 

2014, a Roche foi reconhecida como a líder do sector com um score de 87%2. As empresas cuja 

pontuação se encontra dentro de 1% da pontuação da empresa líder recebem a distinção Gold Class. 

No ano de 2014, apenas a empresa líder se encontra nesta classe. Todas as empresas que recebem 

uma pontuação dentro de um intervalo de 1% a 5% da pontuação da empresa líder recebem a 

distinção Silver Class. Nesta classe, no ano em estudo, encontram-se a GlaxoSmithKline PLC e a 

Novo Nordisk A/S. As empresas cuja pontuação se encontra dentro de um intervalo de 5% a 10% da 

pontuação da empresa líder recebem a distinção Bronze Class. Nesta classe, no ano em estudo, 

encontram-se a AbbVie Inc, a AstraZeneca PLC, a Bayer AG e a Sanofi. Todas as empresas que 

não são distinguidas, mas que tenham sido incluídas no anuário são listadas no Sustainability 

Yearbook Member. Para uma empresa ser listada no Yearbook, esta deve-se encontrar num intervalo 

de 15% a 30% da pontuação da empresa líder (RobecoSAM AG, 2015).  

Neste trabalho, apenas foram estudadas as sete empresas do sector farmacêutico distinguidas 

como as mais sustentáveis pelo Dow Jones Sustainability World Index, uma vez que apresentam os 

maiores scores de sustentabilidade neste sector. Todas as empresas identificadas são empresas 

midstream na cadeia de abastecimento. 

Após selecionadas as principais cadeias de abastecimento farmacêuticas líderes no domínio 

do desenvolvimento sustentável a atuar no mercado global foram posteriormente identificados as 

prioridades estratégicas, os riscos identificados por essas empresas, assim como também 

indicadores e práticas sustentáveis, através da análise dos respetivos relatórios reportados pelas 

empresas deste sector. As Diretrizes GRI 3.1 (Global Reporting Initiative, 2011) foram selecionadas 

como base para categorizar as informações reunidas, após o estudo dos dados publicados pelas 

empresas da amostra, de modo a facilitar a análise e permitir estabelecer comparações entre as 

empresas.  

Foram selecionadas as diretrizes do GRI3.1 devido aos seguintes factos: as diretrizes do GRI 

fornecem uma estrutura para a elaboração de relatórios que incluem as três dimensões de 

sustentabilidade (a dimensão económica, ambiental e social) de uma organização (Global Reporting 

Initiative, 2011); estas diretrizes facultam uma estrutura flexível o suficiente para permitir que estas 

sejam adotadas por empresas com diferentes dimensões e de diferentes indústrias/sectores, 

incluíndo a indústria farmacêutica; e, dada a sua flexibilidade são comumente usadas por empresas 

para relatar e acompanhar a sua evolução face à sustentabilidade (Lozano & Huisingh, 2011).  

 

 

                                                           
2 O score é calculado a partir do CSA (Corporate Sustainability Assessment), que é o principal instrumento de 
RobecoSAM para identificar as empresas que estão melhor providas para identificar e responder às 
oportunidades e riscos emergentes resultantes de tendências globais de sustentabilidade. O CSA consiste numa 
análise anual do desempenho de sustentabilidade das empresas (mais de 2.000 empresas). A avaliação anual é 
baseado num questionário online apoiado por documentação da empresa (como por exemplo, Relatórios de 
Sustentabilidade, de Saúde e Segurança, Sociais, Financeiros ou outra documentação da companhia). Outras 
fontes são os relatórios dos media ou de stakeholders e outra informação pública disponível (RobecoSAM, 
2015b). 
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Tabela 2: Empresas do sector farmacêutico estudadas e respetivas principais fontes de dados. 

Dados da Organização Principais Fontes de Dados  

Nome País Títulos Tipo 

AbbVie EUA 

- 2014 Corporate Responsibility 
- 2014 Annual report on form 10-k 
- 2014 Environment and Safety 
Performance 

Não – GRI 

AstraZeneca Reino Unido 
AstraZeneca Annual Report and Form 20-
F Information 2014 

Não – GRI 

Bayer AG Alemanha Annual Report 2014 GRI - G3.1 

GlaxoSmithKline 
(GSK) 

Reino Unido  

- Annual Report 2014 
- Responsible Business Supplement 2014 
- GlaxoSmithKline Corporate 
Responsibility Report 2014 – 
Environmental Metrics (Detailed) 

Não – GRI*1 

Novo Nordisk Dinamarca - Novo nordisk annual report 2014 Não – GRI 

ROCHE  Suíça - Annual Report 2014 GRI - G4 

Sanofi França 
- 2014 Corporate Social Responsibility 
Report 
- FORM 20-F 2014 

GRI – G4 

*1 A GSK não tem por base o modelo do GRI na elaboração do seu relatório de sustentabilidade, mas tem criado 
um índice GRI (baseado no GRI3.1) para mostrar que aspetos das orientações são abordados no relatório. 

 

Das sete empresas da amostra em estudo, apenas três destas elaboram relatórios de 

sustentabilidade de acordo com o modelo do Global Reporting Initiative (GRI). As restantes quatro 

empresas têm divulgado as suas abordagens referentes ao seu desempenho ambiental, económico e 

social, quer através de divulgações em relatórios anuais e/ou de sustentabilidade ou outras 

publicações, como também, através dos websites das respetivas empresas (Tabela 2). Nestas 

empresas os dados analisados foram indutivamente categorizados e associados aos indicadores do 

GRI representativos de tal informação, respetivamente. Foram analisados os relatórios anuais e/ou de 

sustentabilidade referentes aos anos de 2010 a 2014 de modo a estabelecer comparações em 

relação aos indicadores quantitativos analisados.   

 

3.3 Principais objetivos estratégicos estabelecidos pelas empresas farmacêuticas para atingir 

a sustentabilidade  

A estratégia definida pelas empresas em estudo está alinhada com um crescimento rentável que irá 

aumentar o valor da empresa a longo prazo. As empresas dão especial importância: ao 

desenvolvimento de novos produtos e soluções com valor significativo para os seus utilizadores; a um 

aumento dos negócios e fortalecimento da presença comercial a nível global, particularmente nos 

mercados emergentes (AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2015a; Novo Nordisk, 

2014a; Sanofi, 2015b), por exemplo, a Ásia (Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2015a), a América Latina 

(Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2015a) e Japão (GlaxoSmithKline, 2015a); permitir um maior acesso 

aos produtos farmacêuticos superando barreiras de acessibilidade; e estabelecer uma base sólida 

para o crescimento futuro (Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2015a; Novo Nordisk, 2014a).  

Neste contexto a aplicação de práticas de negócios sustentáveis são essenciais para a 

viabilidade futura deste sector (Bayer, 2015). Desta forma, as empresas em estudo têm-se esforçado 
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para equilibrar os objetivos económicos com as exigências sociais e ambientais no desenvolvimento, 

fabricação e comercialização dos seus produtos.  

Uma prioridade identificada pelas empresas são os seus funcionários. Funcionários motivados 

são especialmente importantes para o bom desenvolvimento do negócio, assim, as empresas têm-se 

preocupado em criar ambientes de trabalho agradáveis e oportunidades de formação profissional e 

de progressão de carreira. Por outro lado, estudos demonstram também que estas empresas têm por 

objetivo de maximizar o potencial de uma força de trabalho talentosa e diversificada (AstraZeneca, 

2014b; Bayer, 2015; Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2015a; Sanofi, 2015b).  

Estas prioridades foram identificadas pelas empresas em estudo tendo como base questões que 

são importantes tanto para o seu sucesso empresarial como, também, para os seus stakeholders 

(AbbVie, 2015c; AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2015a; Novo Nordisk, 2014a; 

Roche, 2015a; Sanofi, 2015b).  

Contudo para alcançar a sustentabilidade de um sistema é necessário que se possa avaliar a 

realização da atuação das empresas e a sua evolução em direção à sustentabilidade. Para isso, 

neste estudo, foram identificados um conjunto de indicadores reportados pelas empresas 

(identificados com base nos indicadores do GRI) com o objetivo de descrever e mensurar o 

desempenho das cadeias de abastecimento no sector farmacêutico. Esses indicadores serão 

indicados posteriormente. 

 

3.4 Atividades críticas identificadas pelas empresas farmacêuticas   

As empresas deste sector estão expostas a um conjunto de eventos que podem afetar 

significativamente a concretização dos objetivos a que se propõem. Os potenciais riscos para a 

sustentabilidade do negócio foram identificados a partir da revisão de literatura dos relatórios de 

sustentabilidade à data presente, reportados pelas empresas farmacêuticas da amostra em estudo. 

Estes estão listados sem qualquer ordem de importância.  

- Pressão dos concorrentes e de produtos substitutos (medicamentos genéricos e/ou 

biossimilares): A forte concorrência de genéricos, de biossimilares e de medicamentos de marca 

para a mesma condição, comercializados por empresas farmacêuticas concorrentes, podem afetar 

adversamente as receitas e, consequentemente, os resultados operacionais. A escolha desses 

produtos por parte de médicos ou pacientes pode ocorrer devido a esses serem mais seguros, 

efetivamente comercializados, mais confiáveis, mais eficazes, mais fáceis de administrar ou por terem 

preços mais baixos (AbbVie, 2015a; AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; Novo Nordisk, 2014a; Roche, 

2012b; Sanofi, 2015b).  

- Direitos de propriedade intelectual: Falhas em garantir, de forma eficaz, a proteção dos direitos 

de propriedade intelectual, de modo a garantir a proteção do investimento feito em I&D e criação de 

valor a longo prazo. Esta situação deve-se à limitação ou a neutralização da proteção dos direitos de 

propriedade intelectual em determinados países. Com o termo ou perda desses direitos as empresas 

farmacêuticas poderão enfrentar a concorrência de produtos genéricos com preços mais baixos que 

podem, consequentemente, reduzir significativamente as vendas dessas empresas num curto espaço 
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de tempo (AbbVie, 2015a; AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2015a; Novo Nordisk, 

2014a; Roche, 2012b; Sanofi, 2015b). 

- Comércio ilegal de produtos farmacêuticos: Roubo, falsificação ou desvio de produtos 

farmacêuticos (produtos encontrados em mercados onde não são comercializados e/ou autorizados). 

Esta situação pode trazer riscos para a saúde dos utilizadores, como também, prejuízos financeiros e 

perda de confiança na integridade do produto, podendo afetar a reputação da empresa (AstraZeneca, 

2014b; GlaxoSmithKline, 2015a; Roche, 2012b; Sanofi, 2015b).  

- Incapacidade de atrair, contratar e reter mão-de-obra qualificada: A falta de funcionários 

altamente qualificados, especialmente aqueles que se encontram em posições de liderança, pode 

consequentemente enfraquecer os planos de sucessão, afetar a capacidade da empresa de cumprir 

os seus objetivos estratégicos e, em última análise, afetar os resultados operacionais (AstraZeneca, 

2014b; Roche, 2012b; Sanofi, 2015b). 

- Riscos relacionados com as tecnologias de informação (TI): Interrupções dos sistemas 

informáticos, deterioração ou perda de dados em caso de mau funcionamento do sistema e a 

divulgação de dados confidenciais, são alguns exemplos de riscos relacionados com as TI que 

podem prejudicar a reputação das empresas como também os resultados operacionais (AstraZeneca, 

2014b; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2015a; Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2012b; Sanofi, 2015b). 

- Insucesso comercial de novos produtos: O fracasso da investigação e do desenvolvimento de 

soluções de saúde diferenciadas que atendam às necessidades dos pacientes, as dificuldades no 

processo de comercialização e de distribuição de produtos farmacêuticos, atrasos no 

desenvolvimento e lançamento de novos produtos, incapacidade de obtenção de aprovações por 

entidades reguladoras ou concorrência de novos produtos aprovados para a mesma condição, podem 

afetar as receitas das vendas de novos produtos e, consequentemente, afetar os resultados 

operacionais (AbbVie, 2015a; AstraZeneca, 2014b; Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2012b; Sanofi, 

2015b).  

- Rutura da cadeia de abastecimento: Devido à complexidade técnica do sector, podem ocorrer 

interrupções no fornecimento por parte dos fornecedores, recalls de produtos ou perdas de stock 

devido a acontecimentos imprevistos, o que pode, consequentemente, reduzir as vendas, atrasar o 

lançamento de novos produtos ou afetar a imagem da empresa (AbbVie, 2015a; Bayer, 2015; 

GlaxoSmithKline, 2015a; Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2012b; Sanofi, 2015b). 

- Pressões governamentais: Pressões económicas, regulatórias e políticas, como por exemplo: 

controlos governamentais sobre os preços; termo na comparticipação de medicamentos ou de 

medicamentos em regimes de reembolso (AbbVie, 2015a; AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; Sanofi, 

2015b); aumento de políticas de contenção de custos relacionadas com despesas de saúde num 

contexto de desaceleração da economia; tendência dos governos e dos prestadores de cuidados de 

saúde privados para favorecer medicamentos genéricos (Sanofi, 2015b).  

- Condições políticas e socioeconómicas desfavoráveis: Em países sujeitos a instabilidade 

política e social (por exemplo, como resultado de guerras, terrorismo, governos instáveis ou revolução 

civil), podem ocorrer interrupções das cadeias de distribuição, afetação da oferta e da capacidade de 
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compra pelos clientes, o que pode, consequentemente, afetar os negócios e os resultados 

operacionais (AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; Roche, 2012b). 

- Aquisições e colaborações estratégicas que podem ser mal sucedidas: As empresas 

farmacêuticas podem, por exemplo: adquirir outras empresas; adquirir direitos de licença para 

tecnologias ou produtos; colaborações estratégicas para expandir o portfólio de produtos e a 

presença geográfica; ou dispor de ativos. Se a aquisições ou colaborações estratégicas forem mal 

sucedidas, as empresas podem envolver-se em despesas significativas, o que poderia afetar 

negativamente a rentabilidade do negócio (AbbVie, 2015a; AstraZeneca, 2014b; Roche, 2012b). 

- Terceirização: As empresas deste sector têm terceirizado várias operações dos seus negócios (por 

exemplo, pesquisa e desenvolvimento, sistemas de TI, recursos humanos, serviços de finanças e 

contabilidade, fabricação, distribuição, vendas e marketing). Falhas na prestação de serviços em 

tempo hábil, falta de um nível de qualidade exigido, bem como a ocorrência de falhas em manter a 

supervisão adequada, podem afetar a capacidade da empresa para cumprir os seus objetivos de 

negócio e a sua reputação (AbbVie, 2015a; AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 

2015a). Para além disso, as relações de colaboração para pesquisa e desenvolvimento podem dar 

origem a disputas sobre os direitos, obrigações e receitas das empresas e seus parceiros. Isso pode 

resultar na perda dos direitos de propriedade intelectual, retardar o desenvolvimento e venda de 

produtos e levar a longos processos judiciais (AbbVie, 2015a). 

- Falta de cumprimento de leis, normas e regulamentos: A falta de cumprimento de questões 

regulamentares relativas a boas práticas de fabricação ou de regulamentos de monitoramento de 

segurança dos produtos farmacêuticos (farmacovigilância) poderão levar à perda de aprovação 

desses produtos e interrupções na produção (AstraZeneca, 2014b). A falta de cumprimento dos 

direitos da concorrência, práticas de marketing, preços, bem como outras questões legais, normas e 

regulamentos podem resultar em processos judiciais movidos contra as empresas como também, 

afetar os negócios, a reputação da empresa e os resultados operacionais (Bayer, 2015; 

GlaxoSmithKline, 2015a; Sanofi, 2015b).  

- Mudanças na legislação: Todos os aspetos do negócio neste sector, incluindo a investigação e 

desenvolvimento, fabricação, marketing, preços ou vendas estão sujeitas a legislação e 

regulamentação extensa. Logo, mudanças nas leis ou em requisitos regulamentares pode ter um 

efeito adverso sobre os negócios (AbbVie, 2015a; Roche, 2012b; Sanofi, 2015b). 

- Segurança ocupacional e ambiental: Falhas na fabricação e manipulação de materiais perigosos, 

bem como no armazenamento e transporte de matérias-primas, produtos e resíduos, expõe as 

empresas deste sector a diversos riscos como, por exemplo, incêndios e/ou explosões, ruturas nos 

tanques de armazenamento, descargas e/ou libertação de substâncias tóxicas para o meio ambiente. 

Estas falhas operacionais podem causar danos pessoais, materiais e contaminação ambiental, o que 

pode resultar no encerramento das instalações afetadas e/ou a imposição de sanções civis ou penais. 

Estes eventos podem reduzir significativamente a produtividade e rentabilidade de uma unidade de 

fabricação e afetar adversamente os resultados operacionais e a reputação da empresa 

(AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2015a; Roche, 2012b; Sanofi, 2015b).  
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- Catástrofes naturais ou provocadas pelo homem: Catástrofes de origem natural ou provocadas 

pelo homem (por exemplo, explosões, terramotos ou inundações) em regiões de atuação das 

empresas podem causar destruição ou interrupção das operações e capacidade de produção o que, 

consequentemente, poderia ter um efeito adverso sobre os negócios e resultados operacionais 

(Bayer, 2015; Roche, 2012b; Sanofi, 2015b). 

- Não cumprimento de prioridades estratégicas: Não conseguir identificar com sucesso 

oportunidades de negócios externos; não obter os benefícios previstos de investimentos estratégicos; 

ou falhas em implementar com sucesso as estratégias de negócios. Estes exemplos podem 

prejudicar o cumprimento de metas ou expectativas financeiras, a reputação da empresa e os 

resultados operacionais (AstraZeneca, 2014b; Sanofi, 2015b). 

- Riscos financeiros: São por exemplo, as flutuações das taxas de câmbio, flutuações das taxas de 

juro, riscos decorrentes de variações de preços de mercado e risco de crédito ou de liquidez 

(AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2012b; Sanofi, 2015b).  

Todos estes riscos podem comprometer tanto a reputação como também a sustentabilidade 

destas cadeias de abastecimento. Desta forma, as empresas são desafiadas a adquirir e a 

desenvolver capacidades de modo a gerir esses riscos e a responder às exigências de 

sustentabilidade. Além de limitar os riscos da cadeia de abastecimento, uma estratégia de gestão da 

cadeia de abastecimento bem-sucedida também pode ajudar as empresas a deter oportunidades 

para a criação de vantagens competitivas (RobecoSAM, 2013). 

 

3.5 Indicadores de sustentabilidade reportados pelas empresas da amostra segundo as 

diretrizes do GRI 

Após a recolha, organização e análise das informações de sustentabilidade segundo o modelo do 

GRI, foram identificados os indicadores económicos, ambientais e sociais reportados por todas as 

empresas da amostra e foram identificadas práticas sustentáveis aplicadas pelas empresas deste 

sector referentes a esses indicadores.  

 

3.5.1 A utilização dos indicadores económicos do GRI  

Na dimensão económica todos os indicadores foram divulgados pelo menos uma vez pelas empresas 

em estudo, contudo apenas os indicadores EC1 ("Valor económico direto gerado e distribuído, 

incluindo receitas, custos operacionais, remuneração dos trabalhadores, doações e outros 

investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos a investidores e governos"), EC3 

("Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios definidos pela organização") e EC8 

("Desenvolvimento e impacto dos investimentos em infraestruturas e serviços que visam 

essencialmente o benefício público através de envolvimento comercial, em géneros ou pro bono") 

foram relatados por todas as cadeias de abastecimento (Tabela 3). Estes indicadores são analisados 

de seguida. 

 

 

 



 
31 

 

Tabela 3: Indicadores Económicos reportados por cada empresa farmacêutica. 

Indicador 
Gri  

Organizações 

GRI Não – GRI 

 Roche Bayer Sanofi GSK Novo Nordisk AbbVie AstraZeneca 

EC1 √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ 

EC2 √√ √ √ √ √ √ - 

EC3 √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ 

EC4 - √√ - √√ √√ √√ √√ 

EC5 - √√ - - √√ - - 

EC6 - √ √ √√ √ - - 

EC7 √ √√ - √√ √ - - 

EC8 √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ 

EC9 √√ - √√ √√ √√ √√ √√ 

Legenda: √√ reportado; √ parcialmente reportado; - Não Reportado. 

 

 Indicador económico EC1 

Neste indicador foi avaliado o volume de vendas e prestação de serviços, os resultados 

líquidos e os resultados operacionais de modo a estabelecer uma comparação entre as empresas em 

estudo. No que diz respeito ao desempenho financeiro, as empresas em estudo têm testemunhado 

variações entre os anos de 2010 e 2014. Nos últimos anos, em geral, as empresas farmacêuticas 

apresentam variações no valor económico direto gerado proveniente das vendas e prestação de 

serviços (Figura 9). Verifica-se que apenas a Novo Nordisk, a Bayer e a AbbVie verificam um 

aumento significativo do volume de negócios ao longo dos anos, com aumentos entre os 17% e 32% 

em comparação a 2010 e 5% e 6% em comparação ao ano anterior do último relatório reportado 

(AbbVie, 2015a; AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; Glaxosmithkline, 2013; GlaxoSmithKline, 2015a; 

Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2014, 2015a; Sanofi, 2014b, 2015a).  

 

Figura 9: Variação do volume de vendas e prestação de serviços reportado por cada empresa farmacêutica em 

comparação ao ano de 2013 e ao ano de 2010.  

 

Têm existido variações no volume de negócios ao longo dos anos, especialmente a GSK, que 

tem vindo a apresentar uma diminuição nas vendas. Uma queda nas vendas de produtos 

estabelecidos devido à competição com genéricos, interrupções no fornecimento e pressões sobre os 

preços estabelecidos pelos governos, são algumas das causas reportadas pelas empresas para a 
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diminuição das vendas que se verifica em alguns anos (AstraZeneca, 2012; GlaxoSmithKline, 2015a; 

Sanofi, 2014b, 2015a).  

Ao analisar os resultados operacionais e os resultados líquidos, em geral, verificou-se uma 

diminuição desses resultados em relação ao ano de 2013. Destaca-se a Bayer, a Novo Nordisk e a 

Sanofi com um aumento dos resultados operacionais e líquidos, estando em conformidade com o 

aumento das vendas e prestação de serviços verificado anteriormente. Verificou-se a mesma 

tendência ao comparar com os resultados relativos ao ano de 2010, com a exceção da Roche, da 

GSK (mas neste último, apenas se verificou em relação aos resultados líquidos) e da Sanofi (mas 

neste último, ocorreu uma diminuição de ambos os resultados) (Figura 10 e 11) (AbbVie, 2013, 

2015a; AstraZeneca, 2012, 2014b; Bayer, 2012, 2015; Glaxosmithkline, 2013; GlaxoSmithKline, 

2015a; Novo Nordisk, 2011, 2014a; Roche, 2012a, 2015c; Sanofi, 2012b, 2014b, 2015a). Verifica-se 

também que, apesar do aumento das vendas e prestação de serviços, a AbbVie apresenta uma 

diminuição dos resultados líquidos e operacionais, que resulta do aumento do valor económico 

distribuído, especialmente em investigação e desenvolvimento, e em vendas, despesas gerais e 

administrativas. 

 

 

Figura 10 e 11: Variação dos resultados operacionais (esquerda) e dos resultados líquidos (direita) reportados 

por cada empresa farmacêutica.  

 

 Indicador económico EC3 

Em relação ao indicador EC3, as empresas têm concedido pensões e outros planos de 

benefícios pós-emprego. Em geral, tem-se verificado um aumento das obrigações em benefícios para 

os trabalhadores. Ao comparar com o ano de 2010, quase todas as empresas verificaram um 

aumento, exceto a AstraZeneca e a GSK com uma diminuição de 4% e 27%, respetivamente3. Ao 

comparar com o ano de 2013, apenas a Bayer e a Sanofi verificaram uma diminuição de 12% e 23%, 

respetivamente, tendo as restantes empresas verificado um aumento entre os 6% e 58% (AbbVie, 

2015a; AstraZeneca, 2012, 2014b; Bayer, 2012, 2015; Glaxosmithkline, 2013; GlaxoSmithKline, 

2015a; Novo Nordisk, 2011, 2014a; Roche, 2015c, 2012a; Sanofi, 2012b, 2015a). 

 

                                                           
3 A Abbvie não apresenta resultados relativos a obrigações referentes a benefícios dos trabalhadores para o ano 
de 2010.  
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 Indicador económico EC8 

As empresas farmacêuticas também têm-se preocupado com o desenvolvimento económico 

local das comunidades onde atuam, tal que, durante o ano de 2014, as empresas investiram tanto 

com recursos financeiros como humanos. Desta forma as empresas farmacêuticas têm vindo a 

desenvolver iniciativas que visam o benefício da sociedade, que incluem: investimentos (Bayer, 2015; 

GlaxoSmithKline, 2014c) criação de emprego local (AbbVie, 2014c; GlaxoSmithKline, 2014c; Roche, 

2015a; Sanofi, 2014b); criação de programas que visam a formação e educação na área da saúde 

para as comunidades locais (AbbVie, 2014c; AstraZeneca, 2015a; GlaxoSmithKline, 2014c; Sanofi, 

2014b); implementação de locais de produção mais próximos dos pacientes (AbbVie, 2014c; 

GlaxoSmithKline, 2014c; Roche, 2015a; Sanofi, 2014b); e investimentos no reforço de infraestruturas 

de saúde (AbbVie, 2014c; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2014a). Para além disso, nos 

últimos anos, este sector tem demonstrado o compromisso para com as comunidades locais. Tal é 

exemplificado pelos investimentos nas seguintes iniciativas: programas de acesso à saúde (AbbVie, 

2014c; AstraZeneca, 2015a; Roche, 2015a; Sanofi, 2015a); campanhas de sensibilização e rastreio 

junto das comunidades (AstraZeneca, 2015a; Novo Nordisk, 2014a); formação de profissionais de 

saúde (AbbVie, 2014c; AstraZeneca, 2015a; GlaxoSmithKline, 2014c); e respostas a emergências 

humanitárias, como por exemplo catástrofes naturais (Bayer, 2015; Roche, 2015a). De modo a 

maximizar o impacto do apoio, as empresas deste sector têm criado parcerias com organizações 

locais e globais e incentivando os seus funcionários a participar em programas de voluntariado 

(AbbVie, 2014c; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2014a; Sanofi, 2015a). 

Exemplos concretos destas iniciativas são referidos em reposta ao indicador SO1. 

