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Um novo ciclo de crescimento
A new cycle of growth

Desempenho –
destaques de 2011
Performance – 2011 highlights

Concessão de

nota BBB-

na avaliação de risco do
Aché pela agência Fitch
—

Lançamento de

33 medicamentos,
distribuídos nos quatro
segmentos de atuação
—

Lançamento da

linha própria Profuse,

no segmento de Dermocosméticos

Granting of rate BBB- by Fitch risk
rating agency
—
Launch of 33 drugs in the four segments
in which the Company operates
—
Launch of Profuse, a proprietary product
line in Dermocosmetics

Conquista do troféu Lupa de Ouro, na
categoria Performance Empresarial,
como melhor desempenho
em vendas em reais e receituário,
segundo o Mercado Farmacêutico
Total em 2010

Esta publicação é de responsabilidade do Aché
Laboratórios Farmacêuticos S.A. e está disponível
em formato eletrônico em www.ache.com.br
Para dúvidas, sugestões ou comentários, entre
em contato com relatorioanual@ache.com.br

—


11%

de crescimento em
receita líquida e
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em lucro líquido

If you have any questions, suggestions or remarks,
please write to: relatorioanual@ache.com.br

15%


Achievement of the Lupa de Ouro award in
Business Performance for best performance
in sales value and drug prescription,
according to the Total Pharmaceutical
Market in 2010
—
Increase of 11% in net revenues, and of
15% in net profit
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Um novo ciclo
de crescimento
A new cycle of growth

O Aché alcançou em 2011 um novo patamar no mercado
farmacêutico, garantindo as bases para mais um ciclo
de expansão, graças à continuidade dos investimentos
em renovação de portfólio. Em apenas 12 meses,
colocou no mercado 33 novos medicamentos e avançou
no desenvolvimento de 167 projetos, que representam
oportunidades reais de novos negócios para os próximos anos.
Isso ocorre em um cenário marcado por forte e crescente
concorrência, em que o Brasil se tornou um mercado
indispensável para os grandes competidores globais.

Aché reached in 2011 a new level on the pharmaceutical market,
securing the foundation for another cycle of expansion as a result
of continued investments in portfolio renewal. In just 12 months,
the Company launched 33 new drugs and made progress on the
development of 167 projects, which represent tangible business
opportunities for the years to come. This happens in a scenario
surrounded by strong and increasing competition, wherein Brazil
became an essential market for the key global players.

A capacidade de expansão do Aché se expressou também nos
avanços do projeto de internacionalização, com atuação em
12 países, nas Américas e na África; no lançamento de
Profuse, a primeira marca própria de dermocosméticos; e em
segmentos como medicamentos hormonais e nutracêuticos.
Os investimentos, direcionados com precisão, levaram à
consolidação da liderança no segmento de prescrição médica,
tanto em venda em reais quanto em geração de receituário.

Aché’s capacity to expand is also indicated by the progress made
in internationalization, now with a presence in 12 countries of the
Americas and Africa; in the launch of Profuse, its first proprietary
brand in Dermocosmetics; and in the expansion in segments such
as hormone drugs and nutraceuticals. The precisely allocated
investments have led to the consolidation of our leadership in the
Prescription market, both in sales value and prescription generation.

Conduzido sob as premissas da solidez e da continuidade, o
novo ciclo de crescimento tem respaldo no aperfeiçoamento
dos mecanismos internos de gestão, de governança e de
prestação de contas. Os avanços conquistados motivaram a
companhia a realizar um processo de avaliação de risco, no
qual obteve a classificação de grau de investimento concedida
pela agência internacional Fitch.

Guided by the principles of solidity and continuity, the new cycle
of growth is supported by the improvement in management,
governance, and institutional accountability practices. These
achievements motivated the Company to undergo a risk rating
process, receiving the Investment Grade rating from the global
agency Fitch.

As bases para esse desempenho vêm se formando desde 1966,
ano de sua fundação. Em 45 anos, por meio de aquisições,
alianças estratégicas e parcerias, o Aché se firma como uma
empresa de soluções completas, com capacidade para atuar
nos segmentos-chave do setor farmacêutico.

The grounds for this performance have been established since 1966,
the year of the Company’s foundation. After 45 years, and by means
of acquisitions, strategic alliances and partnerships, Aché stands as
a company offering complete solutions; a company with capacity to
work on the key segments of the pharmaceutical industry.

Este relatório registra os fatos que fazem do ano de 2011 um
marco para assegurar a perenidade do negócio do Aché. E
demonstra que as conquistas alavancadas nos últimos anos
o conduzem a um novo posicionamento dentro do setor – o de
uma empresa com estrutura, recursos e pessoas capazes de
agregar valor a este novo ciclo de crescimento no mercado
farmacêutico de saúde e bem-estar.

This report records the facts that made the year of 2011 a milestone
to Aché’s business perennity. And it shows that achievements
made along the last years guide the Company to a new position
in the industry – the position of a company with a sound structure,
resources, and people who are capable of adding value to this new
cycle of growth of the pharmaceutical health and well-being market.
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Esta publicação reúne os
marcos das atividades
do Aché Laboratórios
Farmacêuticos e de suas
empresas controladas
no período de janeiro
a dezembro de 2011.
As demonstrações
contábeis referentes
ao ano são apresentadas
no volume anexo.

