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MENSAGEM DA
PRESIDÊNCIA
O Instituto Profarma é fruto do inconformado
Manoel Birmarcker, base e inspiração do Grupo
Profarma, que sempre se preocupou em assistir
crianças em situação de vulnerabilidade social e
contribuiu com suas famílias para que tivessem
acesso a saúde e educação.
“Nascemos” oficialmente em 2006, e
adotamos o lema “Solidariedade, nosso melhor
remédio”. A primeira campanha lançada foi
a do Transporte Solidário, através da qual
conseguimos viabilizar uma Kombi 0Km para
o transporte das crianças da Casa de Apoio a
Criança com Câncer São Vicente de Paulo para
tratamento no INCA.

Também vale ressaltar a satisfação imensa de
ter ao nosso lado parceiros que nos apoiam em
momentos tão importantes como esse.
Mesmo com todo o cenário desafiador que
tivemos em 2020, nós realizamos muito em
favor de milhares de famílias.

Desde então, estamos há quase 15 anos
trabalhando para atingir nosso maior desejo
que é atuar de forma solidária e multiplicadora
de responsabilidade social, incentivando
continuamente ações economicamente viáveis,
ecologicamente corretas, socialmente justas e
culturalmente diversas.

Para nós é uma alegria poder compartilhar
cada detalhe de todo o cuidado, carinho
e empatia que tivemos em momentos tão
adversos. Sabemos da importância de sermos
protagonistas e também de se dar o primeiro
passo para as realizações.

Em 2019, celebramos com o UNICEF uma
parceria que nos enche de orgulho, pois
sabemos que estamos fazendo a diferença
na vida de mais de 25 milhões de crianças e
adolescentes no Brasil.

Muito obrigada a cada um de vocês que esteve
conosco! Que possamos, juntos, realizar cada
vez mais nos próximos anos.
Sejam bem-vindos ao nosso Relatório Anual
de 2020.

Tínhamos feito muitos planos para 2020
– entretanto, fomos impactados pela
pandemia. Era o momento de tomar decisões
e principalmente agir rapidamente. Criamos
projetos, intensificamos ações existentes, nos
reinventamos no ambiente virtual. Contamos
com apoio de nosso voluntariado, nossos
Embaixadores do Bem, programa que cresceu
consideravelmente durante o ano.

Deborah Birmarcker
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NOSSO MASCOTE
PROFINHO
Em 2007, criamos o nosso mascote, com a intenção de aproximar as crianças assistidas por nós
das ações que realizamos.
O Profinho, além de simpático é carismático, tem corpo que lembra uma cápsula, sua cabeça é
um comprimido e seus braços representam carinho, ternura e acolhimento por onde passamos.
Em nossas campanhas ele se veste de uma maneira especial, para comunicar de forma lúdica o
propósito de cada ação.

VAMOS JUNTOS

MOVIDOS
POR MAIS

SOLIDARIEDADE
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Deborah Birmarcker e criança assistida
pela CACCSVP - Casa de Apoio à Criança
com Câncer São Vicente de Paulo.
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Sabendo que pequenas ações de
sustentabilidade ajudam a cuidar melhor do
nosso planeta, também fizemos a doação de
130 árvores.

APRESENTAÇÃO
Planejamos o ano de 2020 com muito carinho.
Tínhamos em mente manter nossas ações fixas
e desenvolver novos projetos. Já no início do
ano, fizemos nossa campanha “Volta às aulas”,
com a doação de 250 kits de material escolar
para as crianças de 5 a 10 anos.

Fomos reconhecidos por nossa parceria em
canais globais do Fundo das Nações Unidas. E
também em 2020, chegamos ao marco de 1,5
milhão de reais arrecadados em microdoações
nos checkouts de nossas lojas.

Na sequência da nossa programação,
realizamos a nossa tradicional campanha “Doe
leite. Alimente a esperança”, que visa assistir
crianças com fibrose cística e que necessitam
de um aporte maior de proteína. A proposta
era assistir a instituições de 12 estados. A
campanha mobilizou um público grande e
atingiu uma arrecadação de 3,5 toneladas,
superando os anos anteriores.

No Mês das Crianças, doamos 2 kits
superespeciais: o primeiro foi em parceria
com a Cimed, com o multivitamínico Lavitan
e produtos dos personagens Patati Patatá,
beneficiando 400 crianças. Um segundo kit,
com itens de higiene pessoal e balas, foi
montado com ajuda de outros parceiros,
como Bayer, Carta Fabril, Fini, Granado,
Johnson&Johnson, Mamypoko, Valda.

E, então, nós nunca poderíamos imaginar
que uma pandemia pudesse chegar e virar o
mundo de cabeça pra baixo. Providencialmente,
estávamos começando a entregar as doações
de leite e, assim, foi possível atender, além das
12 instituições iniciais, a outras cinco.