 

3.5.2 A utilização dos indicadores ambientais do GRI  

Em relação aos indicadores ambientais, seis destes indicadores foram relatados por todas as 

corporações (ver Tabela 4): EN8 (“Consumo total de água, por fonte”), EN16 (“Totalidade das 

emissões de gases causadores do efeito de estufa, por peso”), EN17 (“Outras emissões relevantes e 

indiretas de gases com efeito de estufa, por peso”), EN18 ("Iniciativas para reduzir as emissões de 

gases de efeito estufa e as reduções obtidas”), EN22 (“Quantidade total de resíduos, por tipo e 

método de eliminação”) e EN26 (“Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e 

serviços e o grau de redução do impacto”) foram selecionados por todas as empresas em estudo. 

Estes indicadores são analisados de seguida. 
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Tabela 4: Indicadores Ambientais reportados pelas empresas farmacêuticas em estudo. 

Indicador 
Gri  

Organizações 

GRI Não – GRI 

 Roche Bayer Sanofi GSK Novo Nordisk AbbVie AstraZeneca 

EN1 √ √ √ √√ √√ - √ 

EN2 - - √ √ √ - √ 

EN3 √√ √√ √√ √√ √√ √ - 

EN4 √ √√ - √√ - √ - 

EN5 √√ √√ - √√ √√ √√ - 

EN6 √√ √√ - √√ - √√ √ 

EN7 √√ - √√ √ √ √ - 

EN8 √√ √√ √√ √√ √√ √ √ 

EN9 - √√ √√ √√ √√ - - 

EN10 √√ √√ - √√ - - - 

EN11 - √ √ - √ - - 

EN12 √ √√ √√ √√ √√ - √√ 

EN13 √√ - √ - - - - 

EN14 - √√ √ √√ - - - 

EN15 - - √ - - - - 

EN16 √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ 

EN17 √√ √√ √√ √√ √ √ √√ 

EN18 √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ 

EN19 √√ √√ √√ √√ - - √√ 

EN20 √√ √√ √√ - √√ √√ √ 

EN21 √√ √√ √√ √ - √ √ 

EN22 √√ √√ √√ √√ √√ √ √ 

EN23 √√ √√ √ √√ √√ - - 

EN24 √ - √ √√ √ - - 

EN25 - - √ - - - - 

EN26 √ √√ √√ √√ √√ √ √√ 

EN27 √ √ √ √√ √ - - 

EN28 √√ √√ √√ √√ √ - - 

EN29 √ √√ √√ √√ - - √√ 

EN30 √√ - √√ - - √ √ 

Legenda: √√ reportado; √ parcialmente reportado; - Não Reportado. 

 

As empresas farmacêuticas em estudo têm demonstrado preocupação com a gestão 

ambiental ao longo do ciclo de vida dos seus produtos, desde a investigação e desenvolvimento até à 

sua eliminação. Desta forma, têm desenvolvido medidas de modo a minimizar o impacto ambiental 

das operações e encontrar formas inovadoras para otimizar o desempenho energético, o que permite, 

consequentemente, tirar benefícios tanto para o meio ambiente como também permite economizar os 

gastos associados ao aumento da eficiência (AbbVie, 2015k; Bayer, 2015).  

 Indicador ambiental EN3 

Todas as empresas da amostra têm demonstrado preocupação e interesse pelo consumo 

eficiente de energia. Ao analisar o consumo de energia pelas empresas em estudo verificou-se que a 

maioria das empresas apresentou uma diminuição do consumo em comparação ao ano de 2013, com 

uma diminuição de 1% a 7%. Apenas a Abbvie e a Bayer verificaram um aumento, tendo esta última 

atingindo valores semelhantes ao ano de 2010 (-0,5% que no ano de 2010), apesar de nos últimos 
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anos ter conseguido diminuir o seu consumo. Esta situação verificou-se devido ao aumento da 

produção. Contudo, é possível identificar aumentos de eficiência energética de 7% e 2% em 

comparação ao ano de 2013 e 19% e 10,7% comparando com o ano de 2010, respetivamente. Em 

comparação ao ano de 2010, as empresas reportaram uma diminuição (entre 0,5% a 10%), exceto a 

Novo Nordisk (+13% que no ano de 2010)4 (AbbVie, 2014a; Abbvie, 2015a; Bayer, 2015; 

GlaxoSmithKline, 2014a, 2015b; Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2015a; Sanofi, 2014a, 2015a).  

 Indicadores ambientais EN16, EN17 e EN18 

As emissões totais, diretas e indiretas de Gases com Efeito de Estufa (GEE) provêm de 

emissões geradas a partir da geração de energia proveniente de fontes que pertencem ou são 

controladas pela entidade relatora (energia direta – Scope 1), de emissões provenientes da geração 

de energia produzida externamente, mais precisamente de energia elétrica, vapor e aquecimento 

(energia indireta – Scope 2) e da energia ligada a atividades de transporte em veículos não 

pertencentes ou controladas pela entidade relatora, a atividades terceirizadas, a eliminação de 

resíduos, etc. (energia indireta – Scope 3) (Greenhouse Gas Protocol, 2015). As empresas 

reportadas regem-se pelo Greenhouse Gas (GHG) Protocol, o que desta forma categoriza essas 

emissões em diretas e indiretas e em três scopes.  

A maioria das empresas demonstraram um aumento das emissões de gases de efeito de 

estufa em comparação ao ano de 2013, entre 2% a 10%, exceto a Sanofi, a Novo Nordisk e a Roche 

com uma diminuição de 3% no caso da Sanofi e da Novo Nordisk e 8% no caso da Roche. Contudo, 

ao comparar com o ano de 2010, apenas a Sanofi, a Roche e a Abbvie verificaram uma diminuição 

das emissões de 10%, 14% e 9%, respetivamente, tendo as restantes empresas verificado um 

aumento entre 2% e 12% (AbbVie, 2014a; Abbvie, 2015a; AstraZeneca, 2012, 2014b; Bayer, 2015; 

GlaxoSmithKline, 2014a, 2015b; Novo Nordisk, 2011, 2014a; Roche, 2015a; Sanofi, 2014a, 2015a). 

Em relação às emissões indiretas, não foi possível estabelecer uma comparação, uma vez que as 

empresas avaliam este parâmetro de modo diferente. 

As emissões atmosféricas são causadas principalmente pela produção e consumo de 

energia. Logo, uma maior eficiência energética ajuda a reduzir os custos e as emissões. Desta forma, 

têm-se introduzido iniciativas, implementadas pelas empresas deste sector, de modo a diminuir o 

consumo de energia e a reduzir a emissão de gases com efeito de estufa, permitindo reduzir os 

custos e aumentar o valor de reputação. Algumas destas iniciativas centram-se: na melhoraria da 

eficiência energética através da implementação de medidas de poupança de energia, em edifícios e 

equipamentos (AbbVie, 2015k; AstraZeneca, 2014b, 2015i; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; 

Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2015a; Sanofi, 2015a), como por exemplo, criação de programas de 

formação de poupança da energia, de modo que todos os funcionários possam tomar parte na 

redução das emissões (Sanofi, 2015a) ou otimização a luz natural (AstraZeneca, 2015i), atualização 

dos equipamentos com substituições por equipamentos de alta eficiência, recuperadores de calor e 

controles de iluminação (Abbvie, 2015c), isolamento de edifícios (Bayer, 2015); procurar comprar 

materiais de baixo impacto ambiental, incluindo equipamentos de refrigeração, de modo a reduzir a 

                                                           
4A AstraZeneca não foi incluída nesta análise, uma vez que apesar de demonstrar importância para este tema, 
valores referentes ao consumo de energia encontram-se desatualizados, tendo apenas reportado ate ao ano de 
2012.  
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utilização de refrigerantes halogenados que podem permanecer na atmosfera por um longo período 

de tempo (Bayer, 2015; Roche, 2015a). 

Destacam-se também outras iniciativas, como por exemplo:  

o Aderir a fontes alternativas de energia, como o uso de energias renováveis (AbbVie, 2015k; 

GlaxoSmithKline, 2014c; Roche, 2015a; Sanofi, 2015a);  

o Utilizar o transporte de medicamentos por via marítima e ferroviária em vez de via aérea 

(Novo Nordisk, 2014a; Sanofi, 2015a) e rodoviário (Sanofi, 2015a); reduzir o impacto 

ambiental das viagens de negócios incentivando a utilização de meios ecológicos de 

transporte (AstraZeneca, 2015i; Sanofi, 2014a) e reduzir o número de viagens, através da 

implementação de sistemas de voz e vídeo (Bayer, 2015; Novo Nordisk, 2014a); 

o Incentivar a utilização de meios de transporte mais eficientes por parte dos funcionários 

(Bayer, 2015; Roche, 2015a), incluindo carros híbridos ou mais eficientes e instalação de 

carregadores de veículos elétricos disponíveis aos funcionários (Roche, 2015a);  

o Minimização de emissões utilizando equipamentos de redução de liberação de compostos 

orgânicos voláteis (VOC’s) que inclui, por exemplo, o uso de purificadores de gases de 

combustão para reduzir óxidos de nitrogénio e dióxido de enxofre (Roche, 2015a) e sistemas 

de condensação de solventes, oxidação catalítica (Roche, 2015a);  

o Desenvolver produtos e soluções que ajudam a poupar recursos e economizar energia, 

(AstraZeneca, 2015i; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c) como por exemplo o uso de 

inaladores com um design inteligente (por exemplo, inaladores de dose fixa) para os 

pacientes, uma vez que os inaladores usam um propulsor de hidrofluoralcano (HFA) que 

afetam a “pegada” de carbono (GlaxoSmithKline, 2014c); a instalação de um sistema de 

reciclagem de inaladores, após a utilização pelos pacientes, permitindo reduzir os resíduos 

enviados para aterro e evitar que o gás propulsor restante dos inaladores seja lançado como 

gás de efeito estufa (GlaxoSmithKline, 2014c);  

o Auditorias e parcerias com os principais fornecedores (AbbVie, 2015k; AstraZeneca, 2015i; 

GlaxoSmithKline, 2014c). 

Dentro do uso de energias renováveis, destaca-se o uso de fontes renováveis de energia 

geotérmica (Sanofi, 2015a), eólica (Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Sanofi, 2015a), solar 

(Roche, 2015a) e biomassa para geração de calor (Sanofi, 2015a). 

 Indicador ambiental EN8 

As indústrias deste sector dependem de fontes confiáveis de água de alta qualidade (Roche, 

2015a), contudo têm enfrentado riscos e desafios industriais associados a recursos hídricos, como a 

falta de disponibilidade de água ou a disponibilidade de água imprópria para utilização (AstraZeneca, 

2015p).  

Em relação ao consumo de água, nas empresas em estudo foi possível verificar uma 

diminuição do consumo na maioria das empresas, entre os 6% a 26% ao comparar com o ano de 

2010 sendo que a GSK, a Bayer, a AstraZeneca e Sanofi verificaram os melhores resultados. 

Verificou-se a mesma diminuição em relação ao ano de 2013, exceto a AstraZeneca que verificou um 

pequeno aumento de 3% (AbbVie, 2014a; Abbvie, 2015a; AstraZeneca, 2012; AstraZeneca, 2014b; 
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Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014a; GlaxoSmithKline, 2015b; Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2014, 

2015a; Sanofi, 2014a, 2015a). A Novo Nordisk foi a única empresa a verificar uma subida significativa 

no consumo (+31% e +9% em comparação ao ano de 2010 e 2013, respetivamente), devido ao 

aumento da produção e aos elevados requisitos internos em relação à qualidade da água utilizada na 

produção (Novo Nordisk, 2014a).  

As iniciativas introduzidas pelas empresas de modo a reduzir o consumo de água centram-se: 

o Conservação e o uso eficiente dos recursos hídricos (AbbVie, 2015k; AstraZeneca, 2014b; 

Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2015a; Sanofi, 2014a), 

com particular incidência em áreas com escassez de água (AstraZeneca, 2015i; Bayer, 2015; 

Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2015a; Sanofi, 2014a);  

o Desenvolvimento de planos de conservação de água de modo reduzir o consumo (AbbVie, 

2015k; AstraZeneca, 2014b, 2015i; Roche, 2015a; Sanofi, 2014a);  

o Reciclagem ou reutilização da água (Abbvie, 2015c; Bayer, 2015; Roche, 2015a; Sanofi, 

2014a); 

o Monitorização local e auditorias sistemáticas de modo a determinar se as medidas 

implementadas estão em vigor (Bayer, 2015) e identificar novas oportunidades de reduzir o 

consumo (AbbVie, 2015k; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Sanofi, 2015a);  

o Redução do impacto de água em toda a cadeia de abastecimento de modo a melhorar os 

resultados (GlaxoSmithKline, 2014c), o que inclui a sensibilização das comunidades para a 

conservação e o uso eficiente dos recursos (GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2014a) 

e, também, medir o impacto ambiental das atividades externas e garantir que os fornecedores 

têm metas ambientais adequadas para reduzir os seus impactos hídricos (AstraZeneca, 

2014b; GlaxoSmithKline, 2014c).  

A água é utilizada para processos de produção ou para fins de resfriamento de circuitos 

(maior percentagem) (Bayer, 2015; Roche, 2015a). As empresas deste sector, em atividades de 

produção, reutilizam a água, por exemplo, através de ciclos de resfriamento em circuito fechado, 

reutilização de águas residuais tratadas, a recirculação de condensados (Bayer, 2015) e sistemas de 

recuperação de água da chuva (AstraZeneca, 2015i). Posteriormente a água descartada pode ser 

libertada por evaporação, ou enviada para tratamento de água, ou ainda, libertada diretamente para o 

meio ambiente (Bayer, 2015). 

 Indicador ambiental EN22 

Em relação à produção de resíduos, as empresas têm desenvolvido iniciativas de modo a 

reduzir os resíduos provenientes tanto da sua produção como da sua cadeia de abastecimento, 

tentando evitar o envio de resíduos para aterros, e focando-se em alternativas, como a sua 

reutilização sempre que possível, a reciclagem de resíduos, bem como a geração de energia a partir 

de resíduos através da inceneração destes (Abbvie, 2015c; AstraZeneca, 2014b; AstraZeneca, 2015i; 

Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2015a; Sanofi, 2014a). A 

redução de resíduos perigosos é outra preocupação deste sector, devido à natureza dos produtos 

farmacêuticos que gera uma grande quantidade destes resíduos (Abbvie, 2015c; AstraZeneca, 

2014b; AstraZeneca, 2015i; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Roche, 2015a; Sanofi, 2015a).  
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 Na maioria das empresas em estudo verificou-se um aumento na produção de resíduos entre 

10% a 40%, em comparação ao ano de 2010, contudo a AstraZeneca e a GSK apresentaram uma 

diminuição de 24% e 11%, respetivamente. Ao comparar com o ano de 2013, verifica-se a mesma 

tendência, com um aumento entre 7% a 34%, em comparação ao ano de 2013, contudo, neste caso, 

a Abbvie e a GSK apresentaram uma diminuição de 13% e 4%, respetivamente (AbbVie, 2014a; 

Abbvie, 2015a; AstraZeneca, 2012; AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014a; 

GlaxoSmithKline, 2015b; Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2014, 2015a; Sanofi, 2012a, 2015a). 

Verificam-se variações nos últimos anos devido, principalmente, a flutuações na produção de 

resíduos das atividades de construção e demolição (Bayer, 2015; Roche, 2015a; AbbVie, 2014a). 

 Indicador ambiental EN26 

As empresas deste sector têm vindo a desenvolver investigações sobre os efeitos a longo 

prazo dos seus produtos no meio ambiente e a trabalhar para melhorar o perfil ambiental dos seus 

medicamentos, o que demonstra a preocupação em preservar o meio ambiente para as gerações 

futuras e ao mesmo tempo proteger o negócio contra eventuais riscos financeiros e de reputação a 

longo prazo (AstraZeneca, 2015i; AstraZeneca, 2015l; Bayer, 2015; Novo Nordisk, 2015a; Roche, 

2015a; Sanofi, 2015a). 

A presença de vestígios de produtos farmacêuticos no meio ambiente resulta, principalmente, 

da excreção através de processos metabólicos seguintes do uso normal pelo paciente, e entra no 

ambiente através do sistema de tratamento de esgoto ou também através da eliminação inadequada 

de medicamentos não utilizados (AstraZeneca, 2015i; AstraZeneca, 2015l; Bayer, 2015; Roche, 

2015a; Sanofi, 2015a).  

Embora a maioria dos produtos farmacêuticos encontrados no meio ambiente resultam da 

utilização pelo paciente, estes também podem ser eliminados para o ambiente através de descargas 

industriais. De modo a garantir que as descargas provenientes da produção são seguras, as 

empresas têm vindo a implementar planos de monitoramento e avaliação de efluentes, de modo a 

verificar a concentração em compostos ativos (AstraZeneca, 2015i; Sanofi, 2015a). Destaca-se 

também o tratamento de águas residuais para limitar a descarga potencial de produtos farmacêuticos 

e outros produtos químicos no meio ambiente (Abbvie, 2015c; AstraZeneca, 2015i; Novo Nordisk, 

2014a; Sanofi, 2015a), como por exemplo através de técnicas biológicas como adsorção assim como 

outras técnicas (osmose reversa ou nanofiltração) para remover ingredientes farmacêuticos ativos de 

águas residuais (Bayer, 2015; Sanofi, 2015a). Algumas empresas farmacêuticas em estudo têm vindo 

a desenvolver programas de retorno de medicamentos não utilizados para destruição bem como, 

também, a educar os utilizadores sobre orientações e opções adequadas de eliminação desses 

medicamentos (AstraZeneca, 2015i; AstraZeneca, 2015l; Sanofi, 2015a); a aplicação dos princípios 

da química verde nos processos de fabricação (AstraZeneca, 2015i). As empresas também têm vindo 

a participar em programas de investigação científica de modo a compreender o potencial dos seus 

compostos ativos no meio ambiente (Bayer, 2015; Sanofi, 2015a). 

Os níveis de resíduos detetados no ambiente associado a produtos farmacêuticos são 

geralmente baixos e não são suscetíveis de constituir um risco para a saúde humana (Bayer, 2015; 

Roche, 2015a). Isto também é confirmado pelo mais recente relatório da OMS sobre a presença de 
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produtos farmacêuticos em água potável (World Health Organization, 2012). Em termos de impacto 

potencial no ambiente, os efeitos de curto prazo sobre os ecossistemas aquáticos são improváveis 

considerando as baixas concentrações de fármacos encontrados na água, no entanto, têm sido 

identificados efeitos potenciais a longo prazo, especialmente em certas classes de produtos 

farmacêuticos, tais como substâncias hormonais e antibióticos (Roche, 2015a; Sanofi, 2015a). Por 

exemplo, apesar das baixas concentrações nas águas residuais, foram observados efeitos de 

estrogénios nos organismos aquáticos, fazendo com que provoque a feminização de peixes (Novo 

Nordisk, 2015a). Desta forma, é necessário mais pesquisas sobre os efeitos desses produtos a longo 

prazo (World Health Organization, 2012). 

 

 

3.5.3 A utilização dos indicadores sociais do GRI  

No caso dos indicadores sociais, foram relatados por todas as corporações indicadores a nível dos 

Práticas Laborais e Trabalho Condigno (LA), Direitos Humanos (HR), Sociedade (SO) e 

Responsabilidade pelo Produtos (PR).  

 

3.5.3.1 Práticas Laborais e Trabalho Condigno 

No aspeto "Práticas Laborais e Trabalho Condigno" foram relatados (Tabelas 5) os indicadores LA1 

("Mão de obra total, por tipo de emprego, por tipo de contrato de trabalho, por região, segmentada por 

género"), LA7 ("Percentagens de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absentismo e óbitos 

relacionados com o trabalho, por região e por género"), LA8 ("Programas de educação, formação, 

aconselhamento, prevenção e controlo de risco, em curso, para garantir assistência aos 

trabalhadores, às suas famílias ou aos membros da comunidade afetados por doenças graves"), 

LA11 ("Programas para a gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a 

continuidade da empregabilidade dos trabalhadores e a gestão final de carreira") e LA13 

("Composição dos órgãos de governação e discriminação dos trabalhadores por categoria, de acordo 

com o género, a faixa etária, as minorias e outros indicadores de diversidade"). Estes indicadores são 

analisados de seguida. 
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Tabela 5: Indicadores Sociais no aspeto “Práticas Laborais e Trabalho Condigno” reportados por cada empresa 

farmacêutica. 

Indicador 
Gri  

Organizações 

GRI Não – GRI 

 Roche Bayer Sanofi GSK Novo Nordisk AbbVie AstraZeneca 

LA1 √ √√ √ √√ √√ √ √ 
LA2 √ √ √ - √ - √√ 
LA3 √√ - - √√ √ - - 
LA4 √√ √√ √√ - √√ - - 
LA5 √√ √√ - - - - - 
LA6 √√ - - - √√ - - 
LA7 √√ √ √ √√ √√ √ √ 
LA8 √√ √√ √ √√ √√ √√ √√ 
LA9 √√ - - - √√ - - 

LA10 √ √ √ √√ √ - - 
LA11 √√ √√ √ √√ √√ √√ √√ 
LA12 √ √√ √√ - √√ - - 
LA13 √ √ √ √√ √ √ √√ 
LA14 √ √ - - - - - 
LA15 - √√ - - - - - 

Legenda: √√ reportado; √ parcialmente reportado; - Não Reportado. 

 

No sector farmacêutico, os funcionários são o ativo mais importante, uma vez que a indústria 

farmacêutica é uma indústria sustentada pelo conhecimento. Uma estratégia avançada de gestão de 

capital humano, que oferece aos funcionários oportunidades de progressão na carreira, incentivos 

adequados para um bom desempenho e um ambiente de trabalho compensador contribui para a 

satisfação dos trabalhadores. Por sua vez, uma força de trabalho motivada contribui para a 

capacidade da empresa para inovar, o que tem um impacto positivo sobre as receitas (RobecoSAM, 

2014).  

 Indicador social LA1 

A maioria das empresas em estudo demonstrou, nos seus relatórios, um aumento no número 

de trabalhadores, em comparação com ano anterior ao último relatório reportado (AbbVie, 2015a; 

Abbvie, 2015a; AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2015g; Sanofi, 

2014b, 2015a), exceto a GSK, que no ano 2014 teve uma diminuição de 1530 trabalhadores (-2%) 

em comparação ao ano 2013 (GlaxoSmithKline, 2015a). O mesmo se verificou em comparação ao 

ano de 2010, mas neste caso apenas a AstraZeneca apresentou um pequena diminuição de 6%. O 

aumento do número de trabalhadores que se tem verificado deve-se ao igual aumento da 

produtividade e da expansão das operações internacionais, mais precisamente, em mercados 

emergentes (AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; Novo Nordisk, 2014a).  

 Indicador social LA7 

O absenteísmo devido a acidentes de trabalho e doenças profissionais tem um impacto 

negativo sobre a empresa. Desta forma, proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável 

para os funcionários é, portanto, uma prioridade (RobecoSAM, 2014). Assim, as empresas têm 

adotado uma abordagem preventiva, procurando evitar acidentes e minimizar a exposição a agentes 

nocivos como, também, têm desenvolvido programas para os funcionários de modo a incentivá-los a 
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melhorar a sua própria saúde e bem-estar. Ao analisar a taxa de global de dias perdidos devido a 

doença ou acidentes de trabalho, em todas as empresas em análise é possível verificar que existe 

uma diminuição desde 2010 de 10% a 37%. A mesma tendência verificou-se ao comparar com o ano 

de 2013 (diminuição entre os 4% e 24%), exceto a Sanofi que verificou um aumento de 16%. Em 

geral, o número de acidentes mortais tem variado ao longo dos anos, contudo, no último ano, a Bayer 

destaca-se com o maior número de acidentes mortais (4 casos foram reportados no ano de 2014, 

sendo o valor mais elevado desde o ano de 2010) (AbbVie, 2014a; Abbvie, 2015a; AstraZeneca, 

2014b; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2015g; Sanofi, 2014b, 

2015a). 

Em termos globais, as principais causas reportadas por algumas empresas da amostra foram 

deslizamentos e quedas (Roche, 2015a), distúrbios músculo-esqueléticos (Roche, 2015a; Sanofi, 

2015a), erros ligados a comportamentos (Bayer, 2015) e a sinistralidade rodoviária dos quais a 

maioria das vezes provêm os acidentes fatais (AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 

2014c; Novo Nordisk, 2011; Roche, 2015a). 

 Indicador social LA8 

As empresas em estudo nos últimos anos têm apoiado ativamente a saúde e segurança dos 

funcionários e têm estabelecido metas realistas e projetos com o objetivo de diminuir o número de 

acidentes, minimizando o número de dias de trabalho perdidos dos funcionários devido a acidentes e 

doenças ocupacionais. De forma a atingir estes objetivos, as empresas têm identificado e avaliado 

riscos ocupacionais e desenvolvido metodologias e iniciativas para a prevenção desses risco e a 

proteção dos trabalhadores, que centram-se: na criação de comités e workshops sobre saúde e 

segurança para os que exercem atividades técnicas em áreas de produção, laboratórios, oficinas e 

armazéns, e em muitos outros locais de acordo com os níveis de risco (Bayer, 2015; Roche, 2015a); 

disponibilidade de exames, serviços médicos, prestação de aconselhamento sobre assuntos de 

saúde (AbbVie, 2015d; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c) e assistência à reintegração após a 

recuperação de uma doença (Bayer, 2015); programas para funcionários sobre estilos de vida 

saudáveis, bem-estar emocional (AbbVie, 2015d; GlaxoSmithKline, 2014c; Roche, 2015a; Sanofi, 

2015a), nutrição, fitness, atividades desportivas (AbbVie, 2015d; Astrazeneca, 2015; Bayer, 2015), 

prevenção de vícios (Astrazeneca, 2015; Bayer, 2015), gestão de stress (Astrazeneca, 2015) e 

ergonomia (Astrazeneca, 2015; Sanofi, 2014a); e auditorias e orientações (procedimentos uniformes) 

para melhorar a segurança dos trabalhadores (AstraZeneca, 2015g; Novo Nordisk, 2014a; Sanofi, 

2015a). 

Uma proporção significativa dos acidentes de trabalho e lesões refere-se a acidentes 

rodoviários, que em muitos casos dão origem a fatalidades. Como resultado, a segurança rodoviária 

tem vindo a ser um foco de muitos programas e cursos de formação (Astrazeneca, 2015; Bayer, 

2015; Sanofi, 2015a). 