This Report gathers the
business milestones
of Aché Laboratórios
Farmacêuticos and its
controlled companies
from January to
December, 2011.
The financial statements
for the year are
provided in a separate,
attached volume.

Em todo o conteúdo em português,
os números expressos ao longo
da publicação seguem o padrão
brasileiro, em que a vírgula indica a
separação decimal. O mesmo padrão
foi adotado para os elementos gráficos
compartilhados pelas versões em
português e em inglês, como
gráficos e tabelas.

Along the whole Portuguese content,
numbers are written according to the
Brazilian standard, where the comma
indicates a decimal separator. The
same standard has been adopted for
graphic elements shared by versions
in Portuguese and English, such as
charts and tables.

A versão eletrônica do Relatório Anual
Aché 2011 está disponível no portal
corporativo da empresa
(www.ache.com.br).
Para enviar sugestões, dúvidas
ou comentários, contate
relatorioanual@ache.com.br.

4

For the electronic version of Aché’s
2011 Annual Report, please visit the
Company’s corporate website at
www.ache.com.br.
If you have any comments, questions
or suggestions, please contact
relatorioanual@ache.com.br.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Message from the CEO

45 anos de
conquistas
45 years of achievements

O Aché comemora 45 anos de história celebrando
um ano especialmente rico em conquistas.
Concretizamos o sonho de desenvolver um pipeline
amplo e inovador, estabelecendo, com isso, um novo
patamar de atuação no mercado.
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Aché celebrates its 45th anniversary
with a year that was especially strong in
achievements. We fulfilled our dream of
developing a wide and innovative pipeline, thus
setting a new standard on the market.
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Mensagem do presidente

Message from the CEO

Os indicadores crescentes confirmam
o que foi alcançado – assumimos a
liderança no segmento de Prescrição,
com o maior resultado do mercado, tanto
em venda em reais quanto em geração
de receituário. O lucro líquido registrou
aumento de 15% e o Ebitda evoluiu 9,2%,
em um período no qual mantivemos os
investimentos para incremento de escala,
produtividade e eficiência.

The growing indicators confirm our
achievements – the Company took
over the leadership in the Prescription
Segment, with the best results on
the market, both in sales value and
prescription generation. We increased
our net profit by 15% and the Ebitda
by 9.2%, while maintaining our
investments aimed at greater scale,
production and efficiency.

A companhia começa agora a colher os
frutos dos investimentos realizados por
vários anos em inovação e renovação
do portfólio. Lançamos 33 produtos em
apenas 12 meses. Os 167 projetos em
desenvolvimento representam um valioso
ativo de novos negócios para os próximos
anos, dos quais cerca de cem estão
previstos para até 2015.

The Company is now starting to benefit
from investments in innovation and
portfolio renewal made in the course of
many years. We launched 33 products
in just 12 months. Our 167 projects
under development make up a valuable
asset of new businesses for the next
years, and 100 of them should be
launched up to 2015.

Com grande satisfação, a companhia
recebeu o parecer da agência
internacional de avaliação de crédito
Fitch, concedendo ao Aché a nota de
risco (rating) BBB-. Fazer parte do grupo
internacional de empresas que têm o
grau de investimento (investment grade)
divulgado abre inúmeras oportunidades.
Ao mesmo tempo, intensifica nosso
compromisso de dar continuidade
permanente às melhorias na gestão e
na governança.

We were pleased to have the report
issued by the global rating agency Fitch
Ratings, where we received a BBBrisk rating. Joining an international
group of companies with disclosed
investment grades brings us countless
opportunities. At the same time, it
strengthens our commitment toward
the constant improvement of our
management practices and corporate
governance.

Em poucos anos, abrimos fronteiras
em renovação de portfólio, em
dermocosméticos (com uma marca
própria) e em expansão internacional,
e iniciamos agora a aquisição de
conhecimento em biotecnologia e no
mercado de nutracêuticos.
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In just a few years, we pushed
the limits in portfolio renewal, in
Dermocosmetics (with a brand of our
own) and in international expansion,
and more recently we started to gather
knowledge on biotechnology and on the
Nutraceuticals market.

A companhia começa
agora a colher os frutos
dos investimentos
realizados por vários anos
em inovação e renovação
do portfólio.
The Company is now
starting to benefit from
investments in innovation
and portfolio renewal
made in the course of
many years.

Agregamos inteligência ao negócio
para ampliar mercados, estabelecendo
alianças estratégicas. No projeto de
internacionalização, com foco na América
Latina, intensificamos os lançamentos.
Além das parcerias na Venezuela, na
Colômbia, no Chile e no Peru, expandimos
a presença do Aché no México. Esse
cenário promissor tornou-se possível
porque pudemos contar com o talento e o
compromisso de nossas equipes.

