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Inﬁnito, obra de Tomie Ohtake na planta Guarulhos
Infinite, tomie Ohtake´s work of art - guarulhos’ plant
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destaques Highlights
bilhões de Receita Líquida,
um crescimento de 10,5% em relação a 2016.
Net Revenues of BRL 3 billion, a10.5% grouth over 2016.

Investimentos Investments
R$ 90,4 milhões
investidos em inovação, que representam 10,4% do EBITDA.
BRL 90.4 million invested in innovation, which represent 10.4% of EBITDA.

milhões de consumidores no programa
de relacionamento Cuidados pela Vida.
8.5 million consumers in the Cuidados pela Vida (“Care for Life”)
patient assistance program.

R$ 41,1 milhões em excelência operacional,
incluindo ações de ecoeficiência.
BRL 41.1 million in operational excellence, including actions of ecoefficiency.

novos produtos, que já representam
2% da Receita Líquida da Companhia.
30 new products, already representing
2% of the Company’s Net Revenues.

R$ 31,6 milhões
em capacitação e programas
de desenvolvimento de carreira.
BRL 31.6 million in training and career development programs.

milhões de EBITDA, um aumento de 6,9% em relação a 2016.
An EBITDA of BRL 870.4 million, an increase of 6.9% over 2016.
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º

Liderança em Prescrição pelo

ano consecutivo.

R$ 11,7 milhões
em projetos que promovem cultura,
educação, esporte, inclusão social,
saúde e preservação do meio ambiente.
BRL 11.7 million in projects which promote culture, education,
sports, social inclusion, health and environmental preservation.

Leader in prescription for the 11th consecutive year.

prêmios recebidos em
diferentes âmbitos.
31 awards received in
different scopes.
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R$ 4,9 milhões
em Qualidade.
BRL 4.9 million in Quality.
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Avançamos em inovação, firmando parcerias para
o desenvolvimento da ciência no País: inauguramos
o NILE – Nanotechnology Laboratory Enterprise,
primeiro laboratório de Nanotecnologia no Brasil,
e ingressamos no Centro Nacional de Pesquisa em
Energia e Materiais (CNPEM), em um programa
de prospecção da biodiversidade brasileira para
desenvolver novos medicamentos.

Excelência e paixão
para superar limites

[GRI 102-14]

Excellence and passion to overcome limits
O comprometimento da Geração Aché com a
excelência na execução da estratégia foi primordial
para as conquistas do Aché no ano de 2017.
Avançamos em diversas frentes do negócio,
alinhados aos nossos cinco pilares estratégicos —
Crescimento, Inovação, Excelência Operacional,
Foco no Cliente e Sustentabilidade —,
trabalhando com foco e paixão para que os
projetos se desenvolvessem conforme o planejado,
alcançando, então, nossos objetivos.
Para crescer, investimos na renovação de portfólio
e entregamos 30 novos produtos ao mercado,
entre eles a linha Achevita, que responde a
importantes transformações da atualidade,
como o aumento da expectativa de vida da
população. Criamos 247 novos postos de trabalho
e investimos 247 mil horas na preparação de
nossos profissionais das mais variadas áreas da
Companhia, nossos parceiros na concretização
das iniciativas.
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The commitment of the Aché Generation with
excellence in the execution of the strategy was
essential for Aché’s achievements in 2017.
We made progress in several business fronts,
in line with our five strategic pillars – Growth,
Innovation, Operational Excellence, Customer
Focus and Sustainability –, working with focus
and passion for projects to be developed as
planned, thus reaching our objectives.

To grow, we invested in portfolio renewal and
delivered 30 new products to the market,
among them the Achevita line, in response
to important current transformations, such
as the increase in life expectancy of the
population. We created 247 new jobs and
invested 247 thousand hours in preparing
our professionals so they can be prepared for
implementing all initiatives.

We advanced in innovation, establishing
partnerships for the development of
science in Brazil: we inaugurated the NILE
- Nanotechnology Innovation Laboratory
Enterprise, the first Nanotechnology laboratory
in Brazil and we enrolled in the National Energy
and Materials Research Center (CNPEM), in a
program to prospect the Brazilian biodiversity to
develop new drugs.

A busca contínua pela excelência operacional
materializou-se no início das obras de
terraplenagem para a construção de nossa nova
fábrica, respeitando os princípios da ecoeficiência,
na Região Metropolitana de Recife, Pernambuco.
A evolução de nosso Programa de Excelência
Operacional é refletida nos resultados de 2017
com ganho de eficiência e aumento de 4% no
volume de produção.

The continuous search for operational
excellence was materialized at the start of
earthworks for the construction of our new 100%
eco-efficient plant, in the Metropolitan Area of
Recife, State of Pernambuco. The evolution of
our Operational Excellence Program is reflected
on the results of 2017 with gain of efficiency and
increase of 4% in production volume.

Mantivemos o foco no cliente e estreitamos
ainda mais o relacionamento com os nossos
públicos, criando um programa de visitação médica
virtual, o Conecta Aché. Ampliamos em mais de
2 milhões o número de pacientes cadastrados no
Cuidados pela Vida (CPV), nosso programa de
relacionamento com os consumidores.

We maintained customer focus and bring even
closer the relationship with our stakeholders,
creating a virtual medical detailing program,
Conecta Aché (“Aché Connect”). We expanded
in over 2 million the number of patients
registered in Cuidados pela Vida (“Care for
Life”), our patient assistance program.

Estruturamos o Plano Estratégico de
Sustentabilidade com a participação de grupos
multidisciplinares internos, que conduzirão
a execução dos projetos. Na esfera social,
mantivemos os investimentos em saúde,
esporte, cultura e educação e garantimos a
sustentabilidade financeira, crescendo de forma
consistente e estruturada.

We structured the Strategic Plan of
Sustainability with the participation of internal
multidisciplinary groups, which will conduct the
execution of the projects. In the social sphere,
we maintained investments in health, sports,
culture and education and guaranteed financial
sustainability, growing in a consistent and
structured way.

Os direcionadores de nosso Planejamento
Estratégico potencializam fortalezas que fazem
parte de nossa história e têm assegurado a
reputação da marca ao longo dos anos. Nosso
propósito de levar mais vida às pessoas orienta
cada iniciativa e está vivo na mente e no coração de
nossos colaboradores.

The drivers of our Strategic Planning leverage
strengths that are part of our history and have
assured the brand’s reputation over the years.
Our purpose to bring more life to people guides
each initiative and is alive in the minds and hearts
of our employees.

Afirmo que seguiremos compromissados com a
geração de valor para consumidores, profissionais
da saúde, parceiros de negócios, colaboradores,
acionistas e toda a sociedade.

I affirm that we will remain committed to the
generation of value for consumers, healthcare
professionals, business partners, employees,
shareholders and the entire society.
Enjoy your reading!

Boa leitura!

Vânia Nogueira de Alcantara Machado
Presidente do Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CEO at Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
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nosso propósito
Our Purpose

Para a dor, levamos alívio.
Para a mente, tranquilidade.
Para a pele, beleza.
Para o mercado farmacêutico,
levamos inovação.
Para os profissionais da saúde,
informação.
Para os clientes, soluções.
Para a floresta, levamos árvores.
Para a comunidade, inclusão.
Para nossos colaboradores,
oportunidades.
Para a sociedade, mais cultura,
educação e esporte.
Mais possibilidades para o
seu tratamento.
Mais eficácia para quem cuida.
Mais respeito para o meio ambiente.
Mais futuro para as próximas gerações.
Mais bem-estar para toda a família.
Nossa vocação é levar saúde e
longevidade às pessoas.
E nossa missão é levar
mais vida para você.
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We bring relief to your pain.
Tranquility to your mind
And beauty to your skin.
To the pharmaceutical market,
we offer innovation.
To health professionals, information.
To customers, solutions.
To forest, trees.
To communities, inclusion.
To our employees, opportunities.
For society, more culture,
education and sports.
Greater possibilities for your treatment.
Enhanced efficiency to caregivers.
More respect to our environment.
A better future for the generations
to come.
More well-being for the entire family.
Our vocation is to enhance
people’s health and longevity.
Our mission is to offer better living
for you.

Crianças da Associação Maria Flos Carmeli, ONG apoiada pelo Aché
Children of Associação Maria Flos Carmeli, NGO supported by Aché

Missão, visão e valores [GRI 102-16]
Mission, vision and values
Missão
Desenvolver continuamente produtos e serviços
inovadores para atender às expectativas dos
profissionais da saúde e levar mais vida às
pessoas, onde quer que elas estejam. Crescer de
forma sustentável, gerando e compartilhando
valor com a sociedade e nossos acionistas, com
respeito às pessoas e ao meio ambiente.

Mission
To continuously develop innovative products
and services to meet the needs of healthcare
professionals and to bring more life to people,
wherever they may be. To grow sustainably, by
generating and sharing value with society and our
shareholders, with respect to people and to the
environment.

Visão
Ser reconhecida como a empresa farmacêutica
mais inovadora entre as nacionais e preferida
pelos públicos por promover saúde e bem-estar e
melhorar a vida das pessoas, onde quer que
elas estejam.

Vision
To be aknowledged as the most innovative Brazilian
pharmaceutical company and the first choice
among our stakeholders for promoting health and
wellbeing and improving people’s lives wherever
they may be.

Valores
• Integridade
• Respeito
• Ousadia
• Inovação
• Excelência
• Sustentabilidade

Values
• Integrity
• Respect
• Boldness
• Innovation
• Excellence
• Sustainability
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Cápsulas de Alenia, medicamento para tratamento de doenças respiratórias
alenia capsules, medicine for treatment of respiratory diseases
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Fachada da sede
administrativa em Guarulhos
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headquarters in Guarulhos
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Colaboradores em Guarulhos Employees of Guarulhos’ plant

o aché
Aché
Fundado em 1966, o Aché se mantém
comprometido com a missão de desenvolver
produtos e serviços inovadores, que atendam às
expectativas dos profissionais da saúde e levem
mais vida às pessoas, onde quer que estejam.
[GRI 102-1]
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Founded in 1966, Aché remains committed to the
mission of developing innovative products and
services that meet the expectations of healthcare
professionals and bring more life to people,
wherever they are. [GRI 102-1]

Sinônimo de qualidade, segurança e eficácia, o
portfólio do Aché é composto por 326 marcas,
em 804 apresentações, nos segmentos de
medicamentos sob prescrição, genéricos,
isentos de prescrição (MIPs), dermocosméticos,
dermomedicamentos, nutracêuticos,
probióticos e biotecnológicos, disponibilizados
em múltiplos canais (grandes redes, farmácias
independentes, associativismos, hospitais,
clínicas e canal público). Ao todo, são atendidas
25 especialidades médicas e 142 classes
terapêuticas. [GRI 102-2]

Synonymous with quality, safety and efficacy,
Aché’s portfolio consists of 326 brands in 804
SKUs in the prescription, generics,
over-the-counter (OTC), dermocosmetics,
dermatological products, nutraceuticals, probiotics
and biotechnology segments, available to
multiple channels (pharmacy chains, independent
pharmacies, pharmacy associations, hospitals,
clinics and public channel). In all, 25 medical
specialties and 142 therapeutic classes are
covered. [GRI 102-2]

O Aché possui quatro plantas industriais – Aché
(Guarulhos-SP), Biosintética (São Paulo-SP),
50% de participação na Melcon Indústria
Farmacêutica (Anápolis-GO) e a recémadquirida Nortis (Londrina-PR). Também detém
25% de participação na Bionovis, empresa
dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento
de medicamentos biotecnológicos por meio
da joint venture com outras três indústrias
farmacêuticas nacionais. Em março de 2016, o
Aché adquiriu a divisão químico-farmacêutica do
Laboratório Tiaraju, especializado no mercado
de fitomedicamentos e alimentos funcionais.

Aché has four manufacturing sites – Aché
(Guarulhos-SP), Biosintética (São Paulo-SP),
50% share in Melcon Indústria Farmacêutica
(Anápolis-GO) and the recently acquired
Nortis (Londrina-PR). It also holds 25% share
in Bionovis, a company dedicated to the
research and development of biotechnologicals,
through joint venture with three other Brazilian
pharmaceutical companies. In March 2016,
Aché acquired the chemical-pharmaceutical
division of Laboratório Tiaraju, specialized in
phytomedicines and functional foods.

Com um planejamento estruturado de
internacionalização, atualmente temos
acordos de licenciamento que garantem a
comercialização de 32 medicamentos em
57 apresentações para 25 países nas Américas,
Oriente Médio, África e Ásia. [GRI 102-3, 102-4,
102-5 e 102-6]

With a structured internationalization plan, we
currently have licensing agreements that ensure
the sale of 32 drugs in 57 presentations to
25 countries in Americas, Middle East, Africa and
Asia. [GRI 102-3, 102-4, 102-5 and 102-6]

O Aché conta com 4,7 mil colaboradores
compromissados com a contínua geração de
valor para pacientes, médicos, parceiros de
negócios e toda a sociedade. A fim de manter o
estreito relacionamento com os profissionais
da saúde e pontos de venda por meio de visitas
presenciais e virtuais, a Companhia possui mais
de 2 mil colaboradores atuantes nas Forças de
Geração de Demanda e Vendas, espalhados pelo
Brasil. [GRI 102-7 e 102-8]

Aché has 4.7 thousand employees committed to
the continuous generation of value for patients,
physicians, business partners and the entire
society. In order to maintain the close relationship
with healthcare professionals and points of
sale through face-to-face and virtual visits, the
Company has more than 2 thousand employees
active in the Demand and Sales Generation Forces,
spread throughout Brazil. [GRI 102-7 and 102-8]
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Composição do portfólio [GRI 102-2]

8,97%

Composition of the portfolio
A Companhia desenvolve produtos inovadores com eficácia e segurança comprovadas, aliando
investimentos e know-how em pesquisa, com foco nas necessidades não atendidas. Assim, equilibra
a oferta das melhores soluções em saúde aos seus médicos, consumidores, parceiros de negócios e a
sociedade gerando valor para todos.
The Company develops innovative products with proven efficacy and safety, allying investment and
knowhow in research, focused on unmet needs. Thus, it balances the offering of the best solutions in
health to its physician, consumers, business partners and society by generation value to all.

4,07%

Outros
Others

Saúde feminina e masculina

18,50%

Sistema nervoso central
Central nervous system

Women’s and men’s health

Corticoides
Corticoids

3,88%

14,88%
Sistema
cardiovascular

4,72%

Dermatológicos

Cardiovascular
system

Dermatological products

Principais
marcas
[GRI 102-2]

Main brands

11,79%

18,94%

Sistema
músculo-esquelético
Musculoskeletal system

Aparelho respiratório

14,25%

Respiratory system

Aparelho digestivo e metabólico

Alenia

Digestive and metabolic systems

Busonid Nasal
Decongex Plus
Artrolive
Exodus
Tandrilax
Diosmin
Pantoprazol
Carvedilol
Losartana
Fonte: demanda em reais PPP.
Dezembro/2017
Source: Brl demand ppp.
December/2017
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Amplo e diversiﬁcado, o portfólio do Aché atende a 25 especialidades
médicas e 142 classes terapêuticas. As 326 marcas, em 804 apresentações,
estão organizadas em 22 franquias das Unidades de Negócios: Prescrição,
MIP (Medicamentos Isentos de Prescrição), Genéricos, Dermatologia e
Institucional e Cuidados Especiais.
Ample and diversiﬁed, Aché’s portfolio attends 25 medical specialties and
142 therapeutic classes. The 326 brands, in 804 presentations, are organized
in 22 franchises of the Business Units: Prescription, OTC (over-the-counter
drugs), Generics, Dermatologics and Institutional and Specialty Care.

Base: Pharmacy Purchase Price (PPP)
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Cadeia de valor

4

Value chain

Saúde, bem-estar e qualidade de vida para viver mais e melhor.
health, well-being and quality of life to live more and better.

1

INOVAÇÃO
INNOVATION

Pesquisa e desenvolve novos
produtos. Realiza a gestão
da renovação do portfólio,
assegurando a qualidade e a
eficácia dos produtos.
Researches and develops new
products. Manages the
portfolio renewal,
assuring product quality
and efficacy.

10%

do EBITDA investido
em inovação.
10% of the EBITDA
invested in innovation.

2

PLANEJAMENTO
E PRODUÇÃO
PLANNING AND
PRODUCTION
Define, a partir do plano de
vendas, a produção e a compra
de insumos. Fabrica produtos
com segurança, qualidade e custos
otimizados. Respeita todas as
legislações pertinentes.

5

VENDAS
SALES

Vende produtos para os canais
de distribuição e varejo, além
de exportar via parcerias
internacionais.
Força de vendas: capilaridade
em todo o Brasil e estratégias
de acordo com o perfil do cliente.
Plataforma Integra Aché:
soluções comerciais
diferenciadas para os pontos
de venda e oportunidades
de desenvolvimento para
farmacêuticos e outros
profissionais.

265 milhões

de unidades (originais
e amostras) entregues.
257 million units (original
and samples) delivered.

A CAMINHO
DA LOGÍSTICA
REVERSA

ON THE WAY TO
REVERSE LOGISTIC

265 million units produced.

Pontos de venda credenciados
pelo programa Cuidados pela Vida.

More than 2 thousand employees
in demand generation.

DEMAND GENERATION
Gera a demanda por meio da
promoção do portfólio aos
médicos, farmacêuticos e
demais profissionais da saúde.
Generates demand by promoting the
portfolio to physicians, pharmacists
and other health professionals.
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16.415

pontos de venda visitados.
16.415 points of sale visited.

75 mil

pontos de venda alcançados.
75 thousand points of sale reached.

27.8 thousand Points of sale accredited
in the Cuidados pela Vida (“Care for Life” program).

6

198

CONSUMIDOR
CONSUMER

Adquire produtos Aché em farmácias
e drogarias. No programa Cuidados
pela Vida (CPV), compra medicamentos
com desconto, consulta informações
de saúde e tem a opção de receber
os produtos em casa.
Buys Aché products in pharmacies and
drugstores. In the Cuidados pela Vida
(“Care for Life”) program, buys drugs
with discount, consults health information
and has the option to receive the products at home.

This initiative assures proper
collection and disposal of
finished products returned
by customers.

produtos disponíveis
no programa
Cuidados pela Vida (CPV).
198 products available in the
Cuidados pela Vida (“Care for Life”) program.

FARMÁCIA
PHARMACY

3

GERAÇÃO DE
DEMANDA

167 thousand health professionals visited
(virtually and in person).

Iniciativa assegura
o recolhimento e o
descarte correto dos
produtos acabados que são
devolvidos pelos clientes.

27,8 mil

2 mil

Mais de
colaboradores na geração
de demanda.

167 mil

Armazena os insumos
e os produtos.
Abastece as fábricas.
Fatura os pedidos.
Entrega os pedidos
aos clientes.

257milhões

de unidades produzidas.

profissionais da saúde visitados
(virtual e presencialmente).

LOGISTICS

Stores material.
Supplies manufacturing sites.
Invoice purchase orders.
Delivers orders to customers.

Sells products to the distribution
and retail channels, in addition to
exporting through international
partnerships.
Sales force: capillarity throughout
Brazil and strategies according to
the customer profile.
Integra Aché Platform: differentiated
commercial solutions for the points
of sale and development opportunities
for pharmacists and other professionals.

Defines, from the sales plan, the production
and purchase of material. Manufactures
products with safety, quality, and optimized
costs. Respects all pertinent legislations.

LOGÍSTICA

8,5 milhões

de pacientes cadastrados
no programa Cuidados
pela Vida (CPV).
8.5 million of registered patients
in the Cuidados pela Vida
(“Care for Life”) program.
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Modelo de negócio

Business model

A seguir, demonstramos os recursos empregados nos processos e nas atividades do Aché e quais são as
principais entregas aos acionistas, colaboradores, governo e à sociedade de forma geral. Neste trabalho de
mapeamento, seguimos as diretrizes de relato integrado do international integrated reporting Council (IIRC).

Capital social e
de relacionamentos

Social and relationship capital

The following are the resources used in Aché’s processes and activities and which are the main deliveries to
shareholders, employees, government and society in general. in this mapping work, we follow integrated
reporting guidelines of the international integrated reporting Council (iirC).

Capital humano
Human capital

$
CAPITAIS

(recursos utilizados)
CAPITALS

(resources used)

Capital
financeiro

Financial capital
• Acesso a
investimentos.
• Access to
investments.

COMO
GERAMOS
VALOR

(principais atividades)
HOW WE
CREATE VALUE
(main activities)

Capital intelectual
Intellectual capital

• Conhecimento das demandas e
necessidades do mercado de atuação.

Our governance model
structured and based
on transparency
allows us to:

• Plantas industriais.

• Investimentos em inovação,
pesquisa e desenvolvimento.

• Capacidade logística
robusta.

• Diferencial tecnológico: Laboratório
de Design e Síntese Molecular e
Laboratório de Nanotecnologia
(NILE - Nanotechnology Innovation
Laboratory Enterprise).
• Technological differential: Design and
Molecular Synthesis Laboratory and
Nanotechnology Laboratory
(Nile - Nanotechnology Innovation
Laboratory Enterprise).

• Identiﬁcar
oportunidades e atender
às demandas da sociedade
por mais saúde, bem-estar,
qualidade de vida e longevidade.

RESULTADOS

(como
compartilhamos valor)
RESULTS

(how we share value)
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• Distribuição de
valor adicionado.
• Distribution of
added value.

• Perpetuação
da Companhia.
• Company
perpetuity.

Manufactured capital

• Knowledge of the demands and needs
of the market of operation.

• Investments in innovation, research
and development.

Nosso modelo
de governança
estruturado e pautado
na transparência
nos permite:

Capital
manufaturado

• Identify opportunities and meet
the demands of society for more
health, well-being, quality
of life and longevity.

• Industrial plants.

Capital natural
Natural capital

• Energia, água e matérias-primas.
• Energy, water and raw materials.

• Develop and provide
innovative and
differentiated
products.

• Biodiversity inputs.

• Minimizar os
impactos ambientais diretos
da operação e incentivar boas
práticas em toda a cadeia de valor.

• Innovation and continuous releases.

• Patentes de novos medicamentos.
• New drug patents.

• Investir na capacitação
e desenvolvimento de
nossos colaboradores.
• Invest in the training and
development of our
employees.

• Minimize direct environmental
impacts of the operation and
encourage good practices in
the entire value chain.

• Transparent and lasting relationships with
health professionals, suppliers, points of sale,
consumers and other audiences.

• Oferecer preciﬁcação
justa, de acordo com o que
estabelecem os órgãos reguladores,
e construir relacionamentos próximos
e duradouros com os nossos
parceiros de negócios.
• Offer fair pricing, as established by
regulatory agencies, and build close
and longstanding relationships
with our business partners.

• Desenvolvimento e reconhecimento
de fornecedores.

• Product quality, efficacy
and safety.

• Development and recognition of suppliers.

• Amplo portfólio
de produtos.

• Presence in 75 thousand points
of sale throughout the country.

• Relacionamentos transparentes e
duradouros com proﬁssionais da saúde,
fornecedores, pontos de venda,
consumidores e outros públicos.

• Atenção e relacionamento: programa
Cuidados Pela Vida (CPV) e Central de
Atendimento a Clientes (CAC).

• Qualidade, eﬁcácia
e segurança dos produtos.

• Presença em 75 mil pontos
de venda em todo o País.

• Brand presence.

• Care and relationship: Cuidados pela Vida
(“Care for Life”) program and Customer
Service Center (CSC).

• Desenvolvimento proﬁssional.
• Professional development.

• Broad product portfolio.

• Inovação e lançamentos contínuos.

• Employees from the following
areas: administrative, industrial,
logistic, quality and demand and
sales generation forces.

• Insumos da biodiversidade.

• Robust logistic capacity.

• Desenvolver e
disponibilizar produtos
inovadores e diferenciados.

• Colaboradores das áreas
administrativas, industriais, da
logística, qualidade e forças de
geração de demanda e vendas.

• Presença da marca.

• Satisfação dos colaboradores.
• Gestão ecoeﬁciente.
• Eco-efficient management.

• Employee satisfaction.

• Clima organizacional positivo.
• Positive organizational climate.