 Indicador social LA11 

As indústrias deste sector têm implementado iniciativas que visam o desenvolvimento de 

carreiras profissionais. Estas iniciativas têm como objetivo garantir o crescimento e uma maior 

sustentabilidade do investimento individual dos funcionários e, por sua vez, o sucesso da 
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organização. Alguns exemplos destas iniciativas: retenção de funcionários através de um ciclo de 

desenvolvimento regular, reconhecimento, recompensas vinculadas ao desempenho e promoção dos 

funcionários que mostram qualidades de liderança excecionais e forte desempenho (AstraZeneca, 

2014b; Bayer, 2015; Novo Nordisk, 2014b; Roche, 2015a); atração de talentos externos para 

preencher as lacunas do banco de talentos interno (AstraZeneca, 2014b; GlaxoSmithKline, 2014c; 

Roche, 2015a), por exemplo a GSK para os trabalhadores em fase inicial das suas carreiras, 

disponibiliza oportunidades de aprendizagem, incluindo estágios e programas de pós-graduação 

(GlaxoSmithKline, 2014c); disponibilidade de recursos adequados, incluindo uma ampla gama de 

atividades e experiências que promovam oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento de 

capacidades e competências essenciais nos trabalhadores (por exemplo, cursos presenciais e e-

learning) (AbbVie, 2015l; AstraZeneca, 2015j; Bayer, 2015; Roche, 2015a; Sanofi, 2015a); e 

programas de desenvolvimento de liderança, que fornecem aos funcionários as capacidades que eles 

precisam para se tornarem líderes eficientes (por exemplo, programas de coaching) (AbbVie, 2015l; 

AstraZeneca, 2014b, 2015j; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Sanofi, 2015a).  

Algumas empresas, também, reconhecem a importância de ouvir os seus funcionários e dar 

um feedback contínuo, de modo a melhorar o seu desempenho (AbbVie, 2015l; AstraZeneca, 2014b; 

GlaxoSmithKline, 2014c). Este contacto pode envolver uma consulta direta com os funcionários, por 

exemplo através de inquéritos (GlaxoSmithKline, 2014c) como o Global Employee Census Survey 

FOCUS desenvolvido pela AstraZeneca (AstraZeneca, 2014b, 2015j) ou Global Employee Opinion 

Survey (GEOS) desenvolvido pela Roche (Roche, 2015a), como também, através de representantes 

dos empregados ou sindicatos (GlaxoSmithKline, 2014c). 

Outras iniciativas desenvolvidas são, por exemplo, a criação de programas internacionais de 

rotação profissional, que têm o objetivo de dar aos trabalhadores uma oportunidade de conhecer 

diferentes culturas e ambientes de negócios (AstraZeneca, 2015j; Roche, 2015a; Sanofi, 2014a), bem 

como programas de voluntariado de modo a proporcionar o desenvolvimento individual (Roche, 

2015a) (exemplos: Programa PULSE da GSK (GlaxoSmithKline, 2014c), Programa de Voluntariado 

SaVIE da Sanofi (Sanofi, 2015a), Programa TakeAction da Novo Nordisk (Novo Nordisk, 2014b). 

 Indicador social LA13 

As empresas em estudo, também demonstram o objetivo de maximizar o potencial de uma força 

de trabalho diversificada. A diversidade refere-se a uma ampla gama de diferenças visíveis e 

invisíveis que existem entre as pessoas, que podem incluir valores, crenças, diferenças físicas, sexo, 

etnia, idade, experiências, estilos de pensamento e comportamentos (Roche, 2015b). As empresas 

deste sector têm implementado padrões de diversidade e igualdade de oportunidades que permitam a 

inclusão de comportamentos proactivos de modo a criar um ambiente em que todas as pessoas são 

tratadas de forma justa e com respeito e têm iguais acessos às oportunidades e recursos, 

contribuindo plenamente para o sucesso da organização (Roche, 2015b).  

As empresas têm também valorizado a diversidade na sua força de trabalho, desta forma, a 

diversidade tem sido uma prioridade na seleção de candidatos para recrutamento e promoções, tendo 

em conta também a escolha da pessoa que apresenta as capacidades necessárias para atender às 

necessidades da empresa (AbbVie, 2015g; AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; Novo Nordisk, 2014a). 
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Esta situação é confirmada pelos dados reportados pelas empresas em estudo que indicam uma 

valorização da diversidade em termos de género e nacionalidade. Ao analisar o quadro resumo neste 

parâmetro é possível verificar que as empresas avaliam o parâmetro de modo diferente mas, no 

geral, a diversidade de género tem vindo a aumentar nas empresas. 

Algumas iniciativas têm vindo a ser desenvolvidas, como por exemplo a criação de 

oportunidades para mulheres e pessoas de outras nacionalidades em cargos de gestão ou posições 

chave (Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2015a; Novo Nordisk, 2014a) e a promoção da igualdade de 

remuneração entre homens e mulheres, proporcionando uma remuneração justa (Bayer, 2015). 

Ente outras iniciativas destacam-se: o desenvolvimento de programas de treinamento no 

apoio às mulheres nas empresas, com sessões de coaching individual e de grupo (GlaxoSmithKline, 

2015a); programas de desenvolvimento de liderança a gerentes do sexo feminino, de modo a 

incentivar as mulheres a esclarecer as suas ambições e planos de carreira, aumentar a sua confiança 

bem como o seu impacto e influencia (GlaxoSmithKline, 2015a; Novo Nordisk, 2014b; Sanofi, 2014a); 

o aumento da proporção de trabalhadores de mercados emergentes que participam em programas de 

desenvolvimento, pós-graduações e MBA (GlaxoSmithKline, 2014c); banco de talentos, que inclui 

pessoas de uma variedade de origens culturais e etnias; o desenvolvimento de emprego local em 

mercados emergentes (África) (GlaxoSmithKline, 2014c); compartilhar de pensamentos e 

experiências entre funcionários como uma forma de aumentar a conscientização e incentivar o debate 

sobre temas como a deficiência, o equilíbrio de género e muitos outros tópicos (Sanofi, 2015a). 

A GSK e a Sanofi fazem referência a oportunidades de emprego para pessoas com 

deficiência (GlaxoSmithKline, 2014c; Sanofi, 2015a). Por exemplo, a GSK tem desenvolvido 

iniciativas que garantem que o processo de recrutamento inclui pessoas com deficiência, através do 

apoio a jovens com dificuldade de aprendizagem a fazer a transição da educação para o emprego 

através do Project Search (Reino Unido) (GlaxoSmithKline, 2014c).  

 

3.5.3.2 Direitos Humanos 

No aspeto "Direitos Humanos" foram relatados (Tabela 6) os indicadores HR2 ("Percentagem dos 

principais fornecedores, empresas contratadas e outros parceiros que foram submetidos a avaliações 

relativas a direitos humanos"), HR5 ("Casos em que exista um risco significativo de impedimento ao 

livre exercício da liberdade de associação e realização de acordos de contratação coletiva, e medidas 

que contribuam para a sua eliminação"), HR6 ("Casos em que exista um risco significativo de 

ocorrência de trabalho infantil, e medidas que contribuam para a sua eliminação"), HR7 ("Casos em 

que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou escravo, e medidas que 

contribuam para a sua eliminação"). Estes indicadores são analisados de seguida. 
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Tabela 6: Indicadores Sociais no aspeto “Direitos Humanos” reportados por cada empresa farmacêutica. 

Indicador 
Gri  

Organizações 

GRI Não – GRI 

 Roche Bayer Sanofi GSK Novo Nordisk AbbVie AstraZeneca 

HR1 √√ √ √ √√ √√ - √ 

HR2 √√ √ √√ √√ √√ √ √√ 
HR3 √√ √ √ - - - - 
HR4 √√ √ - √√ - - - 
HR5 √√ √√ √ √√ √ √ √ 
HR6 √√ √√ √ √√ √ √ √ 
HR7 √√ √√ √ √√ √ √ √ 
HR8 √√ - - - √√ - - 
HR9 - - - - - - - 
HR10 √ √ √ √√ - - - 
HR11 - √ - - - - - 

Legenda: √√ reportado; √ parcialmente reportado; - Não Reportado. 

 

As empresas em estudo respeitam e promovem os direitos humanos internacionais em toda a 

cadeia de abastecimento através da integração das considerações de direitos humanos em políticas, 

processos e práticas tendo como base os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

das Nações Unidas (AbbVie, 2015k; AstraZeneca, 2014b, 2015j; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 

2015a; Novo Nordisk, 2014b; Roche, 2015e; Sanofi, 2011). Desta forma, são realizadas auditorias e 

avaliações relativas aos direitos humanos.  

 Indicador social HR2 

No último relatório reportado pelas empresas em estudo, todas as empresas realizaram 

avaliações de direitos humanos aos fornecedores avaliados como “alto-risco” ou considerados 

estrategicamente importantes para o negócio (AbbVie, 2015j; AstraZeneca, 2014b, 2015q; Bayer, 

2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2014b; Roche, 2015a; Sanofi, 2015a). Fornecedores 

que não atendam aos padrões mínimos são implementados planos de ação corretiva de modo a 

resolver os casos menores de incumprimento. Caso isso não ocorra, os negócios são encerrados 

(AstraZeneca, 2015q; Roche, 2015a). Algumas empresas em estudo, nas auditorias a fornecedores, 

regem-se pelos princípios definidos pelo Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI) (AbbVie, 

2015j; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2014b; Roche, 2015i), documento que 

delineia os Princípios do Setor Farmacêutico para a Gestão Responsável da Cadeia Logística, 

particularmente, princípios de ética, trabalho, saúde e segurança, ambiente e sistemas de gestão a 

eles relacionados (Pharmaceutical Supply Chain Initiative, 2015).  

 Indicadores sociais HR5, HR6 e HR7  

Todas as empresas da amostra apoiam a liberdade de associação e negociação coletiva, 

bem como a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou trabalho infantil (AbbVie, 2014b; 

AstraZeneca, 2014b, 2015j; Bayer, 2012.; Glaxosmithkline, 2012; Novo Nordisk, 2014b; Roche, 

2015g; Sanofi, 2011). A maioria das empresas não identificou casos em que em que exista um risco 

significativo de violação ao livre exercício de liberdade de associação e de negociação coletiva, 

ocorrência de trabalho infantil ou ocorrência de trabalho forçado ou escravo. Contudo a CropScience 

(empresa do grupo Bayer que oferece soluções que satisfazem as necessidades na agricultura) 
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tomou medidas na prevenção de trabalho infantil na cadeia de fornecimento de sementes na Índia por 

meio do programa Child Care Program. Por exemplo, equipes da Bayer visitam os campos de 

produção de algodão, arroz e sementes de produtos hortícolas ao longo do ano, a fim de aumentar a 

conscientização sobre o problema e as exigências da Bayer e determinar a idade dos trabalhadores. 

Desde que este sistema foi implementado, o número de casos de trabalho infantil entre os 

contratantes tem vindo a diminuir nos últimos anos (Bayer, 2015).  

 

3.5.3.3 Sociedade 

No aspeto "Sociedade" foram relatados (Tabela 7) os indicadores SO1 ("Percentagem de operações 

com envolvimento com a comunidade local, avaliação de impactos e programas de desenvolvimento 

implementados"), SO3 ("Percentagem de empregados formados em políticas e práticas de 

anticorrupção da organização") e SO5 ("Posições quanto a políticas públicas e participação na 

elaboração de políticas públicas e lobbies"). Estes indicadores são analisados de seguida.  

 

Tabela 7: Indicadores Sociais no aspeto “Sociedade” reportados por cada empresa farmacêutica. 

Indicador 
Gri  

Organizações 

GRI Não – GRI 

 Roche Bayer Sanofi GSK Novo Nordisk AbbVie AstraZeneca 

SO1 √√ √√ √ √√ √ √√ √√ 
SO2 √√ √ - √√ √√ √√ √√ 

SO3 √√ √√ √√ √√ √√ √ √ 
SO4 √√ √ - √√ - √√ √√ 
SO5 √√ √√ √√ √√ √√ √√ √ 
SO6 √√ √√ - √√ √√ √√ √√ 
SO7 √√ √√ - √√ √√ √√ √√ 
SO8 √√ √√ √ √√ - - - 
SO9 √√ √√ - √√ - √√ √√ 
SO10 √ √√ - √√ √√ - - 

Legenda: √√ reportado; √ parcialmente reportado; - Não Reportado. 
 
 

 Indicador social SO1 

As empresas têm-se envolvido numa variedade de projetos comunitários e filantrópicos, com 

o envolvimento em causas sociais, educacionais, humanitários e culturais, de modo a contribuir para 

a estabilidade e prosperidade das comunidades onde estas estão inseridas. Alguns exemplos de 

atividades filantrópicas desenvolvidas pelas empresas em estudo que foram identificadas nos últimos 

relatórios reportados:   

A Bayer apoia ativamente causas beneficentes nas áreas da educação e da ciência, da 

saúde e das necessidades sociais, desporto e cultura. Através da Bayer Science & Education 

Foundation e a Bayer Cares Foundation, a Bayer apoia a investigação, jovens talentosos e projetos 

educacionais e sociais sustentáveis. A Bayer, também, coopera com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) na luta contra epidemias, como a doença do sono Africano e doença de Chagas. Em 

2014, a Bayer Cares Foundation concedeu financiamento para iniciativas voluntárias pelos 

trabalhadores da empresa que estejam empenhados em apoiar as comunidades onde a Bayer esta 
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inserida. A Bayer Cares Foundation, também, prestou ajuda após a destruição causada pelo tufão 

Haiyan sobre as Filipinas, através de projetos de reconstrução, prestação de cuidados de saúde e 

alojamento às pessoas afetadas. Em 2014, a empresa financiou atividades de desportos recreativos, 

competitivos e para pessoas com deficiência (Bayer, 2015). 

A GlaxoSmithKline durante o ano de 2014 fez investimentos na implementação de locais de 

produção mais próximos dos pacientes permitindo aumentar a disponibilidade de vacinas e 

medicamentos relevantes localmente. A GSK tem vindo também a investir em novas formulações, 

embalagens menores e diferentes modelos de distribuição para tornar os produtos mais acessíveis e 

disponíveis, como também, tem desenvolvido uma abordagem de preços diferenciados para vacinas 

e medicamentos sujeitos a receita médica, em países menos desenvolvidos. Em 2014, a GSK 

reinvestiu 20% dos seus lucros nos países menos desenvolvidos para treinar profissionais de saúde, 

de modo a melhorar o acesso aos cuidados de saúde. A GSK tem o comprometimento com a 

inovação para doenças que afetam desproporcionalmente os mais pobres, mesmo quando não há a 

possibilidade de retorno do investimento em I&D, como por exemplo em doenças como a Malária, a 

Tuberculose e, mais recentemente, a Ébola; tem também apoiado a OMS na erradicação da 

Poliomielite, através do fornecimento de vacinas; doou comprimidos de albendazol para evitar a 

Filariose Linfática como parte do compromisso de combate a doenças tropicais; e através ViiV 

Healthcare, a GSK tem vindo a pesquisar novos tratamentos e a aumentar o acesso a medicamentos 

e cuidados para adultos e crianças com VIH, a nível global (GlaxoSmithKline, 2014c). 

A AstraZeneca tem vindo a apoiar investimentos comunitários com foco na saúde da 

comunidade e educação científica (AstraZeneca, 2014b, 2015f), com o fortalecimento das 

capacidades de saúde, particularmente nas economias em desenvolvimento (AstraZeneca, 2015a).  

A AstraZeneca tem desenvolvido uma abordagem de diferenciação de preços para apoiar países 

mais pobres. A AstraZeneca tem desenvolvido iniciativas relacionadas com o aumento do acesso aos 

programas de saúde, na América Latina, Médio Oriente e África, e Ásia-Pacífico, servindo cerca de 

2,7 milhões de pessoas. Por exemplo: o Healthy Heart Africa Programme visa apoiar os sistemas de 

saúde locais, aumentando a conscientização sobre os sintomas e riscos da hipertensão e oferecendo 

educação, triagem, tratamento a um custo reduzido e controlo às comunidades; o Faz Bem 

Programme, no Brasil, oferece descontos em medicamentos aos pacientes assim como informações 

sobre doenças, tratamentos e estilos de vida saudáveis; o Young Health Programme (YHP) é uma 

iniciativa global de investimento nas comunidades onde AstraZeneca está inserida, tendo um foco 

exclusivo sobre os jovens com pouco ou nenhum acesso aos cuidados de saúde, e na prevenção 

primária das doenças mais comuns não transmissíveis, tais como a diabetes tipo 2, cancro, doenças 

cardiovasculares e respiratórias (AstraZeneca, 2015a). Outas das iniciativas é no apoio à educação 

científica. Por exemplo, desde de 2011, que a AstraZeneca apoia a Career Academies UK, uma 

instituição de caridade nacional que liga as escolas e faculdades com aos empregadores com o 

objetivo de ajudar a preparar os jovens para o mundo do trabalho (AstraZeneca, 2014b, 2015f).  

A Roche patrocina a iniciativa Transnet-Phelophepa Healthcare Train, uma clínica móvel que 

permite o atendimento médico e o acesso a medicamentos por comunidades africanas em zonas 

isoladas. Desde o início desta iniciativa, já foram prestados cuidados primários, cheques-dentista e 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
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oftalmológicos, educação em saúde e aconselhamento para cerca de 5,8 milhões de pessoas. A 

Roche Children’s Walk dá a cada funcionário a oportunidade de recolher fundos para crianças 

carenciadas. A Roche, também apoia iniciativas de suporte e doações na sequência de catástrofes 

naturais (Roche, 2015a).  

A Novo Nordisk tem expandindo o acesso a tratamentos médicos e cuidados de saúde a 

pessoas com diabetes em todo o mundo e tem vários programas que visam especificamente pessoas 

com baixos rendimentos, por exemplo: venda de insulina humana de acordo com a política de 

diferenciação de preços em países mais pobres, onde o preço não deve exceder 20% do preço médio 

da insulina no mundo ocidental (definido como a UE, Noruega, Suíça, os EUA, Canadá e Japão); o 

programa Changing Diabetes® in Pregnancy, que em 2014 examinou 27.700 mulheres para diabetes 

mellitus gestacional e 2.700 mulheres foram diagnosticadas e tratadas posteriormente; a criação de 

centros de apoio da diabetes na Nigéria, Gana e no Quénia. Através da World Diabetes Foundation 

(WDF), a Novo Nordisk contribuiu com DKK 66 milhões em 2014. A fundação investe em iniciativas 

sustentáveis, com o objetivo de melhorar a prevenção e tratamento da diabetes nos países em 

desenvolvimento. Em 2014, a WDF apoiou 38 novos projetos com foco na prevenção de 

complicações de diabetes, visando alcançar as pessoas nas áreas rurais mais remotas (Novo 

Nordisk, 2014a). 

A AbbVie através da AbbVie’s Patient Assistance Foundation tem fornecido medicamentos 

sem nenhum custo e investiu em instalações de produção mais próximos dos pacientes, para 

assegurar que os pacientes recebem um fornecimento constante de produtos para o VIH. AbbVie tem 

facultado formações a profissionais de saúde de modo a aumentar a qualidade do atendimento a 

pessoas com VIH/SIDA em 17 países africanos. A AbbVie tem parcerias e colabora com outras 

entidades para melhorar infraestruturas e a capacidade do sistema de saúde, para aumentar o 

acesso a medicamentos e a cuidados de saúde. Através de parcerias, a AbbVie responde às 

necessidades de saúde locais e investe no treinamento, em instalações e tecnologias e programas 

sustentáveis a nível global (AbbVie, 2014c). 

A AbbVie apoia, também, iniciativas educacionais a nível mundial. Por exemplo, funcionários 

da Abbie integram programas de voluntariado ligados à ciência e engenharia, da Fundação Abbvie, 

para alunos, de modo a aumentar o interesse dos alunos para estas áreas. Abbvie e a Fundação 

Abbvie fornecem medicamentos e subsídios a parceiros de ajuda humanitária, para ajudar aqueles 

afetados por desastres naturais. Abbvie trabalha, também, com parceiros para encontrar soluções 

para doenças respiratórias em bebés prematuros, uma das principais causas de mortalidade infantil 

em países como as Filipinas, Vietname, Turquia e Colômbia (Abbvie, 2015b).  

A Fundação Abbvie, uma entidade sem fins lucrativos, dedica-se a ter um impacto notável 

sobre a vida dos necessitados ao redor do mundo através de um compromisso para a construção de 

comunidades fortes, sistemas de saúde sustentáveis e programas educativos eficazes (Abbvie, 

2015b). 

A Sanofi tem uma parceria com a Bill and Melinda Gates Foundation e Eisai, com o objetivo 

de eliminar a filariose linfática até 2020. No âmbito desta parceria, a Sanofi, em 2014, doou 120 

milhões de comprimidos de dietilcarbamazina à Organização Mundial da Saúde (OMS). A Sanofi tem, 
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também, desenvolvido iniciativas de modo a eliminar a doença do sono, sendo que mais de 3 milhões 

de pessoas foram rastreadas e mais de 5.000 tratados em 2014. Em 2014 mais de 89 milhões de 

pacientes receberam diagnóstico, vacinação, formação em autogestão da doença e tratamento e 

foram, também, realizados esforços para aumentar a conscientização sobre doenças como também 

foram desenvolvidos programas de treino aos profissionais de saúde. A Sanofi tem vindo a fortalecer 

a presença em mercados emergentes, respondendo às necessidades de saúde locais: iniciativa 

StarBem, que apoia pacientes no tratamento de diabetes no Brasil; iniciativa Healthy Children, Happy 

Children que tem o objetivo de desenvolver um portfólio de medicamentos adaptados às 

necessidades das crianças, reforçar a formação dos profissionais de saúde sobre doenças 

pediátricas e, também, fornecer informação e educação para o público em geral, com foco em países 

onde as crianças constituem uma percentagem da população (América Latina, Ásia e África); desde 

2014, no Gana e Filipinas, a Sanofi tem feito parte de uma parceria público-privada para favorecer o 

acesso a tratamentos de doenças não transmissíveis, aos segmentos mais pobres da população 

(Sanofi, 2015a). 

Em 2014, a GSK ficou em primeiro lugar e Novo Nordisk em segundo, entre vinte empresas 

farmacêuticas, no Access to Medicine Index 2014 (ATM Index). Este índice mede o desempenho dos 

esforços, das 20 principais empresas farmacêuticas, em melhorar o acesso a medicamentos e 

cuidados de saúde nos países em desenvolvimento (GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2014a).  

 Indicador social SO3 

Nas empresas em estudo tem sido desenvolvido programas de treino para funcionários e 

gerentes sobre o Código de Conduta das respetivas empresas (AbbVie, 2015b; AstraZeneca, 2015e, 

2015g; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2014a, 2014b; Roche, 2015a; Sanofi, 

2015a), através de programas de formação, que providenciam orientação prática e treinamento (por 

exemplo Anti-Bribery and Corruption (ABAC) Programme da GSK (GlaxoSmithKline, 2014c)) ou 

programas via web (AstraZeneca, 2015e, 2015g; Bayer, 2015), e-learning, workshops e oficinas de 

formação (Novo Nordisk, 2014a; Sanofi, 2015a), ou ainda uma linha de apoio para os funcionários 

que procuram orientações sobre a interpretação do código (Roche, 2015a).  

 Indicador social SO5 

As empresas deste sector têm desempenhado um papel ativo junto dos governos, decisores 

políticos e associações profissionais de modo a defender políticas que protejam os interesses dos 

seus pacientes, como também, dos seus negócios. Estas compartilham perspetivas, conhecimentos 

científicos, fornecem informações baseadas em factos para decisores políticos e autoridades 

reguladoras (AbbVie, 2015f; AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo 

Nordisk, 2014b; Roche, 2015a; Sanofi, 2015a). As atividades de lobby são orientadas por um 

conjunto de princípios instituídos pelas respetivas empresas, respeitando as leis e regulamentos 

estabelecidos, que identificam regras claras e vinculativas para o envolvimento em questões políticas, 

com o objetivo de garantir a integridade, abertura, transparência e coerência nas atividades de 

negócio neste sector (AbbVie, 2015f; AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; 

Novo Nordisk, 2015g; Sanofi, 2015a). As empresas em estudo emitem posições políticas 

relacionadas, por exemplo, com o acesso dos pacientes aos produtos farmacêuticos (AbbVie, 2015f; 
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Sanofi, 2015a), ensaios clínicos, cuidados de saúde personalizados, regulamentação de produtos 

médicos e testes de diagnóstico in vitro (Roche, 2015a) e outras questões como proteção de dados, 

medicamentos falsificados e produtos farmacêuticos no ambiente (Bayer, 2015; Roche, 2015a) e 

sobre temas aos quais estas especificamente se inserem, como por exemplo: políticas de saúde 

sobre qualidade de cuidados com o diabetes (Novo Nordisk, 2014a), estratégias de vacinação 

(GlaxoSmithKline, 2014c).   

 

3.5.3.4 Responsabilidade pelo Produto  

No aspeto "Responsabilidade pelo produto" foram relatados (Tabela 8) os indicadores PR1 ("Ciclos 

de vida dos produtos e serviços em que os impactos de saúde e segurança são avaliados com o 

objetivo de efetuar melhorias, bem como a percentagem das principais categorias de produtos e 

serviços sujeitos a tais procedimentos"), PR3 ("Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida 

por regulamentos, e a percentagem de produtos e serviços significativos sujeitos a tais requisitos"), 

PR6 ("Programas de adesão a leis, normas e códigos voluntários relacionados com comunicações de 

marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio"). Estes indicadores são analisados de 

seguida. Estes indicadores são analisados de seguida. 

 

Tabela 8: Indicadores Sociais no aspeto “Responsabilidade pelo produto” reportados por cada empresa 

farmacêutica. 

Indicador 
Gri  

Organizações 

GRI Não – GRI 

 Roche Bayer Sanofi GSK Novo Nordisk AbbVie AstraZeneca 

PR1 √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ 
PR2 - - √√ - √√ - - 

PR3 √√ √√ √ √√ √√ √ √√ 
PR4 - - - √ √ - - 
PR5 √√ √ √ √√ - - √ 
PR6 √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ 
PR7 - - - - √ - - 
PR8 - - - - √ - - 
PR9 √√ √ - - - √√ √√ 

Legenda: √√ reportado; √ parcialmente reportado; - Não Reportado. 

 

 Indicador social PR1 

Ao longo do ciclo de vida do produto, este é avaliado em relação aos possíveis riscos para a 

saúde dos consumidores e para o meio ambiente. Antes de o produto farmacêutico atingir a 

maturidade, este é submetido a um processo rigoroso de aprovação, através de testes clínicos e pré-

clínicos, de modo a comprovar a sua segurança e eficácia. A avaliação é aplicada ao longo de todo o 

ciclo de vida do produto, ou seja, desde a pesquisa, produção e logística, eliminação e reciclagem. 

Assim a gestão do produto inclui também os fornecedores, clientes e parceiros (Bayer, 2015; Novo 

Nordisk, 2014a). Essas avaliações e auditorias regulares ao sistema podem ser feitas por parte das 

autoridades reguladoras (Roche, 2015a), desta forma, é importante o cumprimento das exigências 

legais e compromisso voluntário por parte das empresas (Bayer, 2015). Os funcionários são 
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obrigados a comunicar qualquer questão relacionada com potenciais problemas de segurança ou a 

qualidade dos medicamentos (AstraZeneca, 2015k; Roche, 2015a).  