We added intelligence to our business
in order to expand the markets by
establishing strategic alliances. In
the course of internationalization,
we intensified our launches with a
focus on Latin America. In addition to
partnerships in Venezuela, Colombia,
Chile and Peru, we expanded Aché’s
operations in Mexico. This promising
scenario was only possible because of
the talent and dedication of our teams.

Programas como o A Hora é Agora,
com foco em renovação de portfólio,
e o desenvolvimento de lideranças
corporativas e de força de vendas são
iniciativas que oferecem oportunidades
de desenvolvimento aos colaboradores
em variados níveis da estrutura da
companhia, preparando e formando
profissionais para o processo de
transformação organizacional e para
responder às mudanças trazidas pelos
diversos cenários do mercado.

Programs such as A Hora é Agora
(“The time is Now”) focused
on portfolio renewal – and the
preparation of corporate leaderships
and sales forces are initiatives
offering development opportunities
to employees in several levels of the
Company. This provides them with
proper training and readiness to
enter the transforming process the
organization is going through, and
to respond to changes brought by
several scenarios of the market.

Temos muito a agradecer aos nossos
colaboradores, por sua dedicação; aos
profissionais de saúde e consumidores,
pela confiança depositada em nossos
produtos e serviços; aos nossos
fornecedores e parceiros; bem como aos
acionistas, pelo apoio recebido.

We are really grateful to our
employees for their dedication, to
health professionals and consumers
for their trust in our products and
services, and to suppliers, partners,
and shareholders for their support.

José Ricardo Mendes da Silva

José Ricardo Mendes da Silva

Diretor-presidente

CEO
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Abrimos fronteiras em
renovação de portfólio,
em dermocosméticos
(com marca própria) e em
expansão internacional, e
iniciamos agora a aquisição
de conhecimento em
biotecnologia e no
mercado de nutracêuticos.
We expanded the limits
in portfolio renewal, in
Dermocosmetics (with a
proprietary brand) and
in international growth,
and now we started
to raise knowledge on
biotechnology and on the
Nutraceuticals market.
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PERFIL

PROFILE

Experiência aliada
à qualidade
Experience and quality come together
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Perfil

Profile

Com a evolução de seu
modelo de governança
corporativa e uma
gestão que valoriza
o conhecimento e a
inovação, a companhia
acumula conquistas
alavancadas nos últimos
anos e, especialmente,
em 2011.
Having an evolved
corporate governance
approach and a
management that
values knowledge and
innovation, the Company
now accumulates
achievements from
the past years –
especially 2011.

Encapsuladora em
operação na planta
Nações Unidas.
—
A tablet press in
operation at the
Nações Unidas plant.
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Competência de quem
é referência no setor
farmacêutico

Competences of a player
which is a reference on the
pharmaceutical market

Ao longo de 45 anos de história,
a companhia vem consolidando
valores que constituem a base de
suas decisões. Com a evolução de seu
modelo de governança corporativa
e uma gestão que valoriza o
conhecimento e a inovação, acumula
conquistas alavancadas nos últimos
anos e, especialmente, em 2011. Entre
elas, destaca-se o lançamento, ao
longo do ano, de 33 medicamentos, cuja
importância marca o início de um novo
ciclo de crescimento. Também tem um
significado especial a classificação de
grau de investimento, concedida pela
agência internacional Fitch.

Along 45 years of history, the Company
has been consolidating values that lay
the foundation for its decisions. Having
an evolved corporate governance
approach and a management that
values knowledge and innovation,
the Company now accumulates
achievements from the past years –
especially 2011. These included the
launch of 33 drugs along the year. Their
significance sets the beginning of a new
cycle of growth. The grade investment
rating given by Fitch was also of major
importance this year.

O lastro sólido para fazer do Aché uma
companhia de soluções completas,
que atua nos segmentos-chave do
setor farmacêutico e investe em
novos produtos e tecnologias, vem
se formando desde 1966, ano de sua
fundação. Manteve uma trajetória
consistente de expansão, a partir de
aquisições, alianças estratégicas e
parcerias, que contribuiu para seu
posicionamento nos segmentos de
Prescrição, Genéricos, Medicamentos
Isentos de Prescrição (MIP) e
Dermocosméticos.
Idealizado para ser uma empresa
farmacêutica de abrangência nacional,
desde sua origem priorizou o segmento
de Prescrição, investindo na construção
de marcas fortes para o médico e o
consumidor, sempre orientado por uma
visão de longo prazo. Hoje, destaca-se
como uma das maiores companhias do
setor farmacêutico no Brasil, sendo a
líder na geração de receituário e de venda,
em reais, de medicamentos de prescrição.