• Estímulo à prescrição responsável.

• Encouragement of responsible prescription.

• Investimento em projetos sociais,
culturais, educacionais, esportivos
e ambientais.
• Investment in social, cultural, sports
and environmental projects.
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estratégia e gestão
Strategy and management

O caminho traçado
para o futuro
The way traced to the future

26

Governança corporativa
Corporate governance

Colaboradores na
Biosintética, em São Paulo
Employees of Biosintética,
in São Paulo
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O caminho
traçado para
o futuro
The way traced to the future

Ciclo virtuoso do Planejamento Estratégico
Virtuous Strategic Planning cycle

PERSPECTIVA
FINANCEIRA
FINANCIAL
PERSPECTIVE

Defender e ampliar
o “core business”
Defend and expand
the core business

Nosso Planejamento Estratégico direciona o
crescimento da Companhia. Em 2017, tiveram
sequência os projetos que levarão o Aché ao
alcance de nossos objetivos de longo prazo.

Our Strategic Planning directs the growth of the
Company. In 2017, we had continuity of the
projects that will lead Aché to the scope of our long
term objectives.

Concebido em 2015 após um exercício em
que cruzamos as perspectivas da indústria
farmacêutica, a visão de nossos stakeholders
e as nossas principais competências,
o Planejamento Estratégico (PE) é revisado
a cada dois anos, norteando o trabalho e as
decisões do negócio.

Conceived in 2015 after an exercise in which we
crossed the perspectives of the pharmaceutical
industry, our stakeholders’ vision and our main
competences, the Strategic Planning (SP)
is reviewed every two years, guiding the work
and business decisions.

São cinco direcionadores: Crescimento,
Inovação, Excelência Operacional,
Foco no Cliente e Sustentabilidade.

There are five drivers: Growth, Innovation,
Operational Excellence, Customer Focus and
Sustainability.

Crescer nas
Unidades de Negócios
Grow in the
business units

Encantar e fidelizar
nossos clientes
Enchant and win over
our customers

PERSPECTIVA
CLIENTES
CUSTOMER
PERSPECTIVE

PERSPECTIVA
PROCESSOS
PROCESSES
PERSPECTIVE

Garantir o melhor ROI
ao acionista
Guarantee the best
ROI for the shareholder

Liderar a inovação
entre as nacionais
Lead innovation among
national companies

PERSPECTIVA PESSOAS
E TECNOLOGIA
PEOPLE AND TECHNOLOGY
PERSPECTIVE

Maximizar a
Excelência Operacional
Maximize
Operational Excellence

Atrair, desenvolver
e manter talentos
Atract, develop
and retain talent

Pessoas treinadas, motivadas e capacitadas realizam processos eficientes,
capazes de satisfazer as necessidades de nossos clientes, gerando resultados
financeiros a serem reinvestidos na empresa.
Trained, motivated and qualified people carry out efficient processes, capable of
satisfying our customers’ needs, generating financial results to be reinvested in
the company.
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Conselho de Administração Board of Directors

Diretoria Colegiada Executive Board

GOVERNANÇA
CORPORATIVA
Corporate governance
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Comprometido com as melhores práticas, o Aché
conta com um modelo de governança corporativa
orientado por normas, políticas e mecanismos de
controles internos e auditoria independente para
prestação de contas, com o objetivo de viabilizar
a execução das diretrizes estratégicas e dar
transparência à tomada de decisão. [GRI 102-18]

Committed to the best practices, Aché has a
corporative governance model oriented by
internal guidelines, policies, control mechanisms
and independent audit for accountability, with
the objective of making feasible the execution of
strategic guidelines and providing transparency to
decision making. [GRI 102-18]

Conselho de Administração
O mais alto órgão de governança é o Conselho
de Administração, que tem como principais
atribuições aprovar e monitorar o desempenho
do negócio e o cumprimento do Planejamento
Estratégico. São nove conselheiros (acionistas
e membros independentes), que exercem
mandatos de um ano e são apoiados pelos comitês
de Estratégia, Pessoas e Assuntos Regulatórios;
e Finanças e Gestão de Riscos.

Board of Directors
The highest governance body is the Board of
Directors, whose main powers are to approve and
monitor business performance and compliance
with the Strategic Planning. There are nine
board members (shareholders and independent
members), who hold one-year terms and are
supported by the Strategy, Personnel and
Regulatory Affairs committee and the Finance Risk
Management committee.

Diretoria Colegiada
A Diretoria Colegiada responde pela condução
direta do negócio, estruturando a estratégia
e garantindo a sua execução. Em linha com as
principais frentes do Planejamento Estratégico,
a Diretoria é assessorada pelos comitês de
Performance das Unidades, Inovação, Excelência
Operacional, Tecnologia, Pessoas, Gestão de
Riscos, Ética e Resultados Financeiros.

Executive Board
The Executive Board is accountable for the direct
conduction of the business, structuring the
strategy and ensuring its execution. In line with
the main Strategic Planning fronts, the Executive
Board is advised by the committees of Units’
Performance, Innovation, Operational Excellence,
Technology, People, Risk Management, Ethics and
Financial Results.

Nossa contabilidade adota padrões
internacionais (IFRS – International Financial
Reporting Standards). Anualmente, as
demonstrações financeiras da Companhia
passam por auditoria externa, processo que
reforça o compromisso com a transparência, a
prestação de contas e a conformidade legal, além
de fortalecer a imagem e a credibilidade do Aché
perante o mercado e diferentes stakeholders.

Our accounting adopts international standards
(IFRS - International Financial Reporting
Standards). Each year, the Company’s financial
statements are audited externally, a process
that reinforces its commitment to transparency,
accountability and legal compliance, in addition to
strengthening Aché’s image and credibility before
the market and different stakeholders.

O Código de Conduta baliza nossa conduta ética
e de compliance e, por meio do nosso canal de
Ouvidoria, recebemos relatos sobre eventuais
desvios e irregularidades, com garantia de
confidencialidade. Os casos são analisados pelo
Comitê de Ética e posteriormente reportados aos
membros do Conselho. Não houve nenhuma multa,
confirmação ou denúncia de corrupção em 2017.

The Code of Conduct establishes our ethical
and compliance conduct and, through our
Ombudsman channel, we receive reports on
possible deviations and irregularities, with
a guarantee of confidentiality. The cases are
analyzed by the Ethics Committee and later on
reported to the Board members. There was no fine,
confirmation or reporting of corruption in 2017.
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Nossos modelos de governança e de gestão são sustentados por três princípios:
conformidade legal, prestação responsável de contas e transparência, que
orientam a tomada de decisão.

Gestão de riscos

Our governance and management models are supported by three principles:
legal compliance, responsible accountability and transparency, which guide
decision-making.

Mantemos o olhar atento para os riscos capazes
de influenciar a execução da estratégia e a
sustentabilidade do negócio. O processo é
conduzido pela área de Auditoria e Gestão de
Riscos Corporativos, com reporte direto ao
Conselho de Administração. O trabalho da área
é acompanhado especialmente no Comitê de
Finanças e Gestão de Riscos. A atualização da
matriz de riscos acontece periodicamente. Com
base nesse mapeamento, são definidas as ações de
mitigação, que focam os processos organizacionais
identificados com maior exposição a riscos no
período de um ano. A matriz classifica os riscos em:

Estrutura de governança

[GRI 102-18]

Governance structure
Conselho de
Acionistas
Shareholders

Comitês do Conselho

Estratégia, Pessoas e Assuntos Regulatórios,
Finanças e Gestão de Riscos

Conselho de
Administração

Board of Directors Committees

Board of Directors

Strategy, People and Regulatory Affairs;
Finance and Risk Management

Diretor-presidente
Chief Executive Officer

Comitês da Diretoria

Diretoria
Executive Board

Performance das Unidades, Inovação, Excelência
Operacional, Tecnologia, Pessoas, Gestão de
Riscos, Ética e Resultados Financeiros

Executive Board Committees
Units’ Performance, Innovation,
Operational Excellence, Technology, People,
Risk Management, Ethic and Financial Results

• Para conhecer a composição do Conselho de Administração, visite:
To know the composition of the Board of Directors, visit:
www.ache.com.br/sobre-o-ache/governanca-corporativa/conselho-de-administracao/
• O canal de Ouvidoria também está disponível no site:
The Ombudsman channel is also available on the website:
www.ache.com.br/sobre-o-ache/governanca-corporativa/conselho-de-administracao/
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Risk management

• Estratégicos
Diretamente ligados à continuidade do negócio, são
acompanhados de forma permanente pelo Comitê
de Estratégia, Pessoas e Assuntos Regulatórios, que
assessora o Conselho de Administração.
• Financeiros e operacionais
Gerenciados especialmente pelo Comitê de
Finanças e Gestão de Riscos, visando assegurar
a excelência dos processos e preservar a
competitividade e a rentabilidade do negócio.
• Conformidade
Inclui os riscos regulatórios, que também são
monitorados pelo Comitê de Estratégia, Pessoas
e Assuntos Regulatórios. O objetivo é atender
a todas as normas e padrões definidos pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
No contexto de ética e compliance, os riscos são
acompanhados pelo Comitê de Gestão de Riscos
e gerenciados de acordo com os altos padrões de
conduta e transparência adotados pelo Aché e
com a efetividade de instrumentos como o Código
de Conduta e o canal de Ouvidoria.
• Ambientais
Há um sistema integrado de gestão ambiental e de
segurança, gerenciado pela área de Engenharia de
Segurança e Meio Ambiente (Sesma).
Há, ainda, o gerenciamento dos riscos
reputacionais: riscos de qualquer natureza, que,
em determinado momento, podem impactar
negativamente na credibilidade da marca Aché,
repercutindo nos resultados do negócio.

We keep a watchful eye on the risks that may
influence the strategy’s execution and the business’
sustainability. The process is conducted by the
Audit and Corporate Risk Management area, with
direct reporting to the Board of Directors. The work
of the area is monitored especially in the Finance
and Risk Management Committee. The risk matrix
is updated periodically. Based on this mapping, the
mitigation actions are defined which focus on the
organizational processes identified with greater
exposure to risks in the period of one year.
The matrix classifies risks into:

• Strategic
Directly linked to the continuity of the business, they
are permanently monitored by the Strategy, People
and Regulatory Affairs Committee, which advises
the Board of Directors.
• Financial and operational
Specially managed in the Finance and Risk
Management Committee, aiming to ensure
the excellence of processes and preserve the
competitiveness and profitability of the business.
• Compliance
It includes regulatory risks, which are also monitored
by the Strategy, People and Regulatory Affairs
Committee. The goal is to meet all regulations
and standards defined by the National Health
Surveillance Agency (Anvisa). In the context of ethics
and compliance, the risks are followed up by the Risk
Management Committee and are managed through
the high standards of conduct and transparency
adopted by Aché and by the effectiveness of
instruments such as the Code of Conduct and the
Ombudsman channel.
• Environmental
There is an integrated environmental and safety
management system, managed by the Safety
Engineering and Environmental area (Sesma).
There is also the management of reputational risks:
risks of any nature, which, at any given moment, can
negatively impact the credibility of the Aché brand,
reflecting on the business results.
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GERAÇÃO AChÉ
ACHé GENERATION

Nossos colaboradores
our employees

40
Reconhecimento
recognition

Convenção das Forças de Demanda e Vendas
Convention of demand generation and sales forces
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Colaboradores na Convenção Anual de Demanda e Vendas
Employees at Annual Convention of Demand Generation and Sales forces

NOSSOS
COLABORADORES
OUR EMPLOYEES
O Aché se mantém comprometido com a
atração e a manutenção de talentos e com o
desenvolvimento de todos os profissionais para
que alavanquem suas carreiras e contribuam
cada vez mais para a evolução do negócio.
Todas as ações voltadas para os colaboradores,
incluindo os programas de desenvolvimento e o
planejamento sucessório, são suportadas pelo
modelo de competências, revisado no segundo
semestre de 2017.
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Aché remains committed to attracting and retaining
talents and to the development of all professionals
so that they can leverage their careers and
contribute more and more to the evolution of the
business. All actions directed toward employees,
including development programs and succession
planning, are supported by the skills model, reviewed
in the second half of 2017.

Competências da Geração Aché:

Aché Generation Skills:

• Resultados com excelência
• Foco estratégico
• Compromisso com o cliente
• Colaboração e desenvolvimento
• Atuação inovadora

• Results with excellence
• Strategic focus
• Commitment to the customer
• Collaboration and development
• Innovative performance

O modelo de competências norteia
as ações de:
• Carreira e sucessão
• Gestão de talentos
• Desenvolvimento de performance
• Cultura e engajamento
• Remuneração, estratégia e benefícios
• Estrutura e operação da área de RH
• Gestão operacional e sistemas de RH
• Parcerias acadêmicas

The skills model guides the actions of:
• Career and succession
• Talent management
• Performance development
• Culture and engagement
• Remuneration, strategy and benefits
• Structure and operation of the HR area
• HR operational management and systems
• Academic partnerships

Para atender simultaneamente às demandas
cotidianas e aos projetos estratégicos em
andamento no Aché, caso da futura planta fabril
em Pernambuco, aumentamos o nosso quadro
em 247 novos postos de trabalho. Essa também
deve ser a perspectiva para os próximos anos.
Outro destaque é o índice de aproveitamento
interno, que correspondeu a 48% em relação
ao total de oportunidades geradas.
Encerramos 2017 com 4.696 colaboradores,
sendo 52% mulheres. [GRI 102-8]

In order to meet both the daily demands and the
strategic projects underway at Aché, in the case of the
future site in Pernambuco, we created 247 new jobs.
This should also be the perspective for the coming
years. Another highlight is the internal recruitment
rate, which corresponded to 48% in relation to the
total of opportunities generated. We ended 2017
with 4,696 employees, 52% of them being women.
[GRI 102-8]

Ao longo de 2017, teve sequência o trabalho
do Núcleo Incluir, Superar e Integrar, que
vai além da contratação de pessoas com
deficiência, buscando assegurar oportunidades
de desenvolvimento e um ambiente de
respeito à diversidade. Foram contratados
30 profissionais para integrar o quadro
de pessoas com deficiência, o que totaliza
218 colaboradores. Além da captação e do
acompanhamento periódico, estruturamos uma
grade de treinamento específica, identificamos
oportunidades de promoção, realizamos
palestras de sensibilização para gestores e
colaboradores e incluímos o tema na integração
dos profissionais recém-contratados.

Throughout 2017, the work of the Núcleo Incluir,
Superar e Integrar [Include, Overcome and Integrate
Center] was continued, which goes beyond the
hiring of people with disabilities and seeks to ensure
opportunities for development and an environment
that respects the diversity. Through the Center,
thirty (30) new professionals were hired, raising the
number of employees with special needs to 218. In
addition to recruitment and periodic follow-up, the
program comprehends a specific training curriculum,
the identification of promotion opportunities and
awareness lectures for managers and employees,
including newly hired professionals.

Também compartilhamos os aprendizados
do Núcleo, formado por colaboradores com
deficiência, no 1º Fórum de Acessibilidade e
Inclusão, realizado pela Prefeitura de Guarulhos.

The lessons recently learned in the Center were
shared at the 1st Accessibility and Inclusion
Forum, promoted by the Guarulhos City Hall
(Prefeitura Municipal de Guarulhos).
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Pesquisa de Engajamento 2017

Total de colaboradores

2017 Engagement Survey
Em 2015, o Aché participou da pesquisa Valor e
Carreira, do jornal Valor Econômico, alcançando
77% de índice de engajamento. Após estruturar
e implementar planos de ação, a empresa aplicou
uma pesquisa interna e atingiu o índice de 85%
de engajamento, demonstrando a efetividade
das ações realizadas.

In 2015, Aché participated in the Value and Career
survey, promoted by the daily newspaper Valor
Econômico, reaching 77% of engagement index.
After structuring and implementing action plans,
the Company apllied internal survey and achieved
an index of 85% of engagement, demonstrating the
effectiveness of the actions performed.

4.601
4.494

2015

2015

77

%

4.696

Total of employees

2017

2016

de engajamento
of engagement

Colaboradores por gênero (2017)
Employees by gender (2017)

2017

85%

de engajamento
of engagement

52%

Mulheres

Homens

Women

Men

48%

Perfil dos colaboradores
Colaboradores por região (2017)

Employees profile

Employees by region (2017)

Colaboradores [GRI 102-8]

Tempo indeterminado

Contrato temporário

Employees [GRI 102-8]

Indefinite time

Temporary contract

Homens | Men

2.169

92

Mulheres | Women

2.251

184

Norte
% Região
North Region

2

Por sexo | By gender

9

%

Por região | By region

Região Nordeste
Northeast Region

Região Centro-Oeste

3%

Região Sul | South Region

367

3

Região Sudeste | Southeast Region

3.412

272

Região Centro-Oeste | Center-West Region

155

0

Região Nordeste | Northeast Region

413

1

Região Norte | North Region

73

0

Integral | Fulltime

4.419

88

Meio período | Part-time

1

188

Região Sudeste

Total | Total

4.420

276

Southeast Region

Center-West Region

8%

Região Sul
South Region

Por tipo de jornada | By working time
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78%
35

Premiados da Academia Aché de Inovação
Aché Innovation Academy´s awarded

Academia Aché de Inovação
Aché Innovation Academy
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Para consolidar uma cultura de inovação na
Companhia, que alcance diferentes processos e
atividades da empresa, estruturamos a Academia
Aché de Inovação. A premissa é simples: estimular
nossos colaboradores a gerar ideias capazes
de tornar o negócio ainda mais competitivo
e sustentável. O segundo ciclo da iniciativa
aconteceu em 2017 e totalizou 795 sugestões.

In order to consolidate a culture of innovation in
the Company that reaches different processes and
activities of the company, the Aché Innovation
Academy was structured. The premise is simple: to
encourage our employees to create ideas capable
of making the business even more competitive and
sustainable. The second cycle of the initiative took
place in 2017 and totaled 795 suggestions.

Dessas ideias, 14 serão colocadas em prática
e estão agora em fase de incubação, processo
gerido por um time multidisciplinar do Aché.

Out of these, 14 ideas will be put into practice and
are now in the incubation phase, a process managed
by a multidisciplinary Aché team.

No primeiro ciclo, em 2016, foram cadastradas
419 ideias e 11 foram selecionadas. Na Feira de
Inovação 2017, os colaboradores das plantas
Guarulhos e Nações Unidas tiveram a chance de
conhecer e votar nos melhores projetos entre os
incubados no ciclo I.
A liderança também se envolve, elegendo as
melhores ideias, atuando como mentora
dos times e participando de ações
de reconhecimento.

In the first cycle, in 2016, 419 ideas were registered
and 11 were selected. At the 2017 Innovation Fair,
employees of the Guarulhos and Nações Unidas
sites had the chance to know and vote on the best
projects among incubators in cycle I.
The leadership also engages, choosing the best
ideas, acting as team mentor and participating in
aknowledgement actions.
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Foco no desenvolvimento

Comportamento seguro

Focus on development

Safe behavior

Em 2017, o Aché deu continuidade a seus
programas de preparação e desenvolvimento
de pessoas: Líderes do Futuro; Curriculum
de Desenvolvimento; Programa Trainee;
Programa de Estágio; e Convênios Educacionais.
Destinamos mais de 247,6 mil horas para
treinamento e capacitação da Geração Aché.

RH Atende

In 2017, Aché continued to invest in its people
training and development programs:
Future Leaders; Development Curriculum;
Trainee Program; Internship Program and
Educational Partnership. We destined more than
247.6 thousand hours in order to prepare and
develop the Aché Generation.

As diretrizes de segurança e saúde ocupacional
do Aché estão definidas na Política de Segurança
do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente
da Companhia, certificada pela OHSAS 18001, de
gestão em saúde e segurança ocupacional.

Aché’s occupational health and safety guidelines
are defined in the Company’s Occupational Health,
Safety and Environment Policy, certified by
OHSAS 18001, for occupational health and
safety management.

Em 2017, a área de Saúde e Vida realizou diversas
campanhas para incentivar a adoção de hábitos
saudáveis e prevenir doenças, além de manter
os programas de apoio a gestantes e pacientes
oncológicos, entre outros grupos de risco.

In 2017, the Health and Life area conducted
several campaigns to encourage the adoption of
healthy habits and prevent diseases, in addition to
maintaining support programs for pregnant women
and cancer patients, among other risk groups.

[GRI 102-43]

HR Responds
Com base nas premissas de qualidade no
atendimento, excelência e garantia de feedback
aos colaboradores, a área de Recursos
Humanos lançou, em julho, o canal RH Atende,
que centralizou o atendimento às diferentes
demandas dos profissionais, o que deu
mais agilidade às solicitações e fortaleceu o
relacionamento com toda a Geração Aché.
Os atendimentos acontecem de modo
presencial, em espaço exclusivo montado na
planta Guarulhos, e também por e-mail, telefone
e sistema para abertura de chamados. Em uma
pesquisa que mediu a satisfação dos usuários,
82% avaliaram o novo canal como ótimo.
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Based on the assumptions at the attendance quality,
excellence and assurance of feedback to employees,
in July, the Human Resources area launched the RH
Atende [HR Answers] channel, which centralized
the attendance to the various demands of the
professionals, which gave more agility to requests
and strengthened the relationship with the entire
Aché Generation. The assistances is face-to-face,
in an exclusive space set up at the Guarulhos
plant, and also by email, telephone and through a
specific software. In a survey that measured user
satisfaction, 82% rated the new channel as great.
Colaboradores na área de Expedição em Guarulhos
Employees at Guarulhos site Warehouses
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Reconhecimento
AKNOWLEDGEMENTS

Prêmios recebidos em 2017 Awards received in 2017

Crescimento

40

Growth

Os prêmios recebidos ao longo de 2017 são um importante
reconhecimento ao trabalho e ao comprometimento de
toda a Geração Aché. Conquistamos 31 prêmios, que
reforçam os pilares estratégicos da Companhia.

• ESTADÃO EMPRESAS MAIS
| Estadão em parceria com a FIA
(Fundação Instituto de Administração)
1º lugar do setor Farmacêutico, por sua
estratégia de crescimento sustentável

• ESTADÃO EMPRESAS MAIS
| Estadão in partnership with FIA
(Fundação Instituto de Administração)
1st place in the Pharmaceutical sector,
for its sustainable growth strategy

The awards received throughout 2017 are an important
recognition of the work and commitment of the entire Aché
Generation. We have won 31 awards, which reinforce the
company’s strategies pillars.

