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Introdução
Princípios éticos e resultados
consistentes
A Medley S.A. Indústria Farmacêutica publica seu relatório de
responsabilidade social desde 2002, como forma de prestação de contas
de seu desempenho social e ambiental. A edição de 2004 procura mostrar
aos trabalhadores, parceiros, fornecedores, profissionais de saúde e demais
partes interessadas (stakeholders) um amplo retrato da atuação da empresa
no País.
O Relatório de Responsabilidade Social Corporativa da Medley
inspira-se no modelo proposto pelo Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social e reflete o desejo da companhia de atuar com
base em princípios éticos e resultados consistentes. Como neste ano a
companhia lança também seu material institucional, que aborda os temas
governança corporativa e perfil da empresa, optou-se por não tratá-los
nesta publicação.
No decorrer do texto, a Medley S.A. Indústria Farmacêutica é denominada
empresa, companhia ou apenas Medley.
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Mensagem da direção
Conquista social
O Relatório de Responsabilidade Social Corporativa
da Medley S.A. Indústria Farmacêutica traça um retrato das
principais conquistas da empresa em 2004 e da nossa busca
contínua pelos melhores resultados nos âmbitos econômico,
social e ambiental.

Brasil, inúmeros talentos não têm apoio para explorar seu
potencial. A Medley decidiu investir nesse caminho, assim
como faz com seus colaboradores e parceiros.

Hoje, a Medley possui em seu portfolio 168 produtos em 380
apresentações e 80 classes terapêuticas, nas linhas farma e
genéricos (dados do IMS em dezembro de 2004). Ocupamos
a sexta posição em faturamento no ranking da indústria
farmacêutica e somos líderes no mercado de genéricos: dos
20 medicamentos dessa categoria mais vendidos no Brasil,
9 levam a nossa marca (dados de dezembro de 2004). A
empresa participa da formulação de políticas do setor, e seu
presidente ocupa a presidência da Pró Genéricos (Associação
Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos).

Jairo Yamamoto

A Direção
Presidente

Roberto Mangabeira

Vice-Presidente Administrativo-Financeiro

Jorge Coelho

Vice-Presidente Industrial

O crescimento da companhia nos últimos anos está atrelado
à satisfação de nossos colaboradores. Temos um sistema de
gestão de pessoas evoluído, como atesta o fato de, em 2004,
pelo terceiro ano consecutivo, figurarmos no Guia Exame 
Você S/A As Melhores Empresas para Você Trabalhar.
Em 2004, mais uma vez reafirmamos nosso compromisso
com a preservação do meio ambiente. Reduzimos a quantidade
de resíduos gerados e minimizamos o impacto ecológico de
nossas atividades com o investimento na melhoria das
instalações das fábricas de Campinas e Sumaré, ambas no
Estado de São Paulo. Conseguimos diminuir o número total
de acidentes por meio da implantação de diversas ferramentas
de Segurança do Trabalho. Em 2005, pretendemos implantar
os Sistemas ISO 14001 e OHSAS 18001, integrando a gestão
da qualidade, saúde, segurança do trabalho e meio ambiente.
Registramos avanços também no que diz respeito às relações
com a comunidade. A Ação Voluntária Medley, formada por
um comitê de colaboradores que exercem o voluntariado,
promoveu uma série de atividades ao longo do ano e incluiu
uma nova entidade de Campinas no rol das organizações
apoiadas pela empresa. A companhia também demonstrou
sua responsabilidade social ao incluir dois atletas portadores
de deficiência na equipe de esportistas patrocinados. No
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Acima de tudo, somos
uma empresa com
ambiente saudável e
propício para quem
quer se desenvolver,
usar todo o seu
potencial e enfrentar
desafios.

Missão, visão e valores
Ética e eficácia nos negócios
Nossa inspiração

A Medley acredita que tem a responsabilidade de inspirar
pessoas para que possam desenvolver suas atividades, pro
fissionais ou não, respeitando o meio ambiente e apoiando
a comunidade onde vivem. Para atingir tal objetivo, a com
panhia atua com ética e eficácia no seu negócio e constrói
relações baseadas em valores sólidos com colaboradores,
parceiros, fornecedores e clientes.
A empresa quer servir de
inspiração para que a
simplicidade, a excelência
em negócios, as ações
responsáveis, a integridade
e o orgulho de ser Medley
estejam de fato presentes
no dia-a-dia dos seus
negócios, dos seus gestores
e dos seus funcionários.

Valores
Na busca da eficiência em
seu negócio e do exercício
da responsabilidade social,
a Medley adota como va
lores:
Simplicidade  escolhas
baseadas em caminhos
simples, diretos e objetivos.
Excelência
em
negócios  compromisso
na busca de excelência
através da inovação, qua
lidade, agilidade e resul
tados.
Ações responsáveis 
buscar atender às neces
sidades da sociedade, com
responsabilidade, através
de ações que envolvam

colaboradores e comunidades, respeitando os aspectos am
biental e social.
Integridade  agir com integridade, cumprindo a legislação
vigente, respeitando nossos colaboradores, parceiros, forne
cedores e clientes.
Orgulho de Ser Medley  ser uma empresa onde os
funcionários tenham orgulho de
trabalhar.

Reconhecimentos
A Medley recebeu em 2004 diversos prêmios
que atestam a coerência da companhia com sua
missão, visão e valores.
Prêmio Excelência Farma  concedido pela
Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica
(Febrafarma) e pela FCE-Pharma aos 20 melhores
fornecedores da indústria farmacêutica.
Melhores Empresas para Você Trabalhar  a
Medley consta, pelo terceiro ano consecutivo, do
guia publicado pelas revistas Exame e Você S/A
como uma das 150 melhores empresas para se
trabalhar no Brasil e uma das 50 melhores em
presas para a mulher trabalhar.
Valor Carreira: As Melhores Empresas na
Gestão de Pessoas  pelo segundo ano consecu
tivo, a Medley figurou como uma das 94 melhores
empresas na gestão de pessoas, segundo pesquisa
realizada com seus colaboradores pelo Hay Group,
em parceria com o jornal Valor Econômico.

Visão
Ser uma empresa farmacêutica com
marca internacionalmente recon
hecida, pela excelência na quali
dade e confiança em produtos e
serviços.

Missão
Desenvolver, produzir e comercia
lizar produtos farmacêuticos e
prover serviços a profissionais de
saúde e consumidores, dentro de
padrões éticos e confiáveis, numa
adequada relação custo-benefício.

Prêmio RH Cidadão  concedido pela Gestão
& RH Editora como reconhecimento à prática de
responsabilidade social empresarial e à atuação
da Ação Voluntária Medley.
Troféu ABS de Segurança no Trabalho e Título
de Mérito em Segurança no Trabalho  a empresa
foi agraciada, pelo segundo ano consecutivo,
com o prêmio da Agência Brasil de Segurança
(ABS).
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Histórico
Trajetória
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A história da Medley começa a ser escrita em 1932, com o
início da produção de medicamentos pela primeira geração
da família que fundou a empresa. A partir dos anos 1960, já
com 80 funcionários, abre-se a primeira filial, possibilitando
uma trajetória de crescimento mais acentuada, atingindo, nos
anos 1970, já sob a direção da segunda geração, a marca de
200 funcionários.

concluindo o processo de profissionalização da gestão da
empresa, cria-se o Conselho Consultivo, e seus diretores
assumem a presidência, a vice-presidência administrativofinanceira e a vice-presidência industrial. A companhia
consolida a liderança no mercado de genéricos  mantida até
hoje  e passa a ocupar a 6ª posição no ranking das indústrias
farmacêuticas.