The solid road to make Aché a company
of complete solutions, working on the
key segments of the pharmaceutical
market and investing in new products
and technologies, has been paved since
1966, when the Company was founded.
The Company has kept a constant
path of expansion through acquisitions,
strategic alliances, and partnerships,
which have all helped to maintain
its position in Prescription, Generics,
Over-the-Counter (OTC) Drugs, and
Dermocosmetics.
Planned to be a pharmaceutical
company with national reach, from
the beginning it has prioritized the
Prescription segment by investing in
the establishment of strong brands for
doctors and consumers, always guided
by a long-term outlook. Today, it stands
out as one of the major pharmaceutical
companies in Brazil, being a leader in
prescription generation and sales value
in prescription drugs.
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Portfólio amplo
e diversificado

Wide and diversified
portfolio

Com unidades operacionais nos estados
de São Paulo – fábricas na cidade de
Guarulhos e na capital paulista – e
Goiás, por meio de participação acionária
na Melcon, a companhia desenvolveu
uma linha de produtos que garante
a cobertura das principais classes
terapêuticas. Amplo e diversificado,
seu portfólio conta com mais de 260
marcas, comercializadas em cerca de
605 apresentações, abrangendo 129
classes terapêuticas e atendendo às
necessidades de 20 especialidades
médicas. A empresa segue uma
estratégia de distribuição multicanal,
compreendendo atacadistas, farmácias,
hospitais e governo.

With operational units in the state of São
Paulo – plants in the cities of Guarulhos
and São Paulo – and in the state of Goiás
through shareholding interest in Melcon,
the Company has developed a range of
products that secures the coverage of
the major therapeutic classes. Its wide
and diversified portfolio has more than
260 brands sold in around 605 forms
of administration, in 129 therapeutic
classes, and meeting the needs of 20
medical specialties. The Company follows
a multichannel distribution strategy,
including wholesalers, pharmacies,
hospitals, and the government.

A busca pela perenidade se expressa
nos investimentos permanentes em
inovação e renovação de portfólio, nos
quais aplica anualmente cerca de 11%
de sua geração de caixa operacional.
Constituído integralmente de capital
nacional, o Aché trata a prospecção
de novos negócios com estratégia,
método e planejamento. No projeto
de internacionalização, os acordos
de licenciamento contribuem para
a consolidação das marcas de sua
propriedade em 12 países, nas
Américas e na África, e estabelecem as
bases para a construção de ativos no
exterior. A aquisição de competências
cria oportunidades para a entrada
em segmentos como dermocosméticos
e nutracêuticos.
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The pursuit of business perennity is
expressed by the permanent investments
made in innovation and portfolio renewal,
where the Company invests about 11%
of its cash flow every year. Built entirely
with national capital, the Company
handles the search for new businesses
with proper planning and methods. In
the internationalization project, licensing
agreements help to consolidate the
Company’s brands in 12 countries of
the Americas and Africa; and lays the
foundation for the construction of assets
abroad. The acquisition of competences
creates opportunities for the Company to
enter segments such as Dermocosmetics
and Nutraceuticals.

Constituído
integralmente de capital
nacional, o Aché trata
a prospecção de novos
negócios com estratégia,
método e planejamento.
Built entirely with
national capital, the
Company handles
the search for new
businesses with strategy,
method and planning.

COMPOSIÇÃO DO PORTFÓLIO (%)
—
PORTFOLIO BREAKDOWN (%)

19,97
Aparelho respiratório
Respiratory system

18,45
Sistema cardiovascular
Cardiovascular system

15,19
Sistema musculoesquelético
Muscleskeletal system

12,83

Sistema nervoso
Central nervous system

10,76
Outros
Others

9,62
Aparelho digestivo e metabolismo
5,49

Sistema geniturinário/Hormônios sexuais
Genitourinary system / Sex hormones

3,80

Anti-infecciosos
Anti-infective drugs
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Gastrointestinal tract
and metabolism

3,90
Dermatologia
Dermatology
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Perfil

Fachada do prédio
da empresa em
Guarulhos, onde há
escritório e fábrica.
—
Front view of the
Company’s building in
Guarulhos, hosting office
and industrial facility.
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Profile

Compromisso com
a excelência

Committed to
excellence

Desde a sua criação, o Aché assumiu o
compromisso de estar presente em todo
o território nacional, trabalhando para
oferecer produtos e serviços de saúde
acessíveis e com qualidade, além de
estreitar relações de parceria com os
profissionais da área. Até o fim de 2011,
o total de colaboradores somava 3.308.
A força de vendas contava com 1.803
profissionais, uma das maiores do setor
farmacêutico, garantindo a presença
da companhia em 98% dos pontos de
venda de todas as regiões do Brasil e a
visitação a 141 mil médicos.

Since its creation, Aché has made
the commitment to operate all over
Brazil, working to offer high-quality and
affordable health products and services
while also having close relationships
with health professionals. In the closing
of 2011, the Company had 3,308
employees. The sales force had 1,803
professionals – one of the largest in the
pharmaceutical industry – who secured
the Company’s presence in 98% of the
points of sale in all regions of Brazil, also
visiting 141 thousand doctors.

Em 2011, a receita líquida da companhia
atingiu R$ 1.401,2 MM, e o Ebitda,
R$ 454,1 MM, com margem de 32,4%.

In 2011, the Company’s net revenues
amounted to R$ 1,401.2 MM, and the
Ebitda was of R$ 454.1 MM, with a
32.4% margin.