São também estabelecidas colaborações com agências reguladoras, profissionais de saúde, 

pacientes e outras partes interessadas, de modo a garantir que estes têm disponível a informação 

necessária de modo a usar os produtos de uma forma segura e eficaz (AbbVie, 2015i; AstraZeneca, 

2015c; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2015a; Sanofi, 2015a). 

Após o seu lançamento, há um contínuo monitoramento da segurança de todos os produtos 

que estão no mercado, e caso a avaliação revele que o produto não é seguro ocorre um processo 

rigoroso de recolha do produto de modo a garantir que os produtos que apresentam problemas de 

qualidade e segurança sejam rapidamente retirados (AstraZeneca, 2015h; Bayer, 2015; Roche, 

2015a). A segurança de qualquer medicamento deve ser avaliada em termos de benefícios que o 

tratamento oferece em relação ao risco de potenciais efeitos adversos (AstraZeneca, 2015h). Se for 

encontrado um novo efeito adverso serão realizados novos ensaios clínicos, pode ser modificada a 

informação de prescrição e este novo efeito adverso deve ser comunicado aos profissionais de 

saúde. Em algumas das situações pode ser apropriado retirar o medicamento do mercado 

(AstraZeneca, 2015o).  

O número de casos reportados de falsificações de produtos farmacêuticos tem vindo a 

aumentar a cada ano, tendo-se tornado um problema a nível global. Embora a indústria farmacêutica 

seja a principal prejudicada, todo o sistema de saúde está também ameaçado, uma vez que vários 

tipos de medicamentos falsificados podem não incluir ingredientes farmacêuticos ativos, como 

também podem ser constituídos por compostos químicos prejudiciais à saúde dos consumidores 

(Dégardin et al., 2014).  

Desta forma, as empresas da amostra têm desenvolvido iniciativas com o intuito de combater 

o risco de falsificação dos seus produtos farmacêuticos, tais como: reforço da monitorização da 

cadeia de abastecimento (AbbVie, 2015h; Novo Nordisk, 2015d); colaborações com associações 

comerciais internacionais (exemplo: IFPMA, EFPIA, PhRMA), órgãos reguladores e entidades 

governamentais com o objetivo de reforçar a regulamentação e coligações com organizações de 

doentes de modo a aumentar a conscientização sobre a ameaça da contrafação de medicamentos 

(AstraZeneca, 2015m; Bayer, 2015; Novo Nordisk, 2015d; Roche, 2015a; Sanofi, 2015a); campanhas 

de sensibilização do público sobre os perigos dos medicamentos falsificados, por exemplo a 

campanha global Fight the Fakes (GlaxoSmithKline, 2014c) ou por exemplo através de campanhas 

de sensibilização através de websites (Bayer, 2015) como Fake medicines, real danger (Sanofi, 

2014a); colaborações com agências policiais (AbbVie, 2015h; AstraZeneca, 2015m; Bayer, 2015; 

Roche, 2015a); controlo alfandegário (Bayer, 2015); realização de atividades de formação, de modo a 

aumentar a consciência para a contrafação e outros tipos de comércio ilegal dentro da cadeia de 

abastecimento (AstraZeneca, 2015m; Bayer, 2015); recursos de segurança nas embalagens, por 

exemplo, através de selos e/ou números de identificação únicos, de modo a distinguir os produtos 

falsificados, (AbbVie, 2015h; AstraZeneca, 2015m; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Roche, 

2015a); reforçar e garantir a aplicação de sanções rigorosas a pessoas e organizações envolvidas na 

falsificação, desvio ou roubo (AbbVie, 2015h) 
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 Indicador social PR3 

Em relação à divulgação de informações sobre produtos e serviços (através de rotulagem, 

folhetos informativos ou outro meio informativo), devido ao facto deste sector ser estritamente 

regulamentado, esta informação é obrigatória. Assim, todas as informações de uso para o 

consumidor deve ser fornecida no rótulo da embalagem e em qualquer folheto informativo. 

Informações relevantes sobre as indicações de uso, efeitos colaterais conhecidos e contraindicações 

de medicamentos para os pacientes, devem ser divulgados para que os utilizadores utilizem os 

produtos corretamente (AbbVie, 2015e; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2009; 

Roche, 2015a, 2015f; Sanofi, 2011). 

 Indicador social PR6 

Por fim, outro aspeto importante nesta secção relaciona-se com a ética em marketing. A 

indústria farmacêutica é regida por normas rígidas e orientações para a venda e comercialização de 

produtos. A indústria deste sector tem em conta políticas e procedimentos que estão em 

conformidade com os princípios de códigos da indústria, tais como os códigos de marketing PhRMA 

(GlaxoSmithKline, 2014c; Roche, 2015g), EFPIA (Bayer, 2015; Roche, 2015g) e IFPMA (AbbVie, 

2015b; AstraZeneca, 2014a; Bayer, 2015; Roche, 2015g; Sanofi, 2014a). Contudo, algumas 

empresas apresentam o seu próprio Código de Conduta correspondente a marketing e vendas. Estes 

códigos incluem regras que regem a distribuição de materiais publicitários e amostras de produtos, a 

cooperação com entidades de saúde e, também, a interação com os profissionais de saúde ou 

grupos de pacientes para que seja realizados de forma responsável, ética e legal (AstraZeneca, 

2014a; GlaxoSmithKline, 2014b; Novo Nordisk, 2015b; Roche, 2015g).  

Não é permitido estabelecer contacto direto (publicidade direta de medicamentos sujeitos a 

receita médica) ao consumidor ou em qualquer meio que não seja dirigido exclusivamente aos 

profissionais de saúde, exceto se permitido pela legislação local, como por exemplo nos EUA. Em 

países onde é permitido, é necessário garantir que essa comunicação forneça informações precisas, 

acessíveis e úteis aos pacientes (GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2015b). Assim, devido a 

essas condicionantes legais implementadas em alguns países, as empresas podem apenas fornecer 

informações com propósitos educativos, apoio na consciencialização da doença e projetos de 

prevenção através do contacto com associações de doentes (GlaxoSmithKline, 2014c).  

Uma das estratégias de comunicação da indústria farmacêutica é a promoção de 

medicamentos junto dos profissionais de saúde. Os Códigos de Conduta das empresas em estudo 

destacam uma abordagem de práticas de marketing responsáveis, que estabelecem procedimentos 

que orientam a forma como os funcionários devem interagir com os profissionais de saúde. A 

interações com profissionais de saúde devem ser orientadas pela transparência, destinando-se à 

troca de informações científicas que podem ajudar a otimizar o uso de produtos e serviços. Todas 

essas interações são baseadas em padrões de integridade e remuneração justa pelos serviços 

prestados (AbbVie, 2015k; AstraZeneca, 2014a, 2015g; Novo Nordisk, 2015b; Roche, 2015g; Sanofi, 

2015a). O objetivo é permitir que os profissionais de saúde tomem decisões de forma independente, 

com base em todos os dados relevantes disponíveis, de modo entregar o maior benefício médico aos 

pacientes (AbbVie, 2015i; AstraZeneca, 2015g; GlaxoSmithKline, 2014c; Roche, 2015g; Sanofi, 
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2014a, 2015a). Desta forma, os funcionários responsáveis pelas vendas e marketing são submetidos 

a treinos em práticas de vendas e marketing (Bayer, 2015; Novo Nordisk, 2015b) e no caso de 

terceirização de serviços de vendas e comercialização de produtos, é feita uma supervisão das 

atividades desses parceiros, de modo a certificar que estes trabalham em conformidade com os 

padrões de ética, estabelecidos pelas empresas farmacêuticas (AstraZeneca, 2015g). 

 

3.6 Outas áreas que são utilizadas para monitorizar a atuação das cadeias de abastecimento 

farmacêutica face à sustentabilidade 

Através da análise realizada neste capítulo foram também identificados um conjunto de categorias 

que não eram abrangidas pelos diretrizes do GRI, contudo apresentavam algum destaque nos 

relatórios sustentabilidade (e outras fontes de referência – Tabela 2). 

 

3.6.1 Investigação e competitividade 

A inovação é considerado um aspeto central para o desenvolvimento, crescimento e competitividade 

das empresas farmacêuticas. O investimento em inovação e no conhecimento mostra uma forte 

preocupação com a melhoria das operações da empresa, na valorização do cliente e potencia a 

capacidade de antecipação das empresas, que é essencial na criação de fatores diferenciadores e 

essenciais para a sustentabilidade (Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2015a; Sanofi, 2015a). O 

desenvolvimento de produtos inovadores permite maximizar o acesso a estes proporcionando 

benefícios diretos aos doentes e consumidores e, consequentemente, proporciona um desempenho 

rentável e sustentável do negócio. Por sua vez, permite gerar valor e retornos para os acionistas para 

reinvestir no negócio (Abbvie, 2015d; AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; 

Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2015a; Sanofi, 2015a). A sociedade em geral também beneficia, uma 

vez que as pessoas e comunidades saudáveis são essenciais para a construção de sociedades fortes 

e sustentáveis (GlaxoSmithKline, 2014c). As empresas em estudo têm incluído estratégias para 

impulsionar a inovação, onde há uma elevada necessidade, como por exemplo, em países em 

desenvolvimento que são afetados por doenças (GlaxoSmithKline, 2014c; Sanofi, 2015a), como por 

exemplo a malária e a Ébola (GlaxoSmithKline, 2014c). 

Assim, esta categoria analisa o envolvimento da organização em soluções científicas mais 

inovadoras que atendam às necessidades da sociedade e forneçam uma vantagem em relação aos 

tratamentos disponíveis, e coloca, também, ênfase sobre os incentivos existentes que motivam a 

capacidade de inovação e otimizam a Investigação e Desenvolvimento (I&D) (AbbVie, 2015a; 

AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2015a; Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2015a; 

Sanofi, 2015a). 

Dado este contexto, a Inovação é considerada um aspeto que estimula o progresso social, 

desta forma esta categoria é claramente abrangida pela dimensão social da sustentabilidade.  

 

3.6.2 Participação dos stakeholders 

As empresas deste setor evidenciam a importância da participação dos stakeholders nas suas 

decisões e nas suas atividades (AbbVie, 2014c; AstraZeneca, 2014b; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 
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2014c; Novo Nordisk, 2014a; Roche, 2015a; Sanofi, 2015a). Estas consideram, que o envolvimento 

com as partes interessadas é essencial para compreender as suas expectativas, necessidades e 

preocupações, a fim de incorporar seu feedback nas estratégias e negócios da empresa, de modo a 

resolver os problemas comuns e desenvolver soluções de longo prazo (Bayer, 2015; Novo Nordisk, 

2014a; Roche, 2015a). Essa interação é conseguida através de uma variedade de canais de 

comunicação, tais como sites corporativos e outras publicações; participação em reuniões, fóruns e 

outros eventos, e realização de consultas e pesquisas junto dos stakeholders (Roche, 2015a). 

 

3.6.3 Ética em investigação 

Diferentes sectores indústrias apresentam objetivos e desafios diferentes. Portanto, da mesma forma, 

sistemas de medição de desempenho diferentes precisam de ser desenvolvidas para diferentes 

indústrias. Após a análise realizada, foram, também, identificados um conjunto de temas direcionados 

a este setor. Esses temas estão relacionados com a ética em investigação. 

Os próximos pontos apresentam um conjunto de aspetos referentes aos valores, princípios, 

padrões e normas relacionados com a ética na investigação, reportados pelas organizações. Desta 

forma, esta categoria encontra-se correlacionadas com outras categorias como a Sociedade e 

Direitos humanos, demonstrado que é claramente abrangida pela dimensão social da 

sustentabilidade. 

3.6.3.1 Ética em ensaios clínicos  

As empresas farmacêuticas estão comprometidas com elevados padrões de ética e conduta científica 

em todos os ensaios clínicos, assim como também com a transparência dos registos e dos resultados 

de todos os ensaios clínicos (AbbVie, 2015e; AstraZeneca, 2015d; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 

2014c; Novo Nordisk, 2015c; Roche, 2015a; Sanofi, 2015a).  

Os ensaios clínicos são os meios pelos quais as empresas farmacêuticas estudam os efeitos 

de um potencial novo medicamento em seres humanos. Novos medicamentos potenciais 

normalmente passam por três fases de testes antes de serem apresentado às autoridades 

reguladoras para aprovação para o mercado. Não é possível eliminar completamente os riscos para 

os participantes em ensaios clínicos, porém o objetivo por parte das empresas farmacêuticas é 

minimizar estes tanto quanto possível (AstraZeneca, 2015d).  

Algumas abordagens, nesta área são, são: certificar-se de que os participantes em ensaios 

clínicos não estão expostos a riscos desnecessários e que, antes de dar o seu consentimento, estes 

tenham entendido completamente todas as informações relevantes (benefícios e riscos inerentes) 

(AbbVie, 2015e; AstraZeneca, 2015d; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2015c; 

Roche, 2015a; Sanofi, 2015a); implementação de políticas e procedimentos operacionais padrão e 

formação exigida a todos os funcionários envolvidos em ensaios clínicos e todos os pesquisadores 

sobre como aderir a normas e regulamentos internacionais (AstraZeneca, 2015d; GlaxoSmithKline, 

2014c; Sanofi, 2015a); conformidade com as normas internacionais e legislação local aplicável 

(Sanofi, 2015a); sistema de monitoramento externo (inspeções por parte das autoridades de saúde) e 

interno local (auditorias internas) para garantir a conformidade com as regras de ética e com a lei 

aplicável (AbbVie, 2015e; AstraZeneca, 2015d; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 
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2015c; Roche, 2015a; Sanofi, 2015a). Quaisquer desvios ou violações identificadas são investigadas 

a fundo, e são tomadas medidas, conforme apropriado para corrigi-las e prevenir a reincidência 

(AstraZeneca, 2015d; Sanofi, 2015a). 

  As empresas farmacêuticas em estudo encontram-se empenhadas em serem transparentes 

em relação aos ensaios clínicos, através da partilha de dados de e informação sobre esses ensaios. 

Existem importantes benefícios para a saúde pública na tomada de dados de ensaios clínicos e 

informações disponibilizadas aos prestadores de cuidados de saúde, pesquisadores, pacientes e 

público em geral. Portanto, as empresas farmacêuticas em estudo adotaram princípios e normas 

nacionais e internacionais em matéria de partilha e publicação de dados de ensaios clínicos e de 

informações (AbbVie, 2015e; AstraZeneca, 2015d; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo 

Nordisk, 2015c; Roche, 2015a; Sanofi, 2015a). As abordagens implementadas alinham com os 

Princípios PhRMA-EFPIA (AbbVie, 2015e; AstraZeneca, 2015d; GlaxoSmithKline, 2014c; Sanofi, 

2015a), European Medicines Agency (EMA) Policy (AstraZeneca, 2015d) e EU Clinical Trial Policy 

and Regulation (AstraZeneca, 2015d). A abordagem consiste em compartilhar dados e informações, 

respeitando e protegendo: a confidencialidade do paciente, o consentimento informado dado pelos 

participantes do estudo e as informações comerciais confidenciais e de propriedade intelectual 

(AbbVie, 2015e; AstraZeneca, 2015d; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2015c; 

Roche, 2015a; Sanofi, 2015a). 

As empresas estão comprometidas na divulgação pública de informação adequada sobre 

protocolos de estudos clínicos e resultados (AbbVie, 2015e; AstraZeneca, 2015d; Bayer, 2015; 

GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2015c; Roche, 2015a; Sanofi, 2015a) em sites públicos 

(AbbVie, 2015e; AstraZeneca, 2015d) e a apresentação e publicação de dados de ensaios clínicos 

em congressos científicos e em publicações científicas (AbbVie, 2015e). 

 

3.6.3.2 Bem-estar animal 

As empresas farmacêuticas em estudo apresentam o compromisso com o uso responsável 

dos animais de laboratório e com o seu bem-estar. Os rápidos avanços na tecnologia nos últimos 

anos levaram ao aumento da disponibilidade e uso de alternativas à experimentação animal (por 

exemplo, aplicação de simulações por computador, culturas de tecidos e pesquisas em culturas de 

células), porém estas alternativas ainda não conseguem fornecer todas as informações essenciais 

necessárias sobre um novo medicamento, uma vez que ainda não é possível examinar interações 

complexas num organismo vivo unicamente pela utilização de, por exemplo culturas de células e 

tecidos (AstraZeneca, 2015n; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2015i; Roche, 2015a).  

As empresas farmacêuticas têm implementando elevados padrões éticos nesta área. Todas 

as empresas em estudo apoiam o princípio dos 3Rs (Replacement, Reduction, Refinement), que 

consiste: utilizar métodos alternativos à experimentação animal, sempre que possível (toda a 

investigação que envolva animais deve ser cuidadosamente ponderada e justificada) (Replace); 

quando possível, usar e desenvolver protocolos de teste que minimizem o número de animais 

necessários para a pesquisa e evitar o uso indevido (Reduce); garantir que os estudos são realizados 

de uma forma que minimize o sofrimento dos animais e garantir o seu bem-estar (refinement) 
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(Abbvie, 2015e; AstraZeneca, 2015n; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2015i; 

Roche, 2015a; Sanofi, 2015a), por exemplo, o stress pode causar uma variedade de respostas 

diferentes em animais, aumentando a variação dos resultados entre os animais e reduzindo a 

confiança nos dados produzidos assim, ao garantir o bem-estar dos animais, permite a produção de 

dados de melhor qualidade (AstraZeneca, 2015n).  

As empresas em estudo sustentam altos padrões éticos em relação à experimentação animal 

e realizam revisões éticas internas a todos os novos tipos de experiências em animais assim como se 

encontram em conformidade com as leis e regulamentos externos (Abbvie, 2015e; AstraZeneca, 

2015n; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2015i; Roche, 2015a; Sanofi, 2015a). 

Estes padrões são também exigidos a contratantes externos que realizam pesquisa em nome da 

empresa (Abbvie, 2015e; AstraZeneca, 2015n; Bayer, 2015; Novo Nordisk, 2015i). As empresas 

estabelecem um processo de avaliação e monitoramento para garantir que todos os contratantes 

externos trabalham em conformidade com os princípios estabelecidos pelas empresas sobre o uso de 

animais (Abbvie, 2015e; AstraZeneca, 2015n; Novo Nordisk, 2015i; Sanofi, 2015a).  

Outras iniciativas desenvolvidas pelas empresas em estudo são, por exemplo: a formação 

obrigatória e avaliação contínua para todos os funcionários envolvidos na realização de pesquisas 

com animais (Abbvie, 2015e; AstraZeneca, 2015n); apoio e participação em iniciativas sobre o 

desenvolvimento de alternativas válidas à experimentação animal (Bayer, 2015; Novo Nordisk, 2015i); 

estabelecimento de padrões de bem-estar dos animais em relação ao alojamento de animais 

experimentais, que consideram as necessidades fisiológicas e etiológicas (comportamentais) dos 

animais (Novo Nordisk, 2015i). 

A AstraZeneca, Roche, GSK e Novo Nordisk quantificaram o número de animais utilizados 

em 2014 (AstraZeneca, 2015n; Bayer, 2015; GlaxoSmithKline, 2014c; Novo Nordisk, 2014a; Roche, 

2015a). Apenas a AstraZeneca verificou um aumento em relação ao ano anterior do último relatório 

divulgado (ano de 2013) e, segundo o relatório, o número total de animais que usam continuará a 

variar uma vez que o uso depende de um número de fatores, dos quais se incluem a quantidade de 

pesquisas pré-clínicas, a complexidade das doenças sob investigação e os requisitos 

regulamentares. Contudo, acreditam que se não fosse aplicado o compromisso dos 3Rs, o uso de 

animais seria muito maior (AstraZeneca, 2015n). 

 

3.6.3.3 Bioética  

Um dos temas também abordados em alguns dos relatórios (e documentos adicionais) das empresas 

em estudo é o uso ético de novos conhecimentos médicos e biológicos, ou seja, o cumprimento de 

regulamentos éticos em áreas como a investigação com células estaminais (Abbvie, 2015e; 

AstraZeneca, 2015b; Novo Nordisk, 2015h; Roche, 2015h), uso de tecnologias genéticas em 

investigação biomédica e a utilização de organismos geneticamente modificados na produção de 

produtos farmacêuticos (AstraZeneca, 2015b; Novo Nordisk, 2015e; Roche, 2015d) e o uso de 

material biológico humano (AstraZeneca, 2015b; Novo Nordisk, 2015f). 

As empresas em estudo que apresentam atividades nessas áreas apresentam a preocupação 

de que pesquisas realizada nestas áreas devem ser desenvolvidas em conformidade com as leis e 
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regulamentos, bem como as normas nacionais e internacionais (Abbvie, 2015e; AstraZeneca, 2015b; 

Novo Nordisk, 2015e; Novo Nordisk, 2015f; Novo Nordisk, 2015h; Roche, 2015d). 

 

3.7 Discussão da Análise 

A Tabela 9 resume todas as categorias abordadas neste capítulo, fazendo uma adaptação do quadro 

apresentado pelas Diretrizes do GRI. Desta forma, foram identificadas as áreas a monitorizar 

direcionadas a este sector.  

 

Tabela 9: Categorias a ter em conta na monitorização da atuação das cadeias de abastecimento farmacêuticas.  

Dimensão Economico Ambiental 

Categorias - Desempenho económico  
- Impactes Económicos 
Indiretos 

- Energia 
- Água  
- Emissões  
- Efluentes e Resíduos 
- Gestão ambiental de Produtos e Serviços  

Dimensão Social 

Sub- 
dimensão 

Práticas Laborais e 
Trabalho Condigno 

Direitos Humanos Sociedade 

Categorias - Emprego 
- Segurança e Saúde 
no Trabalho 
- Formação e Educação 
- Diversidade e 
Igualdade de 
Oportunidades 

- Práticas de 
Investimento e de 
Aquisições 
- Liberdade de 
Associação e Acordo 
de Negociação 
Coletiva, Trabalho 
infantil e Trabalho 
Forçado e Escravo  

- Comunidade 
- Corrupção  
- Políticas públicas  
 

Sub- 
dimensão 

Responsabilidade pelo Produto Ética em investigação  

Categorias - Saúde e Segurança do Cliente 

- Rotulagem de Produtos e 

Serviço 

- Comunicações de Marketing 

- Bem-estar animal 
- Bioética 
- Ética em ensaios clínicos 

Outras 
Categorias 

Inovação e competitividade Participação dos Stakeholders  

 

Nas três dimensões da sustentabilidade os indicadores menos relatados, ou seja, os 

indicadores não relatados por mais de metade das empresas foram: o indicador de desempenho 

económico EC5, indicadores alusivos à biodiversidade (EN11, EN13-15 e EN25), indicadores alusivos 

a práticas laborais (LA3, LA5, LA6, LA9, LA14, LA15), indicadores alusivos a direitos humanos (HR3, 

HR4, HR8, HR9, HR11) e indicadores alusivos a produtos e serviços (PR2, PR4, PR7, PR8), mais 

precisamente, aspetos relativos a incidentes e multas relacionados à não conformidade com 

regulamentos e leis aplicáveis.  

Destes últimos indicadores, destacam-se os indicadores EN11, LA5, LA14, LA15, HR4 e 

HR11 (Tabela B1), considerados pelo modelo GRI 3.1 como “Core Indicators”, ou seja são 

indicadores que geralmente são aplicáveis à maioria das organizações. É possível verificar que estes 
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são aspetos de grande e crescente interesse da sociedade atual, contudo, a ausência destes 

indicadores pode ser explicado pelo facto da maioria das empresas deste estudo não utilizarem o 

modelo do GRI como base na elaboração dos seus relatórios, verificando-se uma tendência geral da 

maioria das empresas analisadas para apresentarem apenas informações relevantes aos seus 

aspetos mais críticos, com capacidade de melhoria, ou seja indicadores que influenciam diretamente 

a sustentabilidade das suas operações. Para além disso, uma das lacunas do uso de relatórios de 

sustentabilidade é que as informações são limitadas apenas aquelas que as empresas estão 

dispostas a comunicar. 

Ao comparar as empresas que utilizam as diretrizes do GRI na elaboração dos seus relatórios 

com as que não o fazem, é possível verificar que as empresas que utilizam as diretrizes do GRI, em 

geral, apresentam um maior número de aspetos relativos à sustentabilidade (Figuras A1-3), mas uma 

vez que foi utilizado as diretrizes do GRI como base para este estudo, este resultado era esperado. 

Em resumo ao que foi referido anteriormente, o framework representado na Figura 12 apresenta 

uma visão geral do sistema de gestão das cadeias de abastecimento farmacêuticas face à 

sustentabilidade. As empresas definem um conjunto de objetivos estratégicos para atingir a 

sustentabilidade (secção 3.3), porém, as empresas deste sector estão expostas a um conjunto de 

circunstâncias (secção 3.4) que podem afetar significativamente a concretização desses objetivos. 

Desta forma, as empresas são desafiadas a adquirir e a desenvolver capacidades de modo a gerir 

esses riscos e a responder às exigências de sustentabilidade, que pode ajudar as empresas a deter 

oportunidades para a criação de vantagens competitivas. Para alcançar a sustentabilidade de um 

sistema é necessário que se possa avaliar essa realização da atuação das empresas e a sua 

evolução em direção à sustentabilidade. Para isso são utilizados um conjunto de indicadores de 

sustentabilidade. A partir desses indicadores é possível identificar oportunidades de melhoria. Todo 

este processo requer o envolvimento das partes interessadas (stakeholders).  

 

Figura 12: Visão geral do sistema de gestão das cadeias de abastecimento farmacêuticas face à 

sustentabilidade. 
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3.8 Conclusões 

As empresas líderes em sustentabilidade no sector farmacêutico, identificadas neste estudo, 

têm-se comprometido com várias iniciativas para atingir os seus objetivos e metas de 

sustentabilidade. Desta forma, neste estudo foram identificadas práticas sustentáveis implementadas 

pela indústria da amostra, bem como, indicadores económicos, ambientais e sociais que medem a 

atuação dessas empresas face à sustentabilidade.  

Em geral, os indicadores da GRI reportados por todas as empresas foram: valor económico 

direto gerado e distribuído, obrigações referentes ao plano de benefícios, investimentos na 

comunidade, redução do consumo de energia, emissões de GEE, redução do consumo de água e de 

emissão de resíduos, saúde e segurança dos trabalhadores, talento e diversidade da força de 

trabalho, direitos humanos, responsabilidade social, corrupção, participação em políticas públicas, 

ciclo de vida do produto, rotulagem de produtos e serviços e marketing e vendas.  