• ÉPOCA NEGÓCIOS 360º
| Revista Época Negócios em parceria com a
Fundação Dom Cabral
1º lugar no setor Farmacêutico, considerando
os critérios inovação, financeiro, visão do
futuro, práticas de recursos humanos e
responsabilidade socioambiental

• ÉPOCA NEGÓCIOS 360º
| Época Magazine Business [Revista Época Negócios]
in partnership with Fundação Dom Cabral
1st place in the Pharmaceutical sector, considering
the criteria of innovation, financial, vision of the
future, human resources practices and
socio-environmental responsibility

• AS MELHORES DA DINHEIRO
| Revista Istoé Dinheiro
1º lugar no setor Farmacêutico,
Higiene e Limpeza

• AS MELHORES DA DINHEIRO
| Istoé Dinheiro Magazine [Revista Istoé Dinheiro]
1st place in the Pharmaceutical, Hygiene and
Cleaning sector
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Inovação

Innovation

• AS 100+ INOVADORAS NO USO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
| IT Mídia
1º lugar na categoria Indústria Farmacêutica

• AS 100+ INOVADORAS NO USO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1st place in the Pharmaceutical
Industry category

• VALOR INOVAÇÃO BRASIL
| Valor Econômico em parceria com
a Strategy& e PwC
1º lugar em Inovação, no segmento
farmacêutico, na categoria Farmacêuticas e
Ciências da Vida

• VALOR INOVAÇÃO BRASIL
| Valor Econômico in partnership with
Strategy& and PwC
1st place in Innovation, in the pharmaceutical
segment, in the Pharmaceutical and
Life Sciences category

Foco no
Cliente

Excelência
Operacional
• PRÊMIO ABRE DE EMBALAGEM
BRASILEIRA
| Associação Brasileira de Embalagem
1º lugar em Embalagem de Saúde e
Farmacêuticos, com Dose D Melt
2º lugar em Design Estrutural –
Funcionalidade, com Dose D Melt Médico
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Operational Excellence
• PRÊMIO ABRE DE EMBALAGEM BRASILEIRA
| Brazilian Packaging Association
1st place in Health and Pharmaceutical Packaging,
with Dose D Melt
2nd place in Structural Design - Functionality,
with Dose D Melt

Customer
Focus

médico
• 41º LUPA DE OURO
| Sindusfarma Prêmio Excelência em Marketing
Adalmiro Baptista – Empresa Mais Admirada do
Mercado Retail
*O prêmio leva o nome de um dos fundadores
do Aché.
1º lugar na categoria Prescrição: lançamento
demais classes, com Pant e + 9 Lupas de Ouro

Medical
• 41º LUPA DE OURO
| Sindusfarma
Adalmiro Baptista Marketing Excellence Award –
Most Admired Company in the Retail Market
*The award bears the name of one of Aché’s founders.
1st place in the Prescription category: launching
other classes, with Pant and +9 Golden Magnifying
Glass awards

Pontos de venda
• PARCEIROS DO ANO
| Associação Brasileira de Redes de Farmácias e
Drogarias (Abrafarma)
1º lugar na categoria Laboratório Farmacêutico,
pela performance e relacionamento com o varejo

Points of Sale
• PARCEIROS DO ANO
| Associação Brasileira de Redes de Farmácias e
Drogarias (Abrafarma) [Brazilian Pharmacy and
Drugstore Association]
1st place in the Pharmaceutical Lab category, for
performance and relationship with retail

• NOVAS CONQUISTAS
| Rede de Farmácias Pague Menos
1º lugar como melhor fornecedor, na categoria
Propaganda Médica
consumidor
• PRÊMIO COSMOPOLITAN
DE BELEZA 2017
| Revista Cosmopolitan
Prêmio de Melhor Creme para Olhos, com
Hidratante Clareador Clair Olhos

• NOVAS CONQUISTAS
| Pague Menos Pharmacies Network
1st place as the best supplier, in the Medical Advertisement category
CONSUMER
• PRÊMIO COSMOPOLITAN DE BELEZA 2017
| Cosmopolitan Magazine
Best Eye Cream Award, with Hidratante Clareador
Clair Olhos [Clair Eyes Lightening Moisturizer]

43

4

46

creScimento
GROWTH

Superando limites no crescimento
Overcoming limits on growth

55

Desempenho das Unidades de Negócios
Performance by business unit

A Geração Aché ajuda a construir o crescimento da Companhia.
Aché generation helps to build the company´s growth
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Superando limites
no crescimento

O Aché registrou no ano de 2017 uma evolução de 15,6% frente a um
crescimento de 11,7% do mercado farmacêutico brasileiro.
Aché recorded in 2017 an evolution of 15.6% versus a growth of 11.7% of the
Brazilian pharmaceutical market.

Overcoming limits on growth

Desempenho Aché X Mercado Farmacêutico Total (Metodologia PPP)
Aché Performance X Total Pharmaceutical Market (PPP Methodology)
Mercado Farmacêutico Total
Total Pharmaceutical Market

11,7%

Aché

56.800

15,6%

50.839

3.818
15.337
3.303
337

13.790
7.495

6.472
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The year 2017 presented a slow recovery
macroeconomic context, impacted by the crisis of
the last two years. Believing in the resumption of the
economy reflected by greater generation of formal
jobs, decline of interests and inflation under control
and in its commitment in bringing more life to
people, Aché maintained its level of investment with
initiatives like the new industrial complex situated
at the Northeastern region, preparing the business
support platform, and even created
247 new additional jobs.
The force of Aché´s brand, allowed the realization
of great conquests, overcoming limits and growing
above the pharmaceutical market.

Prescrição
Prescription

514

449

28.642

31.846

2.491

2.901

1.935

2.122

27

39

2016

O ano de 2017 apresentou um contexto
macroeconômico de lenta recuperação,
impactado pela crise dos últimos dois anos.
Acreditando na retomada da economia refletida
pela maior geração de empregos formais, pela
queda dos juros e pela inflação sob controle e
no seu comprometimento em levar mais vida às
pessoas, o Aché manteve seu nível de investimento
com iniciativas como o novo complexo industrial
localizado no Nordeste, preparando a plataforma
de sustentação do negócio, e ainda criou
247 novos postos de trabalho.
A força da marca Aché possibilitou a realização
de grandes conquistas, superando limites e
crescendo acima do mercado farmacêutico.
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2017 (R$ MM) (BRL MM) 2016

Genéricos
Generics

MIP
OTC

2017

Dermocosméticos
Dermocosmetics

Fonte: IMS PPP’ 2017. MAT Canal Farma
Source: IMS PPP 2017. MAT Retail Channel

Para o cálculo do tamanho do Mercado Farmacêutico Total (MFT), utiliza-se a base de dados da IMS Health Brasil, principal consultoria no setor,
conforme a metodologia PPP (Pharmacy Purchase Price), que considera o desconto médio para cada apresentação dos produtos, aplicado
sobre a Receita Bruta a partir do preço fábrica.
For the calculation of the size of the Total Pharmaceutical Market (TPM), the IMS Health Brasil database, main consulting firm in the sector, is used,
according to the PPP (Pharmacy Purchase Price) methodology, which considers the average discount for each product SKU, applied over the Gross
Revenue from the factory list price.
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Even in a still challenging environment, Aché
grew above the market average and kept
investing in Innovation, Quality, Logistics,
Operational Excellence, Information Technology
and Marketing, totaling BRL 750 man of the
Company’s Business Units.

Mesmo em um cenário ainda desafiador, o
Aché cresceu acima do mercado e manteve
os investimentos em Inovação, Qualidade,
Logística, Excelência Operacional,
Tecnologia da Informação e Marketing,
totalizando R$ 750 milhões investidos no ano
para suportar a evolução das
Unidades de Negócios da Companhia.

O lucro líquido chegou a R$ 565,3 milhões
com aumento de 3,8%. O lucro por ação
alcançou R$ 8,8 no ano com alta de 3,8% em
relação a 2016. A alavancagem líquida foi de
0,01 x EBITDA acumulado em 12 meses.

Evolução Aché X Mercado Farmacêutico,
por Unidade de Negócio (Metodologia PPP)
Aché Evolution x pharmaceutical market,
by Business Unit

Aché reached a net income of about BRL 3.0 billion
with growth of 10.5% in relation to 2016. The
EBITDA (profit before interests, taxes, depreciation
and amortizations) reached BRL 870.4 million, with
a progress of 6.9% in relation of the previous year and
margin of 29.3% in the accumulated period of 2017.
The net profit reached BRL 565.3 million with
increase of 3.8%. The profit per share reached BRL
8.8 in the year with increase of 3.8% in relation
to 2016. The net leveraging was 0.01 x EBITDA
accumulated in 12 months.

44,4%

(R$ MM)
(BRL MM)

Desempenho econômico-financeiro
Economic-financial Performance
16,5%

15,8%

15,6%

14,4%

11,2%

11,7%

11,2%

8,0%

Prescrição
Prescription

Genéricos
Generics

Evolução do Mercado Farmacêutico
Total entre 2016 e 2017
Total Pharmaceutical Market Evolution
between 2016 and 2017

MIP
OTC

9,7%

Dermocosmético
Dermocosmetics

Evolução do Aché
entre 2016 e 2017
Aché evolution between
2016 and 2017

Resultado consolidado
Consolidated profit or loss
(R$ milhões)

4Q16

Over net
revenues

s/RL

4T17

s/RL

2016
2016

Over net
earnings

s/RL

2017
2017

Over net
earnings

Receita líquida
Net revenue

813,1

100,0%

936,4

100,0%

2.686,3

100,0%

2.967,9

100,0%

Lucro bruto
Gross profit

574,0

70,6%

686,2

73,3%

1.894,5

70,5%

2.158,6

72,7%

(254,4)

-31,3%

(380,3)

-40,6%

(1.090,9)

-40,6%

(1.306,1) -44,0%

(7,7)

-0,9%

(38,1)

-4,1%

(33,8)

-1,3%

(38,2)

-1,3%

Lucro operacional (EBIT)
Operating profit

311,9

38,4%

267,8

28,6%

769,8

28,7%

814,3

27,4%

Resultado financeiro líquido
Net financial result

(13,7)

-1,7%

(5,8)

-0,6%

(35,6)

-1,3%

(19,6)

-0,7%

Lucro antes do IRPF/CSLL
Profit before income taxes

298,2

36,7%

262,0

28,0%

734,2

27,3%

794,7

26,8%

EBITDA
EBITDA

324,5

39,9%

292,2

31,2%

814,1

30,3%

870,4

29,3%

Lucro líquido
Net profit

231,5

28,5%

187,3

20,0%

544,6

20,35

565,3

19,0%

3,6

0,4%

2,9

0,3%

8,5

0,3%

8,8

0,3%

(BRL MM)

Total
Total

Fonte: IMS PPP 2017.
Canal Farma
Source: IMS PPP 2017.
Retail Channel

A presença da marca Aché em todo Brasil, os lançamentos de produtos,
os investimentos e a proximidade com os públicos de relacionamento são
alguns dos aspectos que apoiam o crescimento das Unidades de Negócios.
The presence of Aché brand all over Brazil, the product launches, the
investments and the closeness to the stakeholders are some of the aspects
that support the Business Unit growth.
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O Aché alcançou uma Receita Líquida de cerca
de R$ 3,0 bilhões com crescimento de 10,5%
em relação a 2016. O EBITDA (lucro antes de
juros, impostos, depreciação e amortizações)
atingiu R$ 870,4 milhões, com evolução de
6,9% em relação ao ano anterior e margem de
29,3% no período acumulado de 2017.

Despesas com vendas e
administrativas
Sales and administration costs
Outras operacionais
Other operational

Lucro líquido por ação
Net profit per share

4T16

4Q17

Over net
earnings

s/RL
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Receita Líquida de Vendas
Net Revenues

Lucro Bruto
Gross Profit
The Net Revenues grew by 10.5% in relation to
2016 reaching BRL 2,967.9 million. In the fourth
quarter of 2017, the Net Revenues totaled BRL
936.4 million, 15.2% higher when compared with
the same period of the previous year.

A Receita Líquida de Vendas cresceu 10,5%
em relação ao ano de 2016, atingindo
R$ 2.967,9 milhões. No 4º trimestre de 2017, a
Receita Líquida foi de R$ 936,4 milhões, 15,2%
superior quando comparada ao mesmo período
do ano anterior.
Um portfólio forte, amplo e diversificado
contribui para o faturamento da Companhia de
forma sustentável. Em 2017, o produto com
maior Receita Líquida representou apenas 4,6%
do total, demonstrando a baixa concentração do
seu portfólio.

A strong, broad and diversified portfolio contributes
toward the Company’s turnouver in a sustainable
way. In 2017, the product with the best selling
product representing only 4.6% of the total Net
Revenues, demonstrating the low concentration of
its portfolio.

No ano de 2017 o Lucro Bruto foi de R$ 2.158,6
milhões, 13,9% superior em relação ao
mesmo período de 2016.

Lucro Bruto (R$ MM)
Gross Profit (BRL MM)

13,9%

70,5%

72,7%

1.894,5

2.158,6

2016

2017

Lucro Bruto
Gross Profit

Receita Líquida (R$ MM)

In 2017 the Gross Profit was BRL 2,158.6 million,
13.9% higher in relation to same period of 2016.

Receita Líquida
Net income

Net Revenue (BRL MM)

15,2%

10,5%

EBITDA
EBITDA
O EBITDA (lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortizações) acumulado atingiu
R$ 870,4 milhões, 6,9% superior em relação
ao ano anterior e com uma margem EBITDA de
29,3% no período acumulado de 2017.
EBITDA e margem

813,1

936,4

2.686,3

2.967,9

4T16

4T17

2016

2017

Receita Líquida de Vendas
Net Revenues

6,9%

EBITDA BRL MM

EBITDA and EBITDA
Margin BRL MM

29,3%

30,3%

814,1

870,4

2016

2017

EBITDA
EBITDA
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Accumulated EBITDA (profit before interests, taxes,
depreciation and amortizations) reached BRL 870.4
million, 6.9% higher than the previous year and with
an EBITDA margin of 29.3% in the accumulated
period of 2017.

Margem EBITDA
EBITDA Margin
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EVOLUÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA E DO EBITDA
Evolution of net earnings and EBITDA
Ao realizar a gestão eficiente do portfólio,
agregando produtos inovadores e que
adicionam valor ao amplo pipeline, o Aché vem
evoluindo, há dez anos, sua Receita Líquida,
refletindo em um EBITDA sempre crescente,
o que possibilita contínuos investimentos em
pessoas, tecnologia, qualidade, inovação e
excelência operacional.

Receita Líquida
Net Earnings

CAGR

Endividamento Líquido
Net Debt

When performing efficient portfolio management, by
aggregating innovative products and that add value
to the broad pipeline, Aché has been advancing, for
ten years now, its net earnings, reflecting in a constant
growing EBITDA enabling continuous investments
in people, technology, quality, innovation and
operational excellence.

11,9%

A Companhia encerrou o ano de 2017 com uma
dívida financeira líquida de R$ 5,6 milhões.
A dívida bruta soma R$ 174,6 milhões e possui
característica principal de longo prazo.
(R$ milhões) (BRL MM)

The Company closed 2017 with a net financial debt of
BRL 5.6 million. The gross debt sums up to BRL 174.6
million and has a main characteristic of long term.
2016

2017

Var (%)

Empréstimos e financiamentos - CP
Loans and Financing – Short Term

44,2

43,1

-2,5%

Empréstimos e financiamentos - LP
Loans and Financing – Long Term

128,6

131,5

2,3%

Endividamento Bruto
Gross Debt

172,8

174,6

1,0%

134,4

169,0

25,7%

38,4

5,6

-85,4%

Caixa e equivalentes de caixa
Cash and Cash Equivalent
Endividamento líquido
Net Debt

Índice de alavancagem R$ MM
1.078,6

1.196,0

1.266,0

1.401,2

1.602,2

1.860,6

2.133,8

2.332,9

2.686,3

2.967,9

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Receita Líquida
Net incomes

Leveraging index BRL MM
Endividamento Geral
General Indebtedness

Dívida Total Líquida / EBITDA
Total Net Debt / EBITDA

2.728,5
0,01

0,40

870,4

EBITDA
EBITDA
CAGR

29%

13,2%
29%
36%

29,3%
623,1

30%
dez-17

32%

26%

285,3

393,3

406,9

483,0

577,7

603,0

693,2

681,9

814,1

870,4

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

EBITDA
EBITDA
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Margem EBITDA
EBITDA Margin

169,0

5,6

32%

34%
33%

174,6

580,9

dez-17

Total Passivo CP
(+) Total CP Liabilities

Empréstimo/Financiamento
Loan / Financing

(+) Total Exigível LP
(+)Total LP Payable

Dívida Total Líquida
Total Net Debt

(/) Ativo Total
(/) Total Assets

Disponibilidades
Availabilities

% Endividamento
% Indebtedness

(/) Ebitda
(/) EBITDA
Índice Endividamento
Indebtedness Index
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Agências de Rating
Rating Agencies
A estratégia financeira conservadora da
Companhia, que mantém a sua estrutura
de capital desalavancada e um adequado
perfil de liquidez, associada à natureza
resiliente do setor farmacêutico e seu forte
posicionamento como líder em Prescrição do
mercado brasileiro, permitiram a manutenção
do rating dentro do nível aceitável de crédito
acima do soberano.

The Company’s conservative financial strategy,
which maintains its capital structure unlevered and
adequate liquidity profile, associated to the resilient
nature of the pharmaceutical sector and its strong
positioning as leader in the Prescription segment in
Brazil, allowed the maintenance of the rating within
the acceptable level of credit above the Brazilian
sovereign rating.

Escala Global

Ratings

Fitch Ratings
(Perspectiva)
(Perspective)

Standard
and Poor’s
(Perspectiva)

National Scale

Moeda Local

Moeda Estrangeira

Nacional

Local Currency

Foreign Currency

National

Longo Prazo

Longo Prazo

Longo Prazo

BBB (Estável)

BB (Estável)

AAA (Estável)

BB+ (Estável)

BB+ (Estável)

AAA (Estável)

Long Term
(Stable)

(Stable)

Performance by Business Units

Escala Nacional

Global Scale

Ratings

Desempenho
DAS Unidades
de Negócios

Long Term
(Stable)

(Stable)

Long Term
(Stable)

(Stable)

(Perspective)

Linha de produção de sólidos, na fábrica de São Paulo
Solid production line at the São Paulo´s plant
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Franquias das Unidades de Negócios
Business Unit’s Franchises

Unidade de Negócios Prescrição
Prescription Business Unit

Para garantir a agilidade e foco na condução do negócio, o portfólio de
produtos do Aché é gerenciado a partir de cinco grandes Unidades de Negócios:
Prescrição, Medicamentos Isentos de Prescrição, Genéricos, Dermatologia e
Institucional e Cuidados Especiais, com suas franquias descritas a seguir:
In order to guarantee agility and focus in the business guidance, the Aché
product portfolio is managed under five major Business Units: Prescription
Drugs, OTC, Generics, Dermatologics and Institutional & Specialty Cares, of
which the franchises are detailed below:
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Prescrição
FRANQUIAS:
• Cardiovascular
• Gastro
• Osteomuscular
• Respiratória
• Saúde Feminina e Masculina
• Sistema Nervoso Central

Prescription
FRANCHISES:
• Cardiovascular
• Gastro
• Osteomuscular
• Respiratory
• Female and Male Health
• Central Nervous System

MIP – Medicamentos
Isentos de Prescrição
FRANQUIAS:
• Calmantes
• Dermatológicos
• Dor e Febre
• Gastro
• Gripes e Resfriados
• Vitaminas, Minerais e suplementos

OTC –
Over-the-counter Drugs
FRANCHISES:
• Sedatives
• Dermatological
• Pain and Fever
• Gastro
• Flus and Colds
• Vitamins, Minerals and suplements

Genéricos
FRANQUIAS:
• Cardiovascular
• Gastro
• Osteomuscular
• Respiratória
• Saúde Feminina e Masculina
• Sistema Nervoso Central

Generic
FRANCHISES:
• Cardiovascular
• Gastro
• Osteomuscular
• Respiratory
• Female and Male Health
• Central Nervous System

Dermatologia
FRANQUIAS:
• Dermomedicamentos
• Dermocosméticos

Dermatology
FRANCHISES:
• Dermatological Drugs
• Dermatological Cosmetics

Institucional e Cuidados
Especiais
FRANQUIAS:
• Especialidades (Hospitalar)
• Oncologia

Institutional and Special Cares
FRANCHISES:
• Specialties Care (Hospital)
• Oncology

Lançamentos da Unidade de Negócios Prescrição
Prescription Business Unit´s launches

Pelo 11º ano consecutivo, a Companhia manteve
a liderança em prescrição médica, com 6,63% de
market share, segundo a Close-Up International,
uma das principais empresas de auditorias e
relatórios do mercado de prescrições.

For the 11th consecutive year, the Company
maintained its leadership in medical prescription,
with 6.63% of market share, according to
Close-Up International, one of the main audit
companies and prescription market reports.

Em 2017, a Força de Geração de Demanda
visitou 167 mil profissionais de saúde, totalizando
5.068.898 visitas no ano. Essa atuação tem
garantido ao Aché destaque em prescrição nas
principais especialidades médicas.
Com o objetivo de estreitar cada vez mais e
aumentar o relacionamento com médicos e
profissionais da saúde, inclusive em regiões ainda
não visitadas, a Companhia consolidou o programa
Conecta Aché, plataforma para visitas virtuais.

In 2017, the Demand Generation Force visited
167,000 healthcare professionals, making a
total of 5,068,898 million visits during the
year. This performance has assured Aché a
prominent position in prescription in the main
medical specialties. Aiming to bring closeness
and increase the relationship with physicians
and Healthcare professionals, even in regions not
visiter yet, the Company consolidated Conecta
Aché (“Aché Connect”), platform for virtual visits.
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Os resultados desse investimento contribuíram
para uma expansão de 491 municípios visitados,
início da visitação de dentistas, com o registro de
400 profissionais e um impacto em 6 mil médicos.
Representando 72,7% da Receita Líquida da
Companhia, a Unidade de Negócios Prescrição
apresentou uma evolução de 8,8% RL em reais
e de 2,8% em unidades, quando comparado
ao ano anterior. Tal resultado foi obtido,
principalmente, pela alta capilaridade de
atuação das Forças de Geração de Demanda
e de Vendas e pela diversificação de portfólio,
potencializado por investimentos contínuos em
inovação – um dos principais direcionadores
do negócio. Somando todas as franquias, foram
lançados dez produtos, entre novos e extensões
de linha. A unidade encerrou o ano com 9,1%
de market share (PPP – Reais).

The results of this investment contributed toward an
expansion of 491 visited cities, start of visitation to
dentists, with the registration of 400 professionals
and an impact on 6 thousand physicians.
Representing 72.7% of the Company’s Net
Revenue, the Prescription Unit presented an
evolution of 8.8% RL in BRL and 2.8% in units,
when compared to the previous year. Such result
was obtained, mainly, through high capillarity of
capillarity of the Demand and Sales Generation
Forces and through diversification of the portfolio,
leveraged through continuous investments in
innovation - one of the main business drivers.
Adding all the franchises, ten products were
launched, among new ones and line extensions. The
Business unit ended the year with a 9.1% market
share (PPP - BRL).

Franquia

Tanísea

Artrogen Duo
Um dos primeiros
resultados da recente
aquisição do Laboratório
Tiaraju, traz associação
exclusiva de dois
colágenos em um único
sachê, contribuindo para
a saúde articular.
One of the first results of
the recent acquisition of
the Laboratório Tiaraju,
brings the exclusive
association of two
collagens in one sachet
contributing to the
joint health.

Antiparasitário
Antiparasitic

Osteomuscular

Osteomuscular
Franchise

Oxotron
Anti-inflamatório lançado
a partir de parceria com
laboratório japonês.
Indicado para tendinites
e osteoartrites.
Anti-inflammatory
launched from the
partnership with a
Japanese laboratory
indicated for tendinitis
and osteoarthritis.
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1

Angiologia Angiology

1

Otorrino ENT

1

Gastro Gastro

1

Reumatologia Rheumatology

1

Alergologia Allergology

1

Ortopedia Orthopedics

1

Geriatria Geriatrics

2

Endocrinologia Endocrinology

2

Ginecologia Gynecology

2

Clínica Geral General Practitioner

Vie
Indicado para o tratamento
da doença de Alzheimer.
Indicated to treat
Alzheimer’s disease

2

Pediatria Pediatrics

2

Pneumologia Pneumology

Zolfest D
Indicado para o tratamento
da insônia.
Indicated to treat
insomnia.

3

Psiquiatria Psychiatry

3

Neurologia Neurology

Franquia Saúde
Feminina e Masculina
Women’s and Men’s Health Franchise

Franquia Sistema
Nervoso Central (SNC)
Central Nervous System
(CNS) Franchise

Combi AD
Traz associação exclusiva que combina ferro e
as vitaminas A e D em sua composição. Indicado
para prevenir casos de anemia, especialmente em
crianças de sete meses a três anos de idade.
Brings an exclusive association combining iron and
A and D vitamins in its composition. Indicated for
prevention of cases of anemia, especially in children
of seven months to three years old.

Deller
Complementa o
portfólio de moléculas
para o tratamento da
depressão, beneficiando
também mulheres
que apresentam os
sintomas da menopausa
e pacientes que usam
vários medicamentos
simultaneamente.
Complements the portfolio
of molecules to treat
depression, also benefiting
women who feel the
menopause symptoms
and patients that use a
number of medications
simultaneously

Lutics
Integra o portfólio de saúde masculina, indicado
para o tratamento da doença caracterizada pelo
aumento da próstata.
Integrates the men’s health portfolio, indicated to
treat the disease characterized by the prostate
enlargement.
Sany D 50.000 UI
Extensão da linha de vitamina D recomendada
para casos de forte deficiência do nutriente.
Sany D 50,000 IU
Extension of the vitamin D line, recommended
for cases of strong nutrient deficiency.
Trezor 5 mg
Indicado para o tratamento de colesterol alto
(extensão de linha).
Indicated to treat high cholesterol (line extension).