Durante o ano, nosso programa de voluntariado
na Companhia continuou em expansão. Hoje
já contamos com mais de 100 Embaixadores
do Bem.

INSTITUTO
NA PANDEMIA

Realizamos a doação de oito postes
sustentáveis com o projeto Litro de Luz para
duas aldeias indígenas em Florianópolis, que
tiveram seus postes derrubados pelo ciclone
que passou pela região.

Tínhamos certeza de que era preciso agir com
rapidez. Assim, decidimos ampliar o número de
instituições que assistíamos no Rio de Janeiro e
pôr em prática algumas ações adicionais:
• Doamos 7.500 frascos de álcool em gel
para hospitais;
• Doamos mais de 16.000 itens de
higiene pessoal;
• Dobramos as doações mensais de cestas
básicas às instituições assistidas;
• Montamos mais de 2.000 kits de higiene
pessoal com nossos parceiros;

Encerramos 2020 com chave de ouro: nossa
Gincana Solidária arrecadou mil brinquedos,
mais de 9 toneladas de alimentos, além de 10
mil guloseimas e 400 kits de higiene pessoal
doados por nossos apoiadores. No total, 23
instituições foram assistidas e impactamos mais
de 4 mil pessoas.
Ao longo do ano, entendemos que pandemia
trouxe à tona assuntos que precisam ser
cuidadosamente acompanhados, e nós
sabemos que a chave para a recuperação é a
busca de uma convivência solidária.

Nossa campanha de inverno arrecadou 760
cobertores de microfibra, que também foram
entregues em 16 localidades do Rio e
Grande Rio.
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“Quero agradecer as doações

O IPRS – Instituto Profarma de
Responsabilidade Social não mede esforços
quando o assunto é minimizar os impactos das
desigualdades sociais.

que vieram do Instituto
Profarma. Essas doações serão
de grande valia [...]. Estamos
atendendo cerca de três
mil famílias da comunidade
da Chatuba, famílias que
estão passando por muitas
dificuldades, que já vivem em
miséria e pobreza extrema.”

Desde o início da pandemia, trabalhamos
incansavelmente para dar mais apoio às
instituições que assistimos e contribuir para
a saúde de outras tantas famílias que se
encontram em vulnerabilidade social no
Rio de Janeiro.

Bianca Simãozinho
Instituto Mundo Novo

Em 2020 doamos:

33.800 toneladas
de alimentos

3.000 kits
de higiene

7.500 unidades
de álcool em gel

4.000 unidades de
suplemento alimentar

‘‘

Para o enfrentamento da pandemia

montamos kits de higiene para serem

16.000 itens
de higiene pessoal

doados a centenas de famílias que

1.000 pares
de luva

já assistíamos e apoiamos também
outras famílias que se encontram
em vulnerabilidade social no Rio de
Janeiro e no Distrito Federal.

”

Deborah Birmarcker
6.000 máscaras
de tecido

773 unidades
de polivitamínicos
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Suplementos alimentares e kits de higiene - CCDIA.

Kit de higiene - CCDIA.
Kit de higiene distribuído durante a pandemia.

Distribuição de 7.500 unidades de álcool em gel Doação de shampoo - Instituto Mundo Novo.

Distribuição de máscaras e itens de higiene ACAMRJ.

Criança assistida pelo IACEV - Instituição de
Apoio à Criança Especial Vitória.

IFF - Instituto Fernandes Figueira, HUAP - Hospital
Universitário Antônio Pedro e Abrace-DF.
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CAMPANHAS
FIXAS
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DISTRIBUINDO
SOLIDARIEDADE
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CAMPANHA
VOLTA ÀS AULAS
Durante o período de volta às aulas, realizamos
a campanha “Volta às aulas. Contribua com
a educação”, voltada para as crianças de
instituições assistidas pelo Instituto Profarma.
Nessa campanha, distribuímos kits escolares
com mochilas, cadernos, canetinhas, lápis de
cor, gizes de cera, réguas, lápis, borrachas e
apontadores para um total de 250 crianças.
As instituições beneficiadas foram: INPAR Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, ACAMRJ
- Associação Carioca de Assistência à
Mucoviscidose, CACCSVP - Casa de Apoio à
Criança com Câncer São Vicente de Paulo, Lar
Balthazar (todas no Rio de Janeiro) e CCDIA (no
município de Niterói).

“Atendemos a muitas crianças

em situação de vulnerabilidade
social e o material doado pelo
Instituto Profarma fez toda a
diferença na vida delas e de
seus responsáveis, que muitas
vezes compram somente o
básico para o desenvolvimento
das mesmas. O kit foi completo
e superou as expectativas.”

Acreditamos que a educação é pilar
fundamental na formação das novas gerações.

Lorraine Souza
CCDIA

Kits escolares distribuidos - INPAR.

250 crianças
assistidas com
material escolar.