Contudo, pelo facto deste sector lidar com questões particulares, verificou-se a necessidade 

de identificar aspetos de sustentabilidade direcionados especificamente para a análise deste sector. 

Desta forma, foram identificados categorias de sustentabilidade que não eram abrangidos pelo GRI e 

são específicos do sector farmacêutico: ética em ensaios clínicos, bioética, pesquisa com animais. 

Foram também evidenciados, ao longo do trabalho questões ligadas a este setor, como por exemplo, 

o acesso a produtos e serviços farmacêuticos, farmacovigilância e falsificação de medicamentos. 

Estas categorias podem ser úteis para as empresas farmacêuticas avaliarem os seus esforços 

sustentáveis em comparação com outras empresas do mesmo sector e identificar oportunidades de 

melhoria. 

Após a análise dos relatórios foram retiradas as seguintes conclusões: (1) Em todos os 

relatórios foi possível verificar que todas as três áreas do triple bottom line foram abordadas, o que 

suporta as definições de sustentabilidade definidas anteriormente. (2) De entre os indicadores menos 

relatados, ou seja, os indicadores não relatados por mais de metade das empresas, foram 

identificados indicadores considerados como “Core Indicators” (EN11, LA5, LA14, LA15, HR4 e 

HR11), onde a sua ausência pode ser explicado pelo facto da maioria das empresas deste estudo 

não utilizarem o modelo da GRI como base na elaboração dos seus relatórios e, para além disso, as 

informações reportadas nos relatórios são limitadas apenas aquelas que as empresas estão 

dispostas a comunicar. 

Cabe destacar que mais pesquisas ainda precisam de ser feitas para avaliar e comparar o 

desempenho das empresas no setor farmacêutico. Uma vez que este estudo utilizou uma amostra 

pequena deste sector, torna-se difícil identificar com precisão os indicadores e as áreas de 

sustentabilidade mais abordadas e fazer uma avaliação rigorosa do seu desempenho, o que pode 

influenciar as conclusões tiradas. Uma análise mais criteriosa de um conjunto de relatórios mais 

abrangente permitiria tirar conclusões mais significativas. 
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4. Validação 

 

Este capítulo tem como objetivo testar e validar as áreas de avaliação de sustentabilidade em cadeias 

de abastecimento de empresas farmacêuticas, identificadas no capítulo anterior. Tendo em conta 

este objetivo foram utilizados dois métodos diferentes: (1) Entrevistas face-to-face com empresas do 

setor farmacêutico português; e (2) Análise de Conteúdo realizada através de um software de apoio à 

análise de dados em pesquisas qualitativas, sobre os relatórios de sustentabilidade publicados por 

empresas farmacêuticas.  

Neste capítulo a seção 4.1 apresenta o estudo das entrevistas realizadas em uma empresa 

do setor farmacêutico português. A seção 4.2 apresenta a análise de conteúdo realizada sobre os 

relatórios de sustentabilidade de empresas farmacêutica que apresentam reconhecimento pelos dois 

índices de sustentabilidade da área financeira mais conhecidos, o FTESE4Good Index e o Dow Jones 

Sustainability Index e que não apresentam reconhecimento por estes dois índices. Por fim, na secção 

4.3 são apresentadas as conclusões referentes a este capítulo. 

 

4.1. Entrevistas face-to-face 

A entrevista é um dos principais métodos em ciências sociais, que permite a coleta de dados em 

pesquisas qualitativas. A entrevista envolve a interação entre o pesquisador e o entrevistado, esta 

interação pode ser estruturada ou não apresentar qualquer estrutura (Luna-Reyes & Andersen, 2003). 

Enquanto uma entrevista estruturada é conduzida, rigorosamente, por um conjunto de questões 

(Luna-Reyes & Andersen, 2003), uma entrevista semiestruturada pode ser descrita por um conjunto 

de questões em aberto permitindo que novas ideias possam surgir durante a entrevista como 

resultado do que o entrevistado expõe; o entrevistador, usualmente, tem um conjunto de temas pré-

determinados escolhidos por ele a serem explorados durante a entrevista e formula um conjunto de 

questões com base em teorias científicas sobre o tema (Flick, 2009).   

Como referido anteriormente o objetivo inicial passava por entrevistar uma amostra de 

empresas do setor farmacêutico português. No entanto devido à grande dificuldade que existiu no 

estabelecimento de contacto com as empresas, só foi possível a realização da entrevista a duas 

pessoas (uma ligada à cadeia de abastecimento e outra ligada à sustentabilidade na empresa) que 

trabalham numa empresa deste sector, a Hovione.  

Assim, a partir da realização dessas entrevistas semiestruturadas, os objetivos deste capítulo 

são os seguintes: (1) Compreender a situação atual da Hovione nas cadeias de abastecimento 

farmacêuticas portuguesas em termos de implementação de políticas no âmbito da sustentabilidade, 

de modo a perceber como a sustentabilidade tem sido considerada e quais as prioridades que a 

empresa tem e o que a preocupa do ponto de vista da gestão, considerando os três pilares da 

sustentabilidade (económico ambiental e social). (2) Definir o papel da empresa como membro da 

cadeia de abastecimento e como as parcerias são usadas para incorporar a sustentabilidade nas 

cadeias de fornecimento. Este objetivo pretende entender as relações com os parceiros da cadeia de 

abastecimentos, assim como, a capacidade da empresa de influenciar e a sua sensibilidade de ser 

influenciada pelos outros membros da cadeia. (3) Validar os tópicos de sustentabilidade identificados 
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no Capitulo 3 e determinar as diferenças na importância desses tópicos, dependendo da posição da 

empresa na cadeia e abastecimento farmacêutica. 

Com base nestes objetivos foi elaborado um guia de entrevista semiestruturado (Apêndice 

C1). 

 

4.1.1. Resultados e discussão  

 A Hovione é uma empresa farmacêutica portuguesa, fundada em 1959, que se dedica à 

investigação, ao desenvolvimento e produção de substâncias ativas farmacêuticas (APIs), 

desenvolvendo igualmente formulações. A Hovione é uma empresa com uma cultura baseada na 

inovação, qualidade e entrega e tem mantido uma posição de vanguarda a nível internacional na área 

da química farmacêutica (Hovione, 2015a; Hovione 2015b). 

Os resultados obtidos após a realização da entrevista e a sua discussão são apresentados de 

seguida. 

 Avaliar como a sustentabilidade tem sido considerada pelas empresas farmacêuticas 

(questões 1 a 10 da entrevista) 

Os entrevistados consideram o tema da sustentabilidade “muito importante”, destacando a 

necessidade de garantir “uma gestão eficiente tendo em conta os vários aspetos da sustentabilidade” 

de modo a promover a sustentabilidade dos negócios. Segundo os entrevistados, a empresa tem-se 

preocupado em desenvolver uma estratégia de gestão com uma visão a longo prazo, ao mesmo 

tempo demonstrando a responsabilidade em proporcionar aos clientes um produto de qualidade. A 

preocupação com a sustentabilidade pode ser encontrado nos valores, comportamentos e decisões 

da empresa. Todos os seus funcionários agem em conformidade com estes princípios.  

A empresa apresenta uma preocupação na implementação de políticas de sustentabilidade. 

Um dos inquiridos sublinhou a importância deste assunto dada a necessidade de demonstrar 

segurança e promover relações de confiança para com os outros elementos da cadeia.  

Em relação aos riscos emergentes a que a empresa está exposta e que são identificados 

como tendo um impacto mais significativo sobre a sustentabilidade do negócio, a empresa destacou 

os seguintes pontos: (1) o comércio ilegal de produtos farmacêuticos, destacando a participação em 

fóruns e selos de inviolabilidade divulgados aos elementos da cadeia; (2) planos/políticas de 

segurança para TI; (3) o insucesso comercial de novos produtos foi considerado um risco, mas no 

caso da Hovione os resultados têm sido bastante positivos; (4) a empresa tem sofrido com mudanças 

legislativas (por exemplo, ao nível de medidas legislativas ligadas a exportações e importações); (5) 

no caso das catástrofes naturais apresentam planos de segurança internos e externos (neste último 

caso em relação ao relacionamento com as entidades externas, por exemplo bombeiros); (6) foi 

destacada a dificuldade em contratar mão-de-obra qualificada sendo que muitas das vezes recorrem 

a trabalhadores externos; (7) por fim, a Segurança ocupacional e ambiental e a proteção das 

pessoas, das instalações e do meio ambiente é uma preocupação constante e desta forma a 

empresa tem desenvolvido planos e iniciativas de carácter voluntário, neste âmbito.  

Os entrevistados demonstraram igual importância pelos três pilares da sustentabilidade, 

salientando que é importante “a integração das três dimensões nas decisões de gestão”. A nível 
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ambiental a empresa é auditada internamente assim como apresentam certificação. Em relação aos 

indicadores sociais os entrevistados destacaram o envolvimento da empresa com as comunidades 

locais; foram dados exemplos de ajudas monetárias, de voluntariado (“team building”) e o 

envolvimento com entidades académicas (por exemplo, universidades). A Hovione tem uma política 

definida quanto a donativos e apoios sociais no orçamento aprovado anualmente. A maioria destes 

apoios destinam-se à Comunidade de Loures.  

Todo o sistema é auditado e certificado. O Sistema da Qualidade está em conformidade com 

as boas práticas de fabrico e com as leis e requisitos legais aplicáveis; são registados e investigados 

desvios e reclamações; e são implementadas ações corretivas e preventivas. A Hovione localizada 

em Loures tem um sistema de gestão certificado segundo as normas ISO 14001:2004 (ambiente) e 

OHSAS 18001:2007 (saúde e segurança).  

Existe documentos que estão disponíveis no site da empresa que reportam o desempenho desta 

face à sustentabilidade. A Hovione atualmente segue os princípios da GRI. Segundo um dos 

entrevistados, o relatório do próximo ano vai ser mais explícito (uma vez que os documentos até à 

data publicados apenas reportam indicadores quantitativos), e estes irão definir uma visão e uma 

estratégia para curto e médio prazo sobre a forma como gerir os desafios associados ao desempenho 

económico, ambiental e social.  

 Avaliar as relações das empresas com os seus parceiros na cadeia de abastecimento 

(questões 11 a 15 do entrevista) 

Segundo os entrevistados, a empresa tem em conta práticas de sustentabilidade nos critérios 

de seleção de fornecedores. As auditorias a fornecedores dependem do tipo de produtos e 

importância para o negócio mas todos os fornecedores passam pelo mesmo processo de qualificação 

inicial. A empresa avalia as práticas dos seus fornecedores com o objetivo de sensibilizá-los para 

questões de sustentabilidade e a fim de garantir a qualidade dos produtos e o cumprimento das 

especificações do contrato (por exemplo, proibição do trabalho infantil). Todos os fornecedores são 

aprovados a partir de uma perspetiva de qualidade e de regulamentação. O processo de qualificação 

segue as diretrizes aplicáveis e é desenvolvido com base nas melhores práticas da indústria. 

No que toca à capacidade que a empresa tem para afetar as políticas de sustentabilidade na 

cadeia de abastecimento, tanto por parte dos fornecedores e/ou clientes, segundo os entrevistados 

“depende do nível de produtos, uma vez que é difícil encontrar certo tipo de fornecedores que 

disponibilizem os produtos pretendidos” (por exemplo determinados tipos de produtos e volumes), 

desta forma o “poder de influência é baixo”, o que diminui o potencial de transmissão de políticas 

sustentabilidade. Contudo, em relação à sensibilidade que a empresa tem face a políticas de 

sustentabilidade na cadeia de abastecimento, a Hovione é bastante “ativa” e “recetiva” a políticas de 

sustentabilidade pelos restantes membros da cadeia.  

A empresa tem um bom relacionamento a longo prazo com os seus fornecedores. Segundo 

os entrevistados existe a consciência da grande importância da colaboração entre entidades na 

cadeia de abastecimento, mostrando disponibilidade e recetividade a políticas de sustentabilidade. A 

Hovione “sempre incentivou os seus clientes a visitarem as suas instalações, permitindo-lhes auditar 

projetos ou verem ao vivo o processo de fabrico”. As auditorias de clientes contribuem para a 
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melhoria contínua do sistema de qualidade. Os inqueridos destacam também a importância de 

interagir e de consultar todas as partes interessadas para compreender as suas necessidades e 

preocupações, mantendo um contato permanente com seus stakeholders. A empresa uma vez que 

não tem contacto direto com os consumidores dos seus produtos preocupa-se em obter informações 

por parte dos clientes, informações essas que lhes estejam diretamente ligadas. 

 Validar os tópicos de sustentabilidade e determinar a diferença na importância desses 

tópicos, dependendo da posição da empresa na cadeia e abastecimento farmacêutica 

(questão 16 e Tabela C1) 

Ao analisar a Tabela C1 é possível verificar que o entrevistado5 destacou os seguintes 

aspetos como muito relevantes para a empresa: Desempenho económico; Responsabilidade 

Ambiental; Eficiência dos recursos; Recursos humanos; Formação e educação; Segurança e saúde 

no Trabalho; Inovação e competitividade; Direitos humanos; Corrupção; Participação dos 

stakeholders; Eficácia dos produtos e segurança, Rotulagem de produtos e serviços e Ética em 

marketing e vendas. Contudo em relação aos temas considerados como específicos deste setor 

(Bioética, Pesquisa com animais e Ética em ensaios clínicos) o entrevistado considerou que não se 

aplicava ao caso da Hovione, dada a sua posição na cadeia de abastecimento (considerada um 

fornecedor), contudo considerou importante para os elementos da cadeia a jusante, ou seja os 

produtores de medicamentos.  

 
4.2. Análise de Conteúdo 

A análise de conteúdo baseia-se num conjunto de métodos qualitativos e quantitativos para coleta e 

análise de dados a partir de qualquer tipo de comunicação. O processo de análise de conteúdo em 

pesquisas qualitativa consiste na codificação de mensagens em bruto (ou seja, materiais textuais, 

imagens, áudio, ilustrações) de acordo com um esquema de classificação, permitindo uma 

organização do conteúdo (por exemplo, palavras, frases, temas, etc.) subdividindo-o e atribuindo-o 

em categorias de uma forma que permita uma fácil identificação, indexação ou recuperação do 

conteúdo relevante para questões de pesquisa (Kondracki et al., 2002; Wong, 2008). 

Os softwares de apoio à análise de dados em pesquisas qualitativas (CAQDAS - Computer 

Aided Qualitative Data Analysis Software) tendem a ser especialmente úteis, quando se executa uma 

análise qualitativa que apresenta um grande volume de dados, permitindo o aumento da flexibilidade 

e rigor na manipulação desses dados (John & Johnson, 2000; Kondracki et al., 2002). Contudo, o uso 

destes softwares de análise qualitativa de dados é limitado devido à própria natureza da pesquisa 

qualitativa, por exemplo, a complexidade, a não estruturação dos dados e a riqueza dos dados. 

Assim, apesar do número crescente de utilizadores, tem havido algum debate em torno da utilização 

destes softwares, acerca dos benefícios e dos riscos envolvidos na sua utilização (Kondracki et al., 

2002). Alguns desses riscos inerentes incluem a tentativa de gerir um grande volume de dados que 

pode dar origem a análises insuficientes, porque a análise foca-se na quantidade e não no 

significado; e o processo de codificação pode também tornar-se subjetivo, dependendo do 

                                                           
5 Neste objetivo apenas foi tido em consideração apenas um dos entrevistados, uma vez que era a pessoa na 
empresa diretamente ligada a esta temática.  
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questionamento que está sendo feito aos dados (Duriau et al., 2007; John & Johnson, 2000). Um 

exemplo de software de apoio à análise de dados em pesquisas qualitativas é o QSR-NVivo.  

Nesta secção é realizada uma análise de conteúdo sobre os relatórios de sustentabilidade de 

empresas farmacêuticas com o apoio do NVivo. Esta abordagem pareceu adequada uma vez que 

permite analisar o relevo de temas no âmbito da sustentabilidade em relatórios de sustentabilidade de 

empresas farmacêuticas. 

 
4.2.1 Metodologia utilizada 

 
Neste capítulo, o processo de avaliação foi efetuado com base em relatórios de sustentabilidade 

referentes ao ano de 2014, de 26 empresas farmacêuticas, com a utilização do QSR NVivo 10.0. A 

pesquisa teve como objetivo validar as categorias de sustentabilidade identificados no capítulo 

anterior. Esta análise foi dividida em três fases: 

 

  Fase 1 

No capítulo anterior (Capitulo 3) foi realizada uma avaliação indutiva, apenas por leitura. Desta forma, 

nesta primeira fase foi realizada uma análise de conteúdo incluído empresas identificadas no capítulo 

anterior, com o objetivo de confirmar a avaliação realizada nesse capítulo. Assim, foi realizada uma 

análise de conteúdo tendo como fontes os mesmos documentos utilizados na análise do Capitulo 3, 

ou seja, relatórios de sustentabilidades, informações publicadas em websites das empresas e outros 

documentos inseridos neste âmbito, publicados pelas empresas em estudo. Nesta análise foram 

analisadas 7 empresas, ou seja, as referenciadas pelo Dow Jones Sustainability Index como as mais 

sustentáveis no setor farmacêutico (Roche, Bayer, AstraZeneca, GSK, Sanofi, Novo Nordisk e 

Abbvie). 

 

 Fase 2 

Numa segunda análise, pretendia-se verificar se as áreas de avaliação eram igualmente validadas 

por outros relatórios de sustentabilidade de outras empresas farmacêuticas. Assim, foram recolhidos 

relatórios de sustentabilidade de empresas reconhecidas pelo FTSE4Good Sustainability Index, 

assim como, os relatórios de um conjunto de empresas identificadas no rancking publicado pelo 

Pharmaceutical Executive6. Estes relatórios foram selecionados tendo em conta os seguintes critérios 

de seleção: (1) As empresas avaliadas devem relatar as suas performances no âmbito da 

sustentabilidade através de relatórios de sustentabilidade (não tendo sido considerado websites ou 

documentos adicionais); (2) Só foram selecionados relatórios escritos em Inglês. Nesta fase não 

foram incluídas empresas avaliadas na Fase 1. Assim, nesta análise foram analisados os relatórios 

de sustentabilidade de 19 empresas: UCB, Teva, Takeda, Shire, Otsuka, Novartis, Merck, Eli Lilly, 

Johnson&Johnson, EISAI, Daiichi Sankyo, CSL, Celgene, Biogen, Baxter, Astellas, Amgen, Allergan e 

Abbott. 

 

                                                           
6 Rancking calculado com base nas vendas obtidas pelas empresas farmacêuticas no ano de 2014. 
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 Fase 3 

Uma vez que nas análises anteriores foram recolhidos relatórios de sustentabilidade que 

aplicam diferentes índices, estes relatórios foram repartidos em três grupos, de modo a verificar se 

existia uma relação entre a cobertura de temas de sustentabilidade em relatórios de sustentabilidade 

e o facto de as empresas apresentarem reconhecimento externo. Os relatórios foram de novo 

selecionados tendo em conta os mesmos dois critérios da Fase 2. Tendo em conta este objetivo 

foram avaliadas 15 empresas, ou seja, foram analisados 15 relatórios de sustentabilidade7, e foram 

definidas três amostras para posterior análise:   

o Amostra A: Empresas reconhecidas como as mais sustentáveis pelo Dow Jones 

Sustainability Index (Roche, Bayer, AstraZeneca, GSK, Sanofi e Novo Nordisk);  

o Amostra B: Empresas reconhecidas como as mais sustentáveis pelo FTSE4Good Index 

(Novartis, Johnson&Johnson, Roche, a AstraZeneca e a GSK);  

o Amostra C: Empresas identificadas no rancking publicado pelo Pharmaceutical Executive e 

que não são reconhecidas por nenhum desses dois índices (Celgene, CSL, EISAI, Lilly, 

Otsuka, Teva e UCB). Foram excluídas algumas empresas avaliadas na fase 2 uma vez que, 

apesar de não serem reconhecidas como as mais sustentáveis, apresentam reconhecimento 

pelo menos por um dos índices anteriores. 

 

Análise de conteúdo realizada no NVivo 

Neste capítulo, o tratamento dos dados no NVivo foi realizado em três etapas. Inicialmente o 

projeto foi estruturado na base de dados do software, em seguida, ocorreu o processo de codificação 

e análise dos dados e, numa última etapa, foram recolhidos e analisados os resultados obtidos.  

No processo de codificação, a Palavra é considerada como a unidade menor e a forma mais 

confiável no processo de codificação, porém pode apresentar vários significados diferentes, o que 

pode induzir erros (Tangpong, 2011). Nesta análise foi utilizada a Palavra assim como também 

expressões semânticas como unidades para codificar todas fontes utilizadas nas fases descritas 

anteriormente. As áreas definidas no capítulo anterior (Tabela 9) foram utilizadas para construir uma 

estrutura de codificação, ou seja, as vinte e três categorias no âmbito da sustentabilidade foram 

usadas como categorias de codificação para classificar cada uma das palavras/expressões 

codificadas na ontologia (Tabela C3). Desta forma, nesta pesquisa, foram criados 23 nós (referentes 

às categorias da Tabela C3), que foram implementados a partir de Tree Nodes. A implementação em 

Tree Nodes permite ligar, durante o processo de codificação, categorias em conjuntos numa estrutura 

hierárquica (processo de codificação axial). Nesta análise foi considerado apenas uma categoria 

designada por “Direitos Humanos” a fim de tentar existir uma uniformidade do número de codificações 

entre áreas, dado que uma determinada categoria, identificada no capítulo anterior, poder ser mais 

abrangente em relação a outra. 

                                                           
7 A Abbvie não foi englobada nesta análise uma vez que esta empresa não publica relatórios de sustentabilidade, 

relatando o seu desempenho no âmbito da sustentabilidade através do website da empresa e de outros 
documentos adicionais. 
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Cada palavra é específica do contexto de determinada categoria (nó) e as categorias são 

mutuamente exclusivas (Tangpong, 2011). Com recurso ao NVivo, procedeu-se à construção das 

categorias e à codificação das unidades de análise. Todo este processo envolveu repetições e 

reavaliações dos dados codificados de modo a testar e a validar a precisão da ontologia e a minimizar 

qualquer ambiguidade e sobreposição de interpretações. Por fim, os resultados obtidos apresentam o 

número de ocorrências de palavras e frequências relativas ao número total para cada categoria.  

 
4.2.2 Resultados obtidos  

 

 Fase 1 

A Tabela 10 apresenta as frequências relativas ao número total de codificações de cada empresa 

para cada aspeto. No geral, os resultados mostraram que todas as empresas reportam as áreas de 

avaliação de sustentabilidade identificadas no Capitulo 3. Em todas as empresas deste índice 

verifica-se que o aspeto “Desempenho económico” e o aspeto “Inovação e competitividade” são 

sempre um dos aspetos mais reportados, apresentando uma maior percentagem em comparação aos 

restantes tópicos. Em relação aos aspetos menos reportado destacam-se os aspetos “Gestão 

ambiental de produtos e serviços”, “Emprego”, “Impactos económicos Indiretos”, “Bioética”, “Politicas 

públicas” e “Rotulagem de produtos e serviços”. 

 

Tabela 10: Resultados obtidos pelo NVivo após análise qualitativa dos relatórios (e outros documentos) de 

sustentabilidade de empresas farmacêuticas reconhecidas pelo Dow Jones Sustainability World Index. 

Categorias Empresas reconhecidas pelo Dow Jones Sustainability Index 

 

Bayer Abbvie AstraZeneca GSK 
Novo 

Nordisk 
Roche Sanofi 

Desempenho económico 16,24% 31,33% 19,08% 17,26% 24,32% 7,24% 13,57% 

Impactos económicos 
Indiretos 

0,41% 0,58% 2,12% 2% 0,8% 1,31% 0,24% 

Energia  8,61% 0,58% 1,7% 2,52% 6,43% 8,47% 3,32% 

Água  5,95% 0,67% 2,15% 4,36% 5,04% 5,16% 1,75% 

Emissões 11,48% 1,33% 4,3% 8,9% 7,04% 7,5% 6,11% 

Efluentes e Resíduos 3,98% 2,17% 3,08% 4,41% 6,44% 3,17% 2,01% 

Gestão ambiental de 
produtos e serviços 

0,25% 0,17% 1,26% 0,2% 0,53% 1,39% 4,23% 

Direitos Humanos 3,44% 0,5% 2,78% 1,34% 1,06% 4,31% 2,81% 

Emprego 2,5% 0,17% 0,38% 0,53% 1,52% 0,85% 0,82% 

Segurança e Saúde no 
trabalho 

4,1% 0,5% 2,43% 1,95% 0,93% 3,46% 1,63% 

Formação e Educação 1,93% 4,17% 5% 4,56% 2,92% 2,23% 3,2% 

Diversidade e igualdade 
de oportunidades 

3,4% 3,75% 3,09% 3,87% 3,05% 7,08% 4,05% 

Inovação e 
Competitividade 

17,71% 22,17% 11,57% 12,13% 16,7% 11,93% 16,95% 

Saúde e segurança do 
cliente 

4,59% 8,17% 12,3% 6,43% 6,3% 9,62% 12,6% 

Rotulagem de produtos e 
serviços 

0,49% 1,5% 0,9% 0,41% 0,2% 0,54% 1,15% 

Comunicação e Marketing 3,2% 3,83% 6,29% 3,66% 2,39% 0,77% 5,98% 

Bem-estar animal 1,11% 0,33% 5,84% 3,26% 1,72% 2,46% 0,12% 

Bioética 0,12% 0,33% 0,56% 0,49% 1,39% 1% 0,94% 
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Ética em ensaios clínicos 0,82% 5,17% 4,48% 2,85% 3,58% 5,7% 5,95% 

Comunidade 0,78% 1,83% 6,15% 10,83% 1,13% 9,85% 6,07% 

Corrupção 1,97% 3,25% 1,67% 3,99% 0,93% 1% 3,26% 

Politicas Públicas 0,45% 3,92% 0,17% 1,34% 0,07% 0,46% 0,3% 

Participação dos 
Stakeholders 

6,48% 3,52% 2,74% 2,73% 5,57% 4,54% 2,99% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 Fase 2 

Posteriormente foram obtidos resultados referentes à Fase 2. A Tabela 11 apresenta as frequências 

relativas ao número total para cada aspeto. Tal como na fase 1, os resultados mostraram que todas 

as empresas reportam as áreas de avaliação de sustentabilidade identificadas no Capitulo 3. Nesta 

análise o aspeto “Emissões” e o aspeto “Inovação e Competitividade” são os dois aspetos com uma 

maior percentagem em comparação aos restantes tópicos. Pelo contrário, os aspetos “Gestão 

ambiental de produtos e serviços”, “Bioética” e o aspeto “Rotulagem de produtos e serviços” são os 

que apresentam uma menor percentagem em comparação aos restantes tópicos. 