1

Distribuição de portfólio –
2011 (receita líquida)
—
Portfolio breakdown –
2011 (net revenues)

2

3
4

8,4

5

12

6
7

Genéricos
Generics

8

10,5

9
10

MIP
OTC
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presença do aché Aché’s Presence

81,1

Prescrição
Prescription

1

Canadá

2

Estados Unidos – United States

3

México – Mexico

4

República Dominicana – Dominican Republic

5

Costa Rica – Costa Rica

6

Venezuela – Venezuela

7

Colômbia – Colombia

8

Equador – Ecuador

9

Peru – Peru

– Canada

10

Bolívia – Bolivia

11

Chile – Chile

12

República de Cabo Verde – Republic of the Cape Verde

Acordo de comercialização Commercialization agreements
Comercialização de produtos em 2011 Commercialization of products in 2011
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Salto de crescimento
A liderança do Aché atua criando as condições para impulsionar
um ciclo de expansão em bases sólidas e duradouras, ancorado
na ampliação do portfólio do segmento de prescrição médica. O
plano de investimentos de longo prazo em renovação do portfólio,
que recebeu desde 2005 mais de R$ 120 milhões, materializa-se,
em 2011, com a chegada ao mercado de um número volumoso de
novos medicamentos.
Os 33 novos produtos lançados em 2011 tiveram um reflexo
direto sobre o crescimento de 11% da receita líquida desse ano. A
viabilidade de lançamento de mais de cem produtos nos próximos
quatro anos prenuncia uma elevação de patamar da companhia
dentro do setor – o de uma empresa com estrutura, capacidade,
recursos e pessoas capazes de estabelecer novas fronteiras para o
negócio farmacêutico de saúde e bem-estar.
Os resultados de 2011 contribuíram para levar o Aché à liderança
nacional em vendas no segmento de prescrição. Essa conquista
se soma à primeira posição, que ocupa há cinco anos, em geração
de receituário médico. Os dois indicadores revelam a confiança
depositada na marca Aché por profissionais de saúde, parceiros
e consumidores.
Vocação natural do Aché desde a sua fundação, o segmento de
Prescrição fortalece o crescimento dos negócios no longo prazo e
consolida a força da marca. O segmento encerra 2011 ocupando
81,1% da receita líquida do portfólio da empresa. A confiança
na trajetória de expansão desenhada para o futuro encontra-se
lastreada na eficiência, na qualidade e na segurança dos projetos
de renovação de portfólio – dos quais um grande percentual já
ultrapassa a fase de alto risco, implícita à área de P&D –, que estão
sendo desenvolvidos em um ritmo condizente com os planos de
lançamento para os próximos anos.
As atividades na área de inovação radical, atualmente com cinco
projetos de desenvolvimento de moléculas em fase adiantada,
no pipeline de pesquisa (ver capítulo Inovação), completam a
perspectiva favorável para os próximos anos. Embora apresentem
maior risco, se bem-sucedidos, esses projetos resultarão em
melhora nas condições de saúde e bem-estar de nossa população
e em patentes de longa e importante trajetória comercial.
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Laboratório de
pesquisa na planta
de Guarulhos.
—
Research lab at the
plant in Guarulhos.

A leap of growth
Aché’s leadership works by creating the conditions to drive a cycle
of expansion based on solid and long-lasting foundations, headed by
the expansion of the Prescription portfolio. The plan for long-term
investments in portfolio renewal, which since 2005 has been receiving
over R$ 120 million, was put into effect in 2011 with the introduction
of a large number of drugs into the market.
The 33 new products launched in 2011 had a direct impact on this
year’s 11% growth of net revenues. The potential launch of over
100 drugs along the next four years is an indication that the Company
may reach a new level in the industry, becoming a player with the
structure, resources, and people capable of setting new limits for the
health and well-being pharmaceutical business.
The results for 2011 helped to bring Aché to the national leadership
in sales in the Prescription market. This achievement adds to the
first position in prescription generation, held for five years. These
two indicators reveal how much health professionals, partners, and
consumers trust in the Aché brand.
The natural calling of Aché since its foundation, the Prescription
segment leads the business growth in the long term and consolidates
the brand strength. This segment ended 2011 accounting for 81.1% of
the net revenues from the Company’s portfolio. The confidence in the
expansion plan drawn up for the future is expressed by the efficiency,
quality, and safety of the portfolio renewal projects, several of which
have passed the high-risk stage usually inherent to the R&D area.
Such projects are being developed in a pace that is coherent with the
launches planned for the next three years.
The activities concerning radical innovation – with currently five
molecule development projects in advanced stage in the research
pipeline (see chapter Innovation) – add up to the favorable outlook for
the next years. Although bearing higher risks, if these projects succeed
they will result in improved health and well-being conditions for our
population and in patents of long and important market history.
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A conquista do grau de investimento
A busca da perenização do negócio mantém a companhia alinhada à meta de se tornar um laboratório completo e de operações
globais. Entre as opções em perspectiva para sustentar esses objetivos está a ampliação da base acionária, com uma possível
abertura de capital. Há alguns anos, o Aché dedica-se ao aperfeiçoamento dos mecanismos que reforçam a solidez e a
transparência de suas atividades, caso da estrutura organizacional, do modelo de gestão, da governança corporativa e dos
padrões adotados na elaboração e publicação de suas demonstrações contábeis.
Confiante nos avanços conquistados diante de seus públicos de relacionamento, o Aché iniciou em 2011 um processo de avaliação
de sua capacidade de atrair crédito. Para tanto, submeteu-se ao processo de classificação de risco – rating. Em janeiro de 2012, a
Fitch deu seu parecer, concedendo à companhia a nota BBB-, considerada uma classificação no nível de Investment Grade.
Com esse resultado, o Aché passa a ser permanentemente monitorado pela agência e, para manter ou aumentar seu rating,
compromete-se a dar continuidade às melhorias nos controles internos e em seu modelo de governança e gestão. Com essa
iniciativa, a companhia evidencia sua expertise para transformar em oportunidades de crescimento os desafios de um mercado
cada vez mais exigente.