Renata Ferreira, Embaixadora
do Bem, com criança assistida
pelo INPAR.
Participação dos Embaixadores do Bem na campanha
Volta às aulas - CCDIA.
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CAMPANHA
DOE LEITE

Arrecadação de leite - CD São Carlos.

Deborah Birmarcker no lançamento da Campanha
Doe Leite no Profa de Ouro.

Doação de leite - Minas Gerais.

Também premiamos outras diretorias que
tiveram um grande destaque.

Arrecadamos mais de

3,5 toneladas

Na Gincana do Leite todos vencem!
Juntos fazemos mais pela solidariedade!

de leite em pó integral e
Somos inconformados por natureza e

superamos nossa meta!

incansáveis em fazer a diferença.

Nesse ano ultrapassamos as fronteiras da

“A campanha de doação de

nossa Companhia: envolvemos diversos

Embaixadoras do Bem Distribuição de leite.

Doação de leite - ACAMRJ e IFF.

leites realizada pelo Instituto
Profarma nos dá segurança em
assistir e suplementar a dieta
de proteína tão necessária às
pessoas com fibrose cística. A
doação de leites é fundamental
e expressa toda solidariedade,
atenção e cuidado com a
ACAMRJ. Gratidão!”

stakeholders, que potencializaram ainda mais
as arrecadações.
Isso só foi possível com o engajamento
e a mobilização de todos os colaboradores!
Estamos ampliando nossa rede
de solidariedade.
A diretoria de Tecnologia da Informação do

Alcione Cipriano
ACAMRJ

Grupo Profarma foi a que mais arrecadou,
com a doação de 656 kg de leite em pó.
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Equipe campeã - Diretoria de T.I.
Vencedores da Gincana do Leite.

Transporte dos leites arrecadados - Parceria LLG.
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AQUEÇA OS
CORAÇÕES

Criança contemplada pela campanha
Doe Cobertor - Instituto Mundo Novo.

20

21

CAMPANHA
DOE COBERTOR
A nossa campanha de inverno de 2020 “Doe
cobertor. Aqueça os corações”, mesmo com
todo o momento difícil que vínhamos passando,
foi sensacional!
Engajamos e mobilizamos muitas pessoas e
fizemos chegar 760 cobertores de microfibra
a 16 localidades no Rio de Janeiro. Com isso,
impactamos mais de três mil pessoas.

Família aquecida - IFF.

Existe coisa mais linda do que ver esses
sorrisos tão quentinhos?

“Numa casa na favela, com seis

moradores, telhas quebradas e
janelas sem vidro, a doação de
cobertor esquenta muito mais
que o corpo, é uma forma de
acolhimento.”
Stella Moraes
Anjos da Tia Stellinha

Irmãos assistidos com cobertor - Anjos da Tia Stellinha.

Família assistida - IFF.
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Criança assistida - Instituto Mundo Novo.

Sorriso quentinho - Anjos da Tia Stellinha.
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CAMPANHA
MÊS DAS CRIANÇAS
No Mês das Crianças, o Instituto Profarma
de Responsabilidade Social, em parceria com
a Cimed e a dupla Patati Patatá, presenteou
centenas de crianças em vulnerabilidade social
de várias partes do Rio de Janeiro com brindes
e o polivitamínico Lavitan.
Para animar ainda mais a garotada, outras
indústrias se uniram a nossa corrente do bem
e disponibilizaram seus produtos para serem
também distribuídos nessa data tão especial.

400 kits distribuídos

Foram nossos parceiros a Bayer, Carta Fabril,
Fini, Granado, Johnson’s, MamyPoko, Printinn
e Valda.

Criança feliz com kit - CCDIA.

Família inteira contemplada - SOS Amigos do Bem.

Que todas as crianças possam, apesar do
cenário atual, pular, brincar, cantar e seguir
saudáveis e cheias de alegria!
O IPRS segue assistindo às crianças,
priorizando a saúde e o bem-estar.

Equipe do Instituto Profarma distribuindo kits do Mês das
Crianças no Instituto Mundo Novo.

Mãe e filha recebendo kit - IFF.

Distribuição - CACCSVP.

“Com a ajuda recebida do

Instituto Profarma, nossas
crianças puderam sonhar e ter
a esperança de dias melhores
em suas vidas.”

Wanderson Rodrigues
Casa de Apoio à Criança com Câncer
São Vicente de Paulo
Kits distribuidos na CACCSVP.

24

Crianças assistidas - Anjos da Tia Stellinha.
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Doação de kits no Mês das Crianças.
Instituto Mundo Novo.
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CAMPANHA
DE NATAL

“Nosso muito obrigada em

nome das famílias.[...] A gente
não tem como agradecer a
ajuda da Profarma não só
nesse momento, mas durante
o ano todo, que nos abraçou e
pôde nos ajudar com 60 cestas
desde o início da pandemia.
[...] Isso está salvando as
nossas vidas. Queria dizer
que nós, do NAPEC,
agradecemos muito!”