Na década de 1990, administrada pela terceira geração, a
empresa tem sua razão social alterada para Medley S.A.
Indústria Farmacêutica, nome escolhido porque medley
significa mistura, e o portfolio da empresa é composto de
vários produtos, que abrangem as mais diversas classes
terapêuticas. Nessa mesma década inicia-se o processo de
profissionalização da gestão. A companhia investe em parcerias
e, em 1992, faz a primeira parceria para licenciamento de
produtos.

Essa trajetória de sucesso foi conquistada não apenas pela
qualidade de seus serviços e produtos, mas pela certeza de
que o sucesso dos negócios depende de um parceiro
fundamental: seus colaboradores. Pensando nisso, a Medley
investe no bem-estar de seus colaboradores e das comunidades
em seu entorno  o exemplo mais importante dessa política
foi a inauguração, em 1999, da Creche Santa Genebra,
reconhecida e citada pela Municipalidade.

O crescimento da empresa deve-se ao fato de a Medley
acreditar que a credibilidade de uma indústria farmacêutica
está diretamente vinculada à qualidade de seus serviços e
produtos, presente em todas as fases da produção, desde o
desenvolvimento do produto, até a sua distribuição, passando
pelos mais exigentes testes de controle de qualidade. Para
corroborar a adoção dessa filosofia, em 1999 a companhia
tem a qualidade de seus processos reconhecida pela ISO
9001, tornando-se a primeira indústria nacional a obter a
referida certificação.

Ainda em 1999, surgem as primeiras ações de voluntariado.
Em 2000, dando continuidade a essa preocupação com a
gestão de pessoas, a companhia traça como estratégia ser
uma empresa empregadora preferencial e, em 2001, cria o
evento Orgulho de Ser Medley. A Ação Voluntária Medley é
reestruturada e conta com o apoio da direção, mobilizando
grande número de colaboradores em ações sociais
desenvolvidas sob a coordenação do Comitê de Voluntários.
No final de 2001, o trabalho é reconhecido com o prêmio de
Melhor Projeto Social, concedido pela CIESP-Regional
Campinas.

Também em 1999, a Medley realiza o primeiro estudo de
bioequivalência de um medicamento no Brasil, acreditando
e investindo nos genéricos. Em 2000, lança o Captopril,
genérico que leva a empresa ao 24º lugar no ranking das
indústrias farmacêuticas em total de vendas. Em 2001,

Em 2002, participa pela primeira vez da pesquisa do Guia
Exame As Melhores Empresas Para Você Trabalhar e é
classificada entre as 100 melhores, fato que se repete em
2003 e 2004. Nestes dois últimos anos, também figura na
lista das 50 Melhores Empresas Para a Mulher Trabalhar.

Estrutura e gestão
Ênfase no desenvolvimento
Consciente de que o sucesso nos negócios depende de seus
colaboradores, a Medley investe em um sistema de gestão
de pessoas. Em 2004, a empresa também definiu uma política
para integrar a gestão da qualidade, meio ambiente, saúde
e segurança do trabalho.

técnico/administrativo. O processo prevê a avaliação do
funcionário pelo chefe, pares, subordinados e a auto-avaliação.

Gestão de pessoas

Com todo esse empenho e esses resultados, fomos agraciados
por dois anos consecutivos (2003/2004) com o prêmio ABS
(Agência Brasil de Segurança) por termos conseguido diminuir
os índices de acidentes nas duas unidades.

Ser uma empresa empregadora preferencial é a visão que
norteia o trabalho dos Recursos Humanos. A conquista de
diversos prêmios por seu sistema de gestão de pessoas prova
que estamos na direção certa. As oportunidades de
desenvolvimento profissional  treinamentos internos e
externos e cursos de idiomas, entre outras  aparecem como
uma das razões mais citadas pelos colaboradores para
permanecer na empresa.
A Medley conta com três programas principais de
reconhecimento ao funcionário: Programa de Participação
nos Resultados, Premiação por Tempo de Casa e BIS (Programa
para as Boas Idéias e Sugestões). Em 2004, a companhia
ampliou seus canais de diálogo ao criar o Bate-PAC
(Proximidade, Abertura e Confiança), por meio do qual os
funcionários têm a oportunidade de conversar com os
principais dirigentes da empresa, e o programa Família
na Medley, que traz para a fábrica os parentes dos
trabalhadores.
No mesmo ano, a empresa aperfeiçoou
a Avaliação por Competências,
evoluindo para o modelo 360 graus
para os gestores e público

Saúde e segurança
Em busca da adequação à norma britânica OHSAS 18001,
que atesta a excelência em gestão de saúde e segurança do
trabalho (Boas Práticas), a empresa conseguiu reduzir o
número total de acidentes em 2004. Houve mudanças de
critérios no registro dos acidentes com afastamento, o que
explica o aparente aumento do número de eventos desse tipo
 até as ocorrências mais leves passaram a ser notificadas.
Podemos citar, também, como medidas preventivas, as várias
campanhas realizadas durante o ano visando à prevenção
dos acidentes.

Número total de acidentes
Tipo de Acidente

2002

2003

2004

Com afastamento

01

03

07

Sem afastamento

21

21

07

Total

22

24

14

Visando à melhoria da qualidade de vida de
seus funcionários, a Medley oferece
ginástica laboral e massagem
terapêutica, e formou o Coral Vozes
Medley, além de realizar
campanhas de prevenção
ao HIV e ao tabagismo
e vacinação contra
a gripe.
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Gestão da qualidade
Desde 1999, o sistema de gestão da qualidade é certificado
pela ISO 9001. A empresa possui também o certificado Boas
Práticas de Fabricação, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária
(Anvisa), o qual é
obrigatório, principal
mente para indústrias
com produção de
genéricos. Em 2001, foi
o primeiro laboratório
no País a obter a
habilitação da Rede
Brasileira
de
Laboratórios de Saúde
para realizar ensaios de
equivalência
farmacêutica (atestam
que o medicamento
genérico é equivalente
ao seu respectivo me
dicamento de referência, ou seja, contém o mesmo fármaco
na mesma dosagem e forma farmacêutica), que garantem a

confiabilidade e a qualidade de seus medicamentos.
Em 2004, o sistema de gestão da qualidade passou por uma
revisão, resultando um
modelo de gerencia
mento por processos
alinhado ao planeja
mento estratégico da
empresa. O sistema
leva em conta os se
guintes processos:
Gestão de Negócio;
Prospecção de Mer
cado; Gestão de Portfolio; Desenvolver,
Registrar e Manter
Produtos; Atendimento
à Demanda; Fluxo de
Recursos Econômicos
e Financeiros; Infraestrutura e Instalações; Suprir Planta e Mercado; Vender
Conquistando Mercado; e Gestão de Pessoas.