The achievement of the investment grade
The pursuit of business perennity keeps the Company in line with the goal of becoming a complete laboratory with global
operations. The potential options to support these goals include the expansion of the shareholding structure, with a possible
initial public offering. For some years Aché has been dedicated to the enhancement of mechanisms that reinforce the soundness
and transparency of its activities. This is the case of its corporate structure, management approach, corporate governance, and
standards adopted for the preparation and publication of financial statements.
Confident in the improvements made with stakeholders, in 2011 Aché started a process of assessing its capacity to attract
credit. For such, the Company underwent a risk rating process. In January 2012 Fitch issued its report and rated the Company as
BBB-, which is considered an Investment Grade.
With this result, Aché will now be constantly monitored by the agency, and in order to maintain or increase its rating the
Company made the commitment to continue with the improvements in its internal controls, governance, and management
approach. With this initiative, Aché evidences its expertise to create growth opportunities out of the challenges of an increasingly
demanding market.
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Princípios que conduzem o Aché

Missão
Disponibilizar continuamente, com qualidade, criatividade e rentabilidade,
produtos e serviços inovadores e acessíveis, que promovam a saúde
e o bem-estar dos consumidores, com colaboradores motivados e
capacitados e respeito às pessoas e ao meio ambiente.
Visão
Ser o melhor laboratório farmacêutico do Brasil, preferido por
consumidores e profissionais de saúde por viabilizar o acesso a
produtos e serviços inovadores, que proporcionem saúde e bem-estar
para toda a população.
Valores
Integridade
Respeito às pessoas
Respeito ao meio ambiente
Espírito empreendedor
Inovação
Crescimento sustentável

Principles that guide Aché

Mission
To continuously provide – with quality, creativity and profitability –
innovative and affordable products and services that promote health
and well-being of consumers, with motivated and qualified employees,
and with respect for both people and the environment.
Vision
To be the best pharmaceutical laboratory in Brazil, preferred by
consumers and health professionals by successfully providing access
to innovative products and services that promote health and
well-being to the whole population.
Values
Integrity
Respect towards people
Respect to the environment
Entrepreneurship
Innovation
Sustainable growth
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Histórico
Detentor de uma marca construída para inspirar confiança e
segurança a consumidores e profissionais de saúde, o Aché
se mantém fiel ao ideal de seus fundadores, de construir
uma companhia farmacêutica nacional com padrão
mundial. Os principais eventos dessa trajetória, registrados
a seguir, mostram um histórico de realizações científicas,
tecnológicas, administrativas e financeiras.

AVANÇOS ECONÔMICOS (R$ milhão) ECONOMIC ACHIEVEMENTS (R$ million)

64,2

89,3

95,0

1.017

487

567

26

34

756

642
101

290

175

2001

2003

2004

2005

2006

Tem início o processo
de profissionalização
da gestão.

A aquisição e a incorporação
da Asta Médica do Brasil
favorecem a atuação em
novas classes terapêuticas.

O Aché obtém, de forma
pioneira, o registro de
um fitomedicamento
totalmente desenvolvido
no Brasil (Acheflan).

A aquisição da Biosintética
fortalece a participação em
especialidades relevantes,
como cardiologia, sistema
nervoso central e oncologia,
e possibilita a entrada no
mercado de genéricos.

Adoção de um novo modelo
de gestão, por unidades
de negócio, com foco nas
especificidades de
cada segmento.

Beginning of the
management
professionalization
process.

Merger and acquisition
of Asta Médica do Brasil,
facilitating the activities in
new therapeutic classes.

Linha do tempo Timeline
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Unidades
Units

91,4

Ebitda
Ebitda

75,5

Receita líquida
Net revenues

Aché is the first
company to register a
phytomedicine totally
developed in Brazil
(Acheflan).

Acquisition of Biosintética,
reinforcing its share in
relevant specialties such as
Cardiology, Central Nervous
System, and Oncology. Debut
in the Generics market.

Adoption of a new
management approach,
divided into business units,
focused on the specifics of
each segment.

History

116,2

109,9

100,3

89,7

954

1.079

292

304

130,2

As the holder of a brand built to inspire confidence and safety
in consumers and professionals from the health industry,
Aché remains loyal to its founders’ ideal of building a
national pharmaceutical company working with world-class
standards. The key events of this course are given below, and
show a history of scientific, technological, managerial, and
financial achievements.

