
Saúde e educação são a base da gestão social do Aché Laboratórios 
 
Ser referência, persuadir, convocar e estimular o mundo empresarial, a indústria farmacêutica, 
fornecedores e parceiros a desenvolver ações de responsabilidade social`. Esse é um dos 
objetivos previstos pela gestão de responsabilidade social do Aché Laboratórios, empresa que há 
dez anos atua pelo desenvolvimento social do País. As áreas de saúde, educação e meio ambiente 
são o foco principal de suas ações.  
 
Todas as determinações da empresa para a atuação na área social estão reunidas em uma 
publicação especial. `Temos uma cartilha que define a política de responsabilidade social do Aché, 
que foi editada no final de 2001 e distribuída a todos os funcionários da empresa`, explica o 
gerente da divisão de RH do Aché, Antônio Carlos de Almeida. Segundo ele, a definição dessa 
política social do Laboratório foi feita tomando como base os Indicadores Ethos de 
Responsabilidade Social Empresarial e contou com a participação de seus funcionários. Os 
resultados obtidos com as ações sociais da empresa são apresentados anualmente com o Balanço 
Social, publicado desde 1999.  
 
Atuação na comunidade  
 
O programa que estreou a política social da empresa foi o `Projeto Sopão`. Desde 1993, cerca de 
200 porções de sopas nutritivas são distribuídas diariamente – de segunda a sexta-feira - a 
crianças provenientes da comunidade carente de Jardim Cumbica, em Guarulhos/SP, local 
próximo à sede do Aché. O objetivo é reduzir os índices de desnutrição, mediante o 
acompanhamento da evolução do peso das crianças integrantes do projeto.  
 
As sopas são preparadas sob a coordenação de uma nutricionista no próprio restaurante do Aché. 
Atualmente o `Projeto Sopão` passa por uma transformação. `Estamos procurando parceiros na 
região de Cumbica para podermos transformar o Sopão em um programa parecido com o 
`Esporte Solidário`. Isto porque não adianta apenas distribuir alimento, é preciso todo um 
trabalho junto à educação também`, explica Almeida.  
 
O `Esporte Solidário` é um projeto mais recente – tem apenas três anos. Ele é desenvolvido em 
parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi) de Guarulhos. `No Sopão, dávamos o alimento, 
já no `Esporte Solidário` a probabilidade de colaborarmos para a mudança da vida das pessoas é 
muito maior. É uma sopa de letrinhas!`, comenta Almeida, ao explicar que o projeto consiste em 
oferecer às crianças da mesma comunidade de Jardim Cumbica, a oportunidade de inserção social 
através da prática esportiva. Anualmente cerca de 200 crianças, entre sete e 13 anos, são 
beneficiadas.  
 
Projetos voltados para a formação profissional de jovens e crianças também são desenvolvidos 
pelo Aché. Um exemplo de sucesso é o `Educação para o Trabalho`, aplicado em conjunto com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). `Esse projeto nasceu em 1997, com o 
nome `Semear para o Trabalho` e era voltado para os filhos dos funcionários da empresa. 
Quando capacitamos todos os jovens – em dois anos envolvemos 235 adolescentes – passamos a 
atuar na comunidade. E nessa transição firmamos parceria com o Senac!`, descreve Almeida.  
 
Atualmente, o `Educação para o Trabalho` oferece cursos de capacitação profissional, com aulas 
de informática, atendimento a cliente, por exemplo, a jovens entre 16 e 18 anos provenientes de 
famílias que possuam renda inferior a quatro salários mínimos. Cada curso tem duração de seis 
meses e é ministrado a duas turmas – uma de manhã e outra à tarde – de 25 alunos cada. 
`Desde que o programa assumiu essa formatação, já beneficiamos mais de 260 jovens`, 
comemora Almeida.  
 
Além de atuar junto à comunidade carente de Cumbica, o Aché também tem a preocupação de 
fazer-se presente em todo o município de Guarulhos. Para isso, conta com parcerias com 



entidades de cunho assistencial. `As nossas três principais parceiras são a Agende (Agência de 
Desenvolvimento de Guarulhos), a AGDC (Associação Guarulhense de Defesa da Cidadania) e a 
Viva Guarulhos`, explica o supervisor de relações comunitárias do Aché, Marco Antônio Ribeiro de 
Castro.  
 