Política da Gestão Integrada
Os princípios da Política da Gestão Integrada foram
definidos em setembro de 2004 e divulgados para os
diretores, gerentes e coordenadores. No ano de 2005,
está prevista a ampla divulgação aos colaboradores.

Atender às expectativas dos clientes, fornecendo
produtos e serviços de qualidade, disponibilizando
canais de informações técnicas e científicas baseadas
em padrões éticos e confiáveis.

As diretrizes da gestão integrada contemplam:
Promover a capacitação técnica e pessoal do
profissional Medley para exercer seus deveres e
responsabilidades, respeitando o meio ambiente,
prevenindo a poluição, seguindo regras de saúde
ocupacional e segurança do trabalho, de forma próativa e preventiva, agregando, assim, qualidade
humana ao nosso produto final.

Zelar para que a correta gestão da qualidade, meio
ambiente, saúde e segurança do trabalho atinja as
finalidades propostas, promovendo um processo de
melhoria contínua e a perpetuação do negócio.

Produzir medicamentos com matérias-primas de
qualidade, obtidas de fornecedores comprometidos
com a qualidade, o meio ambiente, a saúde
ocupacional e a segurança.
Garantir que as condições de fabricação dos nossos
produtos estejam de acordo com as Boas Práticas de
Fabricação, atendendo aos requisitos legais e a outros
associados ao Sistema de Gestão Integrada.
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Públicos estratégicos
Diálogo transparente
A comunicação com as partes interessadas (stakeholders) é fundamental para tornar a atuação da companhia cada vez mais
transparente aos públicos com os quais se relaciona. Fornecer dados e informações para que os parceiros estratégicos tenham
um panorama das atividades da Medley e ouvir suas sugestões, opiniões e críticas constituem ações que auxiliam o processo
de tomada de decisão na empresa e garantem a sustentabilidade do negócio.
A seguir, relatamos alguns de nossos mais importantes programas e ações para aperfeiçoar o diálogo com colaboradores,
clientes, profissionais de saúde e fornecedores.

Empresa

Governo

Organizações
empresariais

Consumidores
finais

Concorrência

Fornecedores

Farmácias e
distribuidoras

Comunidades
locais

Universidades

Acionistas

Funcionários

Mídia

Profissionais
de saúde

Público interno
A Medley destaca-se no setor farmacêutico como uma das
empresas que mais se preocupam com o público interno,
oferecendo oportunidades de crescimento profissional e
aprimoramento pessoal aos seus cerca de 1.300 colaboradores.
A ênfase na melhoria da qualidade de vida do colaborador
está expressa em seus valores, na política de benefícios e na
promoção da diversidade.
O crescimento da companhia relaciona-se diretamente com
a satisfação do público interno. Dentre os benefícios adicionais
oferecidos aos colaboradores efetivos, destacam-se: creche,

assistência médica, convênio odontológico e farmacêutico,
distribuição de medicamentos mediante receituário médico,
cesta básica, seguro de vida, transporte gratuito da casa ao
trabalho para funcionários e filhos que freqüentam a creche,
kit bebê e premiação por tempo de casa.
O resultado desse empenho em reconhecer a importância do
colaborador é um ambiente de trabalho alegre, onde as
pessoas percebem fazer parte do esforço por uma causa
comum: a perpetuação do negócio, garantindo boas condições
de vida a todos.
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Estamos no caminho certo. O segundo estudo de clima orga
nizacional (ECO), realizado em 2004  mostra que houve
melhoria em 10 dos 13 itens avaliados, em relação à primeira
pesquisa (2002)  desses 3 tópicos, dois foram incluídos
apenas em 2004 (reconhecimento e relacionamento com o
chefe). Dentre os 11 itens que constavam na primeira ECO,
constatou-se melhoria nos
seguintes: comunicação,
desenvolvimento de poten
ciais, liderança, mudança,
objetivos, percepção de es
trutura, qualidade de vida no
trabalho, relacionamento,
responsabilidade social e
sistema de recompensas e
benefícios.
Na opinião dos funcionários,
os valores da Medley mais
presentes nas ações cotidia
nas da empresa são: Orgulho
de Ser Medley, Excelência em
Negócios e Ações Res
ponsáveis. A participação dos colaboradores alcançou 74%,
inferior à verificada em 2002 (86,3%), o que incentiva a
companhia a concentrar esforços para aumentar o índice de
adesão.
Por acreditar nas potencialidades das pessoas portadoras de
deficiência (PPDs), a Medley ajuda a promover sua integração
ao mercado de trabalho. Desde 2001, possui um programa
estruturado de inclusão de portadores de deficiência e, em
março de 2005, empregava 39 colaboradores PPDs. Uma
equipe multidisciplinar, composta pelas áreas de Recrutamento
e Seleção, Saúde e Segurança do Trabalho (RH) e pela área
requisitante, avalia o posto de trabalho destinado a esse
profissional para sua melhor adaptação.
A empresa aprimora seus meios de comunicação e disponibiliza
diversos canais ao colaborador, dentre eles os descritos a
seguir.
Vide Bula  boletim interno, com 10 edições anuais,
destinado aos colaboradores. Todo final de ano, o Grupo
de Comunicação realiza pesquisa com os funcionários para
avaliar o grau de satisfação com a publicação e a necessi
dade de melhorias.
Quadros de aviso  espaços fixos para notícias do RH;
saúde, segurança e meio ambiente; lista de aniversariantes;
classificados; e campanhas de solidariedade. São três
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quadros afixados na fábrica de Campinas e um, na unidade
de Sumaré.
Orgulho de Ser Medley  evento anual no qual o presi
dente apresenta os resultados da empresa, seus objetivos
e a conjuntura do mercado farmacêutico. Também há
espaço para palestras de desenvolvimento profissional,
atividades de integração,
motivação e entretenimento.
Em 2004, além da exposição
do presidente, outras atrações
foram a palestra do iatista
Robert Scheidt, atleta patro
cinado pela Medley, o show
de talentos com o apresenta
dor Raul Gil e o show musical
da dupla sertaneja Chitãozinho
e Xororó. O Orgulho de Ser
Medley é o principal evento
interno da empresa e reúne
cerca de 800 funcionários.
ELO (Engajamento da Lide
rança nos Objetivos Medley)
 destinado aos diretores, gerentes e coordenadores, o
evento ocorre três vezes por ano. O ELO é um espaço para
acompanhamento da evolução do cenário farmacêutico e
dos objetivos e resultados da companhia.
Bate-PAC (Proximidade, Abertura e Confiança)  implan
tado no segundo semestre de 2004, o novo canal de
comunicação tem por objetivo aproximar os funcionários
e a Alta Administração. O Bate-PAC já promoveu, em 2004,
cinco encontros com o presidente Jairo Yamamoto e o vicepresidente industrial Jorge Coelho, totalizando a
participação de 68 colaboradores dos níveis administrativo
e operacional.
HelpRep  criado em outubro de 2004, possibilita, por
meio de um telefone 0800, que toda a força de vendas
(44% do quadro de funcionários) tenha um canal de
comunicação direta com a matriz. O serviço tem como
objetivo esclarecer qualquer dúvida e questionamento de
nossos representantes em no máximo 72
horas. Todas as solicitações são encaminhadas para as
áreas afins, que acompanham o processo.
Família na Medley  criado em julho de 2004, o programa
de visita das famílias à empresa levou para a fábrica de
Campinas 92 funcionários e 166 parentes. Ele inclui, além
da visita à fábrica, a apresentação de vídeo institucional,
palestra sobre segurança e primeiros-socorros, brincadeiras
para as crianças e lanche.