Posição do Aché nas principais
especialidades médicas
(mercado farmacêutico total)

Aché’s position in the main medical specialties
(total pharmaceutical market)

Lançamentos da Unidade de Negócios Prescrição
Prescription Business Unit launches
Franquia
Gastro
Gastro
Franchise

Dra. Ana Paula Miguel Barreira. Especialidade – Pediatria
Dr. Ana Paula Miguel Barreira – Pediatrics

Criatividade em alta
Creativity on the rise
Em 2017, estimulamos a
criatividade dos colaboradores
por meio da campanha Banco de
Marcas, que coletou sugestões
de nomes para os futuros
lançamentos de nosso portfólio.
A ação alcançou quase 10 mil
marcas sugeridas.
In 2017, we encouraged the
creativity of employees through
the Brand Bank campaign, which
collected suggestions of names
for future product launches.
The action reached almost 10
thousand suggested brands.
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Unidade de Negócios MIP
OTC Business Unit

Linha de repelente, Effex. Lançamento da Unidade de Negócios MIP
Effex, Repellents Line. Launch of OTC Business Unit

Lançamento de Achevita, linha de nutracêuticos, com a atriz Maria Fernanda Cândido
Launch of Achevita, line of nutraceuticals, features actress Maria Fernanda Cândido
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O repelente de alta proteção, estreou no mercado na
versão ultra, único com 30% de Icaridina, e nas versões
baby e family, seguras para uso em crianças a partir de 6
meses e gestantes. O produto oferece até 13 horas de
proteção e é eficaz no combate das doenças causadas
pelos mosquitos Anopheles, Culex e Aedes aegypti,
como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.
Somadas, as ações repercutiram positivamente
no desempenho da Unidade, que encerrou o ano
com 2,4% de market share (PPP – Reais), o melhor
patamar desde 2012.

The high protection repellent, introduced in the
market in unique ultra version, with 30% Icaridin, and
in baby and family versions, safe for use in children
from 6 months old and pregnant women. The product
offers up to 13 hours of protection and is effective
in the fight against diseases caused by Anopheles,
Culex and Aedes aegypti mosquitoes, like dengue,
zika, chikungunya and yellow fever. Together, the
actions reflected positively on the Unit’s performance,
which closed the year with a 2.4% market share (PPP
- BRL), the best level since 2012.

Lançamentos da Unidade de Negócios MIP
OTC Business Unit launches

A Unidade de Medicamentos Isentos de Prescrição (MIP)
representa 8,7% da Receita Líquida da Companhia e
apresentou uma evolução de 5,1% em reais e de 0,4%
em unidades. Além de manter as atividades de promoção
médica, a Unidade de Negócios MIP, responsável pelo
portfólio de Medicamentos Isentos de Prescrição do Aché,
investiu em ações para intensificar o reconhecimento das
marcas junto ao consumidor ao longo de 2017, por meio
de iniciativas nos pontos de venda e na mídia.

The OTC Business Unit represents 8.7% of the
Company’s Net Revenue and increased by 5.1%
in BRL and 0.4% in units. Besides maintaining
medical promotion activities, the OTC Business
Unit, responsible for Aché’s portfolio of over-thecounter drugs, invested in actions to intensify
brand recognition by the consumer throughout
2017 through initiatives at points of sale and
the media.

Em 2017, o Aché trouxe para o mercado a Linha
Achevita para quem busca saúde e vitalidade com
praticidade. Produtos com fórmulas avançadas e
formatos diferenciados em seis segmentos: boa forma,
saúde da mulher, saúde óssea e articular, nutrição
diária, saúde do coração e saúde infantil.

In 2017, Aché brought to the market the Achevita
Line for whoever seeks health and vitality with
convenience. Products with advanced formulas
and differentiated formats in six segments: good
shape, women’s health, bone and joint health, daily
nutrition, hearth health and children´s health.

Inelatte

Proepa
Uni

ômega 3, que ajuda a manter níveis saudáveis de triglicerídeos e contribui para a saúde do coração.

Além desse reforço no portfólio da Unidade de Negócios
MIP, em 2017 o Aché levou para o mercado um
importante lançamento para a família brasileira: Effex.

Besides this boost in the OTC Business Unit
portfolio, in 2017 Aché brought to the market an
important launch for the Brazilian family: Effex.

Svelim

À base de extrato purificado de café verde, auxilia no metabolismo e na boa forma.

Cisberry

Extrato de cranberry com compostos antioxidantes que beneficia a saúde urinária da mulher.
Extract of cranberry with antioxidant compounds, which benefits the woman’s urinary health.

Effex

Repelente para combate dos insetos transmissores da dengue, zika vírus, chikungunya e febre
amarela.
Insect repellent to avoid dengue, zica virus, chikungunya and yellow fever.
Suplemento de cálcio em tabletes mastigáveis.
Calcium supplement in chewable tablets.

Omega 3, which helps maintain healthy triglyceride levels and contributes to heart health.

Based on green coffee purified extract, it aids in metabolism and to keep a good shape
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Unidade de Negócios Genéricos
Generics Business Unit

A unidade teve um crescimento de 3,3% em
unidades e de 9,5% em Receita Líquida encerrando,
o ano com 6,9% de market share (PPP – Reais).

The unit grew by 3.3% in units and 9.5% in net
revenues, closing the year with market share of
6.9% (PPP – BRL).

A renovação de portfólio também foi fundamental
para o desempenho da unidade. Foram oito
produtos lançados em 2017, incluindo um
genérico inédito na franquia Sistema Nervoso
Central: a Desvenlafaxina. Lançamos ainda,
duas extensões de linha. Em 2018, assegurar a
rentabilidade segue como prioridade. A Unidade
de Negócios Genéricos buscará manter o
crescimento em demanda e unidades no mesmo
ritmo que o mercado farmacêutico.

The portofolio’s renewal was also fundamental
to the Unit’s performance. Eight (8) products
were launched in 2017, including an original
generic in the Central Nervous System franchise:
Desvenlafaxine. Also, two line extentions were
launched. In 2018, assuring profitability remains
a priority. The Generics Business Unit will further
seek to maintain the growth in demand and in units
at the same pace as the pharmaceutical market.

Lançamentos da Unidade de Negócios Genéricos
Generics Business Unit launches

Lançamentos da Unidade de Negócios Genéricos
Launches of the Generics´Business Unit

Atuando em um competitivo segmento, os
genéricos do Aché representam 10,1% da
Receita Líquida da Companhia e estão presentes
na maioria dos pontos de venda do País por meio
da marca Biosintética. Com uma ampla oferta de
moléculas que atendem a diversas especialidades
médicas, o Aché oferece à população produtos
de qualidade com preços competitivos.
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Acting in a competitive segment, Aché generics
represent 10.1% of the Company’s Net Revenue
and are present in most points of sale of the country
through the brand Biosintética. With a broad
offering of molecules that meet diverse medical
specialties, Aché offers to the population quality
products with competitive prices.

Acetilcisteína
Acetylcysteine

Expectorante.
Expectorant.

Betametasona +
Cetoconazol +
Neomicina creme e pomada
Betamethasone +
Ketoconazole + Neomycin
cream and ointment

Recomendado para infecções de pele.
Recommended for skin infections

Desvenlafaxina
Desvenlafaxine

Primeiro genérico lançado no mercado, indicado para o
tratamento da depressão.
First generic launched on the market, indicated for the treatment of depression.

Doxazosina 2 mg
Doxazosin 2 mg

Indicado para o tratamento dos sintomas de hiperplasia
prostática benigna (HPB).
Indicated for the treatment of symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH).

Losartana +
Hidroclorotiazida
Losartan +
Hydrochlorothiazide

Mais um produto da Franquia Cardiovascular.
Another product of the Cardiovascular Franchise.

Memantina
Memantine

Primeiro genérico da Companhia para o tratamento da
doença de Alzheimer.
First generic of the Company for the treatment of Alzheimer’s disease

Rosuvastatina 5 mg
Rosuvastatin 5 mg

Extensão de linha, medicamento recomendado para equilibrar as taxas de
colesterol no sangue.
Line extension, medicine recommended to balance blood cholesterol levels
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Unidade de Negócios Dermatologia
Dermatology Business Unit

linha Profuse: na categoria de densificadores
faciais, com Densifiant Fondant e Densifiant
Sérum; e na categoria de clareadores de olheiras,
com Clair Olhos. Também realizamos ações
para ativar nossa marca nos pontos de venda e,
apostando nas plataformas digitais, lançamos a
iniciativa Dermalive, com transmissões online
via Facebook Live em que dermatologistas
convidados responderam aos questionamentos
de consumidores e usuários da rede social.
Foram cinco ações ao longo de 2017 e mais de
800 mil visualizações.
Tendo em vista o mercado de atuação do
Aché – atualmente nosso portfólio de
dermomedicamentos e de dermocosméticos
alcança 45% do mercado total –, a marca
Profuse já é a 8ª mais vendida em demanda em
unidades e a 7ª em demanda em reais (PPP).
Em volume de Prescrição, fomos a 3ª marca
mais prescrita no trimestre acumulado de
outubro a dezembro de 2017. Em relação aos
dermomedicamentos, também registramos
aumento em demanda em unidades.
Em 2017 lançamos dois importantes produtos na
franquia Dermomedicamentos: Resgat Creme e
Resgat Pomada. Já em dermocosméticos lançamos
cinco novos produtos.

Fondant and Densifiant Sérum and Clair Olhos.
We also carried out actions to activate our brand
in points of sale and, wagering on the digital
platforms, we launched the Dermalive initiative,
with online broadcasts via Facebook Live in which
invited dermatologists answered questions from
consumers and users of the social network. There
were five actions throughout 2017 and over 800
thousand views.
Considering Aché’s market - our portfolio of
dermatological drugs and dermatological
cosmetics currently reaches 45% of the total
market - Profuse is already the 8th most sold brand
in demand in units and the 7th in demand in BRL
(PPP). In prescription’s volume, we were the 3rd
most prescribed brand in the quarter accumulated
from October to December 2017. With regard to
dermatological drugs, we also recorded an increase
in demand in units.
In 2017, we launched two important products in
the dermatological drug franchise: Resgat Creme
[Cream] and Resgat Pomada [Pomade]. While in
dermocosmetics, we launched five new products.

Lançamentos da Unidade de Negócios Dermatologia
Dermatology Business Unit launches

Profuse, linha inspirada nas características da pele brasileira
Profuse, a line inspired by Brazilian skin features

A Unidade de Negócios Dermatologia, que
já representa 4,5% da Receita Líquida da
Companhia, obteve resultados surpreendentes
tanto na Franquia Dermomedicamentos quanto
na Franquia Dermocosméticos. Em reais, evoluiu
49% e em unidades 16,1% em comparação com
2016. A Receita Líquida da unidade alcançou
R$ 136,4 milhões.
Seguimos intensificando o relacionamento com
dermatologistas, formadores de opinião e demais
profissionais da saúde, e alcançamos a liderança
em prescrição em três dermocosméticos da
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The Dermatology Business Unit, which already
represents 4.5% of the Company’s Net Revenue,
has achieved surprising results both in the
Dermatological Franchise as well as in the
Dermocosmetics Franchises. In BRL, it grew 49%
and in units 16.1% compared to 2016. The net
revenues of the Unit reached BRL 136,4 million.
We continue to intensify the relationship with
dermatologists, opinion makers and other
healthcare professionals, and have achieved the
leadership in prescription in three dermatological
cosmetics of the Profuse line, with Densifiant

Dermocosméticos
Dermocosmetics

Dermomedicamentos
Dermatological
Products

Clair Olhos
Liderança em volume de Prescrição três meses após lançado.
Leadership in prescription volume three months after launched.

Resgat Creme e
Resgat Pomada
Indicado para o alívio de
inflamação e coceiras
decorrentes de doenças de
pele (psoríase, dermatite
atópica e/ou dermatite
alérgica de contato).
Indicated for the relief
of inflammation and
itching due to skin
diseases (psoriasis, atopic
dermatitis and/or allergic
contact dermatitis).

Ensolei Antiacne Color FPS 30
Mais um produto da linha Profuse, ideal para pessoas com tendência, presença
ou histórico de acne.
Another product of the Profuse line, ideal for people with tendency, presence or
history of acne.
Ensolei Compact Color FPS 50
Atual líder em Prescrição.
Current leader in Prescriptions
Kits promocionais de Profuse
Profuse Promotional Kits
Nutrel Suavizante Balm
Hidratante calmante facial indicado para uso diário.
Soothing facial moisturizer indicated for daily use.
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Unidade de Negócios Institucional
e Cuidados Especiais
Institutional and Specialty Care Business Unit

No contexto do portfólio de Cuidados
Especiais, a recém-criada Coordenação
de Desenvolvimento de Novos Negócios
(específica para o segmento) acelerou o
processo de renovação de portfólio, com o
mapeamento de oportunidades de negócios
para lançamentos de medicamentos similares
voltados a franquias nas quais ainda não
atuamos. Em 2017, ingressamos no segmento
de anestésicos e alcançamos progressos para
obter os registros dos primeiros produtos
oncológicos de alto valor agregado em
cooperação com parceiros internacionais.
A unidade representa 3,3% da Receita Líquida
da Companhia e apresentou crescimento
de 13,0% em reais e 19,6% em unidades.
Consequência de resultados favoráveis em
processos licitatórios, em 2017 fornecemos
produtos para as Secretariais de Saúde de dez
Estados brasileiros.

In the context of the Specialty Care portfolio,
the newly created New Business Development
Coordination (segment-specific) sped up the
portfolio renewal process, with the mapping of
business opportunities for launches of similar
drugs directed at health franchises in which we
don’t operate yet. We entered the anesthetic
franchise. In addition, we have made progress
in obtaining the marketing authorizations of the
first high value-added oncological products in
cooperation with international partners. The
Unit represents 3.3% of the Company’s total Net
Revenues and registered a grouth of 13% in BRL
and 19.6% in units. Following favorable results
in government tenders, in 2017 we provided
products for the Secretariats of Health of ten
Brazilian states.

Lançamento e destaques do portfólio da Unidade de Negócios
Institucional e Cuidados Especiais
Institutional Business Unit and Specialty Care launch and portfolio highlights

Simbilex, lançamento da Unidade de Negócios Institucional e Cuidados Especiais
Launch of the institutional and Specialty Care Units

Em 2017, organizamos a estrutura de demanda
em duas equipes para atuar em frentes distintas
– uma focada no mercado público para todos os
produtos da Companhia e outra voltada para o
mercado privado, nos segmentos de Oncologia,
Hospitalar e Vascular –, o que influenciou
positivamente o desempenho da Unidade.
Também aprimoramos processos internos e, em
parceria com alguns fornecedores, montamos
estratégias flexíveis para cada perfil de cliente.
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In 2017, we organized the demand structure
into two teams to act on different fronts one focused on the public market for all the
Company’s products and another focused on
the private market in the Oncology, Hospital and
Vascular segments - which positively influenced
the Unit’s performance. We have also improved
internal processes and, in partnership with some
suppliers, have set up flexible strategies for each
customer profile.

Simbilex
(cloridrato de dexmedetomidina)
Marca o novo ciclo de lançamento da
Unidade e inaugura a presença do Aché na
franquia Anestésicos Hospitalares.
(dexmedetomidine hydrochloride)
It marks the new launch cycle of the Unit
and inaugurates the presence of Aché in
the hospital anesthetics franchise.

Biomatrop
Indicado para o tratamento de deficiências no crescimento
causadas por distúrbios hormonais.
Indicated for the treatment of growth deficiencies
caused by hormonal disorders.
Hemax
Antianêmico que estimula a formação e a liberação das
hemácias a partir da medula óssea.
Antianemic that stimulates the formation and launch
of red blood cells from the bone marrow.
Neo decapeptyl
Utilizado principalmente para o tratamento de neoplasia maligna
da próstata, puberdade precoce e endometriose.
Mainly used for the treatment of malignant neoplasm of the
prostate, precocious puberty and endometriosis.
Prostavasin
Recomendado para o tratamento de doença arterial crônica.
Recommended for the treatment of chronic arterial disease.
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INOVAÇÃO
INnoVATION

Inovar para crescer
Innovate to grow
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Projetos em desenvolvimento
Projects under development

1º Laboratório de Nanotecnologia do País, na planta Guarulhos
1st. Nanotechnology Laboratory in Brazil, at Guarulhos site
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as diretorias de Novos Negócios, Parcerias
e Internacionalização; Desenvolvimento
Farmacotécnico e Analítico, Núcleo Médico,
Inovação Incremental, que busca novas
soluções e aplicação de tecnologia em
moléculas já existentes; e Inovação Radical,
que trabalha na descoberta de novos
ativos farmacêuticos.

Núcleo de
Inovação Incremental
Center for
Incremental Innovation

Laboratório de Design e Síntese Molecular em Guarulhos
Molecular Design and Synthesis Laboratory in Guarulhos

INOVAR
PARA CRESCER
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Núcleo de Desenvolvimento
de Negócios, Parcerias e
Internacionalização
Center for Business
Development, Partnerships and
Internationalization

Pharmaceutical and Analytical Development;
Medical Center; Incremental Innovation, which
seeks new solutions and application of technology
in already existing molecules; and Radical
Innovation, which works on the discovery of new
pharmaceutical active ingredients.

Diretoria do
Núcleo
de Inovação
Direction of the
Center of Innovation

Núcleo Médico
Medical Center

Núcleo de
Inovação Radical
Center for Radical Innovation

Núcleo de Desenvolvimento
Farmacotécnico e Analítico
Center for Pharmacotechnical and
Analytical Development

INNoVATE To GRoW

Também acreditamos na inovação como
elemento preponderante para o alcance dos
objetivos de internacionalização. Cada vez mais,
buscamos trabalhar a inovação a partir de uma
visão global, considerando as necessidades e
demandas identificadas simultaneamente no
Brasil e em outras partes do mundo.

We also believe in innovation as a preponderant
element for attaining the internationalization goals.
We increasingly seek to work on innovation with
a global perspective, considering the needs and
demands identified simultaneously in Brazil and in
other parts of the world.

O capital intelectual, que demonstra a
capacidade da Companhia em gerar inovação,
é um dos principais impulsionadores da
estratégia de crescimento do negócio. Desde
2015, contamos com a Diretoria do Núcleo
de Inovação, que integrou diferentes áreas do
Aché para acelerar nossos processos, incluindo

A cada ano, aproximadamente 10% do EBITDA
da Companhia são direcionados para inovação,
incluindo recursos próprios e captações por
funding externo, em parcerias internacionais
e com instituições de fomento, como a
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES).

Each year, approximately 10% of the Company’s
EBITDA are invested in innovation, including own
resources and external funding, in international
partnerships and with development institutions,
such as Finep (Studies and Projects Financier)
and BNDES (National Bank for Economic and
Social Development).

The intellectual capital, which demonstrates
the Company’s ability to generate innovation, is
one of the main drivers of the company’s growth
strategy. Since 2015, Aché has an Innovation
Center, which integrated different areas of Aché
to speed up our processes, including Business
Development, Alliances and Internalization teams;
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Evoluções em rede
Network evolution
Em novembro de 2017, o Aché inaugurou
na planta Guarulhos o laboratório NILE
- Nanotechnology Innovation Laboratory
Enterprise, em parceria com a empresa Ferring
Pharmaceuticals. Modelo único no Brasil
voltado para pesquisa e desenvolvimento de
novas plataformas tecnológicas baseadas em
Nanotecnologia, que poderão ser aplicadas
em medicamentos, cosméticos e produtos
nutricionais. Foram investidos R$ 7 milhões em
equipamentos e infraestrutura.
No mês de dezembro, foi criado o Programa
de Prospecção da Biodiversidade Brasileira,
viabilizado graças à parceria entre o Aché, o
Laboratório Nacional de Biociências (LNBio) e
a Phytobios, empresa que conduz expedições
a diferentes biomas para a coleta de amostras
e atua no desenvolvimento de protótipos. O
LNBio integra o Centro Nacional de Pesquisa
em Energia e Materiais (CNPEM), organização
social supervisionada pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).
Vale lembrar que o Aché acumula conhecimento
sobre a biodiversidade desde 1980, quando tiveram
início os estudos que culminaram no lançamento de
Acheflan, primeiro fitomedicamento com pesquisa e
desenvolvimento 100% nacionais.
Também avançaram as pesquisas do nosso
Laboratório de Design e Síntese Molecular
e entramos no Structural Genomic Consortium
(SGC), fórum que reúne universidades, governos
e indústrias farmacêuticas de diversos países.
O primeiro resultado é a parceria entre o Aché,
outra farmacêutica nacional e a Unicamp para a
viabilização de programa inédito de pesquisa visando
ao desenvolvimento de novos medicamentos
oncológicos e anti-infecciosos. Pela primeira vez no
Brasil, as pesquisas serão baseadas no modelo de
inovação aberta, ou seja, todo o conhecimento gerado
(até a fase de validação do potencial terapêutico dos
alvos biológicos) será de domínio público.
Mais informações sobre o NILE e o Programa de
Prospecção da Biodiversidade Brasileira estão
disponíveis em:
www.ache.com.br/imprensa/noticias
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In November 2017, Aché inaugurated the
Nanotechnology Innovation Laboratory
Enterprise (NILE) inside the Guarulhos Plant,
in partnership with Ferring Pharmaceuticals. A
unique model in Brazil focused on the research
and development of new technological platforms
based on Nanotechnology, which can be applied in
drugs, cosmetics and nutritional products. A total
of BRL 7 million was invested in equipment and
infrastructure.
The Brazilian Biodiversity Prospecting Program,
created last December, was possible thanks to
the partnership between Aché, the Brazilian
Biosciences Laboratory (LNBio) and Phytobios, a
company that conducts expeditions to different
biomes for the collection of samples and works
on prototypes development. LNBio is part of
the National Center for Research in Energy
and Material (CNPEM), a social organization
supervised by the Ministry of Science,
Technology, Innovation and Communications
(MCTIC). It is important to mention that Ach[e
has been gathering knowledge about the
biodiversity since 1980, when it started the
studies that culminated, in 2005, in the launch
of Acheflan, the first phytomedicine with 100%
Brazilian research and development.
We also made progress in research with our
Molecular Design and Synthesis Laboratory.
We joined the Structural Genomic Consortium
(SGC), a forum that brings together universities,
governments and pharmaceutical industries from
different countries. The first milestone was the
partnership between Aché, another Brazilian
pharmaceutical company and Unicamp for the
feasibility of a breakthrough research program
aiming the development of new cancer and antiinfectious drugs. For the first time in Brazil, the
research will be based on the open innovation
model, meanin that all knowledge generated
(even the validation phase of the biological targets
therapeutic potential) will be in public domain.
More information about NILE and the Brazilian
Biodiversity Prospecting Program are available at:
www.ache.com.br/imprensa/noticias

Acelerador de partículas na sede do CNPEM, em Campinas
Particles accelerator in the CNPEM headquarters, Campinas - SP
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Projetos em desenvolvimento

Projetos previstos no Pipeline
Projects in the Pipeline

Projects under development
Considerada primordial para impulsionar o
crescimento do negócio de modo sustentável,
a renovação do portfólio obedece ao seguinte
fluxo no Aché: os projetos são estrategicamente
discutidos e estruturados dentro de um processo
denominado I2B (Idea to Book), que, de forma
multidisciplinar, envolve diversas áreas da
Companhia. A estratégia de desenvolvimento e o
plano de negócios são apresentados no Comitê de
Inovação, pela Diretoria de Desenvolvimento de
Novos Negócios, Parcerias e Internacionalização,
em conjunto com as Unidades de Negócios
envolvidas. Se aprovados, seguem para o
Escritório de Projetos, que realiza a gestão de
todas as etapas de desenvolvimento dos produtos
em outro processo, chamado de B2M (Book to
Market). Em 2017, os processos e as etapas foram
atualizados, ganhando ainda mais agilidade,
assertividade e eficiência.
Encerramos o ano com 145 projetos em nosso
pipeline, além de 21 projetos em fase de pesquisa
(Inovação Radical). Ao longo do ano, obtivemos o
registro na Anvisa para 31 produtos.