1.196

1.266

404

416

1.401,2

454,1

2007

2008

2009

2010

2011

Entrada no mercado de
dermocosméticos.

Avanços na
internacionalização, com
presença em
11 países, por meio
de licenciamentos.

Parceria estratégica com
a companhia mexicana
Silanes traz para o Brasil o
Meritor, um medicamento
inovador para o tratamento
de diabetes.

Aquisição de 50% do
laboratório Melcon, com
planta especializada para a
produção de medicamentos
hormonais, agregando
novas competências
tecnológicas.

Obtenção de rating em grau de
investimento pela agência Fitch.

Debut in the
Dermocosmetics market.

Progresses in
internationalization, with
presence in 11 countries
by means of licensing.

Strategic partnership with
Mexican company Silanes
to bring Meritor to Brazil.
This is an innovative drug
used for treating diabetes.

Acquisition of 50% of
laboratory Melcon, which
provides the Company
with new technological
competences and a
plant for producing
hormone-based drugs.

Lançamento de 33 produtos,
incluindo a linha própria de
dermocosméticos Profuse.
Entrada no mercado de
nutracêuticos, em parceria
com a empresa inglesa Oxford
Pharmascience.
Concessão de patente do primeiro
produto do Aché originário de
inovação radical, Acheflan, na
Europa, com validade até 2024.
Investment Grade rating given
by Fitch Ratings.
Launch of 33 products,
including Profuse, a proprietary
Dermocosmetics brand.
Entry into the Nutraceuticals
market, in partnership with English
company Oxford Pharmascience.
Granting of a patent in Europe
for the first Aché product born
from radical innovation,
Acheflan, valid until 2024.
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Prêmios e reconhecimentos
A performance empresarial e institucional do Aché recebeu o reconhecimento de
diversas organizações em 2011. Entre as homenagens, estão:
35º Lupa de Ouro – A mais expressiva premiação do marketing farmacêutico
destacou o Aché com o troféu Lupa de Ouro na categoria Performance Empresarial.
Trata-se do reconhecimento, pelo setor, da trajetória adotada pelo Aché ao longo
dos últimos anos. O Millar, produto indicado para tratar fissuras mamárias, ficou
com o prêmio de melhor Produto OTC. Também mereceram destaque o Vertizine D,
na categoria Sistema Cardiovascular, e o projeto Coleção Aché de Educação para a
Saúde, em Sustentabilidade.
14ª edição do Prêmio Empresas Mais Admiradas do Brasil 2011 – Organizado
pela revista Carta Capital, o ranking destaca o Aché como a quarta empresa mais
admirada do setor farmacêutico no País e a única brasileira no grupo. Em 2010, a
companhia havia ficado na 16ª posição. Resultado de uma ampla apuração entre
executivos de variados setores, a pesquisa avalia atributos como inovação, ética,
qualidade de produtos e serviços, respeito pelo consumidor, solidez financeira,
qualidade de gestão, capacidade de competir globalmente, compromisso com o
País e compromisso com o desenvolvimento sustentável.
Selo de Empresa Parceira da Formação Profissional – Concedido pela Prefeitura
de Guarulhos e pelo Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Guarulhos) ao
Aché Formare, programa de educação profissional implantado em 2005.
Prêmio Sindusfarma de Fornecedores – Entre todas as companhias farmacêuticas
participantes, o Aché foi escolhido como maior destaque, por suas práticas no
processo de qualificação de fornecedores.
12ª edição do Prêmio Industrial do Ano – Homenagem do Ciesp (Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo) ao Aché como uma Empresa Amiga da Indústria.
Prêmio IT Leaders 2011 – Promovido pela revista Information Week, o prêmio
destaca as empresas mais inovadoras em tecnologia da informação. O Aché foi o
vencedor da categoria Farmacêutico, Higiene e Cosmético e ficou na 15ª posição no
ranking geral das cem empresas mais inovadoras do País.
Prêmio Popai Brasil – Reconhecido como o maior e mais duradouro reconhecimento
do setor de merchandising em todo o mundo, premia as melhores peças publicitárias
destinadas a pontos de venda. A comissão julgadora é composta por renomados
profissionais de agências de publicidade, fabricantes, varejistas, fornecedores e
acadêmicos, que avaliam a qualidade dos materiais para posicionar estrategicamente
a marca no ponto de venda. O Aché recebeu o troféu de bronze, na categoria
Drugstore, para o display de balcão de AQUAporin.
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Awards and Acknowledgements
The business and institutional performance of Aché was acknowledged by several
organizations in 2011. These acknowledgements include:
35th Lupa de Ouro – The most expressive pharmaceutical marketing awards
highlighted Aché with the Lupa de Ouro trophy, in the “Business Performance”
category. This is an industry acknowledgement of the approach adopted by Aché
along the last years. Millar, a product recommended to treat nipple fissures, received
the award for Best OTC Product. Special attention was also given to Vertizine D, in the
Cardiovascular System category; and the project “Aché Collection in Education for
Health”, in the Sustainability category.
14th edition of the Most Admired Companies in Brazil 2011 – Organized by Carta
Capital magazine, the ranking highlights Aché as the fourth most admired company
in the pharmaceutical industry in the country, and the only Brazilian company in this
group. In 2010, the Company held the 16th position. The result of a detailed survey
among executives from several industries, the study assesses attributes such as
innovation, ethics, quality of products and services, respect for the consumer, financial
solidity, management quality, global competition capacity, commitment to the country,
and commitment to sustainable development.
Seal of Professional Education Partner Company – Granted by the City Hall of
Guarulhos and by Sincomércio (the Union of Retail Commerce of Guarulhos) to
Aché Formare, an educational program implemented in 2005.
Sindusfarma Suppliers Award – Among all pharmaceutical companies considered,
Aché was chosen as the most notable due to its practices in the supplier training process.
12th edition of Industrial Player of the Year Award – A tribute by CIESP (Center of
Industries of the State of São Paulo) to Aché as an Industry-Friendly Company.
IT Leaders Awards 2011 – Promoted by Information Week magazine, the prize
highlights the most innovative companies in Information Technology. Aché was the
winner in the Pharmaceuticals, Hygiene, and Cosmetics category, and held the 15th
position of the general ranking of the 100 most innovative companies in Brazil.