Públicos estratégicos

Marketing Esportivo
O comprometimento da Medley com o esporte brasileiro
é antigo e faz parte da história da empresa e de seus
acionistas. Nosso objetivo é usar o marketing esportivo
como mídia alternativa. A maior vantagem da ação é,
certamente, a capacidade de transmitir nossos valores
e a imagem da companhia em um momento em que o
público está mais receptivo. Valores atribuídos ao esporte,
como saúde, conquistas e participação social, além dos
transmitidos pelos atletas, estão diretamente relacionados
à atuação da empresa.

Patrocinamos 10 esportistas ligados ao automobilismo,
iatismo, judô, tênis e natação. Também em 2004, a
empresa passou a patrocinar duas atletas portadoras de
deficiência: a tenista Samanta de Almeida, cadeirante,
e a nadadora Fabiana Sugimori, deficiente visual. A
companhia acredita no potencial dessas atletas. Tudo
indica que está no caminho certo: Fabiana, que nunca
havia obtido patrocínio de empresa alguma, voltou das
Paraolimpíadas de Atenas com uma medalha de ouro e
o recorde mundial nos 50 metros nado livre.

Principais resultados dos atletas Medley
Atleta

Fatos mais importantes em 2004

Xandy Negrão

Título no campeonato Endurance (automobilismo)

Guto Negrão

Título no campeonato Endurance (automobilismo)

Antonio Jorge Neto

Vitória na etapa de Brasília de Stock Car (automobilismo)

Xandinho Negrão

Título sul-americano de Fórmula 3 e título no campeonato Endurance (automobilismo)

Robert Scheidt

Título mundial e medalha de ouro nas Olimpíadas de Atenas (iatismo)

Fabiana Sugimori

Medalha de ouro nas Paraolimpíadas (natação)

Daniel Hernandes

Título de campeão brasileiro (judô)

Samir Salomé

Título de campeão brasileiro e vice-campeonato mundial (judô)
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Creche atrai colaboradores
A creche Santa Genebra, mantida exclusivamente com
recursos da Medley, foi criada para oferecer educação
de qualidade aos filhos de funcionários e, assim,
proporcionar tranqüilidade aos colaboradores. Todos
trabalham melhor sabendo que as crianças são muito
bem cuidadas. Situada no bairro Santa Genebra, a poucos
metros da fábrica de Campinas, atende atualmente cerca
de 150 crianças de até 6 anos, filhos dos colaboradores
(de Campinas e de Sumaré) e de famílias da comunidade
(30% das vagas destinam-se a crianças do bairro). O
custo estimado por criança chegar a aproximadamente
R$ 700,00 por mês.
O trabalho pedagógico é diferenciado e segue a linha
construtivista, oferecendo estímulo e oportunidade para
o desenvolvimento integral. As crianças aprendem e se
divertem com atividades de pintura, poesia, teatro,
música, dança, esportes, passeios, festas, comemorações,

Porcentagem de colaboradores
por tempo de casa
Tempo de casa Medley Dezembro/2004
LEGENDA
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até 5 anos
de 6 a 10 anos
de 11 a 20 anos
de 21 a 30 anos
de 31 a 40 anos

ginástica, culinária, massagem, jogos, pesquisas e
trabalhos em grupo. Os grupos escolhem nomes de
animais que estão em extinção e trabalham com o
conhecimento ecológico e a conscientização sobre o
respeito à natureza.
A instituição possui capacidade de atender a até 180
crianças, que recebem todas as refeições diárias e
acompanhamento de seu desenvolvimento. Os vínculos
familiares se fortalecem: pais e filhos vão juntos no
ônibus da empresa, que transporta gratuitamente os
funcionários desde casa até o local de trabalho. A creche
amplia esses laços ao permitir a entrada dos pais e
manter troca de informações diária sobre as crianças,
assim como ao executar projetos que facilitam o
entendimento da proposta de educação infantil e que
transformam creche e pais em parceiros na formação
dos futuros cidadãos.

7,16%

1,07%

0,26%

15,30%

76,21%

Públicos estratégicos

Porcentagem de colaboradores
homens x mulheres
Homens x Mulheres Medley Dezembro/2004

45,00%

Porcentagem de colaboradores por
faixa etária
Faixa etária Medley Dezembro/2004
0,53%

10,23%

LEGENDA

LEGENDA

28,91%

Homens

até 25 anos
de 26 a 40 anos
de 41 a 60 anos
acima de 61 anos

Mulheres

55,00%

60,33%

Distribuição dos colaboradores, por cargo (em %)
Cargos

Brancos
Fem.
Masc.

Negros
Fem.
Masc.

Mulatos/Pardos
Fem.
Masc.

Orientais
Fem.
Masc.

Gerência

22,2

69,4

-

-

-

5,6

2,8

-

Coordenação

30,7

61,4

-

-

-

1,1

3,4

3,4

Administrativo/ Técnico

49,7

39,7

0,2

0,5

3,6

4,3

1,3

0,7

Operacional

30,4

46,9

0,9

1,9

9,0

10,9

-

-

Custo acumulado de benefícios por categoria*
*Custo total dos benefícios no período: R$ 9.610.905,00.
3.000.000

2.721.495
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Custo per capita de benefícios (em R$)
Per Capita Fábricas

Per Capita Vendas

Per Capita Total

1600

1442

1400
1000
800
600

823
746

676
531

1206

1175

1063
810

702

677

1137
872

766

750

361

351

396

409

769

388

1170
1101

1175

1098

405

433

Out

Nov

226

200

1095
768

737

550

531

400
0

1227

1173

1200

341

357

Dez

Média

70

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Geração de empregos
Número de postos de trabalho no final de 2004: 1.128
Número total de admissões no ano: 217
Número total de demissões no ano: 186
Prestadores de serviço e trabalhadores terceirizados:
84 pessoas (7,45% do total da força de trabalho)
Estagiários: 171

Jul

Ago

Set

Turnover
Taxas
Turnover observado
no período*

2002

1,26

2003

0,87

2004

1,24

*Turnover: número de empregados desligados / número total
de empregados.

Educação e treinamento
A Medley investe na capacitação de seus profissionais, promovendo treinamentos internos e externos de acordo
com as necessidades dos colaboradores. Em 2004, destinaram-se R$ 851.419,00 em cursos e, em 2003, esse valor
foi de R$ 869.785,00.