Considered to be essential to boost sustainable
business growth, portfolio renewal observes
the following workﬂow at Aché: the projects are
strategically discussed and structured following
a process called I2B (Idea to Book), that, in a
multidisciplinary way, involves several areas of
the Company. The development strategy and
business plan are then presented by the Business
Development, Alliances and Internationalization
teams, together with the Business Units involved. If
approved, they are sent to the Project Management
Office, which performs management of all stages
of product development in another process called
B2M (Book to Market). In 2017, the processes and
stages were updated, becoming even more agile,
assertive and efficient.
Aché ended the year with 145 projects in its
pipeline, as well as 21 projects in research phase
(Radical Innovation). Throughout the year, we
registered 31 products at Anvisa.

Proposição
de Ideias

Orientação Estratégica

Proposta de Valor
Proposition of Ideas
Value proposal

Generation of Ideas
Strategic Orientation
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Idea to Book
Idea to Book

1
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17
10

6

19

5
4

10

2

1

17
12

3
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Não contemplam 28 projetos em Due Diligence. 28 projects under Due Dilligence were not included

Dermocosmético
Dermocosmetics

MIP
OTC

Genéricos
Generics

1
1
1
2023

Cuidados Especiais
Specialty Care

Média de contribuição dos lançamentos nos últimos cinco anos
Last five years launches average contribution
Conversão de
ideias em
Inovação
Criação de Valor
Conversion of Ideas
Creation of Value

24,3%

Difusão da
Inovação
Captura de Valor
Dissemination of
Innovation
Capture of Value

740,0

258,8

Processos internos do Aché
Aché internal processes
Construção do Mapa
de Oportunidades
Construction of
Opportunity Roadmap

31

Prescrição
Prescription

Cadeia de Valor da Inovação
Innovation Value Chain

Geração
de Ideias

33

36

Realização
Realization

Comercialização
Marketing

411,0

500,2

619,0

646,9

1.343,3

1.449,6

1.633,6

1.686,0

1.946,2

2.348,8

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Receita Líquida de Vendas 2017
Net Revenues 2017

Receita Líquida de Vendas Lançamentos
Net Revenues from Product Launches
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No México, o Acheﬂan,
lançado no ﬁm de 2016,
já detém cerca de
10% de market share
In Mexico, Acheﬂan, lauched in
late 2016, already has about
10% of market share

Acheﬂan chega ao
Japão em 2015, e é
comercializado com a
marca Cordycream.
Acheﬂan arrived
in Japan in 2015,
commercialized under
the brand Cordycream.

Em 2017, o Exodus, da
franquia Sistema Nervoso
Central, chega ao Chile
In 2017, Exodus, from Central
Nervous System franchise,
arrives in Chile

Internacionalização
Internationalization
Ao longo de 2017, lançamos 16 novos produtos
no mercado internacional, com destaque para o
Chile, onde conseguimos aprovação em tempo
recorde para comercializar nosso primeiro
medicamento no país, Exodus, da Franquia
Sistema Nervoso Central.

Throughout 2017, we launched 16 new products in
the international market, especially in Chile, where
we obtained approval in record time to market our
first drug in the country - Exodus, from the Central
Nervous System Franchise.

Os acordos de licenciamento para comercializar
o anti-inflamatório Acheflan em cinco países
da América Central (Nicarágua, Honduras,
Guatemala, El Salvador e Panamá) também
foram destaque no ano.

New agreements were signed during the year,
including the licensing of Acheﬂan, innovative antiinﬂammatory product developed by Aché to five
Central American countries (Nicaragua, Honduras,
Guatemala, El Salvador and Panama).
In Mexico, our most relevant market, Acheﬂan was
launched at the end of 2016 and already has about
10% market share.

No México, nosso mercado mais relevante, o
Acheflan foi lançado no fim de 2016 e já detém
cerca de 10% de market share.
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25 países são cobertos por
acordos de out-licensing:
• Américas: México, Equador, Peru,
Venezuela, Colômbia, Chile, Paraguai,
Uruguai, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicarágua, Panamá, República
Dominicana e Costa Rica.

25 countries are covered by
out-licensing agreements
• Americas: Mexico, Ecuador, Peru,
Venezuela, Colombia, Chile, Paraguay,
Uruguay, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panama, Dominican Republic
and Costa Rica.

• Oriente Médio, África e Ásia:
Moçambique, Cabo Verde, Argélia,
Kuwait, Líbia, Omã, Catar, Arábia Saudita,
Emirados Árabes e Japão.

• Middle East, Africa e Asia: Mozambique,
Cape Verde, Algeria, Kuwait, Libya, oman,
Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates
and Japan.
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EXCELÊNCIA OPERACIONAL
OPERATIONAL EXCELLENCE

Eficiência e
melhoria contínua
Efﬁciency and continuous
improvement
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Ecoeficiência
Eco-efﬁciency

Box selado de pesagem na planta em São Paulo
Sealed weighing box at São Paulos’plant
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EFICIÊNCIA
E MELHORIA
CONTÍNUA
EFFICIENCY AND CONTINUOUS
IMPROVEMENT
A Excelência Operacional é um dos cinco pilares
do Planejamento Estratégico da Companhia e
concentra uma série de iniciativas para aprimorar
o desempenho relacionado ao nosso capital
manufaturado, ou seja, nossa estrutura, qualidade,
processos e sistemas, que garantem a fabricação e a
distribuição dos produtos Aché.
Desde o início do Programa de Excelência
Operacional (PEO), em 2015, geramos um
aumento de 16% na produtividade do Aché.
O programa já foi estendido a outras áreas, além
das industriais e de qualidade. A Companhia
também investe para evoluir em ecoeficiência.
Em 2017, o programa teve continuidade com a
formação de 28 times de melhoria, compostos
por colaboradores preparados para atuar de
modo proativo na gestão e solução de problemas.
Também houve o treinamento de 443
colaboradores em um dos módulos do programa,
totalizando mais de 3 mil horas de capacitação.

Operational excellence is one of the five pillars of
the Company’s Strategic Planning and focuses a
series of initiatives to improve performance related
to our manufactured capital, that is, our structure,
quality, processes and systems, which ensure the
manufacture and distribution of Aché products.
Since the beginning of the Operational Excellence
Program (PEO) in 2015, we have generated a
16% increase in Aché’s productivity. The program
was extended to other areas beyond industrial and
quality. The Company also invests to evolve
in eco-efficiency.
In 2017, the program had continuity with the
formation of 28 improvement teams, composed
of employees prepared to act proactively in the
management and resolution of problems. There
was also the training of 443 employees in one of the
program’s modules, totaling more than 3 thousand
hours of training.

Linha de embalagens de Sólidos em Guarulhos
Solids packing line at Guarulhos

80

81

O PEO já se estendeu às áreas de Qualidade,
Suprimentos, Logística, Desenvolvimento
de Embalagens e Financeira. Em outubro de
2017, chegou à Nortis, com a capacitação de
todos os colaboradores das áreas produtiva
e administrativa. Ao longo de 2018, o PEO
continuará na Nortis e em outras áreas do Aché.

The PEO has already extended to the areas
of Quality, Procurement, Logistics, Packaging
Development and Financial. In October 2017,
it arrived at Nortis, with the training of all
employees in the production and administration
areas. Throughout 2018, the PEO will continue
in Nortis and other areas of Aché.

Em 2017, produzimos 265,2 milhões de
unidades em todas as nossas plantas, volume
4% acima do registrado no ano anterior. A linha
de sólidos, na planta Guarulhos, alcançou dois
recordes de produção, em março e agosto.
Apenas em agosto, mais de 14 milhões de
unidades foram fabricadas.

In 2017, we produced 265.2 million units
in all of our plants, 4% above the volume
registered in the previous year. The line
of solids at the Guarulhos plant reached
two production records in March and
August. More than 14 million units were
manufactured in August only.

Ao longo do ano, foram investidos R$ 41,1
milhões em prol da excelência operacional, o
que significou ganhos em capacidade, inovação
tecnológica, produtividade, qualidade e meio
ambiente. O valor R$ 11 milhões abaixo do
aportado em 2016 reflete a efetividade do PEO,
que deve reduzir continuamente a necessidade
de investimentos. Do montante realizado,
teve destaque o volume direcionado para a
aquisição de novos equipamentos na planta
Nações Unidas, que resultou em um importante
salto tecnológico, aprimorando a eficiência e o
controle do processo produtivo.

Throughout the year, BRL 41.1 million was
invested in favor of operational excellence,
which meant gains in capacity, technological
innovation, productivity, quality and the
environment. The amount of BRL 11 million
less than in 2016 reflects the effectiveness of
the PEO, which should continuously reduce the
need for investments. Out of the total made,
the volume directed toward the purchase of
new equipment in the Nações Unidas plant was
highlighted, which resulted in an important
technological leap, improving the efficiency and
control of the production process.

Produção de antibióticos na Nortis
Production of antibiotics at Nortis
No início de 2017, preparamos a planta fabril da
Nortis, localizada em Londrina (PR) e adquirida
pelo Aché em 2016, para receber a Certificação
de Boas Práticas de Fabricação (CBPF), obtida
no mês de maio de 2017. A planta já iniciou a
produção de antibióticos penicilínicos, com
todo o padrão de qualidade e segurança Aché,
o que aumenta nossa competência industrial
e tecnológica. Com capacidade instalada para
produzir 15 milhões de unidades/ano, em
2017 iniciamos a transferência da produção de
antibióticos para a Nortis e encerramos o ano
com cerca de 1 milhão de unidades produzidas.
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In the beginning of 2017, we prepared the
Nortis plant, located in Londrina (PR) and
acquired by Aché in 2016, to receive the
Good Manufacturing Practices Certificate
(cGMP), obtained in the month of May 2017.
The plant has already begun production of
penicillin antibiotics, with the Aché quality and
safety standards, increasing our industrial and
technological competence. With an installed
capacity to produce 15 million units/year, in
2017 we began to transfer the production of
antibiotics to Nortis, and we closed the year with
nearly 1 million produced units.

Linha de produção de Novocilin em Londrina
Novocilin production line in Londrina
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FÁBRICA
NO NORdEsTE

Imagem 3D da nova fábrica em Pernambuco, em construção
New plant in Pernambuco, currently under construction

NORTHEAST MANUFACTURING SITE
A construção da nova fábrica em Pernambuco avançou
em 2017. Todas as fases previstas no cronograma
foram concluídas com excelência: aquisição do terreno
na Região Metropolitana de Recife, elaboração do
projeto conceitual da planta, definição e contratação
da empresa de engenharia, elaboração do projeto
executivo compatibilizado, início da terraplenagem do
terreno e realização das licitações para início da obra
civil. A previsão é que a fabricação de medicamentos
entre em completa operação em 2021.
De modo integrado à execução do projeto de
engenharia, a área de Qualidade já vem trabalhando
para garantir que a nova planta fabril cumpra
os requisitos exigidos pela Anvisa e por órgãos
internacionais, como a agência norte-americana Food
and Drug Administration (FDA) e a agência europeia de
medicamentos European Medicines Agency (EMA). A
nova planta industrial, em Pernambuco, também está
sendo projetada com base nos conceitos do Programa
de Excelência Operacional (PEO).
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Construction of the plant in Pernambuco evolved
in 2017. All phases foreseen in the schedule
were completed with excellence: acquisition of
the land in the Metropolitan Region of Recife,
elaboration of the plant’s conceptual project,
definition and hiring of the engineering company,
elaboration of the compatibilized executive
project, start of earthworks and conduction
of the biddings for start of civil works. The
manufacture of drugs is expected to be fully
operational in 2021.
In line with execution of the engineering project,
the Quality area has been working to ensure that
the new plant complies with the requirements of
Anvisa and international agencies, such as US
Food and Drug Administration (FDA) and the
European Medicines Agency (EMA).
The new industrial plant in Pernambuco is also
being designed based on the concepts of the
Operational Excellence Program (PEO).

Nova fábrica do Aché: referência em ecoeficiência
New Aché plant: reference in eco-efficiency
Entre outras iniciativas, o projeto da nova planta em Pernambuco contempla:
Among other initiatives, the design of the new plant in Pernambuco contemplates:

CAPTAÇÃO DE
ÁGUA DE CHUVA
Capture of
rain water

ILUMINAÇÃO
LED, MAIS
EFICIENTE
Led lighting,
more efficient

SISTEMA PARA
REÚSO DA ÁGUA
System for
reuse of water

MONITORAMENTO
DO CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA,
GÁS NATURAL E
ÁGUA
Monitoring of electric
power, natural gas and
water consumption
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Lago e área arborizada da planta Guarulhos
Lake and wooded area in Guarulhos’ plant

ECOEFICIÊNCIA
ECO-EFFICIENCY
A utilização responsável do capital natural
norteia a gestão ambiental do Aché, o que garante
o monitoramento dos processos, a identificação
dos riscos e a adoção de medidas de eficiência e de
mitigação de impactos. Nosso sistema de Gestão
Integrada de Saúde e Segurança do Trabalho e
Meio Ambiente é certificado pela ISO 14001,
de gestão ambiental, e pela OHSAS 18001, de
saúde e segurança. Uma série de projetos de
ecoeficiência foi realizada em 2017 – vários deles
integram o Plano Estratégico de Sustentabilidade,
recentemente estruturado (leia mais no capítulo
Sustentabilidade). Confira o nosso desempenho
em 2017 e as ações de destaque:
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The responsible use of natural capital guides
the environmental management of Aché,
which guarantees the monitoring of processes,
identification of risks and the adoption of measures
of efficiency and mitigation of impacts. Our
Integrated Management System for Occupational
Health, Safety and Environment is ISO 14001
– certified for environmental management and
OHSAS 18001 – certified for health and safety. A
number of eco-efficiency projects were conducted
in 2017 – several of which are part of the newly
structured Strategic Sustainability Plan (read
more in the Sustainability chapter). Check out our
performance in 2017 and the highlights:

Embalagens com menor impacto ambiental
[GRI 301-2]

Packaging with less environmental impact
[GRI 301-2]

Com uma gestão integrada de todas as etapas da
produção, buscamos identificar oportunidades
para reduzir os impactos ambientais desde a
seleção dos materiais, que priorizam a adoção de
matérias-primas certificadas, oriundas do manejo
responsável ou que favoreçam a reciclabilidade
pós-consumo. Esse esforço envolve
investimentos em desenvolvimento tecnológico
e um trabalho em parceria com nossa cadeia de
fornecedores, além de estar fortemente alinhado
às questões regulatórias do setor.

With integrated management of all stages of
production, we seek to identify opportunities
to reduce environmental impacts right from
the selection of materials, which prioritizes the
adoption of certified raw material, from responsible
management or that favor post-consumer
recyclability. This effort involves investments in
technological development and work in partnership
with our supply chain, in addition to being strongly
aligned with regulatory issues in the sector.

Já existem diversas iniciativas em execução
focadas nas embalagens dos produtos Aché, que
representam um dos materiais mais consumidos
pela empresa. As embalagens secundárias
(cartuchos de papel-cartão, sem contato direto
com os medicamentos) são produzidas a partir
de celulose de áreas de reflorestamento e
utilizam tintas e vernizes atóxicos. Outro bom
exemplo vem do anti-inflamatório Acheflan,
fitomedicamento à base do extrato de Cordia
verbenácea (erva-baleeira), que é resultado do
trabalho de inovação radical do Aché em parceria
com instituições acadêmicas do País. Atualmente,
100% das embalagens secundárias de Acheflan
são feitas com papel reciclado.

There are already several ongoing initiatives
focused on the packaging of Aché products, which
represent one of the most consumed materials
at the company. Secondary packages (cardboard
packs, not in direct contact with the drugs) are
made with cellulose from reforestation areas
and use nontoxic paints and varnishes. Another
good example comes from the anti-inflammatory
Acheflan, a phytodrug based on the extract of
Cordia verbenacea, which is the result of Aché’s
radical innovation work in partnership with
academic institutions in Brazil. Today, 100% of
Acheflan’s secondary packaging is made from
recycled paper.

Outros avanços
Para melhorar ainda mais a eficiência produtiva,
começamos a adotar um novo sistema de
fornecimento de materiais de embalagem em
nossas linhas de produção. A metodologia permite
que o abastecimento seja realizado pela Logística,
mantendo as equipes operacionais totalmente
focadas no processo produtivo. Também demos
início à implementação de um novo sistema que
integrará todas as plataformas da Companhia,
com foco na melhoria do gerenciamento de
processos e na otimização de recursos.

Other advances
To further improve production efficiency, we began
to adopt a new system of packaging material supply
in our manufacturing lines. The methodology allows
the supply to be conducted by Logistics, keeping the
operational teams fully focused on the production
process. We also started implementing a new system
that will integrate all of the Company’s platforms,
focusing on improving process management and
optimization of resources.
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Resultado do Programa de Excelência
Operacional (PEO) em 2017

Qualidade, segurança e eficácia [GRI 416-1]
Quality, safety and efficacy

Result of the Operational Excellence Program (PEO) in 2017

+13%

no índice Overall
Equipment
Effectiveness (OEE),
que mensura a
eficiência global
dos equipamentos
de nosso parque
industrial (Guarulhos
e Nações Unidas).

+6%

na produtividade
geral da Companhia
em comparação
com 2016.
+ 6% in overall
Company productivity
compared to 2016.

+ 13% in the
Overall Equipment
Effectiveness (OEE)
index, which measures
the overall efficiency
of equipment at our
manufacturing sites
(Guarulhos and
Nações Unidas).

R$ 6,4
R$ 52
millhões millhões
Valor economizado
com os projetos de
melhoria dos times
operacionais.

BRL 6.4 million
Amount saved with the
improvement projects of
the operational teams.

Valor economizado
em investimentos
para a aquisição de
novos equipamentos
em decorrência dos
ganhos de eficiência
operacional.
BRL 52 million
Amount saved in
investments for the
purchase of new
equipment due to the
gains in operational
efficiency.

Sistemas, ferramentas, iniciativas e políticas
permitem ao Aché monitorar todas as etapas
de desenvolvimento e uso de produtos, visando
assegurar a qualidade e a eficácia do portfólio e a
saúde e a segurança dos consumidores.

Systems, tools, initiatives and policies
allow Aché to monitor the entire lifecycle of
development and use of products to ensure the
portfolio’s quality and efficacy and the health
and safety of consumers.

Esse processo, que se apoia em diferentes
metodologias, começa na etapa de
desenvolvimento de novos produtos. Nas
plantas produtivas, seguimos as melhores
práticas de fabricação, enquanto os laboratórios
de desenvolvimento e controle de qualidade
contam com tecnologia de ponta e equipe
capacitada. As avaliações cobrem 100%
do portfólio, desde a análise dos insumos e
materiais de embalagem fornecidos pelos
parceiros até a avaliação completa dos produtos
fabricados. Periodicamente, realizamos estudos
para certificar a estabilidade dos produtos
durante o seu prazo de validade e investimos
para aprimorar o sistema de qualidade,
garantindo que ele se mantenha de acordo com
o que estabelecem as melhores práticas de
laboratórios e fabricação, atendendo aos guias
regulatórios nacionais e internacionais.

This process, which is based on different
methodologies, begins at the development stage
of new products. In the production plants, we
follow the best manufacturing practices, while
the development and quality control labs have
cutting-edge technology and trained staff. The
evaluations cover 100% of the portfolio, from
the analysis of inputs and packaging materials
supplied by the partners to complete evaluation
of the products manufactured. Periodically, we
conduct studies to certify the stability of products
during their shelf-life and invest to improve the
quality system, ensuring that it remains in line
with the best laboratory and manufacturing
practices, in compliance with national and
international regulatory guides.

Os fornecedores de insumos contam
com o apoio do Aché para aprimorar seus
procedimentos internos e, anualmente, passam
por auditoria (leia mais no capítulo Diálogo –
Parceiros de negócios). As mesmas diretrizes
devem ser seguidas pelos parceiros da cadeia de
armazenamento e distribuição.

Produção de líquidos orais em Guarulhos
Oral liquids prroduction in Guarulhos
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Para manter a segurança e a eficácia dos produtos,
contamos com a área de Farmacovigilância, que
avalia os dados reportados por profissionais
da saúde e consumidores à nossa central de
atendimento. Também contamos com uma
estrutura da área de Qualidade que analisa
possíveis relatos de desvios e endereça
internamente as medidas necessárias para
que haja a melhoria contínua dos produtos e
processos da Companhia.

The suppliers of inputs have the support of
Aché to improve their internal procedures, and
they are audited annually (read more in the
chapter Dialogue – Business Partners). The same
guidelines must be followed by partners from the
storage and distribution chain.
In order to maintain the safety and efficacy of
products, we have the Pharmacovigilance area,
which evaluates the data reported by healthcare
professionals and consumers to our consumer
service. We also have a structure of the Quality
area that analyzes possible reports of deviations
and internally addresses the necessary
measures for continuous improvement of the
Company’s products and processes.
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(IFAs) adquiridos pela Companhia em 2017,
foram importados e estavam sujeitos a flutuações
de moeda estrangeira. O principal país fornecedor
foi a Índia, que respondeu por 30% do volume
total adquirido no período. Trabalhamos em
prol de parcerias de longo prazo e buscamos
cooperar com o desenvolvimento e o crescimento
dos negócios de nossos parceiros. Muito desse
esforço ficou evidenciado no evento Parcerias
para a Excelência, cuja 11ª edição aconteceu em
novembro de 2017. Na ocasião, certificamos nove
novos fornecedores e reconhecemos as empresas
que mais se alinharam às nossas práticas e aos
nossos padrões de qualidade em 11 categorias.
Com base em uma visão cada vez mais completa da
cadeia de valor, além dos fornecedores de produtos,
prestadores de serviços e clientes, em 2017
incluímos o reconhecimento aos melhores centros
de pesquisa clínica. Todos os contratos incluem
cláusulas ambientais, de qualidade, segurança e que
garantem a não utilização de mão de obra infantil.

Proximidade e apoio à cadeia de valor
Proximity and support to the value chain

PArceiros
de negócios

[GRI 102-9]

BUSINESS PARTNERS
Em 2017, contávamos com 3.197 parceiros de
negócios, distribuídos entre fornecedores de
produtos e serviços, que se subdividem em:

In 2017, we had 3,197 business partners,
distributed among suppliers of products and
services, which are subdivided into:

• Diretos: integram diretamente o produto
final do Aché;
• Indiretos: não estão na composição e no
processo de fabricação do produto final do Aché;
• MRO (manutenção, reparos e operações):
ligados às atividades de produção e/ou às
instalações da Companhia.

• Direct: directly integrate Aché’s final product;
• Indirect: are not in the composition and
manufacturing process of Aché’s final product;
• MRO (maintenance, repairs and operations): linked
to the Company’s production activities and/or facilities.

No ano, o volume de compras atingiu R$ 1,2
bilhão. Entre os itens mais representativos
estão as matérias-primas – princípios ativos
dos medicamentos e materiais de embalagem.
Com uma distribuição geográfica diversa, cerca
de 80% dos ingredientes farmacêuticos ativos
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In the year, the volume of purchases reached BRL 1.2
billion. Among the most representative items are the
raw materials (active pharmaceutical ingredients
– APIs) and packaging materials. With a diverse
geographic distribution, about 80% of the active
pharmaceutical ingredients (APIs) purchased by the
Company in 2017 were imported and were subject
to foreign currency fluctuations. The main supplier

Anualmente, a área de Qualidade realiza auditorias in
loco em seus fornecedores de insumos, prestadores
de serviços e terceiros, no Brasil e no exterior, para
assegurar a qualidade dos produtos e processos,
o atendimento às Boas Práticas de Fabricação e
aos requisitos das normas ISO 14001 (Sistema
de Gestão de Meio Ambiente) e OHSAS 18001
(Sistema de Gestão de Segurança do Trabalho).
Em 2017, foram concluídas 174 auditorias (85 no
exterior e 89 no Brasil). [GRI 102-43 e 416-1]

country was India, which accounted for 30% of
the total volume purchased in the period.
We work toward long-term partnerships and
seek to cooperate with the development and
growth of our partners’ businesses. Much of this
effort can be seen in the event Partnerships for
Excellence, of which 11th edition took place in
November 2017. At the time, we certified nine
new suppliers and aknowledged the companies
that most aligned with our practices and our
quality standards in 11 categories.