Nossa última campanha do ano teve uma
arrecadação espetacular e todos os Centros
de Distribuição do Grupo Profarma, em
diversos estados, puderam participar: foram,
aproximadamente, mil brinquedos e mil cestas
básicas – que somaram mais de 9 toneladas
de alimentos, doados para 23 instituições no
Brasil, além de 400 kits de higiene e de 10 mil

Madalena Oliveira
Napec

Doação de cestas básicas - IFF.

guloseimas no estado do Rio de Janeiro.
Cada um que nos ajudou pôde experimentar um
sentimento único de solidariedade e de empatia
para com o próximo. Era essa energia que
queríamos transmitir!
Nós estamos certos de que fizemos a diferença
para centenas de famílias que vivem em
vulnerabilidade social no Natal.

Entrega das cestas - SOS Amigos do Bem.

Distribuição de ave de natal - CCDIA.
Parceria BRF.

Material de higiene - ACAMRJ.
Transporte dos brinquedos - ACAMRJ.
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Arrecadação da Gincana de Natal.
CD Bahia.
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Desde 1950, o UNICEF, Fundo das Nações
Unidas para a Infância, vem apoiando as
mais importantes transformações na área da
infância e da adolescência no Brasil.
Nas últimas décadas, o Brasil promoveu
um forte processo de inclusão de crianças
e adolescentes nas políticas públicas.
Entretanto, uma significativa parcela da
população continua excluída. Por isso, o
UNICEF concentra seus esforços nas meninas
e meninos mais excluídos, vulneráveis e
vítimas de formas extremas de violência.

Para alcançar essas crianças e esses
adolescentes e minimizar seu sofrimento
e de suas famílias, o UNICEF trabalha em
várias frentes ao mesmo tempo: educação,
saúde, proteção (para que não sejam vítimas
de nenhum tipo de violência), políticas,
monitoramento e cooperação (para melhorar
o sistema de proteção social, aumentar
o investimento público na infância e
adolescência e promover a cooperação
entre países), crise migratória venezuelana
no Brasil e engajamento e participação
dos cidadãos.
Em 2019, a Profarma entrou para a história
de atuação do UNICEF no Brasil, graças
às doações realizadas pelo Grupo e seus
clientes. Esses recursos foram essenciais
para o financiamento de diversas ações
realizadas pelo UNICEF no nosso país.
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© UNICEF

PARCERIA
UNICEF

Esses meninos e meninas em situação de
maior vulnerabilidade estão presentes em
todo o País, mas com maior concentração
na Amazônia, no Semiárido e nos grandes
centros urbanos.

R$ 500 mil em
um ano de parceria.
E superando as expectativas...

1,5

Em setembro daquele ano, iniciamos uma
parceria com o UNICEF que incluía, além de
um apoio institucional do nosso grupo, um
desafio de estender essa ação social para
nossos clientes.
Entendemos que nossa missão era permitir que
todos que tivessem e quisessem poderiam fazer
microdoações para o Fundo das Nações Unidas
para a Infância em nossos pontos de vendas e
canais de clientes.

DIGA
SIM
PRA
MIM.

Foram treinados mais de 2 mil colaboradores
e criamos diversos incentivos para que todo o
time embarcasse nessa corrente do bem.

VOCÊ PODE MUDAR
A VIDA DE UMA
CRIANÇA. FAÇA
UMA DOAÇÃO
AO FIM DA
SUA COMPRA.

+R$

arrecadado!

DIGA SIM

DIGA SIM

COM

COM

COM

NO SEU TOTAL

=

1 kit de teste de
diagnóstico rápido
para crianças

+ R$ 5
NO SEU TOTAL

=

1 mochila
com material
escolar

+ R$ 10
NO SEU TOTAL

=

20 doses
de vacina
contra pólio

DOE

NO CAIXA DE UMA DAS NOSSAS DROGARIAS.

Estes valores são apenas sugestões.
Você pode doar quanto desejar.

VOCÊ,
UNICEF E
TAMOIO
JUNTOS.

O UNICEF não endossa marca, produto ou serviço. A sua doação será destinada diretamente para o UNICEF e será aplicada em iniciativas para a saúde, educação
e proteção de crianças vulneráveis. Para falar com o UNICEF, ligue 0800 944 1100 em horário comercial ou escreva para amigodacriança@unicef.org.

CONHEÇA
NOSSA
PARCERIA.

SOMAR
FAZ A DIFERENÇA.

UIC000419H flyer rosario.indd 1

R$

2

=

4 doses de vacina
contra pólio

Estes valores são
apenas sugestões.
Você pode doar
quanto desejar.

