
onsiderada uma das 21 em
presas modelo em Sustenta
bilidade pelo Guia Exame 
2011, o Grupo Fleury tem 
esse tema como premissa 

de seu planejamento estratégico de 15 
anos e atributo mandatório em suas 
diferentes marcas. Mais do que isso, 
é um dos seis projetos estratégicos 
priorizados pela empresa e acompanha
dos pelo Conselho de Administração, 
contando com nove plataformas de 
atuação, entre as quais se destacam: 
Edificações Sustentáveis - adoção 
gradual de princípios de construção 
sustentável em sua rede de 200 unida
des, baseada na experiência de certi
ficação LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design) das unidades 
da marca Fleury Rochaverá-Morumbi, 
primeiro empreendimento de saúde do 
Brasil a conquistar a categoria ouro de 
certificação - e Alphaville. Essa ênfase 
de redução dos impactos ambientais 
de suas unidades também é um dos 
atributos-chave da primeira marca na
cional de medicina diagnóstica do País, 
a a+ Medicina Diagnóstica, lançada 
em maio de 2011. 
Ecoeficiência e Biodiversidade - im
plantação de metodologias de racionali
zação do consumo de recursos naturais 
e redução da geração de emissões e 
resíduos, tais como a realização do 
inventário de gases causadores do efeito 
estufa e sua respectiva neutralização, 

bem como o desafio de reduzir em 
5% as suas emissões nos próximos 
dois anos. 
Responsabilidade Social Corporativa -
desenvolvimento de tecnologia social 
focada em saúde, com envolvimento 
dos cerca de 300 colaboradores vo
luntários da empresa em seis diferentes 
capitais do Brasil onde o Grupo está 
presente, proporcionando atuação 
em escala, de modo a contribuir de 
maneira evidente para a melhoria da 
qualidade do serviço de saúde do País. 
Diálogos com Stakeholders - busca 
de oportunidades e parcerias com os 
públicos de relacionamento do Grupo, 
a exemplo do Programa de Excelência 
em Relacionamento com a Cadeia de 
Fornecedores (Perc), uma iniciativa que 
visa a estimular o desenvolvimento e 
o amadurecimento das relações de 
forma sustentável e inovadora com os 
fornecedores estratégicos do Grupo 
Fleury, bem como do programa Central 
de Ideias, que estimula a captação de 
melhorias em Sustentabilidade pelos 
colaboradores da empresa e que al
cançou a marca de mais de 250 ações 
implantadas em diversos processos nos 
anos de 2010e 2011. 
Valorização da Diversidade - implanta
ção de práticas de estímulo ao respeito 
e à não discriminação, valorizando 
as diferenças como fonte de oportu
nidades para o desenvolvimento de 
um ambiente de trabalho inclusivo, 

por meio de ações educacionais e de 
engajamento no tema. 
Ética e Conduta - programa que dis
semina os princípios éticos e de inte
gridade da organização, bem como 
estimula a adoção de mecanismos 
que aumentem a transparência das 
relações. Com a publicação do Re
latório Anual de Sustentabilidade no 
modelo GRI em 2011, o Grupo Fleury 
foi a primeira empresa do segmento 
de medicina diagnostica do mundo a 
ter essa publicação com verificação 
externa. 
Além dessas, outras três plataformas 
fazem parte do projeto: Programas 
de Qualidade, para a criação de uma 
política nacional do Grupo em qualida
de; Saúde Sustentável, para aproximar 
clientes de práticas de Sustentabilidade 
da organização; Engajamento, Comu
nicação e Educação Continuada, para 
fomentar e disseminar o conhecimento 
em Sustentabilidade no Grupo. 
Este conjunto de iniciativas em Susten
tabilidade é ainda desdobrado na forma 
de metas corporativas, as quais são 
responsáveis por 5% da remuneração 
variável dos colaboradores do Grupo. 
"A inserção da sustentabilidade na 
agenda estratégica do Grupo Fleury é 
um processo irreversível e representa o 
compromisso da empresa com a socie
dade no tratamento do tema", afirma 
Rendrik Franco, Diretor Executivo de 
Estratégia e Marketing. 
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Text Box
Fonte: Fórum de Sustentabilidade, São Paulo, ano 2, n. 2, p. 55, 2012. 