Based on an increasingly complete vision of the
value chain, in addition to product suppliers,
service providers and customers, in 2017
we included the aknowledgement of the best
clinical research centers. All contracts include
environmental, quality and safety clauses, and
guarantee the non use of child labor.
Each year, the Quality area conducts in loco
audits at its input suppliers of materials, service
providers and third parties in Brazil and abroad
to ensure the quality of products and processes,
compliance with Good Manufacturing
Practices and with the requirements of the ISO
14001 (Environmental Management System)
and OHSAS 18001 (Occupational Safety
Management System) standards. In 2017, 174
audits were concluded (85 abroad and 89 in
Brazil). [GRI 102-43 e 416-1]

Melhorias internas
Internal improvements
Atualmente, a área de Suprimentos trabalha
para implantar uma nova plataforma de gestão
(e-procurement), que reunirá, em um mesmo ambiente
virtual, as principais etapas que envolvem os processos
de compras da Companhia, como os pedidos de
requisição, a gestão de contratos e o gerenciamento de
faturas. Em 2017, a área revisou e atualizou a política
de aquisição de bens e serviços, contemplando o
procedimento para regularizações de pagamentos
não negociáveis. Também foi disponibilizado a todos os
colaboradores um e-learning com o objetivo de facilitar
o entendimento dos processos, novas diretrizes e
modalidades de compras.

Currently, the Procurement area works to
implement a new e-procurement platform,
which will bring together in a single virtual
environment the main steps involved in the
Company’s purchase processes, such as
requisitions, contract and invoice management.
In 2017, the area reviewed and updated the
policy for purchase of goods and services,
including the procedure for regularization of
non-negotiable payments. E-learning was also
made available to all employees to facilitate the
understanding of processes, new guidelines and
purchase modalities.
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Gastos com fornecedores

MRO
MRO

Expenses with suppliers

60%

Diretos
Direct

3%

Pesquisa clínica
Clinical research

9%

Materiais
Materials

16%

Facilities (portaria, limpeza, manutenção de equipamentos)
Facilities (entrance, cleaning, equipment maintenance)

17%

Serviços
Services

28%

Capex (investimento em máquina,
equipamentos e instalações)
Capex (investment in machinery,
equipment and installations)

Indiretos
Indirect

27%

Manutenção, reparo
e operações (MRO)
Maintenance, repairs
and operations (MRO)

13%

27%

Material de laboratório
Laboratory material

Nota: as informações reportadas
correspondem às compras realizadas para
a sede administrativa e para as plantas
produtivas de Guarulhos,
Nações Unidas e Londrina.
Note: the information reported above
corresponds to the purchases made for the
administrative office at the Guarulhos, Nações
Unidas and Londrina manufacturing sites.

Os gráficos consideram os principais fornecedores de acordo com cada categoria,
o que representa 503 dos 3.197 parceiros de negócios citados anteriormente
(equivalem a 80% das compras realizadas).
The charts consider major suppliers according to each category, which represents 503 of 3,197
business partners previously mentioned (equivalent to 80% of purchases made).

Diretos
Direct

Indiretos
Indirect

14,5%
22%
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Serviços terceirizados
de beneficiamento
Outsourced processing services
Matéria-prima nacional
National raw materials

44%

Matéria-prima importada
Imported raw materials

19,5%

Embalagens
Packaging

6

Outros
Others

11%

Tecnologia da Informação
Information Technology

12%

Locação de veículos
Car rental

16%

Marketing
Marketing

%

27%

Recursos Humanos
Human Resources

28%

Logística
Logistics

Qualificação dos fabricantes de IFAs
Qualification of API manufacturers
Fruto de um trabalho que envolveu as áreas de
Qualidade, Assuntos Regulatórios, Suprimentos
e Desenvolvimento Analítico e Farmacotécnico,
o Aché lançou, em 2017, o programa Gold Site, de
inspeção e qualificação dos fabricantes de insumos
farmacêuticos ativos (IFAs).
Todas as plantas de produção de IFAs passam por
auditorias, que avaliam o atendimento a critérios
técnicos, ambientais, comerciais e de segurança do
trabalho exigidos pelo Aché. Os fabricantes podem
ser classificados nos padrões Gold, Silver ou Bronze.
Aqueles com a chancela Gold Site passam a ter
prioridade como fornecedores – na primeira edição,
dez obtiveram essa classificação. Nas categorias
Silver e Bronze, a Companhia apoia os fornecedores
na implementação de planos de melhoria.

As a result of a work involving the areas of Quality,
Regulatory Affairs, Procurement and Analytical
and Pharmaceutical Development, Aché launched
the Gold Sites program in 2017, focused ib
inspection and qualification of the manufacturer.
All the API production plants undergo
audits, which evaluate compliance with the
technical, environmental, commercial and
occupational safety criteria demanded by
Aché. The supplyers can be rated as Gold, Silver
or Bronze standards. Those with the Gold Site
seal receive priority as suppliers - in the first
edition, ten obtained this classification. In the
categories Silver and Bronze, the Company
support the partners in the implementation of
improvement plans.
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Gestão de resíduos
Waste management

1.846

Em linha com o Programa de Excelência
Operacional (PEO), trabalhamos para tornar as
operações cada vez mais eficientes do ponto de
vista da gestão de resíduos, minimizando as perdas
no processo de produção e os resíduos gerados
nos processos industriais e nos testes, que passam
por descaracterização e, em fase posterior, podem
ser reciclados, reutilizados ou incinerados de
acordo com as características de cada material.
As embalagens (papelão, vidro, blisters etc.) são
separadas nas plantas fabris. Para 2018, o Aché
deve estruturar de modo ainda mais eficiente a
área interna dedicada ao tratamento de resíduos
sólidos na planta Guarulhos, cujas atividades de
separação e trituração serão realizadas de forma
consolidada. Em Guarulhos, os efluentes também
são tratados e devolvidos aos corpos hídricos
seguindo a legislação ambiental.

Destinação de resíduos (t)
Waste disposal (t)

In line with the Operational Excellence
Program (PEO), we work to make operations
increasingly efficient from the point of view of
waste management, minimizing losses in the
production process and waste generated in
industrial processes and tests, which undergo
decharacterization, and can be recycled, reused
or incinerated in a subsequent phase, according to
the characteristics of each material. The packages
(cardboard, glass, blisters, etc.) are separated in
the manufacturing plants. For 2018, Aché will
structure even more efficiently the internal area
dedicated to the treatment of solid waste in the
Guarulhos plant, of which separation and grinding
activities will be carried out on a consolidated
basis. In Guarulhos, effluents are also treated
and returned to the water bodies, following
environmental legislation.

1.725,7

1.533,7
1.436
1.278

1.242,6

209

245,8

166,8

237,3

201
88,9

2015

2016

2017

2.121

1.747

1.938,5

[GRI 306-2]
Total (resíduos não perigosos + resíduos perigosos)
Total (nonhazardous waste + hazardous waste)

275
248

Reciclagem (madeira, papel,
plástico, vidro, metal e blister)

213,3

Recycling (wood, paper, plastic, glass,
metal and blister)

212,8
171,6

154,4

Resíduos perigosos
Hazardous wastes

Recuperação energética (uso como
combustível em fornos de cimento)1
Energy recovery (use as fuel in cement kilns)

Incineração (material contaminado que
não pode passar por coprocessamento)

58,9

Incineration (contaminated material that
may not undergo coprocessing)

41,2
27

2015

2016

2017
Compostagem (resíduos oriundos do restaurante)
Compost (wastes from the restaurant)

Resíduos não perigosos
Nonhazardous wastes
Aterro sanitário
Sanitary landfillamet
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Resíduos contaminados de origem produtiva. Exemplos: placebo, resíduos de produtos farmacêuticos não controlados, matéria-prima fora da especificação ou do prazo de validade, sobras de análises, embalagens, resíduos de varrição com material
contaminado, material impresso colante ou etiquetas e equipamentos de proteção individual (EPI). / Contaminated waste of
production origin. Example: placebo, wastes from pharmaceutical products not subject to special regulatory control or expired
raw materials, excess from analyses, packaging, wastes from sweeping with contaminated material, adhesive printed material
or labels and personal protection equipment (PPE).
1
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Eficiência energética
Energy Efficiency
Consumo de energia

[GRI 302-1]

Desde 2016, o Aché adquire no mercado livre,
diretamente de geradoras, energia para as plantas
Guarulhos e Nações Unidas, iniciativa que gerou,
apenas no primeiro ano, uma economia de
R$ 3,2 milhões. Em 2017, a planta Nações Unidas
passou a utilizar 50% de energia elétrica limpa,
proveniente de fontes renováveis.

Energy Consumption

Total em 2015:
Total in 2015:

Também houve a instalação de lâmpadas LED,
mais eficientes, nas plantas Guarulhos e Nações
Unidas, resultando na substituição de 10,2 mil
unidades, com redução de 65% no consumo de
eletricidade e ganhos de R$ 1,5 milhão. Em 2018,
as lâmpadas LED chegarão às instalações da
planta Londrina (PR).

101.351

Total
em 2016:
Total in 2016:

90.404

109.916

47

10.9

5

201

2016

11.5

33

98.383

20

17

12

.91

Em 2017, o consumo total de energia da
Companhia aumentou 4,8% em relação a 2016,
mas a intensidade energética permaneceu em
0,15 kWh/unidade produzida, em linha com os
anos anteriores. [GRI 302-3]
Since 2016, Aché has been acquiring in the free
market, directly from generators, energy for the
Guarulhos and Nações Unidas plants, an initiative
that generated a savings of BRL 3.2 million in the first
year alone. In 2017, the Nações Unidas plant started
using 50% of clean electricity from renewable sources.

8

102.306

Total em
2017:
Total in 2017:

115.224

Energia elétrica
Electric power

More efficient LED lamps were also installed in the
Guarulhos and Nações Unidas plants, resulting in
the replacement of 10.2 thousand light bulbs, with a
reduction of 65% in electric power consumption and
gains of BRL 1.5 million. In 2018, the LED lamps will
arrive at the facilities of the Londrina plant (PR).
In 2017, the Company’s total energy consumption
increased by 4.8% compared to 2016, but the energy
intensity remained at 0.15 kWh/unit produced, in line
with previous years. [GRI 302-3]

Combustíveis não renováveis1
Non-renewable fuels

Combustíveis renováveis
Renewable fuels

Refere-se ao consumo de óleo diesel (355 GJ) nos geradores de emergência e gás encanado das caldeiras (12.563 GJ).
Refers to the consumption of diesel oil (355 GJ) in the emergency generators and piped gas of the boilers (12.563 GJ).
1
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Recepção em Guarulhos: concepção arquitetônica privilegia a luz natural
Guarulhos Plant entrance: the architecture privileges natural light
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Logística reversa
[GRI 301-3]

Reverse logistics
Estabelecer mecanismos
voltados para uso e destinação
adequada dos produtos Aché
ao longo da cadeia de valor é um
dos objetivos da Companhia.
Essa preocupação norteia
diferentes ações, como os
processos já estabelecidos que
asseguram o recebimento e a
destinação correta dos produtos
devolvidos. Em 2017, reflexo
das diretrizes do Programa
de Excelência Operacional,
o índice de devoluções
registrou diminuição. Para os
consumidores finais, divulgamos
informações sobre o descarte
correto de medicamentos nas
próprias bulas dos produtos
e nos canais de comunicação
do Aché, como o nosso site.
Na Central de Atendimento
ao Consumidor (CAC), é
possível obter esclarecimentos
adicionais.
Establishing mechanisms aimed at
the use and proper destination of
Aché products along the value chain
is one of the Company’s objectives.
This concern guides different actions,
such as the already established
processes that ensure the receipt
and correct destination of returned
products. In 2017, reflecting the
guidelines of the Operational
Excellence Program, the rate of
returns recorded a decrease. For final
consumers, we disclose information
about the correct disposal of drugs in
the package inserts of products and
in Aché’s communication channels,
such as our website. Further
clarifications can be obtained in the
Consumer Service Center (CSC).
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Recursos hídricos
Water resources

Aché Generation Awareness

Em 2017, foi realizado o balanço hídrico da planta
Guarulhos, que mapeou 31 pontos de consumo
de água. A próxima fase prevê a extensão do
mapeamento para 50 pontos, permitindo que a
empresa adote, em 2018, algumas medidas de
eficiência, como o reúso da água decorrente dos
processos industriais.
In 2017, the water balance of the Guarulhos plant
was carried out, which mapped 31 water consumption
points. The next phase provides for the extension of the
mapping to 50 points, allowing the company to adopt,
in 2018, some efficiency measures, such as reutilization
of water from industrial processes.

Consumo de água (m3)
Water consumption (m³)
56.169

Conscientização da Geração Aché

[GRI 303-1]

Nas plantas Guarulhos e Nações Unidas, há ações
que promovem o descarte correto de resíduos e
a conscientização ambiental, incluindo o estímulo
para que os colaboradores tragam resíduos
específicos de casa, que são, posteriormente,
destinados de forma correta pelo Aché. Em 2017:

Mais de

2.113
More than

litros de óleo de cozinha foram coletados e
transformados em sabão líquido, sabão em pedra
e água sanitária
liters of cooking oil were collected and converted into
liquid soap, bar soap and bleach

55.823

At the Guarulhos and the Nações Unidas plants, there
are actions that promote the correct disposal of waste
and environmental awareness, including encouraging
employees to bring specific waste from home, which is
then destined properly by Aché. In 2017:

Incentivo ao uso de
embalagens secundárias
de papel produzidas a partir de celulose de
áreas de reflorestamento e com utilização de
tintas e vernizes atóxicos.
Incentive for use of secondary packaging made of
paper produced from cellulose from reforestation
areas and with use of nontoxic paints and varnishes.

49.916

Mais de
28.895
24.221
15.724

0

0

0

2015

2016

2017

80.390

71.547

78.811

Total / Total

Água
subterrânea1
Groundwater1

Água de chuva
coletada
Collected rainwater

Concessionárias
de abastecimento
Supply
concessionaires

Eﬂuentes de outra
organização
Efﬂuents from
another organization

Fontes de
superfície
Surface sources

Aché conta com dois poços.
Apenas um deles foi utilizado
em 2017. / Aché has two
wells. Only one of them was
used In 2017.

1

More than

4.092
pilhas e lâmpadas foram
recolhidas e posteriormente
enviadas à reciclagem
batteries and lamps
were collected and
later sent for recycling

Em 2017, foram
registrados 9 acidentes
com afastamento nas
operações das plantas de
Guarulhos, Nações Unidas
e nas equipes das Forças de
Geração de Demanda e Vendas.
In 2017, 9 accidents with leave
were recorded in operations of the
Guarulhos, Nações Unidas plants
and in the teams of the Demand
and Sale Generation Forces.

Mais de
More than

179

mil medicamentos
vencidos foram recolhidos
e encaminhados
para a incineração
thousand expired drugs
were collected and sent
for incineration.

Responsabilidade ambiental no cultivo
Environmental responsibility in cultivation
Sintocalmy, produto para o tratamento da
ansiedade, é fabricado a partir do extrato de
passiflora, cujo cultivo é feito por parceiros do
Aché de acordo com critérios de ISO 22000, de
segurança alimentar, sem o uso de agrotóxicos
ou adubos químicos. A água usada na produção
do extrato é tratada e reutilizada na irrigação de
jardins e na horta orgânica.

Sintocalmy, an anxiety treatment product, is made
from passiflora extract, grown by Aché partners
according to ISO 22000 food safety criteria,
without the use of pesticides or chemical fertilizers.
The water used in the extract production is treated
and reused in the irrigation of organic garden.
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7

foco no cliente
CUSTOMER FOCUS

104

Proﬁssionais da saúde
Health professionals

106

Clientes
Customers

110

Consumidores
Consumers

Consultora do Conecta Aché, na planta Guarulhos
Conecta Aché’s consultant in Guarulhos’plant
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conhecimento
e atualização
científica
SCIENTIFIC KNOWLEDGE
AND UPDATE

Como um dos direcionadores estratégicos do Aché,
manter o foco no cliente significa que devemos
investir no fortalecimento contínuo das relações
com os profissionais da saúde, pontos de venda,
instituições públicas e privadas, distribuidores e
demais integrantes da cadeia farmacêutica.

As one of Aché’s strategic drivers, maintaining focus
on the customer means that we must invest on the
continuous strengthening of relationships with
healthcare professionals, points of sale, public and
private institutions, distributors and other members
of the pharmaceutical chain.

Só assim conseguiremos compreender
melhor as especificidades de cada cliente para
oferecer propostas adequadas às suas reais
demandas, o que viabilizará resultados positivos
compartilhados e garantirá, ainda, que nosso
portfólio alcance um número cada vez maior de
pacientes e consumidores.

Only thus will we be able to better understand the
specificities of our customers in order to design
proposals that are suitable to their real demands,
which will enable shared positive results and will also
ensure that our portfolio reaches an ever increasing
number of patients and consumers.

Dra. Alessandra Yuri Tokumoto. Especialidade – Clínica Médica
Dr. Alessandra Yuri Tokumoto. General Practitioner
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Profissionais
Da saúde
HEALTHCARE PROFESSIONALS
Para estreitarmos o contato com os profissionais
da saúde, lançamos, em linha com os pilares do
Planejamento Estratégico, o Conecta Aché,
plataforma online que permite a visitação médica
virtual. Pensada para complementar a atuação
da Força de Geração de Demanda, a plataforma
alcança médicos e demais profissionais da saúde
de diversas regiões do Brasil, considerando
apenas os municípios em que nossos
propagandistas não atuam presencialmente.
Em um formato inovador, todos os materiais
promocionais do Aché das Unidades de Negócios
Prescrição e Dermatologia estão hospedados na
plataforma. O conteúdo da Unidade de Negócios
MIP também deverá ser incluído no Conecta Aché.
Podem acessar o portal médicos, odontologistas e,
em breve, nutricionistas. [GRI 102-43]

In order to strengthen the contact with
healthcare professionals, we launched, in line
with the pillars of the Strategic Planning, the
Conecta Aché, a virtual medical detailing.
Designed to complement the work of the
Demand Generation’s Force, the platform
reaches physicians and other healthcare
professionals from different regions of Brazil,
considering only the municipalities in which
our propagandists do not act in person. In an
innovative format, all Aché marketing materials
from the Prescription and the Dermatology
Business Units are hosted on the platform. The
content of the OTC Business Unit will also be
included in Conecta Aché. Physicians, dentists
and, soon, nutritionists, can access the portal.
[GRI 102-43]

Conecta Aché
Connect Aché
O Conecta Aché leva informações científicas
aos profissionais da saúde nas regiões mais
distantes do nosso País.
• 5,6 mil visitas virtuais de profissionais da
saúde à plataforma online em 2017. Média
de 620 visitas a cada mês.
• Painel de 900 profissionais da saúde e
240 odontólogos, distribuídos em cerca de
500 cidades e 25 estados.
• 894 profissionais visitados,
entre: cirurgiões; clínicos-gerais;
cardiologistas; dermatologistas;
endocrinologistas; gastroenterologistas;
geriatras; ginecologistas obstetras;
médicos do trabalho; neurologistas;
otorrinolaringologistas; ortopedistas;
pediatras; psiquiatras; reumatologistas;
urologistas e vasculares.

104

Além da visitação médica
Beyond medical visitation
Mantemos um trabalho contínuo para
assegurar a proximidade com as principais
sociedades médicas do País e contribuir para
levar mais saúde à população. Em 2017 demos
continuidade ao trabalho junto às sociedades
médicas, promovendo eventos científicos para
discussão entre profissionais da saúde sobre
temas fundamentais para a sociedade brasileira.

We maintain a continuous work to ensure proximity
with the main Brazilian medical associations and
contribute to bring more health to the population.
In 2017, we continue to work with medical
associations, promoting scientific events with
discussions among health professionals about the
fundamental issues for Brazilian society.

Realizamos ainda jornadas científicas junto
a hospitais que são referência no Brasil e no
exterior, entre os quais: Hospital Albert Einstein,
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
(IDPC), Unicor, Unicamp – Universidade
Estadual de Campinas, INTO - Instituto
Nacional de Traumatologia e Ortopedia,
UNIFESP- Universidade Federal de São Paulo,
PUC - Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, Santa Casa do Rio de Janeiro e
ainda Harvard Medical School, Universidade
de Oxford, Universität Basel – Basileia e
Universitat de Barcelona – Espanha.

We also hold scientific conferences to referral
hospitals in Brazil and abroad, such as: Albert
Einstein Hospital, Dante Pazzanese Cardiology
Institute, Unicor, State University of Campinas,
Traumatology and Ortopedics National Institute,
Federal University of São Paulo, Catholic
Pontificial University of Rio Grande do Sul, Santa
Casa do Rio de Janeiro and even Harvard Medical
School, Oxford University and Hospital School of
Barcelona University.

Visitas presenciais realizadas pelas Forças de
Geração de Demanda e de Vendas em 2017:

Face-to-face visits conducted by the Demand and
Sales Generation Forces in 2017:

• 4.558.016 a profissionais da saúde.
• 510.882 a pontos de venda.

• 4,558,016 to health professionals.
• 510,882 to points of sale.

Conecta Aché [“Conncect Aché”] brings scientific
information to health professionals in the most
remote areas of Brazil.
• 5.6 thousand virtual visits of healthcare
professionals to the online platform in 2017.
On average, 620 visits per month.
• Panel with 900 healthcare professionals and
240 dentists, distributed in near 500 cities and
25 states.
• 894 professionals visited, including: surgeons,
general practitions, cardiologists, dermatologists,
endocrinologists, gastroenterologists,
geriatrician, obstetric gynecologists, obstetric
physicians, occupational physicians, neurologists,
otorhinolaryngologists, orthopedists,
pediatricians, psychiatrists, rheumatologists,
urologists and vascular physicians.

Estratégia de segmentação
Segmentation strategy
Ao longo de 2017, constatamos a
assertividade da decisão, tomada no ano
anterior, que separou nossos propagandistas
e consultores em duas grandes áreas
geográficas: Orion e Pegasus. Com o modelo,
foi possível estruturar propostas de valor
ainda mais segmentadas aos médicos, levando
em consideração o contexto e as necessidades
de cada estado ou região do País.

Throughout 2017, we verified the assertiveness
of the decision, made in the previous year, that
divided our sales reps and consultants in two
large geographic areas: Orion and Pegasus. With
the model, it was possible to structure even more
segmented value proposals to the physicians,
regarding the context and the needs of each state or
region of Brazil.
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Em 2017, nossa estratégia comercial incluiu
projetos de sinergia com a Força de Geração
de Demanda e para assegurar a efetividade das
ações de merchandising nos pontos de venda.

In 2017, our commercial strategy included sinergy’s
projects with the Demand Generation Force and to
ensure the effectiveness of merchandising actions at
points of sale.

Também apostamos em ações para reforçar
o relacionamento da Força de Vendas com
farmacêuticos, proprietários e demais
profissionais de farmácias e, simultaneamente,
aumentar a exposição da marca Aché e
gerar movimentação nas lojas, a exemplo do
programa Nossa Família Cuida, em que levamos
profissionais especializados a determinados
pontos de venda para fazer a aferição da pressão
arterial e da glicemia da população.

We also invested in actions to strengthen the
relationship of the Sales Force with pharmacists,
owners and other professionals of pharmacies and
simultaneously increase exposure of the Aché brand
and generate movement to the stores, such as the
Nossa Família Cuida (“Our Family Cares”) program,
in which we take specialized professionals to certain
points of sale to measure the blood pressure and
blood glucose of the population.

Colaboradora com produto do portfólio Aché, no ponto de venda em São Paulo
Employee with an Aché product at a point of sale, in São Paulo

clientes
CUSTOMERS
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Ainda em 2016, fomos a campo para conhecer
melhor o perfil dos cerca de 75 mil pontos
de venda que comercializam nosso portfólio
de produtos em todas as regiões do Brasil.
O resultado do projeto, que ficou conhecido
como Aché no PDV, permitiu à Companhia
criar estratégias diferenciadas para maximizar
a proposta de valor oferecida a cada perfil de
cliente e aumentar a capilaridade da marca.