R$

3

=

1 kit de teste de
diagnóstico rápido
para crianças

R$

Em março, nos deparamos com uma pandemia
histórica que muito impactou em nossa
arrecadação, mas nos trouxe a reflexão sobre o
quanto precisamos ajudar os mais vulneráveis.
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Em maio, já havíamos atingido nosso
objetivo e entregamos o combinado de um
ano ao UNICEF. Nosso time continuou firme
com o propósito de fazer o bem para cada
vez mais famílias e, a cada mês, conseguimos
melhores resultados.

1 mochila com
material escolar

FAÇA A SUA DOAÇÃO
no caixa de uma
das nossas drogarias.

O UNICEF não endossa marca, produto ou serviço. A sua doação será destinada diretamente para o UNICEF e será aplicada em iniciativas para a saúde, educação
e proteção de crianças vulneráveis. Para falar com o UNICEF, ligue 0800 944 1100 em horário comercial ou escreva para amigodacrianca@unicef.org.

UIC000419G flyer tamoio.indd 1

20/09/19 16:18

10/10/19 15:16

Iniciamos 2020 com a captação em nossas
redes do varejo – Drogasmil, Drogaria Rosário e
Drogarias Tamoio – com o desafio de arrecadar
R$ 500 mil.

Some solidariedade à sua nota das Drogarias Tamoio
e ajude a mudar a vida de uma criança.
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DIGA SIM

+ R$ 3

© UNICEF/UN0263620/Herwig

milhão

CONHEÇA
NOSSA
PARCERIA.

© UNICEF/UN0219096/Modola

Nosso desafio era arrecadar
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Em setembro, iniciamos uma campanha com a
temática do empoderamento feminino junto à
Farmalife, ampliando o time de captadores do
nosso varejo para o UNICEF. Terminamos o mês
entregando mais de 1 milhão de reais ao Fundo
e fomos reconhecidos por esse feito como
parceiro estratégico.

A artista plástica Rafaela Mascaro, do Studio
Grand-Père, disponibilizou duas artes que
foram estampadas em ecobags e expostas em
nossa rede Farmalife como brinde aos clientes
que fizessem a doação de R$ 14,99.
Todas as 1.000 bolsas confeccionadas foram
vendidas e todo o valor arrecadado foi enviado
ao UNICEF sem qualquer desconto.

Iniciamos outubro com mais uma ação pioneira:
oportunizar aos nossos clientes a doação para
o UNICEF por meio de um produto social.
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CARTA DO
UNICEF

Ao longo dos últimos meses, o UNICEF, assim
como a maioria das empresas e organizações,
ajustou seu programa de atuação no Brasil,
ampliando iniciativas e parcerias, focando em
reduzir o avanço do novo coronavírus. Tudo
isso, visando a diminuir as consequências da
pandemia na vida de crianças e adolescentes,
em especial daqueles mais vulneráveis. E isso
só é possível graças aos nossos parceiros!

Ao time do Grupo Profarma, Instituto
Profarma, aos clientes da Profarma Distribuição
e das redes de varejo Drogasmil, Farmalife,
Drogarias Tamoio e Drogaria Rosário,
e clientes.

Além das nossas redes de varejo, nosso time
da Distribuição também foi convidado a ampliar
nossas arrecadações para impactar cada vez
mais famílias vulneráveis. Em abril, lançamos
a campanha Profarma e UNICEF contra o novo
coronavírus, na qual todo valor arrecadado foi
disponibilizado para ações que o UNICEF vinha
realizando contra a pandemia junto a famílias
das periferias do Brasil. Em outubro desse
mesmo ano, a campanha foi atualizada para
“Somar faz a diferença”, propondo ampliar
nossa rede de apoio para que crianças de todo
o Brasil pudessem iniciar 2021 com novas
perspectivas e focando num mundo diferente
do que vivemos em 2020.

Por isso, este é um agradecimento que tenho a
alegria de enviar a vocês do Grupo Profarma,
por meio do Instituto Profarma. Nosso desejo é
de que esta crise acabe logo, mas, que mesmo
ao fim dela, continuemos nossa caminhada
juntos, sempre cuidando de cada criança, cada
adolescente e cada família vulnerável.

Caros parceiros,
Primeiramente, gostaria de agradecer o
apoio de vocês ao nosso trabalho no Brasil.
Muito nos alegra e orgulha caminhar ao lado
de parceiros como vocês, tão engajados e
comprometidos com a causa da infância.

Fechamos o ano com um resultado
extraordinário: participação de mais de 768
mil microdoações e a marca de R$ 1,5 milhão
destinado ao UNICEF.
Sabemos que cada real faz a diferença,
sabemos que pensar no próximo faz a
diferença, sabemos que a nossa união e
esforços contribuíram para que o UNICEF
pudesse impactar mais de 25 milhões de
crianças e adolescentes em todo o Brasil.
Obrigado aos nossos colaboradores, obrigado
aos nossos clientes, obrigado a todos que
contribuíram para o sucesso dessa ação e para
esse resultado.
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Muito obrigada por caminhar com a gente,
pelas meninas e meninos que mais precisam!