Investimentos em educação e treinamento (em %)
2002

2003

2004

Percentual de investimentos em educação e treinamento em relação à receita total

0,33

0,28

0,21

Percentual de investimentos em educação e treinamento em relação ao total de despesas
operacionais

0,69

0,55

0,49

Percentual de investimentos em educação e treinamento em relação ao total de gastos
com pessoal

1,66

1,51

1,24

Investimentos
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Públicos estratégicos

Clientes
O respeito ao cliente constitui uma das diretrizes da Medley.
A satisfação de consumidores, profissionais de saúde, redes
de farmácia e distribuidoras está intimamente relacionada
com nosso principal objetivo social: promover a saúde e o
bem-estar do ser humano.
A companhia mantém uma central telefônica gratuita  o
Serviço de Informações Medley (SIM)  como o mais importante

canal de diálogo com o cliente. Em 2004, a equipe de
farmacêuticos do SIM recebeu mais de 43 mil ligações,
correspondendo a 63.838 manifestações. Muitos clientes, em
uma única ligação, pedem informações, fazem solicitações,
apresentam críticas e reclamações, caracterizando diferentes
tipos de manifestações. No ano de 2004, foram registradas
982 reclamações, que mereceram prontamente nossa atenção
e esforço para solucionar os problemas apontados.

Números do SIM
2002

2003

2004

Total de manifestações atendidas pelo SIM

46.834

50.293

63.838

Percentual de reclamações em relação ao total de ligações atendidas pelo SIM

1,43%

1,62%

1,53%

0

0

0

0,5 minuto

0,5 minuto

0,5 minuto

Percentual de reclamações não atendidas pelo SIM
Tempo médio de espera no telefone do SIM até o início do atendimento (minutos)

Contatos de clientes pelo Sistema de Informações Medley
LEGENDA

Informações
Solicitação

3,30%

2,84% 1,53% 0,37%

0,20%

8,58%

Outros
Crítica

12,47%

Farmacovigilância
Troca de medicamentos
Elogio/Agradecimento
Sugestão

Em novembro de 2004, a Medley encomendou uma pesquisa
qualitativa e quantitativa com os clientes para entender melhor
como esse público enxerga a empresa e seus produtos.
Realizada pela T&T Inteligência em Marketing, a pesquisa
ouviu os públicos estratégicos da companhia  médicos,
consumidores e gestores e balconistas de farmácia  em São
Paulo, no Rio de Janeiro e em Recife.
De acordo com os entrevistados, o preço é o principal fator
de decisão de compra do medicamento genérico (65% de
menções), seguido por indicação do médico (40%) e qualidade
(22%). Nas três capitais, médicos, consumidores e profissionais

70,67%

do varejo manifestaram interesse em receber mais informações
sobre medicamentos genéricos.
A análise revelou pontos fortes e fracos, e as estratégias para
2005 foram alinhadas a partir das conclusões do estudo. A
pesquisa destaca algumas ações para incrementar o mercado
de genéricos e ampliar a comunicação da empresa com seus
públicos avaliados:
investir na qualificação dos representantes de vendas;
promover visitas dos médicos e dos gestores de farmácias
aos laboratórios;
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divulgar artigos na mídia especializada;
investir em pesquisa científica;
desenvolver material impresso explicativo;
realizar merchandising de cunho informativo nos pontos
de vendas, respaldado pelo preparo adequado dos
comerciários;
conquistar a confiança dos médicos.

15 mil farmácias e 63.321 médicos de oito especialidades
(clínica geral, cardiologia, dermatologia, gastroenterologia,
ginecologia, pediatria e endocrinologia), em todos os Estados
brasileiros. Nosso Departamento Médico está à disposição
desses profissionais para esclarecer dúvidas técnico-científicas
sobre os produtos, por meio de contatos telefônicos, cartas
ou pesquisa bibliográfica. Além disso, existe um Sistema de
Farmacovigilância que monitora e armazena os dados
referentes à eficácia e à segurança de todos os medicamentos
comercializados. No ano de 2004, a Farmacovigilância recebeu
1.819 relatos.

Distribuidoras e redes de farmácia
Aprofundar os conhecimentos dos clientes em gestão,
concorrência e mercado e desenvolver habilidades técnicas
em vendas e administração constituem alguns dos objetivos
do programa Treinamento e Consultoria para Clientes Especiais,
implantado em 2003, sob o antigo nome Escola de Negócios.
Em 2004, cerca de 4 mil pequenos proprietários, balconistas,
vendedores e farmacêuticos de todas as regiões do País
receberam aproximadamente 780 horas de treinamento e
assistiram a palestras sobre tendências do mercado
farmacêutico, gestão inovadora, liderança e motivação de
equipe, entre outros temas. Em 2005, 2 mil médicos de São
Paulo e do Rio de Janeiro serão os mais novos beneficiados
do programa de transferência de know-how comercial da
Medley. A companhia é vista por seus parceiros como uma
empresa que participa ativamente e contribui de maneira
significativa para o sucesso do negócio do cliente.

Profissionais de saúde
Os médicos, farmacêuticos e demais profissionais de saúde
são considerados parceiros estratégicos para o negócio. Nossos
representantes de vendas visitam, todos os meses, cerca de

A empresa participa de congressos médicos e está
desenvolvendo uma área de pesquisa clínica, envolvendo
centros universitários de excelência em todo o país. Possui
também duas publicações próprias: Doutor S/A, revista
trimestral distribuída a todos os médicos cadastrados, e
Almanaque Genéricos, dirigida principalmente aos
farmacêuticos.

Programa Pesus
Servir como elo no relacionamento entre o médico e o
paciente constitui, sem dúvida, uma de nossas tarefas,
sempre de forma ética e abrangente. Para atender a esse
propósito, a companhia criou em 2000 o programa Pesus:
por meio de um 0800, realiza-se um trabalho voltado a
auxiliar o médico na tarefa de orientar pacientes obesos
sobre dietas, atividade física e no apoio psicológico.
Ao longo desses quatro anos, o trabalho é desenvolvido
por uma equipe multidisciplinar, composta por
nutricionistas, psicólogo e preparador físico. Eles atuam
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como suporte à classe médica, fornecendo orientações
ao paciente e buscando esclarecer eventuais dúvidas
quanto à melhor forma de se obterem resultados ainda
mais positivos no tratamento.
Procurar manter-se como uma extensão no cuidado e
acompanhamento do paciente fora do consultório é o
que inspira a Medley a oferecer à classe médica o
programa Pesus. Nosso principal objetivo é informar e
orientar pacientes, independentemente da adoção de
medicamentos Medley.