Still in 2016, we approached the market in order
to know better the profile of the approximately
75 thousand points of sale that sell our
products’portfolio in all regions of Brazil. The result
of the project, which became known as Aché in
the POS (points of sale), allowed the Company to
create differentiated strategies to maximize the
value proposal offered to each type of customer and
increase brand capillarity.

As chamadas contas estratégicas passaram a ter
equipes multidisciplinares totalmente dedicadas.
Também intensificamos o relacionamento com
os principais distribuidores e aumentamos o
número de profissionais da equipe comercial
que atendem de forma exclusiva as farmácias
independentes e associativismo.

The so-called strategic accounts now have
fully dedicated multidisciplinary teams. We
also intensified the relationship with the main
distributors and increased the number of
professionals of the commercial team that
exclusively serve independent pharmacies
and pharmacy associations.

Colaborador com produtos no ponto de venda
Employee with an Aché product at a point of sale
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No portal Compre com Aché, farmácias de todo
o Brasil podem fazer seus pedidos via sistema
online, que são entregues por distribuidores
parceiros. Também são oferecidas condições
comerciais exclusivas. Apenas um ano após o
lançamento do portal, já temos mais de 7.500
pontos de venda cadastrados. Em 2017, houve
mais de 1,5 milhão de unidades faturadas no
Compre com Aché. O portal Cliente Aché é
destinado a quem deseja comprar diretamente,
sem a intermediação do distribuidor. Em
ambos, os clientes têm acesso a uma série de
informações, como prazos de liberação do
produto e previsão de entrega, melhorando a
experiência com a empresa.
No Cresça com Aché, oferecemos cursos
que contribuem para o desenvolvimento
de farmacêuticos, balconistas e gerentes/
proprietários. Em parceria com a Universidade
Estácio, o portal mantém 55 cursos online
em diferentes trilhas de aprendizagem.
Até dezembro de 2017, registramos 9.706
cadastrados, que têm a oportunidade de
aprimorar seu conhecimento sobre o mercado
farmacêutico e o segmento varejista, entre
outros temas. A iniciativa também possibilita que
o atendimento prestado ao consumidor final seja
ainda mais efetivo e de qualidade.

Plataforma Integra Aché
Integra Aché Platform
Um bom exemplo que demonstra as entregas
da Companhia no pilar Foco no Cliente é a
Plataforma Integra Aché, lançada em setembro
de 2016, exatamente na data em que se
comemora o Dia Nacional do Cliente
(15 de setembro). A plataforma conta com três
portais e utiliza a tecnologia para impulsionar
o crescimento sustentável do Aché e de toda a
cadeia farmacêutica. [GRI 102-43]
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A good example that demonstrates the Company’s
deliveries in the Customer Focus pillar is the
Integra Aché Platform, launched in September
2016, exactly on the date of the National
Customer Day (September 15). The platform
has three portals and uses technology to boost
the sustainable growth of Aché and the entire
pharmaceutical chain. [GRI 102-43]

In the Compre com Aché [Buy with Aché] portal,
pharmacies from all over Brazil can place their
orders through the online system, which are
delivered by partner distributors. Exclusive
commercial conditions are also offered. Just one
year after the portal was launched, we already
have over 7,500 registered points of sale. In
2017, over 1.5 million units were invoiced in
the Compre com Aché. The Cliente Aché [Aché
Customer] portal is aimed to who wish to buy
directly, without the distributor’s intermediation.
In both, customers have access to a range of
information, such as product release timelines
and delivery forecast, improving the experience
with the company.
In Cresça com Aché [Grow with Aché] portal, we
offer courses that contribute to the development
of pharmacists, attendants and managers/owners.
In partnership with Estácio University, the portal
maintains 55 online courses in different learning
paths. Until December 2017, we have registered
nearly 9,706 thousand enrolled individuals, who
have the chance of improving their knowledge
about the pharmaceutical market and the retail
segment, among other topics. The initiative also
enables a more effective and quality service
provided to the final consumer.

Em 2017, foram concluídos 1.743 cursos e o portal ganhou 9 novos
temas, totalizando 55 cursos disponíveis.
In 2017, 1,743 courses were completed and 9 new topics were
included in the portal, totaling 55 available courses.
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Aplicativo Aché – Meus Medicamentos
Aché App - Meus Medicamentos [My Medicines]

CONSUMIDORES

Parte do projeto de adequação à Lei
da Rastreabilidade, o aplicativo Meus
Medicamentos permite ao consumidor, a partir
da leitura do código de barras da embalagem,
obter informações sobre o produto. Lançado
em outubro, está disponível gratuitamente para
as plataformas Android e iOS.

Part of the adaptation project to the
Serialization Law, the application Meus
Medicamentos [My Medicines] allows the
consumer, from the reading of the packging bar
code, to obtain information about the product.
Released in October, it is available for free for
Android and iOS platforms.

CONSUMERS
Manter uma estratégia de precificação justa,
que garanta o acesso aos nossos medicamentos,
é uma das premissas do Aché, que obedece aos
critérios de definição de preços e de ajustes da
Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do
Mercado de Medicamentos (CMED).

Maintaining a fair pricing strategy that
guarantees access to our drugs is one of Aché’s
premises, which observes the pricing and
adjustment criteria of the Executive Secretariat
of the Drug Market Regulation Chamber
(CMED).

Também buscamos aumentar a conscientização
dos pacientes e cuidadores e impulsionar a
aderência aos tratamentos, reforçando, por
exemplo, a divulgação de informações sobre os
eventuais riscos que a intercambialidade (troca
do receituário médico no momento da compra)
pode ocasionar à eficácia dos tratamentos. Somos
pioneiros em acessibilidade, disponibilizando,
desde 1996, informações em braile nas
embalagens e, há mais de 10 anos, uma central de
atendimento para deficientes auditivos e a
bula em áudio.

We also seek to raise awareness among patients
and caregivers and promote adherence to
treatments, for example, by increasing the
dissemination of information about the possible
risks that interchangeability (exchange of
medical prescriptions at the time of purchase)
can cause to the effectiveness of treatments.
We are pioneers in accessibility, providing, since
1996, information in Braille on packaging and,
for more than 10 years, a customer service
center for the hearing impaired and the talking
package insert.

No fim de 2017, a Anvisa autorizou a inclusão de
QR Codes nas embalagens de dois medicamentos
do Aché: Alenia e Pant. Por meio da leitura virtual
dos códigos, é possível acessar uma plataforma
que contém vídeos explicativos sobre a utilização
desses medicamentos, o que facilita a compreensão
dos consumidores sobre os cuidados necessários
durante a sua administração.

At the end of 2017, Anvisa authorized the
inclusion of QR Codes in the packages of Aché’s
drugs: Alenia and Pant. Through virtual reading
of the codes, it is possible to access a virtual
platform containing videos explaining the
use of these drugs, which makes consumers
understand more easily the cares needed during
their administration.
Informações sobre produtos pelo aplicativo Aché - Meus medicamentos
Information about products through the Aché app – Meus Medicatomes [My Medicines]
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Cuidados pela Vida
Site: www.cuidadospelavida.com.br
Central de atendimento: 0800 777 8432
Care for Life
Site: www.cuidadospelavida.com.br
Consumer service: 0800 777 8432

Programa Cuidados pela Vida

Atendimento pelo programa CPV - Cuidados pela Vida
Attendance by the CPV [Care for Life] program

Cuidados pela Vida [Care for Life program]
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Maior programa de relacionamento da indústria
farmacêutica brasileira, o Cuidados pela Vida
chegou a cerca de 8,5 milhões de pacientes
cadastrados em 2017. No ano anterior, foram
6,4 milhões de usuários. O programa conta com
mais de 27,8 mil pontos de venda credenciados
e 198 itens disponíveis. [GRI 102-43]

The largest patient assistance program in the
Brazilian pharmaceutical industry, Cuidados pela
Vida [Care for Life] reached about 8.5 million
patients registered in 2017. In the previous year,
there were 6.4 million users. The program has
over 27.8 thousand accredited points of sale and
198 items available. [GRI 102-43]

Como um amplo programa de relacionamento,
o Cuidados pela Vida vai além dos descontos
nos medicamentos. Em linha com o propósito
de levar mais vida às pessoas, os beneficiados
têm à disposição uma série de serviços, como
recordatórios de saúde enviados por SMS,
Central de Enfermeiros 24 horas para o
esclarecimento de dúvidas, compra pela web e
entrega de medicamentos em casa e atualização
periódica de conteúdos sobre saúde e bem-estar,
que levam informação relevante a pacientes,
familiares e cuidadores.

As an extensive relationship program, Cuidados
pela Vida [Care for Life] goes beyond discounts
on Aché products. In line with the purpose of
bringing better living people, beneficiaries have
available a number of services, such as health
reminders sent by SMS, 24-hour Nursing Center
for the solving of doubts, purchase through
the web and delivery of drugs at home, as well
as periodic updating of health and wellness
contents, which bring relevant information to
patients, families and caregivers.

Em 2017, foram comercializadas
11,5 milhões de unidades por meio do
programa. A Central de Enfermeiros
24 horas registrou 36 mil atendimentos.
Contato com consumidores via:
• Central de Atendimento a Clientes (CAC)
0800 701 6900 e cac@ache.com.br
• Portais eletrônicos e hotsites
Redes sociais (Facebook, Twitter,
YouTube e outros)

In 2017, a total of 11.5 million units were
sold through the program. The 24-hour
Nursing Center recorded 36 thousand calls.
Close contact with consumers through:
• Consumer Service Center (CAC)
0800 701 6900 and cac@ache.com.br

• Electronic portals and hotsites
Social networks (Facebook, Twitter,
YouTube and others)
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sustentabilidade
Sustainability

Modelo de gestão transversal
Cross management model

128

Governança em sustentabilidade
Sustainability plan

Cordia verbenacea (erva-baleeira), princípio ativo do produto Acheflan
Cordia verbenacea (erva-baleeira), Acheflan active ingredient
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Modelo de gestão
transversal
CROSS MANAGEMENT MODEL
Ao posicionar a sustentabilidade como um
dos direcionadores de nossa estratégia,
sistematizamos o trabalho já realizado e
avançamos na forma de gerar e compartilhar valor
com colaboradores, acionistas e a sociedade.
Conscientes de que a perenidade de qualquer
organização depende de sua capacidade de criar
e compartilhar valor com seus diferentes públicos
ao longo do tempo, estamos empenhados em
estruturar um modelo de gestão efetivamente
pautado pela sustentabilidade. Por isso, ela
é um dos direcionadores de nossa estratégia
e está presente, de maneira transversal, nos
demais pilares do Planejamento Estratégico:
– Crescimento, Inovação, Excelência
Operacional e Foco no Cliente.

By positioning sustainability as one of the drivers of
our strategy, we systematize the work already done
and advance in the generation and sharing of value
with employees, shareholders and society.
Aware that the perpetuity of any organization
depends on its ability to create and share value
with its different stakeholders over time, we are
endeavored in structuring a management model
effectively ruled by sustainability. Therefore, it is
one of the drivers of our strategy and is present,
transversally, in the other pillars of Strategic
Planning – Growth, Innovation, Operational
Excellence and Customer Focus.

Temas prioritários de sustentabilidade
[GRI 102-40, 102-42, 102-43]

Priority sustainability topics

Colaboradores na planta Guarulhos
Employees of Guarulhos’plant
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A trajetória para sistematizar uma gestão voltada
para a sustentabilidade teve início em 2016, com
a identificação dos temas considerados mais
relevantes para a empresa e seus públicos de
relacionamento (Matriz de Materialidade) e que
devem, portanto, continuar sendo priorizados
na condução do negócio. A primeira etapa
desse processo incluiu a análise de documentos
internos e estudos setoriais e benchmark com
outras empresas da indústria farmacêutica. Foi
elaborada uma lista inicial com 25 temas, que
norteou uma ampla consulta aos stakeholders
do Aché, composta de pesquisa online, painel
de engajamento e entrevistas com especialistas
externos e seis executivos da empresa.

The journey to systematize sustainabilityoriented management began in 2016, with
identification of the topics considered most
relevant to the company and its stakeholders
(Materiality Matrix) and which should therefore
continue to be prioritized in the business’
conduction. The first stage of this process
included the analysis of internal documents
and sectoral studies and benchmark with other
companies in the pharmaceutical industry.
An initial list was elaborated with 25 topics,
which guided a broad consultation with Aché
stakeholders, consisting of online research,
engagement panel and interviews with external
experts and six company executives.
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Foram consultados colaboradores, consumidores,
médicos e outros profissionais da saúde,
clientes (pontos de venda e canal institucional),
fornecedores, distribuidores e representantes
do setor público. Para elucidar a amplitude
do processo, colhemos a percepção de 2.380
colaboradores e 3.254 consumidores e médicos.

Employees, consumers, physicians and other
healthcare professionals, customers (points of sale
and institutional channel), suppliers, distributors
and representatives of the public sector were
consulted. To shed light on the amplitude of the
process, we gathered the perception of 2,380
employees and 3,254 consumers and physicians.

Os dez tópicos definidos como prioritários, que
compõem a chamada Matriz de Materialidade,
foram submetidos à validação final da liderança,
que, dada a relevância nos âmbitos regulatório e
de mercado, incluiu o tema rastreabilidade na lista.

The ten topics defined as priority, which make up
the so-called Materiality Matrix, were subjected
to the final validation of the leadership, which, due
to its relevance in the regulatory and market areas,
included the topic of serialization to the list.

Nosso Relatório Anual mostra como gerenciamos os temas mais relevantes para o
negócio, sua conexão com o Planejamento Estratégico, os avanços alcançados em
2017 e as expectativas e os desaﬁos para os próximos anos.
Neste capítulo, apresentamos as práticas do Aché nos três pilares
da sustentabilidade: econômico, social e ambiental.
Our Annual Report shows how we manage the most relevant topics for the
business, its connection with Strategic Planning, the progress achieved in 2017
and the expectations and challenges for the coming years.
In this chapter, we present Aché’s practices in the three spheres of sustainability:
economic, social and environmental.

Matriz de Materialidade
Materiality Matrix
3,0

Grupos de temas relevantes
Groups of relevant topics

2,5

2,0

Inovação em pesquisa e desenvolvimento
Innovation in research and development

1,5

Acesso a medicamentos
Access to medicines

1,0

0,0
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saúde
Health

AJUSTAR

Contribuição e
impactos na saúde
Contribution and
impact on health

0,5

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Inovação em pesquisa e desenvolvimento
Innovation in research and development

Preciﬁcação dos produtos
Product pricing

Qualidade e segurança dos produtos
Product quality and safety

Ecoeﬁciência operacional
Operational eco-efficiency

Logística reversa de produtos farmacêuticos
Pharmaceutical product reverse logistics

Presença da marca no mercado
Brand presence

Contribuição e impactos na saúde
Contribution and impact on health

Comportamento ético
Ethical conduct

Excelência operacional
Operational excellence

Acesso a medicamentos
Access to medicines

Qualidade e
segurança dos
produtos
Products quality
and safety
Rastreabilidade
Serialization

Comportamento ético
Ethical conduct

grupos de
temas relevantes

Ética
e negócios
Ethics and
Business

Preciﬁcação
dos produtos
Product pricing
Presença da
marca
no mercado
Brand presence

(Matriz de Materialidade)
Groups of relevant topics
(Materiality Matrix)

operação
Operation

Ecoeﬁciência operacional
Operational eco-efficiency

Excelência
operacional
Operational
excellence

distribuição e
logística
Distribution
Logística reversa de
and Logistics

produtos farmacêuticos
Pharmaceutical product
reserve logistics
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Colaboradores em Guarulhos
Employees in Guarulhos

ECONÔMICO
economical

GeraçÃO DE VALOR
Creation of value
Além dos principais resultados financeiros,
divulgamos o valor que geramos para os diferentes
públicos de relacionamento do Aché.
Esse valor fica evidenciado nos salários e em outros
benefícios pagos aos colaboradores, no volume de
impostos recolhidos, nos investimentos em prol do
desenvolvimento socioambiental e na distribuição
dos dividendos aos acionistas.
In addition to the main financial results, we disclosed
the value we created for Aché’s various stakeholders.
This amount is evidenced in the salaries and
other benefits paid to employees, in the volume of
taxes collected, in investments in favor of socioenvironmental development and in the distribution of
dividends to shareholders.
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Valor econômico gerado e distribuído
(R$ mil)

26,9%

31,7%

Comparativo
Comparative

2015

2016

2017

Receitas
Revenues

2.705.543

3.137.477

3.516.295

12,1%

Valor adicionado bruto
Gross value added

1.602.025

1.920.227

2.129.710

10,9%

Valor adicionado total a distribuir
Total added value to distribute

1.630.345

1.901.191

2.100.200

10,5%

(BRL thousand)

Distribuição do valor adicionado (2017)
Added value’s distribution (2017)

[GRI 201-1]

Economic value generated and distributed

2017 e 2016

Valor econômico distribuído (Economic value distributed)

37,3%

4,2%

Salários e benefícios de
colaboradores
Salaries and employee benefits

Remuneração de
capital próprio
Remuneration of equity

Remuneração de
capitais de terceiros
Third-party capital remuneration

Pagamentos ao
governo (impostos)
Payments to
government (taxes)

Salários e benefícios de colaboradores
Employee salaries and benefits

500.887

585.706

664.757

13,5%

Remuneração de capitais de terceiros
Remuneration of third-party capital

85.319

98.980

87.736

-11,4%

Pagamentos ao governo (impostos)
Payments to government (taxes)

571.328

671.858

782.442

16,5%

Remuneração de capital próprio
Remuneration of equity

472.811

544.647

565.265

3,8%
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Valor para Todos [GRI 102-43]

Social
social

Valor para Todos [Value for all]
Lançado em 2017, o site Aché Cultural divulga
à sociedade informações sobre os projetos
culturais, sociais, educacionais e esportivos
apoiados pelo Aché. O Blog Valor para Todos
divulga as informações a respeito de nossas
atividades que geram e compartilham valor.
Acesse: www.achecultural.com.br e
www.ache.com.br/blog-valor-para-todos/

Launched in 2017, Aché Cultural hot site shares
with the society information about cultural, social,
educational and sporting projects supported by
Aché. Valor para Todos [Value for all] blog brings
information about our activities that generate and
share value with the society. Access at:
www.ache.com.br/blog-valor-para-todos/

Festival Risadaria, que contou com o apoio do Aché em 2017
Risadaria Festival, supported by Aché in 2017

Comunidade
COMMUNITY
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Destinamos cerca de R$ 11,7 milhões a iniciativas
sociais, culturais, educacionais e de promoção à
saúde e ao esporte em 2017 por meio de recursos
próprios e incentivados.

We destined approximately BRL 11.7 million to
social, cultural, educational and health promotion
and sports initiatives in 2017 through our own and
incentive funds.

Com foco na saúde, seguimos como parceiros do
Hospital de Amor, em Barretos, no interior paulista,
e do projeto Pelo Direito à Vida, do Complexo
Pequeno Príncipe, de Curitiba (PR). Para estimular
a saúde e a qualidade de vida por meio da prática
esportiva, também patrocinamos ao longo do ano
corridas de rua, como a Prova Pedestre Cidade de
Guarulhos e a segunda edição da Caminhada da
Memória e Conscientização do Alzheimer, em São
Paulo (SP), em parceria com a Associação Brasileira
de Alzheimer (ABRAz)

Focusing on health, we remain partners of Hospital
de Amor, in Barretos, in São Paulo state, and of the
Pelo Direito à Vida [Right to Life] project, of Complexo
Pequeno Príncipe, in Curitiba (PR). In order to encourage
health and quality of life through sports practice, we
also sponsored street races throughout the year, such
as the Prova Pedestre Cidade de Guarulhos [Pedestrian
Contest in Guarulhos City] and the second edition of
the Caminhada da Memória e Conscientização do
Alzheimer [Memory and Alzheimer Awareness Walk]
in São Paulo (SP), in partnership with the Brazilian
Alzheimer Association (ABRAz).

Especificamente voltado para o desenvolvimento
social, demos continuidade ao apoio concedido à
Associação Maria Flos Carmeli, na capital paulista.
No Complexo Aché Cultural, apoiamos diferentes
manifestações culturais e artísticas.

Specifically focused on social development, we
continued the support given to the Maria Flos Carmeli
Association in the city of São Paulo. In the Aché
Cultural Complex, we support different cultural and
artistic events.

Complexo Aché Cultural, localizado em São Paulo
Aché Cultural’s complex, located in São Paulo
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Social
social

Sistema Nacional de
Controle de Medicamentos
National Drug Control System
Em agosto de 2017, a Anvisa anunciou o
nome do Aché e de outras quatro empresas
farmacêuticas para fazer parte da etapa-piloto
para a implantação do Sistema Nacional de
Controle de Medicamentos (SNMC), que, a partir
da serialização e da rastreabilidade, pretende
reduzir a comercialização de produtos roubados
ou falsificados no Brasil e aumentar a garantia
sobre a origem dos produtos aos consumidores.
A etapa experimental incluirá, entre outras
ações, a inclusão das informações nas
embalagens dos produtos participantes e a
transmissão de dados para o sistema a ser
estruturado pela agência reguladora.
O medicamento do Aché escolhido foi o Tandrilax,
presente no mercado brasileiro desde 1980.
Com a participação no programa-piloto,
ganharemos experiência e conhecimento para
concluir a serialização das nossas linhas
de produção.

In August 2017, Anvisa announced the name of
Aché and four other pharmaceutical companies
to be part of the pilot phase for implementation of
the National Drug Control System (SNMC), which,
based on serialization and traceability, intends to
reduce the sale of stolen or counterfeit products
in Brazil and increase guarantee of the origin of
products to consumers.
The experimental stage will include, among
other actions, the inclusion of information on
the packaging of the participating products and
transmission of data to the system to be structured
by the regulatory agency.
Aché’s chosen medicine was Tandrilax, which has
been in the Brazilian market since 1980.
By participating in the pilot program, we will
gain experience and knowledge to complete the
serialization of our production lines.

Tandrilax, produto do Aché escolhido para etapa inicial do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos
Tandrilax, Aché product chosen for the initital phase of National Drug Control System
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Colaboradores em São Paulo
Employees in São Paulo

Governo e entidades setoriais
Government and sectoral entities
O Aché está comprometido com a evolução
contínua das legislações que regulamentam
o mercado farmacêutico brasileiro e que,
como consequência, fortalecem os processos
e a qualidade e a segurança do portfólio da
Companhia e dos pares do setor. Nosso objetivo
é contribuir para que as regulamentações do País
estejam cada vez mais alinhadas às diretrizes de
organismos internacionais, como a Organização
Mundial da Saúde (OMS), a Food and Drug
Administration (FDA), dos Estados Unidos, e
a Agência Europeia de Medicamentos (EMA),
o que impactará positivamente também nossa
estratégia de internacionalização.
Mantemos contato permanente com o
Ministério da Saúde e a Anvisa, em âmbito
federal, e com as Vigilâncias Sanitárias estaduais
e municipais. As interações são conduzidas por
nossa equipe de Assuntos Regulatórios ou por
representantes das entidades de classe que
integramos. Atualmente, mantemos participação
nas associações setoriais: [GRI 102-13]
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• Aliança Pesquisa Clínica Brasil

• Clinical Research Alliance Brazil

• Associação Brasileira da Indústria de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec)

• Brazilian Association of the Personal Hygiene,
Perfumery and Cosmetic Industry (Abihpec)

• Associação Brasileira da Indústria de
Medicamentos Isentos de Prescrição (Abimip)

• Brazilian Association of the Over-the-Counter
Drug Industry (Abimip)

• Associação Brasileira das Indústrias da
Alimentação (Abia)

• Brazilian Association of Food Industries (Abia)

• Associação Brasileira das Indústrias de
Medicamentos Genéricos (PróGenéricos)

• Brazilian Association of Generics Drug Industries
(PróGenéricos)

• Associação Brasileira das Indústrias
de Química Fina, Biotecnologia e suas
Especialidades (Abifina)

• Brazilian Association of Fine Chemistry,
Biotechnology Industries and their Specialties
(Abifina)

• Associação Brasileira de Embalagem (ABRE)

• Brazilian Packaging Association (ABRE)

• Grupo FarmaBrasil

• FarmaBrasil Group

• Sindicato das Indústrias de Produtos
Farmacêuticos no Estado de São Paulo
(Sindusfarma)

• Union of Pharmaceutical Industries in the State of
São Paulo (Sindusfarma)

• Sociedade Brasileira de Medicina
Farmacêutica (SBMF)

• Brazilian Pharmaceutical Medicine Association
(SBMF)

Aché is committed to continuous evolution
of the legislations that regulates the Brazilian
pharmaceutical market and, as a result, strengthen
processes as well as the quality and safety of
the Company and other players’ portfolio. Our
goal is to contribute to the country’s regulations
being increasingly aligned with the guidelines of
international bodies, such as the World Health
Organization (WHO), the United States Food and
Drug Administration (FDA), and the European
Medicines Agency (EMA), which will also positively
impact our internationalization strategy.