Há cerca de um ano, firmamos juntos um
compromisso pela melhoria de vida de cada
criança e cada adolescente brasileiro e estamos
alcançando resultados incríveis. Esses números
que são apresentados aqui neste relatório
ganham ainda mais peso se pensarmos que
eles foram alcançados em um momento em
que estávamos enfrentando um dos maiores
desafios já vistos pela humanidade. Vocês
estiveram ao nosso lado, mesmo que distantes
fisicamente, no enfrentamento do novo
coronavírus, desde os primeiros momentos
da pandemia. As doações foram recebidas
com muita alegria e entusiasmo. Por conta
delas, pudemos ampliar as ações urgentes e
necessárias de prevenção e resposta com foco
na população mais vulnerável e excluída.

Um forte abraço,
Florence Bauer

Graças ao apoio de parceiros como vocês,
o UNICEF beneficiou cerca de 3 milhões de
pessoas no Brasil com produtos de limpeza
e higiene, ajudando a prevenir a propagação
do novo coronavírus. Outro número chama
atenção: cerca de 3,4 milhões de crianças
e adolescentes receberam materiais de
aprendizagem a partir do fechamento
das escolas.

Florence Bauer
Representante do UNICEF no Brasil
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Somos mais de

EMBAIXADORES
DO BEM

100

Embaixadores do Bem
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1ª Reunião dos
Embaixadores do Bem
totalmente virtual
realizada em maio.

O sonho de irradiar o sentimento de fazer
o bem é hoje uma realidade que se multiplica
no IPRS – Instituto Profarma de
Responsabilidade Social.
O programa de voluntariado empresarial
Embaixadores do Bem cresceu e conta com a
participação de mais de 100 colaboradores.
Os nossos voluntários ajudam como podem,
cada um em sua área, com a sua experiência e
disponibilidade – e todos juntos, seguimos com
a intenção de multiplicar essa corrente do bem
e fazer a diferença na vida das pessoas.
Com o apoio de parceiros, entregamos toda a
nossa solidariedade com ações e eventos nas
instituições assistidas pelo IPRS.

Embaixadora do Bem, Rita Vidal, BP do Instituto Profarma
e Gerente de Recursos Humanos.
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14 anos
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Em 2020, o IPRS completou 14 anos de uma forma diferente. Como estávamos distantes dos
nossos Embaixadores do Bem, optamos por fazer após nossa reunião trimestral, uma surpresa e
montar uma happy hour virtual e comemorar mais um ano fazendo a diferença.
Para deixar ainda mais especial esse dia, todos os nossos voluntários receberam um bolo de pote
em suas residências para aproveitarem o evento de uma forma mais divertida.

Bolo de pote.
Comemoração dos 14 anos do Instituto Profarma.
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Embaixadores do Bem participando do happy hour em comemoração aos 14 anos do Instituto Profarma.
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Encerramos um ano de muitos desafios com grandes resultados.
Juntos aos parceiros, fizemos a diferença para milhares de famílias que vivem em
vulnerabilidade social.
Esperamos tê-los conosco também em 2021, numa parceria ainda mais forte, em prol de
centenas de crianças que vivem em meio à tanta desigualdade.

Solidariedade é o melhor remédio!

PARCEIROS
DO BEM
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No Grupo Profarma, sustentabilidade também
é uma questão levada a sério. Realizamos
diversas ações na Companhia para diminuição
de resíduos sólidos no meio ambiente.
Estimulamos nossos colaboradores a
recolherem tampinhas plásticas (de produtos
de higiene, limpeza etc.), para ações sociais.
Em Brasília, o volume arrecadado é doado ao
programa Tampamania, desenvolvido pelo
Rotary Club local – e como forma de incentivo,
cada vez que conseguimos doar uma cadeira
de rodas com o volume arrecadado, o Instituto
Profarma doa mais uma.

SUSTENTABILIDADE

Caminhão da Tampamania.

No Rio, os itens arrecadados foram doados
ao NEAC – Núcleo Especial de Atenção à
Criança. Essa instituição realiza um trabalho
de educação ambiental utilizando produtos
recicláveis como moeda de consumo em uma
loja da própria ONG.

Doação de tampinhas - NEAC.

Também substituímos os copos descartáveis
para o cafezinho utilizados na Sede por
canecas reutilizáveis, e implantamos senhas
para uso das impressoras a fim de minimizar o
desperdício de papel.
Além de toda a mobilização interna, o Instituto
Profarma, em 2020, abraçou a campanha
idealizada pela modelo Gisele Bündchen: como
presente de aniversário, ela pediu doações de
árvores. Segundo ela, “o maior presente é um
planeta melhor” e assim, o Instituto Profarma
doou 130 árvores.