 

Tabela 11: Resultados obtidos pelo NVivo após análise qualitativa dos relatórios de sustentabilidade de 

empresas farmacêuticas reconhecidas pelo FTSE4Good Sustainability Index e pelo rancking publicado pelo 

Pharmaceutical Executive. 

Categorias 
Empresas Farmacêuticas analisadas na 

Fase 2 

Desempenho económico 5,13% 

Impactos económicos Indiretos 0,88% 

Energia  7,68% 

Água  6,39% 

Emissões 18,03% 

Efluentes e Resíduos 7,2% 

Gestão ambiental de produtos e serviços 0,49% 

Direitos Humanos 5,81% 

Emprego 1,11% 

Segurança e Saúde no trabalho 3,2% 

Formação e Educação 3,04% 

Diversidade e igualdade de oportunidades 4,26% 

Inovação e Competitividade 8,41% 

Saúde e segurança do cliente 3,9% 

Rotulagem de produtos e serviços 0,77% 

Comunicação e Marketing 2,22% 

Bem-estar animal 2,54% 

Bioética 0,52% 

Ética em ensaios clínicos 2,56% 

Comunidade 5,98% 

Corrupção 2,39% 

Politicas Públicas 2,54% 

Participação dos Stakeholders 4,96% 

Total 100% 
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 Fase 3 

Posteriormente foram obtidos resultados referentes à Fase 3. Os resultados obtidos foram o número 

de palavras codificadas, o que permitiu verificar quais os temas mais referidos nos relatórios, em 

cada amostra de empresas e as frequências relativas ao número total de codificações para cada uma 

das áreas, o que permitiu verificar qual a amostra de empresas que apresentavam um maior número 

de palavras codificadas para cada uma das categorias (Tabela 12).  

Após a obtenção dos resultados para as três amostras, em geral, estas mostraram números bastante 

heterogéneos entre amostras. Dos vinte e três aspetos de sustentabilidade, verificou-se que os 

aspetos “Desempenho Económico”, “Inovação” e “Emissões” são os que apresentam uma maior 

contabilização de codificações em comparação aos restantes tópicos no caso da Amostra A e 

Amostra B. Por sua vez os aspetos “Emissões”, “Energia” e “Efluentes e Resíduos” são os aspetos 

que apresentam uma maior contabilização de codificações em comparação aos restantes tópicos, no 

caso da Amostra C. Em relação aos aspetos menos reportados destacam-se os aspeto “Gestão 

ambiental de produtos e serviços”, “Impactos económicos indiretos”, “Bioética”, “Politicas Públicas” e 

“Rotulagem de produtos e serviços” nas três amostras. 

 

Tabela 12: Resultados obtidos pelo NVivo após análise qualitativa dos relatórios de sustentabilidade de 

empresas farmacêuticas reconhecidas por diferentes índices de sustentabilidade e empresas que não são 

reconhecidas por tais índices. 

Categorias 

Reconhecimento Externo 

Amostra A Amostra B Amostra C 
Total 

Contabilização Freq. % Contabilização Freq. % Contabilização Freq. % 

Desempenho 
económico 

1214 59,63% 707 34,59% 124 5,78% 100% 

Impactos económicos 
Indiretos 

84 42,8% 64 34,63% 57 22,57% 100% 

Energia 448 34,68% 390 29,86% 469 35,47% 100% 

Água 352 30,62% 475 40,26% 349 29,12% 100% 

Emissões 675 27,62% 952 39,56% 827 32,82% 100% 

Efluentes e Resíduos 330 25,96% 384 35,96% 522 38,08% 100% 

Gestão ambiental de 
produtos e serviços 

53 56,58% 22 21,38% 28 22,04% 100% 

Direitos Humanos 107 22,61% 318 68,13% 45 9,27% 100% 

Emprego 71 44,04% 48 28,52% 40 27,44% 100% 

Segurança e Saúde no 
trabalho 

230 36,12% 283 42,05% 139 21,83% 100% 

Formação e Educação 278 45,17% 213 33,25% 139 21,59% 100% 

Diversidade e igualdade 
de oportunidades 

387 37,73% 351 33,88% 295 28,39% 100% 

Inovação e 
Competitividade 

656 49,88% 483 32,35% 241 17,77% 100% 

Saúde e segurança do 
cliente 

447 48,7% 305 34,06% 163 17,24% 100% 

Rotulagem de produtos 
e serviços 

41 27,27% 54 37,58% 54 35,15% 100% 

Comunicação e 
Marketing 

303 49,69% 224 37,5% 83 12,81% 100% 

Bem-estar animal 82 36,89% 72 32% 68 31,11% 100% 

Bioética 31 33,1% 10 7,04% 83 59,86% 100% 

Ética em ensaios 
clínicos 

275 45,24% 171 28,84% 88 25,92% 100% 

Comunidade 215 41,75% 183 35,88% 137 22,38% 100% 
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Corrupção 145 37,04% 148 41,3% 68 21,66% 100% 

Politicas Públicas 35 13,56% 134 56,12% 67 30,32% 100% 

Participação dos 
Stakeholders 

317 36,56% 370 44,63% 179 18,8% 
100% 

Total Contabilização 6776  6361  4265   

 

4.2.2.1 Análise estatística 

Após a obtenção dos resultados verificou-se que as Amostras A e B apresentavam, para a maior 

parte das categorias, uma maior frequência relativa em comparação à Amostra C. Desta forma, 

analisou-se a significância estatística dos resultados da ontologia, de modo a avaliar a fiabilidade dos 

resultados. 

 Utilizou-se a análise de variância Kruskal-Wallis para testar a diferença entre a média dos 

três grupos, nomeadamente diferenças nas médias das frequências relativas entre as três amostras. 

Foi determinado o nível de significância a 0,05 (p=0,05). Foi também utilizado o teste Mann Whitney 

U afim de determinar a diferencia entre as médias entre as duas amostras. Foi de igual modo 

utilizado o nível de significância de 0,05 (p=0,05). Quando a hipótese nula (H0) é rejeitada (p-value ≤ 

0,05), assume-se que as médias das populações amostradas não são iguais entre os grupos, ou seja, 

há significância estatística entre as amostras. Dado o tamanho da amostra, foram utilizados testes 

não-paramétricos uma vez que, ao contrário dos testes paramétricos, não necessitam de requisitos 

como a normalidade (distribuição normal) da amostra. 

Em relação à análise referente à tabela 12, foi utilizado o teste Kruskal-Wallis de modo a 

verificar se existia significância estatística entre as três amostras. Após a obtenção dos resultados 

verificou-se uma significância de 0,00, ou seja, é rejeitada a hipótese nula de igualdade de médias 

para qualquer nível de significância, o que quer dizer que existem diferenças significativas entre as 

amostras. De modo a verificar quais as amostras que apresentavam diferenças entre si, foi utilizado o 

teste Mann Whitney U para amostras independentes, que permite a comparação entre 2 grupos. Ao 

fazer a comparação entre a Amostra A e a Amostra C verificou-se uma significância de 0,00, o que 

significa que existem diferenças significativas entre as médias de frequências destas duas amostras. 

Posteriormente repetiu-se o mesmo processo, e foram realizadas comparações entre a Amostra B e a 

Amostra C onde se verificou uma significância de 0,00, o que significa que existem diferenças 

significativas entre as médias de frequências destes dois grupos, respetivamente. 

 
4.2.3 Discussão  

Ao analisar as Tabelas 10, 11 e 12 (Fase 1, 2 e 3) é possível observar que de uma forma geral, a 

ontologia valida as categorias definidas no capitulo anterior (Capitulo 3), uma vez que todos os 

tópicos estabelecidos encontram-se descritos nos relatórios de sustentabilidade das empresas 

farmacêuticas analisadas. No geral verifica-se que apesar destas empresas pertencerem ao mesmo 

sector, existe uma heterogeneidade em relação aos temas mais reportados. 

Ao analisar as três fases deste estudo, verifica-se que os aspetos mais mencionados nos 

relatórios de sustentabilidade são os aspetos: “Desempenho Económico”, “Emissões” e “Inovação e 

competitividade”. O que se verifica que estes aspetos vão ao encontro das prioridades estratégicas 

analisadas no Capitulo 3. Contudo, na fase 3, destaca-se o facto de que os aspetos mais relatados 
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pela Amostra C serem apenas aspetos relacionados com a dimensão ambiental da sustentabilidade 

(foram destacados os aspetos “Emissões”, “Água” e “Efluentes e Resíduos”). Porém, dado que estas 

empresas não são reconhecidas por nenhum dos índices, era expectável que não apresentassem 

uma cobertura pelas três dimensões da sustentabilidade. 

Contudo, é compreensível que exista uma heterogeneidade em relação aos temas mais 

reportados uma vez que, mesmo entre empresas do mesmo sector, cada empresa interpreta e 

aborda o tema da sustentabilidade de maneiras distintas; as empresas podem estar inseridas em 

contextos distintos (por exemplo o país onde a organização está instalada); e também podem estar 

sujeitas a diferentes pressões externas por parte dos seus stakeholders o que pode influenciar as 

suas estratégias de desenvolvimento sustentável nas cadeias de abastecimento.  

Após se terem validado as categorias identificadas no capítulo anterior, foi possível identificar 

que existia uma distribuição diferencial entre o grupo de empresas que apresentavam 

reconhecimento externo em comparação ao grupo de empresas que não o apresentavam. Desta 

forma, tentou-se verificar se existia uma relação entre o facto de as empresas apresentarem 

reconhecimento externo e a cobertura de temas de sustentabilidade em relatórios. De modo a 

comparar os dados foi determinada a significância estatística entre grupos. Após a análise dos 

resultados foi possível deduzir que possivelmente o facto de as empresas apresentarem 

reconhecimento externo pode estar relacionado com o facto de apresentarem uma maior cobertura 

sobre os temas de sustentabilidade nos seus relatórios, uma vez que se verificou diferenças entre as 

médias de frequências das amostras representadas pelos dois índices (Amostra A e B) e a Amostra 

C, que correspondia a um conjunto de empresas que não apresentavam reconhecimento externo por 

esses índices.  

 
4.3 Conclusões  

Tende como base de estudo (1) entrevistas face-to-face e (2) uma análise de conteúdo foi realizada 

uma análise qualitativa com objetivo de validar os tópicos de sustentabilidade identificados 

anteriormente (Capitulo 3). Concluiu-se, de uma forma geral, que os tópicos são validados por ambos 

os métodos, contudo, devido à falta de entrevistas e tendo em conta a empresa em estudo não ser 

uma empresa de produção de produtos farmacêuticos (midstream), não é possível inferir com certeza 

tal conclusão. 

Em relação à primeira parte deste capítulo, destaca-se a evolução e a importância que a 

Hovione tem dado nesta matéria tendo, ao longo dos anos, vindo a fazer esforços de modo a 

implementar politicas nesta área, como no aumento da transparência dos seus resultados. As partes 

interessadas são muito importantes para a empresa, sendo a sua influência fundamental na 

determinação de prioridades estratégias de sustentabilidade. Em geral, a empresa reconhece a 

importância dos tópicos identificados contudo, seria necessária a realização da entrevista a outros 

elementos da cadeia, especialmente elementos midstream da cadeia farmacêutica, de modo a ter 

uma validação mais consistente.  

Por fim, em relação à segunda parte deste capítulo referente à análise de conteúdo, concluiu-

se que que possivelmente o facto de as empresas apresentarem reconhecimento externo pode estar 



 
70 

 

relacionado com o facto de apresentarem uma maior cobertura sobre os temas de sustentabilidade 

nos seus relatórios. Conclui-se, também, que havia uma heterogeneidade em relação aos temas mais 

reportados, sendo que os aspetos que se destacam nesta análise como os mais relatados pelas 

empresas farmacêuticas são os aspetos: “Desempenho económico”, “Inovação e Competitividade” e 

“Emissões”. Contudo em relação aos restantes aspetos verificou-se, de um modo geral, uma 

heterogeneidade em relação aos temas reportados, concluindo-se que apesar destas empresas 

pertencerem ao mesmo sector, as empresas apresentam diferentes prioridades devido, 

possivelmente, à existência de condições (externos e internos) que influenciam as estratégias das 

empresas no âmbito do desenvolvimento sustentável.  
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5. Avaliação de interdependências do 3BL no sector farmacêutico 

 

O desenvolvimento sustentável é um conceito holístico que, idealmente, abrange os três pilares da 

sustentabilidade simultaneamente, porém, na prática, esta situação é difícil de alcançar. Desta forma, 

este capítulo tem como objetivo identificar possíveis relações entre, pelo menos, duas categorias de 

sustentabilidade, identificadas anteriormente, entre as dimensões (económica, ambiental e social). O 

objetivo final deste capítulo é apresentar um conjunto de categorias que têm em conta mais do que 

uma dimensão da sustentabilidade a fim de facilitar a implementação da sustentabilidade na gestão 

de empresas farmacêuticas.  

Neste capítulo a seção 5.1 apresenta a metodologia utlizada; a secção 5.2 apresenta os 

resultados obtidos e respetiva discussão; e por fim, na secção 5.3 são apresentadas as conclusões 

referentes a este capítulo. 

 

5.1 Metodologia aplicada 

O conceito de desenvolvimento sustentável procura conciliar os objetivos de desenvolvimento 

económico, social e a conservação ambiental. Tendo em conta esta definição, neste capítulo foi 

desenvolvida uma análise da relação entre as dimensões de sustentabilidade com o objetivo de 

permitir o desenvolvimento de categorias interligadas, que poderiam ser utilizadas pelas organizações 

do setor farmacêutico. De modo a atingir este objetivo foi realizado um estudo de natureza qualitativa, 

usando como abordagem metodológica a Teoria fundamentada nos dados (Grounded Theory). Este 

foi realizado, tendo por base todas as fontes de informação recolhidas no capítulo anterior. 

 

5.1.1 A teoria fundamentada nos dados 

A teoria fundamentada nos dados ou Grounded Theory, como descrito por Glaser e Strauss, em 

1967, é definida como uma teoria derivada de dados, sistematicamente recolhidas e analisadas por 

meio de um processo de investigação. Um investigador não inicia um projeto com uma teoria 

preconcebida em mente (a menos que seu propósito seja elaborar e ampliar uma teoria existente), 

pelo contrário, o investigador inicia a investigação numa área de estudo e elabora uma teoria a partir 

dos dados (Glaser & Strauss, 1967). Cada categoria é apoiada por um conjunto de conceitos que 

foram identificados a partir de um conjunto de dados. Os dados associados com uma das categorias 

serão posteriormente comparados e analisados, a fim de vinculá-los e construir teorias (Luna-Reyes 

& Andersen, 2003). Existem softwares especializados para ajudar os investigadores neste processo, 

sendo o NVivo um dos softwares mais utilizados (Luna-Reyes & Andersen, 2003). 

 

5.1.2 Análise realizada no NVivo 

A fim de atingir o objetivo, esta análise foi suportada no NVivo usando o recurso de consulta de 

matriz. Portanto, uma consulta de matriz foi criada para gerar a correlação cruzada de todas as 

categorias de codificação usadas no capítulo anterior, de modo a verificar a forma como cada 

conceito está ligado em conjunto por texto comum através de palavras codificadas em simultâneo 

pelas categorias. Por exemplo, usando como âmbito da relação o mesmo parágrafo (Yearworth & 
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White, 2013), foi possível verificar que o nó Waste (dimensão ambiental) e o nó Economic 

perfomance (dimensão económica) apresentavam palavras-chave referentes a estes dois nós dentro 

do mesmo parágrafo, neste caso a palavra waste e costs, respetivamente, eram possivelmente 

relacionadas pelo contexto do parágrafo. Assim, a ideia fundamental em que este método é baseado 

pode ser indicado no seguinte axioma: Existe uma possível relação entre duas categorias se duas 

palavras-chave/expressões das duas categorias se encontram dentro do mesmo âmbito na fonte 

(Lozano & Huisingh, 2011; Yearworth & White, 2013). Naturalmente, são identificados 

relacionamentos para além dos definidos na codificação axial (organização dos nós em Tree Nodes 

no NVivo). 

A utilização do parágrafo como escopo é um compromisso fortemente dependente da 

maneira em que o texto tenha sido construído e escrito. Desta forma, nem todos os resultados 

obtidos pelo NVivo apresentam uma relação (a melhor opção seria a utilização de uma frase, mas 

isso não é possível no NVivo). Por conseguinte, foram revistos todos os parágrafos selecionados pelo 

NVivo de modo a confirmar que existia uma relação entre as codificações.  

 

5.2 Resultados obtidos e discussão 

Após a obtenção dos resultados a partir do NVivo estes foram analisados. Ao analisar esses 

resultados foi possível detetar três tipos de inter-relações: (1) as relações dentro da mesma 

dimensão, por exemplo, ambiental ou social; (2) relações de categorias entre duas dimensões (por 

exemplo, uma questão em particular na dimensão ambiental relacionada com a dimensão social); e 

(3) relações com categorias que relacionam com todas as três dimensões (económica, ambiental e 

social) (Tabela C4). Os exemplos encontrados nos relatórios são apresentados nos parágrafos 

seguintes.  

 

 Dimensão económica e dimensão ambiental 

1. Eco-eficiência e custos/receitas: Redução de custos (aumento das receitas) através de 

iniciativas eco-eficiêntes, isto é, melhoramento continuo do desempenho e redução do impacto sobre 

o meio ambiente através da conservação eficientemente de recursos, tais como, por exemplo, 

energia e água. Por exemplo, edifícios projetados para reduzir o consumo de energia e água, 

proporcionam menores custos operacionais e melhoramento da qualidade do ar, reduzindo as 

emissões (edifícios com certificação ambiental que oferecem tanto uma redução nos custos como no 

impacto ambiental).  

2. Redução dos resíduos em relação aos custos/receitas, bem como o impacto no meio 

ambiente: A implementação de estratégias de “zero resíduos para aterro” assim como a redução da 

quantidade de resíduos em processos de produção, permitem diminuir o custo referente à eliminação 

desses resíduos, como também diminuir a “pegada” de carbono (carbon footpring). A valorização dos 

resíduos através de reciclagem ou através da sua utilização para produção de eletricidade, permite, 

consequentemente, uma diminuição nas emissões, resíduos e custos. 

3. Redução de emissões e custos: Diminuições das emissões de CO2 provenientes do transporte 

(distribuição de produtos) e redução de custos devido ao aumento da distribuição via marítima. 
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4. Proteção do meio ambiente e impactos económicos indiretos (dimensão económica): gestão 

do uso de água de maneira sustentável de modo a melhorar o acesso das comunidades a água 

potável, em zonas onde as empresas exercem atividade, é essencial para sustentar o crescimento 

económico da população e o meio ambiente; implementação de projetos que permitem a diminuição 

de carbono na atmosfera que podem promover o crescimento económico sustentável para as 

populações locais em economias em desenvolvimento; implementação de projetos florestais que 

podem permitir o desenvolvimento local e o crescimento económico a longo prazo para as 

populações locais em economias em desenvolvimento.  

 

 Dimensão económica e dimensão social 

1. Responsabilidade pelo produto (dimensão social) relacionado com os custos: Reclamações 

de responsabilidade do produto e processos e alertas de segurança ou recalls de produtos, 

independentemente de seu resultado final, podem ter um efeito material adverso nos negócios e 

reputação da empresa. Estas consequências podem também incluir custos adicionais diminuição da 

quota de mercado para o produto em questão e exposição a outras reivindicações.  

2. Saúde e segurança em relação aos custos: A empresa também reduz os custos através da 

melhoria da saúde e segurança dos funcionários.  

3. Acesso a cuidados de saúde e impactos económicos indiretos (dimensão económica): A 

melhoria da saúde e bem-estar das comunidades, bem como o acesso a medicamentos em países 

carenciados levará a seu crescimento económico e à expansão das classes de rendimento médio 

nesses países e, portanto, representa um investimento de longo prazo na formação de mercados 

futuros.  

 

 Dimensão ambiental e dimensão social 

1. Meio Ambiente e saúde e segurança: Incluir políticas ambientais e de saúde e segurança na 

empresa e ter certeza que eles são refletidas em produtos, serviços, locais de trabalho e na formação 

dos funcionários; a criação de programas que oferecem aos funcionários informação sobre o 

cumprimento regulamentar, eliminação de resíduos, consumo de energia e acidentes de trabalho e 

doenças.  

2. Responsabilidade pelos Produtos (dimensão Social) e responsabilidades ambientais: Gestão 

do final de vida do produto de modo a equilibrar o risco ambiental, a conformidade legal e a 

segurança do paciente: programas contínuos de educação pública para que os medicamentos sejam 

utilizados e eliminados de forma adequada; colaboração com os clientes, fornecedores e outros 

parceiros de modo a implementar programas de eliminação de produtos e embalagens utilizadas 

assim como identificar formas de desenvolver embalagens que permitam a segurança do produto e 

recicláveis.  

3. Stakeholders e o meio ambiente: envolvimento dos fornecedores sobre questões-chave do 

âmbito da sustentabilidade, incluindo o uso de energia, emissões de gases de efeito estufa (GEE), 

redução de resíduos e os impactos ambientais das matérias-primas utilizadas em produtos 

farmacêuticos, assim como outras questões relacionadas com questões éticas e direitos humanos; 
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colaborar com clientes, fornecedores e outros parceiros para identificar formas de desenvolver 

programas de fim de vida dos produtos; avaliação e auditoria aos principais fornecedores para 

questões relacionadas no âmbito da sustentabilidade, incluindo normas relacionadas com trabalho 

infantil, normas de emprego, resíduos e redução de energia e ética; discussão com as partes 

interessadas (por exemplo, especialistas, autoridades, instituições públicas, ONGs, associações de 

doentes) em congressos científicos sobre os produtos farmacêuticos no ambiente.  

4. Inovação e meio ambiente: Abordagens de precaução em processos de inovação e 

desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, de modo a reduzir ou mitigar os impactos 

ambientais (emissões para o ar e a água, os resíduos para aterro, uso eficiente dos recursos hídricos 

e energéticos, utilização de energias renováveis). Por exemplo, incentivar os investigadores para o 

desenvolvimento e projeção de produtos com reduzidos impactos do ciclo de vida, o que inclui 

materiais reutilizáveis ou recicláveis que são fáceis de recuperar ou desmontar (melhorar 

continuamente o potencial de reciclagem de novos produtos ou aumentando a percentagem de 

materiais recicláveis nos produtos).  

Contudo algumas destas categorias surgem, muitas das vezes, relacionados com uma terceira 

dimensão, a dimensão económica, que será identificado posteriormente.  

  

 Relações entre as três dimensões (económica, ambiental e social)  

1. Inovação, meio ambiente e custos: Através do desenvolvimento de novas tecnologias de 

produção e o desenvolvimento de materiais inovadores para os clientes, as empresas têm 

conseguido aumentar a eficiência energética dos próprios processos de produção, mitigar os 

impactos ambientais e obter economias de custos. Por exemplo, mudar a forma no desenvolvimento 

de antibióticos, procurando maneiras de economizar energia, reduzir o impacto na água e resíduos, 

melhorar a produtividade e reduzir os custos.  

2. Responsabilidade do produto, custos e impacto ambiental: A embalagem de produtos 

farmacêutica é altamente regulamentada e deve preencher muitos requisitos, incluindo a proteção da 

integridade do produto, um manuseamento seguro, e que possa ser reciclada. A embalagem é 

também uma fonte de custos e desperdício. Através de esforços para o desenvolvimento de 

embalagens sustentáveis poderá ter impactos nas três dimensões de sustentabilidade.  

Ao fazer a análise dessas relações verificou-se que existia relações dentro da mesma 

dimensão, dos quais identificaram-se as categorias descritas de seguida. 

 Dimensão social 

Inovação e acesso a cuidados de saúde: a inovação de produtos pode apoiar o maior acesso aos 

cuidados de saúde, garantido o acesso de mais pacientes que necessitam de medicamentos e testes 

diagnóstico. 

 Dimensão ambiental 

Eficiência energética e a diminuição de emissões: A implementação de medidas que permitem a 

diminuição do consumo de energia ou a utilização de energias renováveis permitem a diminuição de 

emissões de GEE.  
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Esta análise ajudou a integrar aspetos de sustentabilidade, de modo a reconhecer as relações entre 

esses, dentro do setor farmacêutico, e propor um conjunto de categorias. Este conjunto de categorias 

interligadas pode ser utilizado pelas organizações do setor farmacêutico, a fim de criar e fornecer 

orientações para os seus relatórios de sustentabilidade. Outra aplicação destas interligações é na 

avaliação de alternativas de gestão, isto é, os decisores devem compreender a interligação de vários 

critérios e ter um meio de prever como uma determinada decisão irá influenciar cada dimensão da 

sustentabilidade (económica, ambiental e social). Por exemplo, a seleção de uma estratégia de 

gestão que reduz as emissões de resíduos, pode reduzir a probabilidade de a organização incorrer a 

custos adicionais (dimensão económica), como também, reduziria a os níveis de emissões de 

carbono atmosférico da organização (dimensão ambiental), ou seja, esta estratégia pode apoiar 

soluções que melhoram simultaneamente a dimensão económica da sustentabilidade, bem como a 

dimensão ambiental. Assim, o desenvolvimento destas ferramentas são muito úteis na tomada de 

decisão, na medida que ajudam os tomadores de decisão a identificar áreas com capacidade de 

melhoria, assim como também ajudam na avaliação das alternativas em termos de desenvolvimento 

sustentável. 

 

5.3 Conclusões 

Nos últimos anos cada vez mais orientações têm sido desenvolvidas e cada vez mais empresas têm 

vindo a publicar relatórios de sustentabilidade, o que demonstra um aumento da atenção das 

organizações para ter em conta a sustentabilidade nas suas estratégias de gestão. No entanto, a 

sustentabilidade tem sido muitas das vezes abordada de uma maneira “compartimentada”, baseando-

se apenas em dimensões individuais do triple bottom line. Com esta análise foi possível verificar 

possíveis interligações entre as três dimensões, o que permitiu identificar um conjunto de categorias 

que poderão contribuir para melhorar esta situação. 