We maintain permanent contact with the
Ministry of Health and Anvisa, at federal
level, and with the state and municipal Health
Surveillances. The interactions are conducted by
our Regulatory Affairs team or by representatives
of the professional associations that we are
part of. Currently, we maintain participation in
associations of the pharmaceutical sector:
[GRI 102-13]

Colaboradores da planta Londrina

Employees of Londrina’s plant
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AMBIENTAL
ENVIRONMENTAL

Horta Lino Zanin, localizada em Guarulhos
Horta Lino Zanin, located in Guarulhos

Governança Em
sustentabilidade
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SUSTAINABILITY GOVERNANCE

A partir da definição, foi organizada uma série de
encontros para apresentar os projetos às equipes
diretamente envolvidas e definir os investimentos
necessários e o cronograma de atividades.

From the definition, a series of meetings were
organized to present the projects to the teams
directly involved and to define the necessary
investments and the schedule of activities.

Em maio de 2017, foi concluído o Plano
Estratégico de Sustentabilidade, composto
por 17 projetos, distribuídos entre os quatro
grupos que reúnem os 11 temas prioritários
para o negócio: Saúde; Ética e Negócios;
Distribuição e Logística; e Operação, fruto dos
resultados da Matriz de Materialidade.

A governança da sustentabilidade também foi
fortalecida com a estruturação, em outubro,
de uma gerência dedicada, que passou
a centralizar o apoio às demais áreas da
Companhia na execução das ações previstas no
Plano de Sustentabilidade e a responder pelas
atividades da área de Engenharia de Segurança
do Trabalho e Meio Ambiente (Sesma).

Sustainability governance was also
strengthened with the structuring in October
of a dedicated management that began
to centralize support to other areas of the
Company in execution of the actions foreseen
in the Sustainability Plan and to answer for
the activities of the Safety Engineering and
Environment area (Sesma).

In May 2017, the Strategic Sustainability Plan was
completed, consisting of 17 projects, distributed
among the four groups that bring together the
11 priority topics for the business: Health, Ethics
and Business, Distribution and Logistics, and
Operation, the consequence of results of the
Materiality Matrix.
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reLato
REPORT

compromisso com a
prestação de contas
commitment to accountability
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Sumário de conteúdo gri
gri content index
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créditos
credits

evento de ação de graças, realizado na planta guarulhos.
Thanksgiving event held in Guarulhos plant
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Compromisso
com a prestação
de contas
COMMITMENT TO ACCOUNTABILITY
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Prática que reforça a transparência com nossos
stakeholders, o Relatório Anual 2017 retrata o
desempenho do Aché com base numa visão que
considera as esferas financeira, socioambiental
e de governança e gestão.

Practice that reinforces transparency with our
stakeholders, the 2017 Annual Report, portrays
Aché’s performance from a transversal perspective
that considers the financial, socio-environmental,
governance and management spheres.

Pelo segundo ano consecutivo, o Relatório Anual
do Aché segue a metodologia internacional
de relato da Global Reporting Initiative (GRI).

For the second consecutive year, the Aché Annual
Report follows the international reporting
methodology of the Global Reporting Initiative (GRI).

Em um esforço contínuo de aprimoramento
do processo de comunicação de resultados,
neste ano incorporamos a mais recente versão
das diretrizes da GRI – Standards –, na opção
Essencial. O documento também utiliza como
base as referências específicas para o setor
da saúde desenvolvidas pela Sustainability
Accounting Standards Board (Sasb) e os princípios
de relato integrado definidos pelo International
Integrated Reporting Council (IIRC).
[GRI 102-52 e 102-54]
Apresentamos nossos principais resultados
nos cinco pilares do atual Planejamento
Estratégico e o desempenho alcançado em
2017 nos temas considerados relevantes para
a Companhia, identificados em um processo
de consulta e engajamento realizado em 2016
(saiba mais no capítulo Sustentabilidade), além das
Demonstrações Financeiras.
Com a publicação, buscamos evidenciar nossa
trajetória em prol do crescimento do negócio e
de um modelo de gestão cada vez mais pautado
pela sustentabilidade e geração de valor.
[GRI 102-46]

In a continuous effort to improve the reporting
process, this year we incorporated the latest version
of the GRI guidelines - Standards - in the Core option.
The document also considers the benchmarks
specific for the health sector developed by the
Sustainability Accounting Standards Board (Sasb)
and the integrated reporting principles defined by
the International Integrated Reporting Council
(IIRC). [GRI 102-52 and 102-54]
We presented our main results in the five pillars of
the current Strategic Planning and the performance
achieved in 2017 in the topics deemed most
relevant to the Company, identified in a process of
consultation and engagement conducted in 2016
(see chapter Sustainability), in addition to the
Financial Statements.
With the publication, we seek to highlight our
trajectory in favor of business growth and a
management model increasingly guided by
sustainability and creation of value. [GRI 102-46]
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Temas relevantes e públicos impactados

TEMA MATERIAL1
material topic1

[GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47 e GRI 103-1]

IMPACTOS2
impacts2

Relevant topics and affected audiences
TEMA MATERIAL1
material topic1

Comportamento
ético
Ethical behavior

CAPÍTULO3
CHAPTER3

Combate
à corrupção
Anticorruption

205-3

Estratégia e gestão
Strategy and management

Conformidade
socioeconômica
Socioeconomic
compliance

419-1

Crescimento
Growth

Não há
None

Não há
None

Foco no cliente
Consumers focus

Não há
None

Não há
None

Perfil
Profile
Crescimento
Growth

Saúde e
segurança
do cliente
Consumers health
and safety

416-1

Inovação
Innovation

Meio ambiente
Environment

Energia
Energy

302-1

Excelência operacional
Operational excellence

Aché
Aché

Água
Water

303-1

Efluentes
e resíduos
Effluents
and wastes

306-2

Excelência operacional
Operational excellence

Não há
None

Não há.
None

Foco no cliente
Consumers focus

Sociedade
Society
Governo
Government

health
Consumidores
Consumers

Acesso a
medicamentos
Access to drugs

Consumidores
Consumers

Não há
None

Não há
None

Inovação
Innovation

Precificação
dos produtos
Pricing of products

Profissionais da saúde
Healthcare
professionals
Sociedade
Society

Consumidores
Customers

Pontos de venda
Points of sale
Não há
None

Não há
None

Sociedade
Distribuidores
Society Distributors

Presença da marca
no mercado
Brand presence
in the market

Foco no cliente
Consumers focus
Clientes
Customers

Aché
Aché
Consumidores
Consumers

Operação

Consumidores
Consumers

operation
Não há
None

Profissionais
da saúde
Healthcare
professionals

Não há
None

Inovação
Innovation
Crescimento
Growth

201-1

Clientes
Customers

Qualidade e
segurança
dos produtos
Product quality and
safety

Ecoeficiência
operacional
Operational excellence

Distribuição e logística
DISTRIBUTION AND LOGISTICS

Logística reversa
de produtos
farmacêuticos
Reverse logistics
of pharmaceutical
products

Aché
Aché
Distribuidores
Distributors

Desempenho
econômico
Economic
performance

201-1

Meio ambiente
Environment

Materiais
Materials

301-2
301-3

Distribuidores
Distributors

Excelência
operacional
Operational
excellence
Excelência
operacional
Operational
excellence

Rastreabilidade
Traceability
1

Fornecedores
Suppliers

Consumidores
Consumers

302-3

303-3

Excelência operacional
Operational excellence

Temas agrupados por campos temáticos, segundo metodologia adotada pelo Aché.

Topics grouped by thematic fields, according to methodology adopted by Aché.

1

2

Aché
Aché

Consumidores
Customer

Profissionais da saúde
Healthcare
professionals

Sociedade
Society

Excelência
operacional
Operational excellence

Estratégia e gestão
Strategy and management

Distribuidores
Distributors

Pontos de venda
Points of sale
Contribuição e
impactos na saúde
Contribution and
impacts on health

CAPÍTULO3
CHAPTER3

ETHICS AND BUSINESS
INDICADOR
GRI
CHAPTER3

Saúde

Inovação em
processos, pesquisa e
desenvolvimento
de produtos
Innovation in processes,
research and development
of products

INDICADOR
GRI
CHAPTER3

Ética e negócios
TÓPICO GRI
gri topics

IMPACTOS2
impacts2

TÓPICO GRI
gri topics

Informação de onde se concentram os principais impactos positivos e negativos relacionados ao tema.

Information on where the main positive and negative impacts related to the topic are concentrated.

2

3

Capítulo neste relatório onde o tema é mais profundamente abordado.

Chapter in this report where the topic is addressed more in-depth.

3
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Sumário de
conteúdo GRI

Indicador

Omissões

Página/Resposta

DISCLOSURE

omissions

page/answer

GRI 101 FUNDAMENTOS 2016 | GRI 101 FOUNDATION 2016
GRI 102 Conteúdo geral 2016 (para todas as ocorrências)
GRI 102 General disclosures 2016 (for all occurrences)

[GRI 102-55]

Perfil
profile

GRI CONTENT index
Indicador

Omissões

Página/Resposta

DISCLOSURE

omissions

page/answer

GRI 101 FUNDAMENTOS 2016 | GRI 101 FOUNDATION 2016
GRI 102 Conteúdo geral 2016 (para todas as ocorrências)
GRI 102 General disclosures 2016 (for all occurrences)

102-8 Empregados
e outros trabalhadores
102-8 Employees and other workers

15, 33, 34

102-9 Cadeia de fornecimento
102-9 Supply chain

88

102-10 Mudanças significativas na
organização e em sua cadeia de fornecimento
102-10 Significant changes in the organization
and in its supply chain

Não houve
None

102-11 Princípio da precaução
102-11 Precautionary principle

O Aché não adota formalmente o
princípio da precaução, mas o processo
de tomada de decisão é fortemente
suportado por um sistema de gestão de
riscos e envolve a busca pela mitigação
dos impactos. Mais informações sobre a
gestão de riscos na página 29.
Aché does not formally adopt the
precautionary principle, but the decisionmaking process is strongly supported by a
risk management system and involves the
search for mitigation of impacts. Further
information on risk management can be
found on page 29.

102-12 Iniciativas externas
102-12 External initiatives

Em 2017, foram mapeadas as iniciativas
externas que serão apoiadas pelo Aché. Os
apoios serão efetivados a partir de 2018.
In 2017, the external initiatives that will be
supported by Aché were mapped out. The
supports will be made effective as of 2018.

102-13 Participação em associações
102-13 Participation in associations

126

Perfil
profile
102-1 Nome
102-1 Name

14

102-2 Atividades, marcas,
produtos e serviços
102-2 Activities, brands,
products and services

A descrição completa está nas
páginas 14 e 16. Nenhum dos
produtos comercializados é alvo
de questionamento por parte dos
stakeholders da empresa nem sofreu
proibição nos seus mercados de atuação.
The full description can be found on
pages 14 and 16. None of the products
marketed is the target of questions by the
company’s stakeholders nor has it been
banned in its markets.

102-3 Localização da sede
102-3 Location of the head office

15

102-4 Localização das operações
102-4 Location of the operations

15

102-5 Tipo e natureza jurídica da propriedade
102-5 Type and legal nature of the property

15

102-6 Mercados em que atua
102-6 Markets in which it operates

15

102-7 Porte
102-7 Size

15

Estratégia
STRATEGY
102-14 Mensagem do presidente
102-14 Message from the president

6

Ética e integridade
ETHICS AND INTEGRITY
102-16 Valores, princípios, padrões
e normas de conduta
102-16 Values, principles, standards
and rules of conduct

15, 27

Governança

136

GOVERNANCE
102-18 Estrutura de governança
102-18 Governance structure

26, 28

137

GRI 102 Conteúdo geral 2016 (para todas as ocorrências)
GRI 102 General disclosures 2016 (for all occurrences)

Indicador

Omissões

Página/Resposta

DISCLOSURE

OMISSIONS

PAGE/ANSWER

GRI 102 Conteúdo geral 2016 (para todas as ocorrências)
GRI 102 General disclosures 2016 (for all occurrences)

Indicador

Omissões

Página/Resposta

DISCLOSURE

OMISSIONS

PAGE/ANSWER

Engajamento de stakeholders

Práticas de relato

ENGAGEMENT OF STAKEHOLDERS
102-40 Lista de grupos
de stakeholders
102-40 List of groups
of stakeholders

117, 118

102-41 Acordos de
negociação coletiva
102-41 Collective
bargaining agreements

Os acordos envolvem 99% dos colaboradores.
The agreements involve 99% of employees.

102-42 Identificação e
seleção de stakeholders
102-42 Identification and
selection of stakeholders

117, 118

102-43 Abordagem para
envolver os stakeholders
102-43 Approach to engage
stakeholders

A abordagem com foco no relatório está descrita no capítulo
Sustentabilidade, a partir da página 117, enquanto a gestão cotidiana
do relacionamento com os diversos públicos é tratada nas páginas 38
(colaboradores), 91 (fornecedores), 104(profissionais da saúde), 108
(clientes), 112(consumidores) e 123 (comunidade).
The approach focused on the report is described in the Sustainability
chapter on page 117, while day-to-day management of the relationship
with the various stakeholders is discussed on pages 38 (employees),
91 (supplierse), 104 (healthcare professionals), 108 (clientes), 112
(consumers) and 123 (community).

102-44 Principais temas e
preocupações levantadas
102-44 Main topics and
concerns raised

134

REPORTING PRACTICES
102-48 Reformulação
de informações
102-48 Reformulation of information

Não houve
None

102-49 Mudanças na elaboração do relatório
102-49 Changes in elaboration of the report

Não houve
None

102-50 Período coberto pelo relatório
102-50 Period covered by the report

1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017
January 1 to December 31, 2017

102-51 Data do último
102-51 Date of the last

2017

102-52 Ciclo de publicação
102-52 Publishing cycle

Anual
Annual

102-53 Contato para dúvidas
102-53 Contact in case of doubts

relatorioanual@ache.com.br
relatorioanual@ache.com.br

102-54 Declaração de conformidade
com a Norma GRI
102-54 Declaration of compliance with
the GRI Standard

Este relatório foi elaborado conforme a
Norma GRI: opção essencial.
This report has been prepared in accordance
with the GRI standards: core option.

102-55 Sumário de conteúdo GRI
102-55 GRI Table of Contents

136

102-56 Verificação externa
102-56 External verification

Não houve verificação externa.
There was no external verification.

GRI 103 Forma de gestão 2016 (todas as ocorrências)
GRI 103 Management approach (for all occurrences)

Práticas de relato
REPORTING PRACTICES
102-45 Entidades incluídas
nas demonstrações
financeiras consolidadas
102-45 Entities included in
the consolidated financial
statements

138

O escopo das informações GRI presentes no relatório se
restringe às empresas que integram o Aché no Brasil. O Aché
Internacional Ltda., sediado na Ilhas Virgens Britânicas, que
integra as Demonstrações Financeiras, foi considerado somente
nos indicadores econômicos relatados e que são oriundos das
Demonstrações Financeiras.
The scope of GRI information contained in the report is restricted
to the companies that are part of Aché in Brazil. Aché Internacional
Ltda., based in the British Virgin Islands, which is included in the
Financial Statements, was considered only in the economic indicators
reported and which are derived from the Financial Statements.

102-46 Definição do
conteúdo e limites
102-46 Definition of the
content and limits

133, 134

102-47 Lista de
temas materiais
102-47 List of material topics

134

CONTEÚDO TEMÁTICO: ECONÔMICO
TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURES: ECONOMIC

Indicador

Omissões

Página/Resposta

DISCLOSURE

OMISSIONS

PAGE/ANSWER

201 DESEMPENHO ECONÔMICO 2016 (todas as ocorrências)
201 ECONOMIC PERFORMANCE 2016 (for all occurrences)
103-1 Temas materiais e limites
103-1 Material themes and limits

134, 135

103-2 Forma de gestão
103-2 Management approach

120, 121

103-3 Avaliação da forma de gestão
103-3 Management approach evaluation

120, 121

201-1 Valor econômico direto
201-1 Direct economic value

120, 121
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CONTEÚDO TEMÁTICO: AMBIENTAL

CONTEÚDO TEMÁTICO: ECONÔMICO
TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURES: ECONOMIC

Indicador

Omissões

Página/Resposta

DISCLOSURE

OMISSIONS

PAGE/ANSWER

TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURES: ENVIRONMENTAL

Indicador

Omissões

Página/Resposta

DISCLOSURE

OMISSIONS

PAGE/ANSWER

303 Água 2016

205 Combate à corrupção 2016 (todas as ocorrências)
205 ANTICORRUPTION 2016 (for all occurrences)
103-1 Temas materiais e limites
103-1 Material themes and limits

134, 135

103-2 Forma de gestão
103-2 Management approach

27

103-3 Avaliação da forma de gestão
103-3 Management approach evaluation

27

205-3 Casos confirmados de corrupção e
medidas tomadas
205-3 Confirmed cases of corruption and
measures taken

27

CONTEÚDO TEMÁTICO: AMBIENTAL
TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURES: ENVIRONMENTAL

Indicador

Omissões

Página/Resposta

DISCLOSURE

OMISSIONS

PAGE/ANSWER

301 Materiais 2016 (todas as ocorrências)
301 MATERIALS 2016 (for all occurrences)
103-1 Temas materiais e limites
103-1 Material themes and limits

134, 135

103-2 Forma de gestão
103-2 Management approach

87, 98

103-3 Avaliação da forma de gestão
103-3 Management approach evaluation

87, 98

303 water 2016
134, 135
98
98
98
Atualmente não há nenhuma iniciativa, mas o Aché
estuda projetos para implantar sistemas de reúso na
unidade Guarulhos e na nova fábrica, em Pernambuco.
Here is currently no initiative, but Aché is studying
projects to implement reuse systems at the Guarulhos
unit and at the new plant in Pernambuco.

306 Efluentes e resíduos 2016
306 TEFFLUENTS AND WASTES 2016
103-1 Temas materiais e limites
134, 135
103-1 Material themes and limits
103-2 Forma de gestão
94, 95
103-2 Management approach
103-3 Avaliação da forma de gestão
94, 95
103-3 Management approach evaluation
306-2 Resíduos por tipo e método
94, 95
de disposição
306-2 Waste by type and method of disposal

CONTEÚDO TEMÁTICO: SOCIAL
TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURES: SOCIAL

301-2 Materiais reciclados utilizados
301-2 Recycled input materials used

87

301-3 Produtos e embalagens
recuperados
301-3 Recovered products and packages

98

302 Energia 2016 (todas as ocorrências)
302 energy 2016 (for all occurrences)

140

103-1 Temas materiais e limites
103-1 Material themes and limits
103-2 Forma de gestão
103-2 Management approach
103-3 Avaliação da forma de gestão
103-3 Management approach evaluation
303-1 Consumo de água por fonte
303-1 Water consumption
by source
94, 95
303-3 Água reciclada e reutilizada
303-3 Recycled and reused water

103-1 Temas materiais e limites
103-1 Material themes and limits

134, 135

103-2 Forma de gestão
103-2 Management approach

96

103-3 Avaliação da forma de gestão
103-3 Management approach evaluation

96

302-1 Consumo energético
na organização
302-1 Energy consumption in the
organization

96

302-3 Intensidade energética
302-3 Energy intensity

96

Indicador

Omissões

Página/Resposta

DISCLOSURE

OMISSIONS

PAGE/ANSWER

416 Saúde e segurança do cliente 2016
416 CUSTOMER HEALTH AND SAFETY 2016
103-1 Temas materiais e limites
134, 135
103-1 Material themes and limits
89
103-2 Forma de gestão
103-2 Management approach
89
103-3 Avaliação da forma de gestão
103-3 Management approach evaluation
416-1 Avaliação de impactos
89
em produtos e serviços
416-1 Assessment of impacts
on products and services

416 Conformidade socioeconômica
416 SOCIOECONOMIC COMPLIANCE
103-1 Temas materiais e limites
134, 135
103-1 Material themes and limits
103-2 Forma de gestão
27
103-2 Management approach
103-3 Avaliação da forma de gestão
27
103-3 Management approach evaluation
419-1 Casos de inconformidade
Não houve multas nem sanções monetárias por
com leis e normas
inconformidade com leis e normas nos âmbitos
419-1 Cases of noncompliance
sociais e econômico. There were neither fines nor
with laws and rules
monetary sanctions due to noncompliance with laws
and rules in the social and economic spheres.
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CrÉditos
CREdITS
diretoria | Board of Directors
Vânia Nogueira de Alcantara Machado –

Vânia Nogueira de Alcantara Machado –

Adriano Alvim de Oliveira – Diretor executivo de

Diretora executiva Comercial e das
Unidades de Negócios MIP e Genéricos | Executive
director of Sales and OTC and Generics Business Units

Operações | Executive director of Operations

coordenação geral | general coordination

Cristiane Zanquetta – Diretora da Unidade de

Gerência de Comunicação e Responsabilidade Social |
Communication and Social Responsibility Management

Presidente | CEO

Negócios Institucional e Cuidados Especiais | director of
the Institutional and Specialty Care Business Unit
Competitiva | director of Competitive Intelligence

Demonstrações ﬁnanceiras |
Financial statements

Gabriela Mallmann – Diretora executiva de

Diretoria Financeira | Financial Board

Qualidade, Assuntos Regulatórios e PMO | Executive

coordenação editorial | editorial coordination
CDI Comunicação Corporativa

Francisco Luiz Malena – Diretor de Inteligência

director of Quality, Regulatory Affairs and PMO

Joaquim Rocha – Diretor executivo de Recursos
Humanos e Sustentabilidade | Executive director of
Human Resources and Sustainability

Luciana Gualda – Diretora executiva Jurídica |
Legal executive director

Manoel Arruda Nascimento Neto – Diretor
executivo de Marketing Prescrição e Geração de
Demanda Orion | Executive director of Prescription
Marketing and Orion demand Generation

Marcelo Neri – Diretor executivo de Marketing
Prescrição e Geração de Demanda Pegasus |
Executive director of Prescription Marketing and
Pegasus demand Generation

Márcio Reis de Freitas – Diretor Industrial |
Industrial director

Mônica Monteiro Branco Ferreira – Diretora
da Unidade de Negócios Dermatologia | director of the
dermatology Business Unit

Sidinei Righini – Diretor executivo Financeiro |
Financial executive director

design | Design
Aché | Mauro Ogino
CDI Comunicação Corporativa |
Renata Maneschy e Vivian Garcia
consultoria gri | gri consultancy
Judith Mota
redação e edição | text
Talita Fusco
Fotograﬁa | photography
Mauricio Paião Vargas
capa | cover
Robson Mathias Duarte
revisão | review
Ivana Traversim
tradução | translation
Ricardo Spósito

Stephani Saverio – Diretor do Núcleo de Inovação |
director of the Innovation Center

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
Rodovia Presidente Dutra, km 222,2 – Porto da Igreja – Guarulhos – SP – 07034-904
Tel.: 55 11 2608-6000
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cranberry, princípio ativo do produto cisberry, da linha achevita
Cranberry: active ingredient of the product Cysberry, Achevita line
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