Preocupação com o meio ambiente  
 
A atenção da política de responsabilidade social do Aché também está voltada para o meio 
ambiente. Em 1999, por ocasião de uma necessidade de canalizar um córrego para poder 
continuar as obras de expansão de seus estabelecimentos, a empresa decidiu dar uma 
contrapartida ao meio ambiente. O Aché sugeriu à Prefeitura de Guarulhos que essa compensação 
fosse o reflorestamento de uma área degradada do Parque do Tietê. `Lá estava praticamente 
sendo criado um lixão a céu aberto`, lembra Almeida. Essa atitude recebeu o nome de `Projeto 
Nascer`.  
 
Durante o período de reflorestamento o Laboratório aproveitou para envolver funcionários e seus 
familiares em um programa maior de educação ambiental. `Contratamos 30 biólogos para 
explicarem a eles assuntos relacionados a temas ecológicos, como por exemplo, quanto tempo a 
árvore leva pra crescer, quais as diferenças entre as espécies e etc. Plantamos cerca de duas mil 
mudas de cerca de 40 espécies diferentes`, conta Almeida. Mais de 200 crianças participaram 
dessa etapa educacional que foi realizada durante um dia inteiro.  
 
Em 2002, o Aché decidiu continuar atuando pela preservação do meio ambiente e construiu um 
minhocário no mesmo Parque. `O Aché é certificado com a ISO 14001. Isso quer dizer que, entre 
os nossos objetivos, uma das prioridades é a de aumentar o percentual de resíduos sólidos 
recicláveis na empresa. E para atingir essa meta, decidimos fazer o minhocário. Atualmente, 
todos os resíduos orgânicos produzidos pela empresa são levados diariamente ao minhocário para 
virar húmus`, explica o gerente. `Com isso, damos destino correto ao nosso lixo orgânico e 
evitamos a poluição do meio ambiente`, completa.  
 
Apostando no público-interno  
 
As ações do Aché voltadas ao seu público-interno seguem a premissa de que é necessário garantir 
o direito à vida e apostar no potencial profissional de cada um. E foi baseado nesses princípios 
que a empresa decidiu investir no valor intelectual dos portadores de deficiência. Em 2001, a 
companhia lançou o `Projeto IncluirRH`, para dar impulso à contratação desse tipo de público. 
Hoje a empresa possui mais de 40 profissionais portadores de algum tipo de deficiência, 
espalhados nas mais variadas funções.  
 
Para o advogado trainee André Rogério Graça, 26 anos, portador de deficiência visual, o emprego 
no Aché tem representado uma grande oportunidade de crescimento em sua carreira. Ele entrou 
na empresa em 1997, contratado para trabalhar no departamento de informática e, quatro anos 
mais tarde, foi remanejado para a área jurídica da empresa, correspondente à faculdade que 
cursou. `Ser deficiente visual aqui não é problema. Eles respeitam as minhas limitações e, além 
disso, tenho programas específicos para trabalhar. Tem braile até na máquina de café!`, afirma. 
Aliás, até mesmo as embalagens dos medicamentos do grupo possuem braile.  
 
Freqüentemente o Aché organiza uma série de palestras, cursos e workshops voltados para o 
desenvolvimento profissional de seus funcionários. `Sempre realizamos atividades ligadas a saúde 
e meio ambiente. No ano passado fizemos uma média de dez horas de curso por funcionário. 
Além disso, sempre organizamos palestras. Por exemplo, da última vez, trouxemos a psicóloga 
esportiva Susy Fleury. Costumamos trazer pessoas de formações variadas para dar uma 
complementação à formação de nossos funcionários`, conta Almeida.  
 



Um outro benefício concedido ao público-interno do Aché é o Centro de Desenvolvimento Infantil 
(CDI), em funcionamento desde 1996. Trata-se de uma espécie de creche, que atende os filhos 
dos funcionários com até três anos de idade. Mas o diferencial é que o Centro oferece um projeto 
educacional às crianças. `O CDI é mais que um lugar para ‘guardar as crianças’. Contratamos 
uma empresa especializada em educação infantil que realiza um trabalho pedagógico diferenciado, 
seguindo uma linha construtivista`, explica Almeida. `Outra vantagem é que por estar localizado 
dentro do Grêmio do Aché, as mães podem visitar os seus filhos à tarde quantas vezes 
quiserem`, acrescenta.  
 
Raio X  
 
Nome da Empresa: Aché Laboratórios  
 
Faturamento em 2002: R$ 708 milhões  
 
Número de funcionários: 2.589  
 
Nome de contato: Marco Antônio Ribeiro de Castro  
 
Cargo do contato: supervisor de relações comunitárias  
 
Telefone: (11) 6461-6126  
 
Site: www.ache.com.br 
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