A listagem de categorias apresentada neste capítulo poderá, melhorar as contribuições das 

corporações para a Sustentabilidade, facilitando a implementação da sustentabilidade de uma forma 

integrada na gestão de empresas farmacêuticas. As categorias identificadas neste capítulo poderão 

ser usadas tanto internamente, para a identificação de "hotspots", como também externamente para o 

apoio no desenvolvimento de relatórios de sustentabilidade em conjunto com as partes interessadas 

a fim de atualizar e expandir as suas atuais orientações. Por sua vez, os tomadores de decisão 

devem compreender a interligação de vários critérios e ter um meio de prever como uma determinada 

decisão irá influenciar cada dimensão da sustentabilidade (económica, ambiental e social). 
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6. Conclusões Finais e Trabalho Futuro 

 

No presente trabalho foi realizada uma análise da sustentabilidade nas cadeias de abastecimento 

farmacêuticas. O principal objetivo desta dissertação prendeu-se com o estudo detalhado da 

sustentabilidade nas cadeias de abastecimento farmacêuticas a fim de identificar quais os principais 

fatores que determinam uma operação sustentável destes sistemas, e identificar um conjunto de 

categorias de sustentabilidade que poderão servir de base para descrever e monitorizar a atuação 

das cadeias de abastecimento farmacêuticas face à sustentabilidade. Esta dissertação seguiu uma 

abordagem metodológica qualitativa com base em revisões de literatura, entrevistas semiestruturadas 

e análises de conteúdo realizadas através de um software de apoio à análise de dados em pesquisas 

qualitativas. 

A revisão da literatura destacou o facto de existir a necessidade de avaliar e monitorizar a 

atuação das cadeias de abastecimento face à sustentabilidade em todas as dimensões de forma 

equivalente, mas que, apesar dos vários estudos desenvolvidos nesta área ainda não foi encontrado 

um método que seja aceite.  

Após a análise das informações, publicadas pelas organizações, referentes ao seu 

desempenho face à sustentabilidade foi possível concluir que as empresas líderes em 

sustentabilidade no sector farmacêutico, identificadas neste estudo, têm-se comprometido com várias 

iniciativas para atingir os seus objetivos e metas de sustentabilidade. Neste contexto foram 

identificadas práticas sustentáveis implementadas pela indústria da amostra, bem como, indicadores 

de sustentabilidade (três indicadores económicos, seis indicadores ambientais e quinze indicadores 

sociais), tendo como base os indicadores do GRI, que foram reportados por todas as empresas em 

estudo e permitem medir e avaliar a atuação dessas empresas face à sustentabilidade. Porém, 

concluiu-se que, pelo facto deste sector lidar com questões particulares, há necessidade de identificar 

categorias de sustentabilidade direcionados especificamente para a análise deste sector. No final 

desta análise foram identificadas categorias de sustentabilidade relevantes e significativas, que 

poderão servir de base para descrever e monitorizar a atuação das cadeias de abastecimento 

farmacêuticas face à sustentabilidade.  

Após a identificação das categorias estas foram testadas e validadas. Ao realizar a validação 

concluiu-se, que de uma forma geral, os tópicos são validados por ambos os métodos (entrevistas 

semiestruturadas e análise de conteúdo realizada através de um software de apoio à análise de 

dados em pesquisas qualitativas) contudo, devido à falta de entrevistas e tendo em conta a empresa 

em estudo não ser uma empresa de produção de produtos farmacêuticos (midstream), não é possível 

inferir com certeza tal conclusão. Ao realizar a análise de conteúdo foi possível, também, verificar que 

existia uma heterogeneidade em relação aos temas mais reportados, pelas empresas, nos seus 

relatórios, concluindo-se que apesar destas empresas pertencerem ao mesmo sector, estas 

apresentam diferentes prioridades devido, possivelmente, à existência de condições (externos e 

internos) que influenciam as estratégias das empresas no âmbito do desenvolvimento sustentável.  

Dado o conceito de desenvolvimento sustentável tentou-se verificar possíveis relações entre, 

pelo menos, duas categorias de sustentabilidade, identificadas neste trabalho, entre as dimensões 
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(económica, ambiental e social), tendo sido identificadas um conjunto de categorias interligadas. 

Conclui-se que a identificação de tais categoria seria útil para uma integração da sustentabilidade em 

práticas de gestão e, também, permitiria uma avaliação comparativa entre alternativas de gestão, 

uma vez que a compreensão da interligação de vários critérios permite ter um meio de prever como 

uma determinada decisão irá influenciar cada aspeto da sustentabilidade. 

Neste contexto é possível afirmar que os objetivos traçados, de uma forma geral, foram 

alcançados. Em suma, esta dissertação apresenta quatro contribuições principais: 1) uma revisão da 

literatura dos métodos identificados para avaliação da sustentabilidade do setor farmacêutico; 2) um 

estudo detalhado da sustentabilidade nas cadeias de abastecimento farmacêuticas líderes em 

sustentabilidade que permitiu identificar práticas sustentáveis aplicadas pelas empresas deste sector; 

3) sugestão de categorias de sustentabilidade para a monitorização e avaliação de sustentabilidade 

direcionadas a este setor; 4) sugestão de categorias interligadas que poderão apoiar as organizações 

farmacêuticas na implementação da sustentabilidade de uma forma integrada nas suas operações e 

práticas de gestão. Uma das limitações desta pesquisa é o foco em uma pequena amostra de 

organizações, mas a falta de investigação empírica nesta área é também um dos principais pontos 

fortes desta dissertação. Contudo, para obter resultados mais robustos, era necessário ter realizado 

uma avaliação mais abrangente junto das empresas farmacêuticas, sendo este um grande ponto 

fraco desta dissertação.    

Para pesquisas futuras seria interessante o desenvolvimento, em conjunto com empresas do 

setor farmacêutico, de um conjunto de indicadores de sustentabilidade para as novas categorias de 

sustentabilidade, específicas deste setor, identificadas neste trabalho. As categorias identificadas 

podem, também, servir como base para a construção de um modelo multicritério de apoio à tomada 

de decisão na gestão sustentável das cadeias de abastecimento farmacêuticas. Desta forma, a 

aplicação deste modelo iria permitir testar a consistência e aptidão das categorias de sustentabilidade 

identificadas.  
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Anexos 

Apêndice A: Desempenhos dos indicadores económicos, ambientais e sociais recolhidos durante a avaliação realizada no Capitulo 3.  

Tabela A1: Desempenhos dos indicadores económicos, ambientais e sociais da Roche. 

Roche 

Indicadores Unidades 
Anos Variação 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2013 

 Económicos  

EC1 Vendas mCHF 47473 42531 45499 46780 47462 ~0% 1% 

 Resultados Operacionais mCHF 13486 13454 14125 16376 14090 4% -14% 

 Resultados Líquidos mCHF 8891 9544 9660 11373 9535 7% -16% 

EC3 Pensões e outros benefícios pós-emprego mCHF 305 303 313 343 364 16% 6% 

EC8 
Contribuições para instituições de saúde 
Contribuições para organizações de doentes 

mCHF - - 
176 
36 

175 
33 

136 
32 

- 
- 

-22% 
-3% 

 Ambientais  

EN3 Consumo de energia total TJ 14486 13371 13279 13470 12968 -10% -4% 

EN8 Consumo total de água Milhão m3 19.6 20.4 19.8 19.7 18.4 -6% -7% 

EN16 Emissões de CO2 totais 
tCO2eq 
métricas 

1077301 1030613 1003586 1010274 928455 -14% -8% 

EN17 
Scope 2 
Scope 3 

tCO2eq   
métricas 

448460 
171261 

443583 
160632 

432103 
177678 

418214 
188924 

376159 
189714 

-16% 
10% 

-10% 
~0% 

EN22 Total de Resíduos  Toneladas 27429 24121 26346 22063 31794 14% 31% 

 Sociais  

LA1 Total de trabalhadores Número 80653 80129 82089 85080 88509 9% 4% 

LA7 Taxa de lesão  0.065 0.067 0.072 0.068 0.052 -20% -24% 

 Fatalidades Número 0 0 1 1 1 +1 0 

LA13 
Proporção de mulheres no total de trabalhadores 
Mulheres em cargos de gestão 

% 
46% 
37% 

46% 
35% 

46% 
38% 

48% 
39% 

48% 
40% 

2% 
3% 

0% 
1% 

HR2 Auditorias a fornecedores Número 63 113 115 164 166 62% 1% 

SO1 

Contribuições para organizações de doentes: 
- Educação em saúde 
- Projetos de adesão ao tratamento 
- Workshops, seminários e reuniões 
- Bolsas de estudo 
- Serviços contratados com as Associações de 
Doentes 

% - 

 
35.8% 
44.7% 
9.2% 
10.3% 

- 

 
55% 
10% 
16% 
19% 

- 

 
58% 
10% 
17% 
15% 

- 

 
61% 
6% 
16% 
14% 
3% 

- 

 
3% 
-4% 
-1% 
-1% 

- 

SO3 Empregados formados em ética nos negócios*  - 100% 100% 100% 100% - 0% 
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 Outros Indicadores  

 Número de novas entidades moleculares em 
desenvolvimento clinico 

Número - - 72 69 66 - -4% 

 Número de ensaios clínicos 
Número de pacientes em ensaios clínicos 

Número 
2253 

248261 
2336 

295994 
2280 

326642 
2184 

339350 
1809 

367283 
-20% 
32% 

-17% 
8% 

 Número de animais utilizados em laboratório Número 502105 469,004 408013 356394 328655 -35% -8% 

Notas: mCHF - milhão de francos suíços; Taxa de lesão - Corresponde ao número de dias de trabalho perdidos devido a acidentes de trabalho por funcionário, por ano. O indicador PR1 foi apenas 
reportado qualitativamente. 
* Todos os funcionários são obrigados a completar o programa de treino sobre Código de Conduta. 

 
Tabela A2: Desempenhos dos indicadores económicos, ambientais e sociais da GSK. 

GSK 

Indicadores Unidades 
Anos Variação 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2013 

 Económicos  

EC1 Vendas £m 28392 27387 26431 26505 23006 -13% -19% 

 Resultados Operacionais £m 3783 7734 7300 7028 3597 -5% -49% 

 Resultados Líquidos £m 1853 5405 4678 5628 2831 35% -50% 

EC3 Pensões e outros benefícios pós-emprego £m 554 341 95 170 403 -27% 58% 

EC8 Investimento comunidade global £m 222 204 206 221 201 -10% -9% 

 Reforço dos sistemas de saúde £m - 3.8 3.8 5.1 6 - 15% 

 Doação comprimido albendazol Milhões unid. 610 603 709 762.4 678 10% -11% 

 Ambientais  

EN3 Consumo de energia total  Milhões Gj 18.3 17.7 17.4 17.6 16.4 -10% -7% 

EN8 Consumo total de água Milhão m3 18.7 17.4 16.3 15.7 14.9 -20% -5% 

EN16 Emissões de CO2 totais tCO2eq 13687520 13774146 14094043 13515249 14130307 3% 4% 

EN17 
Scope 2 
Scope 3 

tCO2eq 
964215 

11712125 
881101 

11712125 
777669 

12299391 
767710 

12397550 
726469 

12526801 
-25% 
7% 

-5% 
1% 

EN22 Total de Resíduos 1000toneladas 178 170 151 166 159 -11% -4% 

 Sociais  

LA1 Total de trabalhadores Número 96461 97389 99488 99451 97921 1% -2% 

LA7 Taxa de lesão Número 0.41 0.36 0.33 0.27 0.26 -37% -4% 

 Fatalidades Número 1 2 2 0 1 0 +1 

LA13 
Percentagem de mulheres em cargos de 
gestão 

% 38% 39% 40% 41% 42% 4% 1% 
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HR2 Auditorias a fornecedores (EHS)* Número 39 49 13 33 43 9% 23% 

SO3 
Trabalhadores que receberam treino em 
ética nos negócios (ABAC)  

Número - 37000  33000 65000 72000 - 8% 

 
PR1 

Medicamentos falsificados 
Número de casos de contrafação 
Número de pessoas detidas 

 
Número 

 
367 
132 

 
378 
191 

 
354 
124 

 
494 
272 

 
491 
273 

 
26% 
52% 

 
-1% 
~0% 

 Outros Indicadores  

 Inovação e Competitividade:  
Aprovação de novos produtos nos 
principais mercados 

Número 
 

1 
 

 
3 
 

 
2 
 

 
6 
 

 
4 
 

75% -33% 

 Resumos de resultados de ensaios 
disponíveis ao público (cumulativo) 

Número - 4452 5000  5400  5583 - 3% 

 Animais utilizados em laboratório (variação 
em comparação ao ano anterior) 

% -2% -9% -3% -10% -8.5% - - 

Notas: £m - milhão de libras esterlinas; Taxa de lesão - Corresponde ao número de dias de trabalho perdidos devido a acidentes de trabalho por funcionário, 100000 horas trabalho; tCO2eq – 

toneladas de CO2 equivalente. O indicador SO1 foi apenas reportado qualitativamente. 

*Ética, ambiente, saúde e segurança. 

 

Tabela A3: Desempenhos dos indicadores económicos, ambientais e sociais da Abbvie. 

Abbvie  

Indicadores Unidades 
Anos Variação 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2013 

 Económicos  

EC1 Vendas mUSD 15638 17444 18380 18790 19960 22% 6% 

 Resultados Operacionais mUSD 4717 3620 5817 5664 3411 -28% -40% 

 Resultados Líquidos mUSD 4178 3433 5275 4128 1774 -58% -57% 

EC3 Pensões e outros benefícios pós-emprego mUSD - 419 771 818 1508 - 46% 

EC8 Doações mUSD - - - 905 970 - 7% 

 Teste de HIV distribuídos Número - - - 26 milhões 27 milhões - 4% 

 Ambientais  

EN3 Consumo de energia total 1000 MWH 2406 2288 2221 2182 2240 -7% 3% 

EN8 Consumo total de água Milhão m3 35.4 37.1 41.1 33 32.5 -8% -2% 

EN16 Emissões de CO2 totais 
1000t GHG 
[métricas] 

743 700 688 665 676 -9% 2% 

EN17 
Emissões de CO2 indiretas 
Scope 2 

1000t GHG 
[métricas] 

373 353 355 344 358 -4% 4% 

EN22 Total de Resíduos 
1000 t 

[métricas] 
38.9 38.2 39.2 44.6 38.8 ~0% -13% 
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 Sociais  

LA1 Total de trabalhadores Número - - 21500 25000 26000 - 4% 

LA7 Taxa de lesão*  0.19 0.2 0.17 0.14 0.13 -32% -7% 

SO3 
Empregados formados em ética nos 
negócios* 

% - - 100% 100% 100% - 0% 

Notas: mUSD - milhão de dólares americanos; Taxa de lesão - Corresponde ao número de dias de trabalho perdidos devido a acidentes de trabalho por funcionário, 100000 horas de trabalho. 
* Todos os funcionários são obrigados a completar o programa de treino sobre Código de Conduta. 
Os indicadores LA13, HR2, SO1 e PR1 são apenas reportados qualitativamente. 

 

Tabela A4: Desempenhos dos indicadores económicos, ambientais e sociais da Sanofi. 

Sanofi 

Indicadores Unidades 
Anos Variação 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2013 

 Económicos  

EC1 Vendas m€ 32367 33389 34947 32951 33770 4% 2% 

 Resultados Operacionais m€ 6535 5861 6432 5106 6143 -6% 17% 

 Resultados Líquidos m€ 5721 5887 5058 3875 4509 -21% 14% 

EC3 Pensões e outros benefícios pós-emprego m€ 240 332 136 385 295 19% -23% 

EC8 Caixas de medicamentos doados Número 1million 700000 212000 312000 512000 -49% 39% 

 Doses de vacinas doados Número 500000 90000 645000 538000 416000 -17% -23% 

 Ambientais  

EN3 Consumo de energia total GJ 18140481 18665699 18234767 17653077 16881188 -7% -4% 

EN8 Consumo total de água m3 55818172 55010611 48121297 45979062 44503055 -20% -3% 

EN16 Emissões de CO2 totais tCO2eq 1398785 1420275 1341357 1294930 1255347 -10% -3% 

EN17 
Produção de eletricidade e vapor 
Transporte e distribuição de medicamentos 

tCO2eq 
647692 
65048 

666966 
84391 

622457 
60313 

606469 
59701 

592548 
54992 

-9% 
-15% 

-2% 
-8% 

EN22 Total de Resíduos Toneladas 230843 234008 251247 241289 258187 11% 7% 

 Sociais  

LA1 Total de trabalhadores Número 101575 113719 111974 112128 113496 11% 1% 

LA7 Taxa de lesão  2.1 1.8 1.8 1.6 1.9 -10% 16% 

 Fatalidades Número 0 0 0 0 1 +1 +1 

LA13 
Proporção de mulheres no total de 
trabalhadores 

% 46.3% 45.7% 45.4% 45% 45% -1% 0% 

HR2 Fornecedores submetidos a avaliação CSR Número - 45 185 188 123 - -35% 
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SO1 
Número total de acesso contínuo a 
programas de saúde (a nível mundial) 
Número de beneficiários dos programas 

Número - - 
 

232 
277287355 

 
261 

177274753 

 
303 

190013914 
- 

 
14% 
7% 

SO3 

Número de empregados formados em 
políticas e práticas de anticorrupção da 
organização (cursos  
e-learning 

 
Número 

 
 

- 

 
76000 

 
 

 

 
85000 

 
 

 

 
97000 

 
 

96663 
 

- -1% 

PR1 

Medicamentos falsificados: 
Número de apreensões (embalagens) 
Número de pessoas presas ou sob 
investigação 
Nº de trabalhadores treinados sobre 
medicamentos falsificados   

Número 

 
6.4milhões 

154 
 

3140 

 
2400000 

55 
 

5380 

 
3750000 

80 
 

10000 

 
10100000 

213 
 

17000 

 
9600000 

434 
 

20000 

 
33% 
65% 

 
84% 

 
-5% 
51% 

 
15% 

 Outros Indicadores         

 Inovação e Competitividade  
Número de novas entidades moleculares e 
as vacinas candidatas em desenvolvimento 
clínico 
Número de projetos de novas entidades 
moleculares ou vacinas candidatos que 
estão em estudos de Fase III ou 
submetidas às autoridades de saúde  

Número 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

 
64 
 
 
 

17 

 
49 
 
 
 

12 

 
43 
 
 
 

14 

- 

 
12% 

 
 
 

14% 

 Número de ensaios clínicos 
Número de indivíduos inscritos 

Número 
- 
- 

- 
- 

403 
54822 

271 
62022 

227 
62027 

- 
-2% 
1% 

Notas: tCO2eq – toneladas de CO2 equivalente; Taxa de lesão - Corresponde ao número de dias de trabalho perdidos devido a acidentes de trabalho por funcionário, 100000 horas de trabalho.  

 

Tabela A5: Desempenhos dos indicadores económicos, ambientais e sociais da AstraZeneca. 

AstraZeneca 

Indicadores Unidades 
Anos Variação 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2013 

 Económicos  

EC1 Vendas $$m 33269 33591 27973 25711 26095 -22% 1% 

 Resultados Operacionais $$m 11494 12795 8148 3712 2137 -81% -42% 

 Resultados Líquidos $$m 8081 10016 6270 2571 1235 -85% -52% 

EC3 Pensões e outros benefícios pós-emprego $$m 451 502 486 285 435 -4% 34% 

EC8 Doações $ biliões 1.41 1.06 1.18 1.12 0.880 -38% -21% 

 Ambientais  

EN8 Consumo total de água milhões m3 4.5 4.5 3.6 3.7 3.8 -16% 3% 
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EN16 Emissões de CO2 totais tCO2eq 1152400 1136400 1065200 1107100 1232800 7% 10% 

EN17 
Eletricidade, calor, vapor e resfriamento 
adquiridos para uso próprio 
Emissões da cadeia de suprimentos 

tCO2eq 
359100 

 
397200 

333700 
 

429800 

277100 
 

469400 

275100 
 

507400 

290300 
 

616800 

-19% 
 

36% 

5% 
 

18% 

EN22 Total de Resíduos 1000 Toneladas 46.9 49.6 43.6 32.8 35.8 -24% 8% 

 Sociais  

LA1 Total de trabalhadores Número 61000 57200 51700 51500 57500 -6% 10% 

LA7 Taxa de lesão  2.27 1.96 2.01 1.88 1.59 -30% -16% 

 Fatalidades Número 5 1 2 0 1 -4 +1 

LA13 
Proporção de mulheres no total de 
trabalhadores 
Mulheres em cargos de gestão 

% 
51% 

 
25% 

50% 
 

25% 

50% 
 

25% 

50.4% 
 

25% 

49.9% 
 

31% 

-1% 
 

6% 

-1% 
 

6% 

HR2 
Total de auditorias a fornecedores 
(cumulativo) 

Número 1950 3342 5661 7138 7587 - - 

SO3 
Empregados formados em ética nos 
negócios* 

% - - 100% 100% 100% - 0% 

 Outros Indicadores  

 Número de animais utilizados em 
laboratório 

Número 429000 398000 319035 280606 209796 -51% -25% 

Notas: $m - milhão de dólares americanos; Taxa de lesão - Corresponde ao número de dias de trabalho perdidos devido a acidentes de trabalho por funcionário, 100000 horas de trabalho. 
* Todos os funcionários são obrigados a completar o programa de treinamento sobre Código de Conduta. 
Os indicadores SO1 e PR1 são apenas reportado qualitativamente. 

 
Tabela A6: Desempenhos dos indicadores económicos, ambientais e sociais da Bayer. 

Bayer 

Indicadores Unidades 
Anos Variação 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2013 

 Económicos  

EC1 Vendas m€ 35088 36528 39741 40157 42239 17% 5% 

 Resultados Operacionais m€ 2730 4149 3928 4934 5506 50% 10% 

 Resultados Líquidos m€ 1310 2472 2453 3186 3443 62% 7% 

EC3 Pensões e outros benefícios pós-emprego m€ 556 563 527 712 626 11% -12% 

EC8 Doações m€ 57 54 49 50 49 -14% -2% 

 Ambientais  

EN3 Consumo de energia total TJ 85710 84942 83184 80848 85317 -0.5% 5% 

EN8 Consumo total de água Milhões m3 474 411 384 361 350 -26% -3% 

EN16 Emissões de CO2 totais Milhões tCO2eq  8.50 8.15 8.36 8.37 8.72 2% 4% 
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EN17 Emissões de CO2 indiretas Milhões tCO2eq 3.70 3.92 4.12 4.29 4.70 21% 9% 

EN22 Total de Resíduos 
1000 toneladas 

métricas 
807 958 1014 899 896 10% ~0% 

 Sociais  

LA1 Total de trabalhadores Número 111400 111800 110000 112400 118900 6% 5% 

LA7 Taxa de lesão  0.34 0.31 0.27 0.26 0.22 -35% -15% 

 Fatalidades Número 4 3 2 2 4 0 +2 

LA13 
Proporção de mulheres em cargos de 
gestão 

% 21% 22% 23% 25% 26% 5% 1% 

HR2 Auditorias a fornecedores Número - - 25 150 93 - -38% 

SO3 

Gerentes formados em ética nos negócios 
Funcionários relevantes formados em ética 
nos negócios 
 

Número - - 
26000 
57500  

 
28000 
55000 

 

36288 
27435 

- 
23% 
-50% 

 

Notas: tCO2eq – toneladas de CO2 equivalente; Taxa de lesão - Corresponde ao número de dias de trabalho perdidos devido a acidentes de trabalho por funcionário, 100000 horas de trabalho. 
Os indicadores SO1 e PR1 são apenas reportado qualitativamente. 

 

Tabela A7:Desempenhos dos indicadores económicos, ambientais e sociais da Novo Nordisk. 

Novo Nordisk 

Indicadores Unidades 
Anos Variação 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2013 

 Económicos  

EC1 Vendas mDKK 60776 66346 78026 83572 88806 32% 6% 

 Resultados Operacionais mDKK 18891 22374 29474 31493 34492 45% 9% 

 Resultados Líquidos mDKK  14403 17097 21432 25184 26481 46% 5% 

EC3 Pensões e outros benefícios pós-emprego mDKK 569 439 760 688 1031 45% 33% 

EC8 Doações mDKK 84 81 84 83 84 0% 1% 

 Ambientais  

EN3 Consumo de energia total 1000GJ 2234 2187 2433 2572 2556 13% -1% 

EN8 Consumo total de água 1000m3 2047 2136 2475 2685 2959 31% 9% 

EN16 Emissões de CO2 totais 1000toneladas 158 150 179 185 179 12% -3% 

EN17 Emissões de CO2 indiretas 1000toneladas 63 56 57 60 58 -8% -3% 

EN22 Total de Resíduos Toneladas 18280 18695 19213 20387 30720 40% 34% 

 Sociais  

LA1 Total de trabalhadores Número 30438 32632 34731 38436 41450 27% 7% 
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LA7 Taxa de lesão  4.9 3.4 3.6 3.5 3.2 -35% -9% 

 Fatalidades Número - - 0 0 0 - 0% 

LA13 
Proporção de mulheres no total de 
trabalhadores 

% 50% 50% 49% 50% 50% 0% 0% 

HR2 Auditorias a fornecedores Número 192 177 219 221 224 14% 1% 

SO1 
Países menos desenvolvidos, onde é 
vendido insulina de acordo com a política 
de preços diferenciados 

Número 33 36 35 35 32 -3% -9% 

SO3 
Empregados relevantes formados em ética 
nos negócios 

% 98% 99% 99% 97% 98% 0% 1% 

PR1 Recalls de Produtos  5 5 6 6 2 -60% -67% 

 Outros Indicadores  

 
Inovação e Competitividade:  
Novas famílias de patentes*2 

Número 62 80 65 77 93 33% 17% 

 
Ressoas que participam em ensaios 
clínicos 

Número 19361 22445 23018 - - - - 

 
Número de animais utilizados em 
laboratório 

Número 62927 66401 73601 72662 64533 3% -11% 

Notas: mDKK - milhão de coroas dinamarquesas; Taxa de lesão - Corresponde ao número de dias de trabalho perdidos devido a acidentes de trabalho por funcionário, 100000 horas de trabalho. 
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Figura A1: Indicadores económicos reportados pelas empresas farmacêuticas. 

 

 

Figura A2: Indicadores ambientais reportados pelas empresas farmacêuticas. 

 

 

Figura A3: Indicadores sociais reportados pelas empresas farmacêuticas. 
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Apêndice B: Indicadores do Global Reporting Initiative GR3.1.  

Tabela B1: Indicadores GRI3.1 

Categorias Indicadores GRI 

Dimensão Económica 

Desempenho 
Econômico 

EC1 (E): Valor económico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração dos trabalhadores, doações e outros 
investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos a investidores e governos. 
EC2 (E):Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades devido a alterações climáticas. 
EC3 (E): Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios definidos pela organização  
EC4 (E): Apoio financeiro significativo recebido do Governo.  