Substituição de copinhos descartáveis por
canecas reutilizáveis e copos de papel.
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1,5

TONELADA DE

TAMPINHAS

130

ÁRVORES
DOADAS

Embaixadora do Bem
Izabella Cardoso.
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PROTEÍNA

AÇÕES FIXAS
O Instituto Profarma mantém mensalmente
cinco instituições com alimentos e combustível.

+ 2,4 toneladas
de proteína doadas

Como o ano de 2020 foi atípico, dobramos
nosso número de cestas básicas, ajudando,
assim, o maior número possível de famílias.

“Estou aqui para agradecer

a Profarma por essa parceria
que já vem ao longo dos
anos e que vem impactando
significativamente o nosso
trabalho. O oferecimento de
proteína para a instituição
é de suma importância
para continuidade do nosso
trabalho. Em nome de todos,
muito obrigado!”

AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL

AÇÕES
FIXAS E
PONTUAIS

12 mil reais
doados em combustível

Gustavo Fontes
Lar Maria de Lourdes

Embaixadora do Bem, Maria Rocha, entregando
auxílio-combustivel - CACCSVP.
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Doação de Proteínas - Lar Maria de Lourdes.

55

CESTAS BÁSICAS

MEDICAMENTO
RESPIRATÓRIO

AÇÕES PONTUAIS

NEBULIZADOR

33 toneladas
de alimentos distribuídos
Família recebendo cesta básica - ACAMRJ.

“Venho aqui agradecer as

doações de cestas básicas.
Assim como eu, o pessoal do
NAPEC percebeu o aumento da
necessidade de estar podendo
doar alimentos, as pessoas estão
com muita dificuldade de acesso
à alimentação e isso se torna
essencial para o meu trabalho,
então não tem como deixar de
agradecer. [...] Doando a cesta
básica a gente já ajuda toda a
família para que pelo menos
consiga manter um padrão de
alimentação saudável para a
criança. [...] Com certeza essas
doações estarão ajudando
muita gente.”

Um dos elementos principais do tratamento
das crianças com fibrose cística é a higiene
pulmonar. Esse tratamento é realizado através
de nebulizações diárias com um inalador
próprio para utilização de um medicamento.
O tratamento é contínuo, e a interrupção
pode ocasionar graves danos aos alvéolos
pulmonares. Para atender aos pacientes, a
ACAMRJ dispõe de um banco de nebulizadores
para que as crianças assistidas não parem seus
tratamentos caso seus equipamentos quebrem.

Doação de Rinospray - Parceria Herbarium.

Com a chegada do inverno, a preocupação com
as crianças assistidas pela ACAMRJ aumenta.
Em função da fibrose cística, as crianças
assistidas têm mais facilidade de desenvolver
pneumonia de repetição, e a chegada do tempo
seco e frio torna o ambiente mais propício para
a piora do quadro respiratório. Com apoio da
Herbarium, foi possível doar mais 500 unidades
de Rinospray e 200 de Imunoflan. Esses
produtos são disponibilizados para as famílias
através de nossa parceria com a ACAMRJ, após
avaliação e prescrição dos médicos dos centros
de referência dessa doença.

O Instituto Profarma, em parceria com a
Omron, mantém esse banco de nebulizadores.
Em 2020 foram doados 30 inaladores novos.

Gabriela
Nutricionista
Instituto Fernandes Figueira

Entrega de cestas básicas - CACCSVP.

Entrega de cesta básica - CACCSVP.

Família contemplada - IFF.
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Doação de Nebulizador - Parceria Omron.

Doação de Rinospray e Imunoflan - Parceria Herbarium.
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DOAÇÕES DE
PRODUTOS DE
HIGIENE

CAMPANHA
LITRO DE LUZ
Em novembro de 2020, realizamos a campanha
“Iluminando o Brasil, uma garrafa de cada
vez”, em parceria com a associação Litro de
Luz. Nesta ação além de utilizarmos produtos
sustentáveis, proporcionamos inclusão e
acesso a dezenas de crianças indígenas em
Santa Catarina.

Montagem kit de higiene - CCDIA.

Em 2020, material de higiene e cuidado
pessoal se tornou algo primordial na vida
de todas as famílias brasileiras. Atendendo
a essa necessidade, o Instituto Profarma
não mediu esforços e realizou uma entrega
recorde de mais de 16 mil itens de produtos
disponibilizados pelo Grupo Profarma.

Esta ação teve como foco arrecadar recursos
para manter iluminadas aldeias indígenas
em Florianópolis. Como forma de incentivo,
o Instituto Profarma doou o mesmo valor
arrecadado no site benfeitoria.com. Assim, o
total doado ao projeto correspondeu a oito
postes, que foram utilizados para a retomada da
iluminação da comunidade.
Cada apoio recebido foi um estímulo ao
nosso objetivo de fazer a diferença na vida de
centenas de famílias.

Esses itens foram entregues a instituições
cadastradas no Instituto Profarma, que
realizaram a distribuição dos itens para as
famílias assistidas por seus projetos.