Públicos estratégicos

Principais números do Pesus
2002

2003

2004

Total

Pacientes inscritos

15.352

10.730

10.313

36.395

Médicos inscritos

2.753

1.690

1.910

6.353

Ligações recebidas

3.355

642

9.097

13.094

Ligações feitas (contatos)

26.551

22.035

9.874

58.460

Materiais enviados a pacientes

66.087

41.980

24.490

132.557

Prontuários enviados a médicos

24.201

17.155

7.298

48.654

Fornecedores
A sustentabilidade das 280 médias e grandes empresas que
fornecem materiais produtivos à Medley é essencial para
garantir o padrão de qualidade de nossos medicamentos.
Assim, selecionamos nossos fornecedores com base não
apenas na qualidade e no preço dos produtos, mas também
no cumprimento de normas ambientais e de saúde e segurança
do trabalho  sugerimos inclusive a adoção de políticas
estruturadas de proteção ao meio ambiente. A companhia
dialoga com essas empresas durante visitas, em feiras ou por
meio de envio de e-mails, de contatos telefônicos e de catálogos.
Além disso, desenvolve programas de auditoria para
monitorá-las.

Desenvolver as potencialidades de parceiros é uma
característica própria à Medley. Seguindo essa linha, a
companhia tem investido, nos últimos dois anos, na capacitação
de empresas para que obtenham condições técnicas de
fornecer produtos à indústria farmacêutica. Em 2004, o Setor
de Garantia da Qualidade orientou dois fornecedores: um de
bisnaga de alumínio e outro de aplicador vaginal. Realizouse uma auditoria para identificar pontos falhos e sugerir
melhorias nas instalações e nas condições de trabalho dos
funcionários das empresas. Numa próxima etapa, uma delas
será convidada a conhecer a produção e o controle de
qualidade utilizados na fábrica da Medley em Campinas.

"A assessoria da Medley foi fundamental para aprimorar nosso negócio. Acreditávamos
que a Milfra estava atualizada e tinha condições técnicas de fornecer material a
todos os grandes laboratórios farmacêuticos, mas a Medley apontou as melhorias
necessárias para alcançarmos esse objetivo. Aprendemos muito com a série de críticas
e sugestões. Construímos um almoxarifado separado da fábrica, instalamos ar-condicionado,
pois o ambiente era quente e inapropriado, orientamos nossos funcionários a trocar de roupa
antes de começar a produção, recobrimos a fábrica com PVC. Em oito meses, fizemos todas as modificações.
No ano seguinte [2005], começamos a fornecer aplicadores vaginais para a Medley e fomos aprovados por outras
indústrias, o que aumentará nossa cartela de clientes. Graças à Medley, hoje estamos preparados para fornecer
produtos a todo o mercado farmacêutico."
Diretor-presidente da Milfra, de Jaguariúna (SP).
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Ações de interesse
da comunidade
Apoio ao voluntariado
O envolvimento da empresa com a comunidade do entorno
teve início em 1999, com a fundação da Creche Santa Genebra,
que atende gratuitamente filhos de funcionários e crianças
que moram na região. No mesmo ano, de maneira pontual,
alguns colaboradores realizaram iniciativas voluntárias junto
aos habitantes locais.
Dois anos mais tarde, criou-se um programa estruturado de
incentivo ao voluntariado: a Ação Voluntária Medley. Um
comitê formado por 22
funcionários de diferentes
áreas da companhia
seleciona as entidades
parceiras, avalia suas
necessidades em conjunto
com os gestores das
instituições e faz o
acompanhamento das
ações desenvolvidas.
Atualmente, seis entidades
dos bairros Santa Genebra,
em Campinas, e Matão, em
Sumaré  onde estão
localizadas as duas fábricas
da Medley , recebem
apoio.
Com o suporte da Alta
Administração, o comitê
tem autonomia para
planejar as ações e
coordenar o orçamento. A
empresa cede o espaço
físico para a realização de
feiras com renda parcialmente revertida para as entidades
sociais e permite aos funcionários do comitê usar até seis
horas mensais do expediente para organização e planejamento
das atividades da Ação Voluntária.
A venda de material reciclável cedido pela Medley constitui
outra fonte de recurso para projetos sociais. Em 2004, a
empresa investiu R$ 64.739,64 em ações na comunidade.
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Desse valor, R$ 7.533,15 destinaram-se à infra-estrutura e ao
desenvolvimento do Programa de Voluntariado, e o restante
foi investido nas instituições parceiras (confira quadro abaixo).
A Medley acredita nas parcerias. O comitê promove anualmente
campanhas na empresa, para doações de material escolar,
livros, roupas e brinquedos, além de dois grandes eventos de
integração de todas as entidades e voluntários  a festa junina
solidária e o natal solidário, nos quais investiu R$ 16.322,24.

Todos os setores da empresa e diversos fornecedores  que
voluntariamente doam recursos e serviços  se envolvem nas
iniciativas.
Em 2004, a Ação Voluntária Medley participou de uma
caminhada com mais nove empresas da região de Campinas,
com o objetivo de divulgar e mobilizar a comunidade para
atingir as oito Metas do Milênio. A companhia foi responsável

pela divulgação da sexta meta: combater a Aids, a malária e
outras doenças.
As atividades de voluntariado, além de ajudar os habitantes
do entorno da fábrica, melhoraram o relacionamento entre
os funcionários dos diferentes setores  atualmente, 6% dos
colaboradores se envolvem no trabalho voluntário. A imagem
da Medley na comunidade local foi fortalecida, o que se
percebe pelo aumento do número de pessoas interessadas
em ingressar na companhia e que mencionam conhecer os
projetos sociais.

Investimentos sociais
Valores
Percentual do faturamento bruto destinado à totalidade de suas ações
sociais (não incluídos benefícios trabalhistas)

2004
0,49%
(R$ 1.934.168,73)

Do total destinado à área social, a porcentagem correspondente a
doações em produtos e serviços

7,33%
(R$ 141.750,00)

Do total destinado à área social, a porcentagem correspondente a
doações em espécie

92,67%
(R$ 1.792.394,16)