Presença no 
Mercado 

EC5 (C): Rácio entre o salário mais baixo e o salário mínimo nacional, por género, nas unidades operacionais importantes. 
EC6 (E): Políticas, práticas e proporção de custos com fornecedores locais, em unidades operacionais importantes. 
EC7 (E): Procedimentos para contratação local e proporção de membros da gestão de topo, recrutados na comunidade local, em unidades operacionais 
importantes. 

Impactos 
Económicos 
Indiretos 

EC8 (E): Desenvolvimento e impacto dos investimentos em infraestruturas e serviços que visam essencialmente o benefício público através de 
envolvimento comercial, em géneros ou pro bono.  
EC9 (C): Descrição e análise dos impactes económicos indiretos mais significativos, incluindo a sua extensão. 

Dimensão Ambiental 

Materiais 
EN1 (E): Discriminação das matérias-primas, por peso ou por volume. 
EN2 (E): Percentagem de materiais utilizados que são provenientes de reciclagem. 

Energia 

EN3 (E): Discriminação do consumo direto de energia, por fonte de energia primária.  
EN4 (E): Discriminação do consumo indireto de energia, por fonte de energia primária. 
EN5 (C): Total de poupança de energia devido a melhorias na conservação e na eficiência. 
EN6 (C): Iniciativas para fornecer produtos e serviços baseados na eficiência energética ou nas energias renováveis e reduções no consumo de 
energia, em resultado dessas iniciativas. 
EN7 (C): Iniciativas para reduzir o consumo indireto de energia e reduções alcançadas.  

Água 
EN8 (E): Consumo total de água, por fonte. 
EN9 (C): Fontes hídricas significativamente afetadas pelo consumo de água.  
EN10 (C): Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada. 

Biodiversidade 

EN11 (E): Localização e dimensão dos terrenos pertencentes, arrendados ou administrados pela organização em áreas protegidas ou de elevado valor 
para a biodiversidade, ou adjacente às mesmas.  
EN12 (E): Descrição dos impactes significativos de atividades, produtos e serviços sobre áreas protegidas ou de elevado valor para a biodiversidade.  
EN13 (C): Habitats protegidos ou recuperados. 
EN14 (C): Estratégias e programas, atuais e futuros, de gestão de impactes na biodiversidade. 
EN15 (C): Número de espécies da lista vermelha da IUCN e na lista nacional de conservação das espécies, com habitats em áreas afetadas por 
operações, discriminadas por nível de risco de extinção. 

Emissões, 
Efluentes e 
resíduos 

EN16 (E): Totalidade das emissões de gases causadores do efeito de estufa, por peso. 
EN17 (E): Outras emissões relevantes e indiretas de gases com efeito de estufa, por peso. 
EN18 (C): Iniciativas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, e reduções alcançadas. 
EN19 (E): Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono, por peso. 
EN20 (E): NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e por peso. 
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EN21 (E): Descarga total de água, por qualidade e destino Descarga efetuada em coletor municipal.  
EN22 (E): Quantidade total de resíduos, por tipo e método utilizado no fim de linha.  
EN23 (E): Número e volume total de derrames significativos.   
EN24 (C): Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou tratados, considerados perigosos nos termos da Convenção de Basileia. 
EN25 (C): Identificar a dimensão, o estatuto de proteção e valor para a biodiversidade dos recursos hídricos e respetivos habitats, afetados de forma 
significativa pelas descargas de água e escoamento superficial A atividade dos CTT não tem impacto neste âmbito. 

Produtos e 
serviços 

EN26 (E): Iniciativas para mitigar os impactes ambientais de produtos e serviços e o grau de redução do impacte. 
EN27 (E): Percentagem recuperada de produtos vendidos e respetivas embalagens por categoria. 

Conformidade 
EN28 (E): Montantes envolvidos no pagamento de coimas significativas e o número total de sanções não-monetárias por incumprimento das leis e 
regulamentos ambientais.  

Transporte 
EN29 (C): Impactes ambientais significativos, resultantes do transporte de produtos e outros bens, ou matérias-primas utilizados nas operações da 
organização, bem como do transporte de trabalhadores.  
EN30 (C): Total de custos e investimentos com a proteção ambiental por tipo. 

Dimensão Social 

 Práticas Trabalhistas e Trabalho Condigno  

Emprego 

LA1 (E): Mão de obra total, por tipo de emprego, por tipo de contrato de trabalho, por região, segmentada por género. 
LA2 (E): Número e taxa de novas contratações e taxa de rotatividade por faixa etária, género e região. 
LA3 (C): Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são concedidos a funcionários temporários, ou a tempo parcial, por unidades 
operacionais relevantes. 
LA15 (E): Taxas de retorno e de retenção após licença parental, por género. 

Relações 
Trabalhistas 

LA4 (E): Percentagem de trabalhadores abrangidos por acordos de negociação coletiva. 
LA5 (E): Prazos mínimos para aviso prévio em relação a mudanças operacionais, incluindo se essa questão é mencionada nos acordos de negociação 
coletiva. 

Saúde e 
Segurança no 
Trabalho 

LA6 (C): Percentagem dos empregados representados em comités formais de segurança e saúde. 
LA7 (E): Percentagens de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absentismo e óbitos relacionados com o trabalho, por região e por género. 
LA8 (E): Programas de educação, formação, aconselhamento, prevenção e controlo de risco, em curso, para garantir assistência aos trabalhadores, às 
suas famílias ou aos membros da comunidade afetados por doenças graves. 
LA9 (C): Tópicos sobre saúde e segurança, abrangidos por acordos formais com sindicatos. 

Formação e 
Educação 

LA10 (E): Média de horas de formação, por ano, por trabalhador, por género e por categoria. 
LA11 (C): Programas para a gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade dos trabalhadores e a 
gestão final de carreira. 
LA12 (C): Percentagem de trabalhadores que recebem, regularmente, análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira, por género. 

Diversidade e 
Igualdade de 
Oportunidades 

LA13 (E): Composição dos órgãos de governação e discriminação dos trabalhadores por categoria, de acordo com o género, a faixa etária, as minorias 
e outros indicadores de diversidade. 

Igualdade de 
Remuneração 
para Mulheres e 
Homens 

LA14 (E): Discriminação do rácio do salário-base e remuneração das mulheres/homens, por categoria. 

 Direitos Humanos 

Práticas De HR1 (E): Percentagem e número total de acordos e contratos significativos que incluam cláusulas referentes a direitos humanos. 
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Investimento E De 
Processos De 
Compra 

HR2 (E): Percentagem dos principais fornecedores, empresas contratadas e outros parceiros que foram submetidos a avaliações relativas a direitos 
humanos. 
HR3 (E): Número total de horas de formação em políticas e procedimentos relativos a aspetos dos direitos humanos relevantes para as operações, 
incluindo a percentagem de funcionários que beneficiaram de formação. 

Não 
Discriminação 

HR4 (E): Número total de casos de discriminação e medidas tomadas Não se verificaram casos de discriminação. 

Liberdade de 
Associação e 
Negociação 
Coletiva 

HR5 (E): Operações e fornecedores importantes em que possa haver risco significativo de violação ao livre exercício de liberdade de associação e de 
negociação coletiva. Medidas tomadas para garantir esses direitos. 

Trabalho Infantil 
HR6 (E): Operações e fornecedores significativos em que possa haver risco de ocorrência de trabalho infantil. Medidas tomadas para garantir a sua 
abolição efetiva.  

Trabalho Forçado 
ou Análogo ao 
Escravo 

HR7 (E): Operações e fornecedores significativos em que possa haver risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou escravo, e medidas que 
contribuam para a eliminação de todas as suas formas. 

Práticas de 
Segura 

HR8 (C): Percentagem do pessoal de segurança submetido a formação nas políticas ou procedimentos da organização, relativos aos direitos humanos, 
e que são relevantes para as operações. 

Direitos Indígenas HR9 (C): Número total de incidentes que envolvam a violação dos direitos dos povos indígenas e ações tomadas. 

Avaliação HR10 (E): Percentagem e número total de operações que tenham sido objeto de reavaliações dos direitos humanos e/ou avaliações de impacto. 

Reparação 
HR11 (E): Número de reclamações relacionadas com direitos humanos, apresentadas, tratadas e resolvidas através de mecanismos formais de reporte 
de queixas. 

 Sociedade 

Comunidades 

SO1 (E): Percentagem de operações com envolvimento com a comunidade local, avaliação de impactos e programas de desenvolvimento 
implementados.  
SO9 (E): Operações com impactos negativos significativos, potenciais ou reais, nas comunidades locais. 
SO10 (E): Medidas de prevenção e mitigação implementadas nas operações que tenham impactos negativos significativos, potenciais ou reais, nas 
comunidades locais. 

Corrupção 
SO2 (E): Percentagem e número total de unidades de negócio alvo de análises de risco de corrupção. 
SO3 (E): Percentagem de empregados formados em políticas e práticas de anticorrupção da organização. 
SO4 (E): Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. 

Politicas Públicas 
SO5 (E): Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e lobbies. 
SO6 (C): Valor total das contribuições financeiras ou em espécie a partidos políticos, políticos ou a instituições relacionadas, discriminadas por país. 

Concorrência 
desleal 

SO7 (C): Número total de ações judiciais por concorrência desleal, antitrust e práticas de monopólio, bem como os seus resultados.  

Conformidade SO8 (E): Número total de multas e sanções não-monetárias relacionadas com o não cumprimento de leis e regulamentos.  

 Responsabilidade pelo Produto 

Saúde e 
Segurança do 
Cliente 

PR1 (E): Ciclos de vida dos produtos e serviços em que os impactes de saúde e segurança são avaliados com o objetivo de efetuar melhorias, bem 
como a percentagem das principais categorias de produtos e serviços sujeitos a tais procedimentos.  
PR2 (C): Número total de incidentes resultantes da não conformidade com os regulamentos e códigos voluntários relativos a impactes, na saúde e 
segurança, dos produtos e serviços durante o respetivo ciclo de vida, discriminado por tipo e resultado. 
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Rotulagem de 
Produtos e 
Serviços 

PR3 (E): Indique o tipo de procedimentos para informação e rotulagem dos produtos e serviços, bem como a percentagem dos principais produtos e 
serviços sujeitos a tais requisitos. 
PR4 (C): Indique o número total de incidentes resultantes da não conformidade com os regulamentos e códigos voluntários relativos à informação e 
rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo de resultado. 
PR5 (C): Procedimentos relacionados com a satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que meçam a satisfação do cliente.  

Comunicações e 
Marketing 

PR6 (E): Programas de adesão a leis, normas e códigos voluntários relacionados com comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e 
patrocínio. 
PR7 (C): Indique o número total de incidentes resultantes da não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de 
marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, por tipo. 

Privacidade do 
Cliente 

PR8 (C): Número total de reclamações registadas, relativas à violação da privacidade e perda de dados de clientes. 

Conformidade PR9 (E): Valor monetário de multas significativas por não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços. 
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Apêndice C: Dados utilizados na análise de conteúdo realizada no Capitulo 4 e 5. 

Apêndice C1: Guia de Entrevista. 

Objetivo 1: Avaliar como a sustentabilidade tem sido considerada pelas empresas 

farmacêuticas Portuguesas.  

1. Qual é a sua opinião em relação à sustentabilidade? (Acredita que poderá trazer benefícios a longo 

prazo? Quais benefícios? Ou entende a sustentabilidade como um encargo administrativo?) 

2. Como tem a empresa implementado políticas de sustentabilidade? São estas integradas na 

estratégia da empresa?  

3. Quais foram os principais fatores que levaram a empresa a implementar políticas de 

sustentabilidade? Foi apenas por causa de pressões externas exercidas pelos stakeholders ou existe 

uma preocupação interna para este assunto? 

4. Quais os riscos emergentes a que a empresa está exposta a longo prazo (3-5 anos) que são 

identificados como tendo um impacto mais significativo sobre a sustentabilidade do negócio? Quais 

as consequências? Que ações atenuantes a empresa tenha tomado tendo em conta estes riscos?  

5. Qual é importância dada pela empresa aos indicadores económicos da sustentabilidade? Foi 

adotado alguma prática nesta categoria? Quais os pontos que a sua empresa tem relatado sobre os 

indicadores de desempenho económico?  

6. Qual a importância dada pela empresa aos indicadores ambientais da sustentabilidade? Foi 

adotado alguma prática nesta categoria? Quais os pontos que a sua empresa tem relatado sobre os 

indicadores de desempenho ambiental? Em caso negativo: A empresa considera adotar alguma 

política nesta matéria a curto prazo? Quais?  

7. O sistema de gestão ambiental da empresa é auditado/certificado? Que tipo de verificação a sua 

empresa recebeu?  

8. Qual a importância dada pela empresa aos indicadores sociais da sustentabilidade? Foi adotado 

alguma prática nesta categoria? Quais os pontos que a sua empresa tem relatado sobre os 

indicadores de desempenho social? Em caso negativo: A empresa considera adotar alguma política 

nesta matéria a curto prazo? Quais?  

9. O sistema de gestão social da empresa é auditado/certificado? Que tipo de verificação a sua 

empresa recebeu?  

10. Considerando as dimensões de sustentabilidade e o papel da empresa na cadeia de 

abastecimento sustentável, que tipo de formalização é que a empresa recorre para publicar os seus 

resultados? Encontra-se disponível publicamente? Qual é o conteúdo desses relatórios? Quais as 

dimensões que avalia?  

Objetivo 2: Avaliar as relações das empresas com os seus parceiros na cadeia de 

abastecimento. 

11. A empresa tem em conta práticas de sustentabilidade nos critérios de seleção de fornecedores? 

Como assegura o cumprimento dessas práticas?  

12. Como descreve a capacidade que sua empresa tem para afetar as políticas de sustentabilidade 

na cadeia de abastecimento, tanto por parte dos fornecedores e/ou compradores/consumidores? 

13. Como descreve a sensibilidade que a sua empresa tem face a políticas de sustentabilidade na 

cadeia de abastecimento, tanto por parte dos fornecedores e/ou compradores/consumidores? 
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14. A sua empresa monitoriza e define metas para melhorar a satisfação dos consumidores dos seus 

produtos? Como? 

15. A empresa tem encorajado os seus parceiros da cadeia de abastecimento a adotar práticas de 

sustentabilidade? 

16. Quais os aspetos que considera mais prioritários (Tabela C1)? Quais os aspetos do que 

considera que precisam de ser mais explorados pela empresa no futuro?  

 

 
Tabela C1: Importância atribuída pela empresa entrevistada, a cada um dos tópicos de sustentabilidade, tanto 

para a própria empresa como para restantes elementos da cadeia. 

 

 
Legenda: 1: Não relevante; 2: Pouco relevante; 3: Relevante; 4: Muito relevante; NA: Não se aplica. 
LA: Práticas Laborais e Trabalho Condigno; SO: Sociedade; PR: Responsabilidade pelo Produto. 

* Os tópicos Água, resíduos, energia e emissões foram englobados em dois tópicos para um melhor 
entendimento dos entrevistados.  
Responsabilidade ambiental: Reduzir o impacto ambiental em recursos hídricos, ar e solo consequente do 
processo de produção de medicamentos e aumentar soluções inovadoras que beneficiem o meio ambiente.  
Eficiência de Recursos: Promover uma utilização eficiente dos recursos naturais (por exemplo, água, energia; 
utilizar energias renováveis, sempre que possível; redução do consumo, especialmente de recursos escassos. 
 

 
 

Áreas de Sustentabilidade 
Para a 

empresa 
 

Para as 
entidades a 
montante da 

cadeia* 

 

Para as 
entidades a 
jusante da 

cadeia* 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

Dimensão Económica    

Desempenho económico    x    x    x 

Impactos Económicos Indiretos   x   x     x  

Dimensão Ambiental    

Responsabilidade Ambiental*    x    x    x 

Eficiência dos recursos*    x    x    x 

Gestão do ciclo de vida do produto   x    x     x 

Dimensão Social    

L
A

 

Recursos Humanos/Emprego    x    x    x 

Formação e educação    x    x    x 

Segurança e saúde no trabalho     x    x    x 

Diversidade e igualdade de oportunidades    x    x    x 

Inovação e Competitividade    x    x    x 

Direitos Humanos    x    x    x 

S
O

 

Suporte comunitário   x   x     x  

Corrupção             

Políticas públicas  x    x      x 

Gestão de fornecedores e outros parceiros    x    x    x 

R
P

 

Eficácia dos produtos e segurança    x NA    x 

Ética em marketing e vendas    x    x    x 

Rotulagem de Produtos e Serviços    x    x    x 

É
ti

c
a

 e
m

 

in
v

e
s

ti
g

a
ç

ã
o

 Ética em ensaios clínicos NA NA    x 

Bem-estar animal/pesquisa com animais 
NA NA   x  

Bioética 
NA NA    x 
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Tabela C2: Tabela resumo das empresas analisadas no subcapítulo referente à análise de conteúdo.  

Empresas Páginas GRI Região Fonte 

UCB 27 GRI - G3.1 
Bélgica 

(Europa) 
Corporate Societal Responsiblity  

Performance Report 

Teva 90 Não GRI Israel (Ásia) Corporate Social Responsibility Report 

Takeda 85 GRI - G4 Japão (Asia) Annual Report 2014 - CSR Data Book 

Shire 27 Não GRI 
Reino Unido 

(Europa) 
2014 Annual Responsibility Review 

Otsuka 50 
GRI - 

Referenciado 
Japão (Asia) CSR Report 2014/12 

Novartis 84 GRI - G4 
Suíça 

(Europa) 

Corporate Responsibility Performance 
Report 2014 

Merck 198 GRI - G4 
Alemanha 
(Europa) 

Corporate reSpoNSIBILItY report 2014 

Eli Lilly 115 Non - GRI 
EUA  

(América do 
Norte) 

Corporate Responsibility Update 2014 

Johnson&Johnson 122 GRI - G4 
EUA  

(América do 
Norte) 

2014 Citizenship & Sustainability Report 

EISAI 55 
GRI - 

Referenciado 
Japão (Asia) Environmental and Social Report 2014 

Daiichi Sankyo 94 
GRI - 

Referenciado 
Japão (Asia) Daiichi Sankyo Group Value Report 2014 

CSL 40 GRI - G3 
Austrália 
(Oceânia) 

Our Corporate Responsibility 2014 

Celgene 96 GRI - G4 
EUA  

(América do 
Norte) 

2014 Corporate Responsibility Report 

Biogen 99 GRI - G4 
EUA  

(América do 
Norte) 

Corporate Citizenship Report 2014 

Baxter 130 GRI - G3 
EUA  

(América do 
Norte) 

Sustainability Report 

Astellas 172 GRI - G3.1 Japão (Asia) 
Annual Report and Form 20-F Information 

2014 

Amgen 20 GRI - G3.1 
EUA  

(América do 
Norte) 

Amgen 2014 Environmental Sustainability 
Highlights 

Allergan 37 GRI - G3.1 
EUA  

(América do 
Norte) 

Sustainability Performance Report 

Abbott 98 
GRI - 

Referenciado 

EUA  
(América do 

Norte) 

ABBOTT GLOBAL 
CITIZENSHIP REPORT 

2014 

Bayer 340 GRI - G3.1 
Alemanha 
(Europa) 

Annual Report 2014 

AstraZeneca 248 Não GRI 
Reino Unido 

(Europa) 
Annual Report and Form 20-F Information 

2014 

GSK 52 
GRI - 

Referenciado 
Reino Unido 

(Europa) 
Annual Report 2014 

Novo Nordisk 116 Não GRI 
Dinamarca 
(Europa) 

Annual Report 2014 

Roche 179 GRI - G4 
Suíça 

(Europa) 
Annual Report 2014 

Sanofi 110 
GRI - 

Referenciado 
França 

(Europa) 
2014 CSR Report 
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Tabela C3: Palavras-chave e expressões semânticas utilizadas na análise de conteúdo. 

Aspectos Palavras/expressões 

Dimensão Económica 

Desempenho económico 

revenue; growth business; economic growth; operating profit; financial 
performance; sales growth; earnings;  operating results; expenditure; costs; 
operating costs; wages; net profit; payments to providers; gross taxes; 
defined benefit plan; pensions; post-employment benefits 

Impactos económicos Indiretos 
donations; healthcare infrastructure ;support infrastructure; community 
investment; inkind 
 

Dimensão Ambiental 

Água 
water; water consumption; freshwater; water use; water sources; water 
scarcity 
 

Energia 
energy; energy consumption; energy efficiency; save energy; energy use; 
renewable energy; steam; electricity; cooling; heating 
 

Emissões 
emissions; carbon; gas emissions; greenhouse gas emissions; scope 1; 
scope 2;scope 3;air emissions;  propellant emissions; CO2;GHG;carbon 
footprint; fuel; gas; carbon monoxide; SOx; NOx; VOC; HFA propellant 

Efluentes e resíduos 
waste; landfill; hazardous waste; non-hazardous waste; ethanol; residues; 
incineration; waste management; recycling; effluents 
 

Gestão Ambiental de Produtos e Serviços 
pharmaceuticals in the environment; ecopharmavigilance; green chemistry; 
unused medicines; product impact assessment; eco-friendly products; 
environmentally friendly formulations 

Dimensão Social 

Emprego 
total employees; total workforce; employed; full-time; part-time; indefinite 
contract; permanent contract; fixed term; temporary term 
 

Segurança e Saúde no Trabalho 

illness; injury; incidents; fitness; fatalities; resilience; lifestyles; health 
insurance; occupational health; accident; fatal injuries; musculoskeletal 
disorders 
 

Formação e Educação 

talent; skills; leadership development; leadership programs; leadership 
skills; leadership training; strengthened leadership; employees volunteered; 
career; work progress; employee training; professional training; student; 
career opportunities; academia; graduate program; continuing education 
 

Diversidade e igualdade de oportunidades 
women; diversity; disability; disabilities; female; cultural diversity; gender 
 

Inovação e Competitividade 

innovation; novel therapeutics; novel therapies; drug development; drug 
discovery; biotechnology; clinical development; intellectual property; 
property rights; research development; developing treatment 
 

Direitos Humanos 

"human rights; child labor; labor rights; freedom of association; collective 
bargaining; forced labor; compulsory labor; universal declaration of human 
rights" 
 

Comunidade 

"access to medicines; access to healthcare; access to products; low prices; 
affordable; childcare; well-being of people; support programs; support for 
community; community support; volunteering; healthcare programs" 
 

Corrupção 

corruption; bribery; breach; anti-bribery; anti-corruption; violation; 
disciplinary action; anti-corruption policies; fraud; violation of property 
rights; noncompliance; antitrust; judicial actions; fines 
 

Políticas Públicas 
advocacy practices; lobbying; public policy; government affairs 
 

Participação dos Stakeholders 

stakeholder; stakeholder engagement; consultation; cooperation; dialogue; 
relationships; stakeholder consultation; accordance international; key 
stakeholders; supplier; suppliers commitment 
 

Saúde e Segurança do Cliente 

products quality; patient safety; consumer safety; customer satisfaction; 
product safety; impacts of products; pharmacovigilance; FDA; product 
approvals; regulatory authorities; regulatory approval; quality management; 
patient associations; counterfeiting; counterfeiting drugs; side effects; 
customer satisfaction; quality audits; symptoms; efficacy of the drugs 
 

Comunicação e Marketing 
marketing; marketing rights; marketing ethics; marketing codes; advertising; 
physicians payments; payments to physicians; remuneration to physicians; 
sponsorship 
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Rotulagem de Produtos e Serviços 
labeling; labelling; information requirements; product label 
 

Bem-estar animal animal research; use animal; animal testing; animal welfare 

Ética em Ensaios Clínicos 
clinical trials; clinical trials audits; ethics in R&D; ethics in clinical trials; 
clinical trial transparency; privacy of information 
 

Bioética 
bioethics; bioethical standards; bioethical requirements; human embryonic 
stem cells; human biological samples; genetically modified organisms 

 

Tabela C4: Relações obtidas na análise de contudo realizada no Capitulo 5. 

Dimensão económica e dimensão ambiental 

Eco-eficiência e custos/receitas 
 

energy/costs; energy efficiency/costs; water/costs; 
water/revenue; water use/revenue; greenhouse 
gas/revenue; energy/revenue 

Redução dos resíduos em relação aos 
custos/receitas, bem como o impacto no meio 

ambiente 

waste/costs; recycling/costs; landfill/costs; waste 
generation/revenue; hazardous waste/costs. 
 

Redução de emissões e custos CO2/costs; emissions/costs 

Proteção do meio ambiente e impactos 
económicos indiretos 

water/ economic growth; carbon/economic growth; 
greenhouse gas/economic growth. 

Dimensão económica e dimensão social 

Responsabilidade pelo produto (dimensão social) 
relacionado com os custos 

product safety/costs 

Saúde e segurança em relação aos custos occupational health/costs 

Acesso a cuidados de saúde e impactos 
económicos indiretos 

access to medicines/economic growth 

Dimensão ambiental e dimensão social 

Meio Ambiente e saúde e segurança waste management/occupational safety 

Responsabilidade pelos Produtos (dimensão 
Social) e responsabilidades ambientais 

impact of the product/recycling; research and 
development/green chemistry; pharmaceutical in 
environmental/impact of the product/unused medicines 

Stakeholders e o meio ambiente 

suppliers/ energy use; suppliers/greenhouse gas/GHG; 
suppliers/emissions; suppliers/waste; key 
suppliers/child labour; suppliers/energy consumption; 
suppliers/scope1/scope2; key suppliers/energy; key 
suppliers/greenhouse gas; suppliers/energy efficiency; 
suppliers/water use; suppliers/CO2; pharmaceutical in 
environmental/stakeholders; impacts of the 
products/recycling/suppliers; stakeholder/recycling 

Inovação e meio ambiente 

Innovation/energy; innovation/water; innovation/waste; 
innovation/energy use; innovation/water use; 
innovation/water consumption; innovation/greenhouse 
gas; research and development/recycling; research 
and development/emissions; innovation/carbon 
footprint; innovation/renewable energy; 
innovation/energy consumption; innovation /carbon; 
Drug development/pharmaceutical in environmental 

Relações entre as três dimensões (económica, ambiental e social) 

Inovação, meio ambiente e custos 
Innovation/waste/costs; innovation/energy 
efficiency/costs; innovation/water use/costs 

Responsabilidade do produto, custos e impacto 
ambiental 

product safety/costs/waste; product 
safety/costs/labelling/recycling 

Dimensão social  

Inovação e acesso a cuidados de saúde 
 

Innovation/access to healthcare; innovation/ access to 
medicines 

Dimensão ambiental  

Eficiência energética e a diminuição de emissões 
 

energy consumption/emissions; energy/CO2; energy 
consumption/greenhouse gas 

 