“O apoio do Instituto Profarma

ajudará o Litro de Luz a
impactar uma aldeia indígena
em Santa Catarina que
precisa muito dos postes
solares para iluminação
dos espaços comunitários.
Assim, os moradores poderão
se deslocar com mais
tranquilidade e segurança.”
Laís Higashi
Litro de Luz

Exemplo de alguns dos produtos de higiene doados.
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EVENTOS E
INTEGRAÇÕES

DIFERENÇA
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JUNTOS PARA FAZER A

Tornar as ações do IPRS cada vez mais
conhecidas e ampliar a participação de todos
os colaboradores da Companhia foi uma das
nossas metas em 2020. Intensificamos nosso
trabalho de divulgação das ações e também
nossa participação em eventos, e integração
de novos colaboradores do Grupo Profarma.
Durante o ano, estivemos presentes em
oito eventos, dentre eles o Universidade
Propaganda Médica, Profa de Ouro 2020,
Workshop do Varejo, Conecte-se, Trade 360º,
Convenção d1000 Varejofarma, Confra 2020,
Abrafarma - evento anual da Associação
Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias
do mercado farmacêutico brasileiro.

Colaboradores - Propaganda Médica.
Convenção d1000 Varejofarma.
Lívio Barboza, diretor de operações, reconhecimento do
desempenho das equipes na campanha do UNICEF.

Na Convenção da d1000, o time do Instituto foi
homenageado pelo UNICEF com uma placa em
reconhecimento ao trabalho realizado no seu
primeiro ano de parceria.

Foram milhares de pessoas assistindo as
ações sociais desenvolvidas pelo Instituto
Profarma, ao longo do ano de 2020, para
o combate à pandemia e em assistência
aos mais vulneráveis.

Lideranças do Grupo Profarma: Manoel, Sammy e
Deborah Birmarcker e Ana Candida Fonseca.
Profa de Ouro.

Apresentação do Instituto Profarma - Profa de Ouro.

Deborah Birmarcker recebe placa de reconhecimento do
UNICEF pelo primeiro ano de parceria.

Com todo esse trabalho de divulgação
percebemos o aumento no número de
colaboradores participando de nossas ações,
e também novos voluntários aderiram ao
nosso Programa Embaixadores do Bem.

Deborah Birmarcker - Propaganda Médica.

Workshop do Varejo - Premiação.
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Isso só reforça nossa posição de
reconhecimento, por parte de nossos
colaboradores, de que a Companhia tem uma
área de Responsabilidade Social engajada, e
que realiza ativamente projetos visando fazer
a diferença para os mais vulneráveis.
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Durante o ano de 2020, os colaboradores do Grupo Profarma foram convidados a participar de
uma pesquisa de engajamento que obteve uma ótima adesão.
A Diretoria de Responsabilidade Social teve um resultado de destaque e a favorabilidade da área
atingiu 80% do público que respondeu a pesquisa.
Esse é um tema, segundo a consultoria Korn Ferry, que impacta diretamente no engajamento
e no orgulho de pertencer dos colaboradores, além de fomentar o employer branding e o
employee experience.
Foi identificado que os colaboradores do Grupo Profarma reconhecem o investimento em práticas
de responsabilidade social e que a comunicação pode ampliar a percepção no que se refere a
ações cotidianas que envolvem o tema, bem como o impacto para a sociedade.
Abaixo, temos os índices de favorabilidade conforme as questões abordadas.

82%

PESQUISA DE
ENGAJAMENTO
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Reconhecem que o Grupo
Profarma tem práticas de
responsabilidade social.

82%

Percebem que o Grupo
Profarma é consciente de sua
responsabilidade social.

78%

Acreditam que o Grupo Profarma,
no dia a dia, favorece atitudes
socialmente responsáveis de seus
colaboradores.

76%

Entendem que nossas iniciativas
de sustentabilidade geram valor
para a sociedade.
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CORRENTE DO BEM
Essa corrente do bem só foi possível porque estamos unidos a apoiadores que têm
o mesmo espírito solidário.
Nosso muito obrigado!

AUMENTANDO

NOSSA REDE DE
SOLIDARIEDADE
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QUEM SOMOS
PRESIDENTE
Deborah Birmarcker
EQUIPE TÉCNICA
Elainne Arruda
Roberta Almeida
Roberta Guarino

Este relatório foi
feito inteiramente
com papel reciclado.
O Instituto Profarma
se preocupa com a
sustentabilidade e tudo que
envolve o meio ambiente.

BUSINESS PARTNER
Rita Vidal

DIRETORA DE MARKETING

Ana Candida Fonseca
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Márcio Alves e Natália Pena
DESIGNER RESPONSÁVEL

Elainne Arruda
REVISORA

Emanuele Jussara e AJ Chaves
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SOLIDARIEDADE
NOSSO MELHOR REMÉDIO
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institutoprofarma.com.br
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Deborah Birmarcker