Organizações apoiadas pela Medley
Nome: Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente (CMPCA)
Administração: Prefeitura Municipal de Campinas
Descrição: apoio a crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos.
Realização: reforma nas instalações da entidade, distribuição de medicamentos, passeios, presentes, apresentações
de teatro e festa no Dia das Crianças.
Investimentos: R$ 7.230,01.
Pessoas beneficiadas: 65
Nome: Casa dos Idosos e das Idosas
Administração: Prefeitura Municipal de Campinas
Descrição: presta assistência a idosos e idosas,
atendendo-os em suas necessidades básicas,
resgatando sua auto-estima e garantindo o
direito à cidadania.
Realização: distribuição de medicamentos e
presentes, e passeios.
Investimentos: R$ 3.376,30.
Pessoas beneficiadas: 12.
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Nome: Grupo da Amizade
Administração: Prefeitura Municipal de Campinas
Descrição: atendimento a portadores do HIV.
Realização: doação do prato protéico, distribuição de medicamentos, matéria-prima para fabricação de velas
artesanais, passeios, palestras, dinâmicas visando à auto-estima, presentes e confraternizações.
Investimentos: R$ 7.822,86.
Pessoas beneficiadas: 25.
Nome: Abrigo Renascer
Administração: Prefeitura Municipal de Campinas
Descrição: apoio a pacientes psiquiátricos.
Realização: doação de móveis e utensílios, presentes, passeios e apresentações de teatro.
Investimentos: R$ 3.900,72.
Pessoas beneficiadas: 25.
Nome: Escola Estadual Adalberto Prado e Silva
Administração: Governo Estadual de São Paulo
Descrição: instituição de ensino público.
Realização: construção da praça de alimentação, com 12 mesas e 96 bancos, educação ambiental no Dia Mundial
da Água, gincana do Meio Ambiente e comemoração do Dia da Árvore com o jardim dos quatro sentidos.
Investimentos: R$ 8.854,10.
Pessoas beneficiadas: 950.
Nome: Escola de Música Som & Ação
Administração: Projeto social de empresa privada
Descrição: proporciona a crianças carentes oportunidade de conhecerem um instrumento musical.
Realização: pagamento de mensalidades de alunos de baixa renda, compra de presentes e financiamento da
formatura.
Investimentos: R$ 6.622,75.
Pessoas beneficiadas: 31 crianças.
Nome: Escola Municipal de Educação Infantil Jd. Lúcia
Administração: Prefeitura Municipal de Sumaré
Descrição: subsidiar recursos para que a escola desenvolva projetos com o objetivo de ser auto-sustentável e
colaborar em ações que integrem a comunidade à escola.
Realização: doação de máquina de costura, tecidos, aviamentos e material para biscuit, utilizados na confecção
de artesanatos que geram recursos financeiros revertidos em bens para a própria escola. Doação de sementes
para a horta que complementa a merenda escolar e auxilia na conscientização nutricional dos alunos.
Investimentos: R$ 1.687,51.
Pessoas beneficiadas: 500 crianças.
Nome: Associação de Pais e Amigos da Criança com Câncer e Hemopatias de Campinas (APACC)
Administração: Organização Não-Governamental
Descrição: apoio a crianças com câncer e outras doenças.
Realização: apoio ao Mc Dia Feliz por meio do patrocínio de 500 bonés e 500 camisetas, e venda desses itens e
vales-lanche para funcionários, revertida para a associação.
Investimentos: R$ 4.500 (bonés e camisetas) e R$ 1.570 (vendas).
Pessoas beneficiadas: 72 crianças, em média.
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Iniciativas de preservação
do meio ambiente
Postura responsável
O compromisso com a preservação da natureza está expresso
em nossos valores. Ao investir em melhorias que minimizem
o impacto de suas atividades e ao promover campanhas de
educação ambiental para o público interno e para a
comunidade, a Medley demonstra na prática sua preocupação
com o meio ambiente.

da Água, em março, a companhia realizou shows e distribuiu
folders. O tema foi trabalhado em sala de aula e envolveu
cerca de 1 mil estudantes. Na Semana do Meio Ambiente, em
junho, a Medley promoveu uma gincana, com jogos e
brincadeiras. Segundo os professores, os assuntos discutidos
foram assimilados com mais facilidade depois da atividade
lúdica.

A destinação alternativa dos resíduos para fornos de coprocessamento, implantada em 2004, foi uma das iniciativas
para a preservação do meio ambiente realizadas pela
companhia. Além dessa ação, destacam-se os programas de
reciclagem, de reuso de água  a água resultante da lavagem
de ampolas na fábrica de Sumaré, por exemplo, irriga os
jardins, assim como parte do efluente tratado  e de redução
de equipamentos que utilizam CFC (gás que destrói a camada
de ozônio).
Para conscientizar os colaboradores sobre a importância da
preservação ambiental, aproveitamos datas comemorativas,
como o Dia Mundial da Água, o Dia da Árvore e a Semana
do Meio Ambiente, para promover a reflexão sobre esses
recursos naturais. Nessas ocasiões, realizam-se algumas ações
para a conscientização, entre elas: entregamos folhetos,
distribuímos sementes e sacos para lixo, colocamos mensagens
nos protetores de tela dos computadores e nos quadros de
aviso e promovemos campanhas de reciclagem.
O trabalho envolve também a comunidade. No Dia Mundial

Em abril de 2004, realizou-se, na Escola Estadual Adalberto
Prado e Silva, em Campinas, a primeira etapa do programa
de Educação Ambiental, com o treinamento "Recicla, Escola!".
O programa de coleta seletiva prevê que os alunos separem
o lixo reciclável em casa e depositem nas lixeiras instaladas
na escola. A renda destina-se a melhorias para a própria
escola.

Investimentos na preservação ambiental
Coleta de lixo: R$ 27.492,46
Melhoria nos edifícios e instalações: R$ 3.034,35
Campanhas de educação ambiental: R$ 1.709,70
Manutenção de máquinas e equipamentos: R$ 3.187,18
Material de laboratório (reagentes para testes e controle
dos efluentes): R$ 11.237,17
Suprimentos (reagentes para tratamento de efluentes):
R$ 3.798,38

Higiene e Limpeza (limpeza das caixas/canaletas):
R$ 310,00
Despesas legais (licenças e taxas ambientais): 13.390,71
Disposição de resíduos: R$ 13.025,29
Total: R$ 77.185,24
Porcentagem dos investimentos em relação ao
faturamento da empresa: 0,014%
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Metas e desafios
Em busca do crescimento sustentável
Manter-se entre as melhores empresas para se trabalhar
no Brasil.
Obter a certificação ISO 14001, concedida pela
Internacional Organization for Standardization, que atesta
a excelência da gestão em meio ambiente.
Adequar-se aos critérios da OHSAS 18001, que reconhece
a qualidade da gestão em saúde e segurança do trabalho.
Integrar o sistema de gestão da qualidade, do meio
ambiente e de saúde e segurança do trabalho.
Pesquisar e desenvolver novos produtos, com associação
de moléculas em uma mesma embalagem, o que resultaria
na melhoria do acesso a medicamentos.
Capacitar médicos por meio do Programa de Treinamento
e Consultoria para Clientes Especiais.
Reafirmamos aqui nosso compromisso com colaboradores,
acionistas, comunidade, clientes e fornecedores. Todos os
nossos objetivos têm como ponto de sustentação o constante
aprimoramento da gestão para a sustentabilidade do negócio.
Aumentar a participação no mercado farmacêutico brasileiro,
saltando da 6ª para a 5ª posição em faturamento no ranking
do setor, e conquistar novos mercados na América Latina e
em países da Europa estão entre nossos planos.
As principais metas e desafios para 2005 são descritos a
seguir.
Criar uma política de responsabilidade social corporativa.
Estabelecer novos critérios para doações.
Reavaliar a visão, a missão e valores da Ação Voluntária
Medley, buscando monitorar os projetos sociais.
Aumentar a participação de funcionários nas ações
voluntárias.
Construir novo prédio (ampliação da unidade Santa
Genebra).
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Ampliar o apoio a atletas, proporcionando melhores
condições de treino para realizar conquistas mais
importantes.

Desempenho econômico
Demonstração do Valor Adicionado  DVA
Geração e distribuição de riqueza
Geração de riqueza
2002

2003

2004

(A) Receita Bruta

289.955.404

307.531.747

397.091.614

(B) Bens e serviços adquiridos de terceiros

157.908.548

177.704.953

242.044.499

(C) Valor adicionado bruto (A - B)

132.046.856

129.826.794

155.047.115

(D) Retenções (depreciação, amortização, exaustão)

(3.479.183)

(5.932.371)

(7.337.891)

(E) Valor adicionado líquido (C - D)

128.567.673

123.894.423

147.709.224

2.490.672

9.069.817

4.160.255

131.058.348

132.964.240

151.869.479

2002

2003

2004

GOVERNO

(47.612.965)

(44.108.662)

(54.396.839)

Impostos, expurgados os subsídios (isenções)

(47.612.965)

(44.108.662)

(54.396.839)

COLABORADORES

(49.688.441)

(55.590.542)

(65.346.356)

Salários

(30.597.326)

(34.576.445)

(40.344.750)

Encargos previdenciários

(11.697.282)

(13.248.573)

(15.820.866)

-

-

-

Benefícios

(6.268.678)

( 6.974.414)

( 7.867.302)

Participação nos resultados

(1.125.155)

(791.110)

( 1.313.438)

FINANCIADORES

(26.513.312)

(32.083.420)

(26.387.781)

Remuneração de capital de terceiros

(26.513.312)

(32.083.420)

(26.387.781)

ACIONISTAS

-

-

-

Juros sobre capital próprio e dividendos

-

-

-

7.243.630

1.181.616

5.738.503

(F) Transferências
Resultado da equivalência patrimonial
Resultado de participações societárias
Receitas financeiras
(G) Valor Adicionado a Distribuir (E + F)

Distribuição de riqueza
Distribuição por Stakeholders

Previdência privada

Lucros retidos/prejuízo do exercício
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Carta dos auditores
Carta-relatório dos auditores independentes
sobre o Relatório de Responsabilidade Social
Corporativa 2004 da Medley S.A. Indústria
Farmacêutica
1 Efetuamos a auditoria de revisão especial das informações contidas no Relatório de Responsabilidade Social
Corporativa 2004 da Medley S.A. Indústria Farmacêutica. A preparação desse relatório é de responsabilidade da administração
da Medley. O objetivo dos nossos trabalhos foi o de certificar que as informações contidas no Relatório de Responsabilidade
Social Corporativa, referente ao exercício social de 2004, estão suportadas pelos sistemas de informações e comunicações
internas e externas e estão apresentadas de forma adequada em todos os seus aspectos relevantes.
2 Nossos trabalhos foram efetuados objetivando suportar a emissão de nossa carta-relatório, incluindo os seguintes
procedimentos:
a) levantamento e coleta de dados, visando a entender como funcionam os ciclos operacionais da Medley;
b) planejamento dos trabalhos, considerando a relevância e o volume das informações, apresentadas no mesmo relatório,
bem como os sistemas e processos utilizados na obtenção dessas informações;
c) reuniões e entrevistas com os gestores responsáveis pela elaboração das informações;
d) conferência do parecer dos auditores independentes com os respectivos balanços patrimoniais dos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2002, 2003 e 2004, auditados pela Simionato Auditores Independentes, e checagem de todos os
dados contábeis e econômico-financeiros contidos no Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2004
com o relatório dos auditores independentes;
e) teste de indagação e observação (por amostragem) para as principais ações e projetos sociais realizados;
f) certificação de todos os dados mensuráveis econômico-financeiros, ambientais, sociais e operacionais;
g) indagações e entrevistas junto aos responsáveis sobre as principais ações sociais realizadas no período;
h) conferência dos cálculos matemáticos e financeiros;
i) testes alternativos (por amostragem), com o intuito de efetuar a auditoria para a certificação do Relatório de
Responsabilidade Social Corporativa 2004;
j) teste documental (por amostragem) para as principais informações contidas no Relatório de Responsabilidade
Social Corporativa 2004 e conhecimento dos sistemas e processos utilizados na obtenção e apuração das informações
divulgadas no Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2004 da Medley e
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k) constatação em base de testes de evidências e dos registros que suportam as informações constantes nas seções:
Introdução, Mensagem da Direção, Missão, Visão e Valores, Histórico, Estrutura e Gestão, Públicos Estratégicos, Ações de
Interesse da Comunidade, Iniciativas de Preservação do Meio Ambiente, Metas e Desafios e Desempenho Econômico.
3 Nossos trabalhos foram limitados à certificação das informações contidas no Relatório de Responsabilidade Social
Corporativa 2004 da Medley S.A. Indústria Farmacêutica, não incluindo qualquer análise de avaliação das políticas e
práticas de responsabilidade social adotadas pela empresa, bem como não efetuamos revisão do sistema de controles internos
e sistemas operacionais, contábeis e financeiros da empresa. Nosso trabalho não teve como objetivo a validação do ambiente
de segurança desses sistemas, sendo que nosso principal objetivo foi verificar se as informações contidas nesses sistemas
correspondiam aos dados constantes no relatório. Os procedimentos adotados não representam um exame de acordo com
as normas de auditoria independente das demonstrações contábeis, para o qual emitiríamos opinião por meio de parecer.
Entretanto, utilizamos procedimentos alternativos de auditoria, que nos permitiram concluir a respeito das informações
contidas no referido relatório, conforme parágrafo 5.
4 As informações financeiras e contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2002, 2003 e 2004,
apresentadas para fins comparativos e de comentários, foram examinadas por outros auditores independentes.
5 Com base nos procedimentos descritos anteriormente e de acordo com as limitações descritas no parágrafo 3, certificamos
que as informações contidas no Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2004 da Medley S.A. Indústria
Farmacêutica, referentes ao exercício social de 2004, estão apresentadas de forma adequada em todos os aspectos relevantes.
Nosso relatório em sua versão final não apresenta ressalvas e sua versão integral com sugestões e recomendações para
melhorias encontra-se em poder da administração da Medley.

Campinas, 22 de junho de 2005

Mauro de Almeida Ambrósio
Sócio-Contador
CRC 1SP199692/O-5
Trevisan Auditores Independentes
CRC 2SP013439/O-5

25

RELATÓRIO DE

RESPONSABILIDADE

SOCIAL
CORPORATIVA

2004

Direção Editorial
Roberto Mangabeira

Vice-Presidente Administrativo-financeiro

Edição e Coordenação
Fernanda Negrão
Gisela Negrão

Coordenação Editorial, Apuração e
Redação

Expediente

Report  Relatórios Sociais

Direção de Arte, Projeto Gráfico e
Edição de Arte
Think4

Revisão

Assertiva Comunicação

Fotos

Marco Flávio

Gráfica, Fotolito e Impressão
HRosa Serviços Gráficos e Editora Ltda.

Tiragem

70.000 exemplares

Papel

Reciclato

Endereço

Rua Macedo Costa, 55
Jardim Santa Genebra
CEP 13080-180  Campinas  SP

Endereço da versão eletrônica
www.medley.com.br

Agradecemos a todas as pessoas que cooperaram
para a realização deste relatório.

www.medley.com.br