O Aché recebeu o
Lupa de Ouro na
categoria Performance
Empresarial.
—
Aché received Lupa
de Ouro award in the
Business Performance
category.
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POPAI Brazil Awards – Considered the biggest and oldest acknowledgement of the
merchandising industry in the world, it awards the best point of sale advertising pieces.
The judging panel is formed by renowned professionals from advertising agencies,
manufacturers, wholesalers, suppliers, and academics, who assess the quality of the
materials aimed at strategically positioning the brand at the point of sale. Aché won
the bronze trophy in the Drugstore category for the counter display of AQUAporin.
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Gestão por
valores
Management by values

24
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CORPORATE GOVERNANCE

ESTRUTURA E COMITÊS

STRUCTURE AND COMMITTEES

O Conselho de Administração é o
mais alto órgão de governança do
Aché, formado por seis representantes
dos acionistas e três conselheiros
independentes (ver formação completa
na página 108). Compete aos integrantes
aprovar a estratégia de longo prazo,
monitorar riscos e decidir sobre as
questões de grande importância para
os negócios e as operações, além de
escolher os ocupantes dos cargos
diretivos estatutários. As principais
decisões do órgão são tomadas com
base nas informações e análises dos
Comitês do Conselho, que, em suas
atividades, contam com a participação
do diretor-presidente do Aché. Os
conselheiros têm mandato de um
ano e reúnem-se mensalmente para
acompanhar a execução das diretrizes e
políticas estabelecidas.

The Board of Administration is the
highest governance body of Aché,
formed by six representatives of
shareholders and three independent
members (see complete composition
on page 108). Members are responsible
for approving the long-term strategy,
monitoring the risks, and deciding on
matters of high importance for the
business and its operations, and also
for choosing the holders of statutory
executive positions. The main decisions
of the body are based on information
and analyses by the Board Committees,
of which Aché’s CEO is part. The board
members have one-year mandates
and meet once a month to monitor
the execution of guidelines and policies
established.

Desde o final de 2009, a companhia
conta com uma estrutura de comitês
para a elaboração de diretrizes para
apoiar a tomada de decisão. Os
Comitês do Conselho são Marketing,
Estratégia e Finanças e Gestão de
Riscos; o Comitê de Pessoas iniciará
as atividades em 2012. Além dos
executivos das áreas, participam das
reuniões membros do Conselho de
Administração e o diretor-presidente.
A estrutura é complementada pelos
Comitês de Gestão, coordenados
pela Diretoria Colegiada (ver formação
completa na página 109). Os comitês
operacionais ocorrem todo mês e, os
estratégicos, semestralmente.
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Since late 2009, the Company
has a structure of committees for
defining guidelines to support the
decision making process. The Board
Committees are the Committees of
Marketing, Strategy, Finance, and Risk
Management; the People Committee
will be started in 2012. In addition to the
subject area executives, the meetings
are joined by members of the Board of
Administration and the Chief Executive
Officer. The structure is supplemented
by the Management Committees,
which are coordinated by the Executive
Board (see complete structure on page
109). The operational committees
meet every month, while strategic
committees meet every semester.

Conformidade legal,
prestação responsável
de contas e transparência
são os princípios que
orientam a estrutura
de governança
corporativa do Aché.
Legal compliance,
accountability and
transparency are the
principles guiding the
corporate governance
structure of Aché.

Colaborador opera
equipamento na área
estéril da planta
Nações Unidas.
—
Employee operating
equipment in the
sterile area at the
Nações Unidas plant.
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Estrutura de governança
—
GOVERNANCE STRUCTURE
Acionistas
Shareholders

Comitês de Gestão
Management Committees

Comitês do Conselho
Board Committees

Finanças Finance and Risk
e Gestão de Riscos Management
Marketing Marketing
Estratégia Strategy
Pessoas People

(em implantação) (under implementation)

Estratégia Strategy
Conselho de
administração
Board of
Administration

Pessoas People
Unidades de Negócios Business Units
ou Marketing or Marketing
Industrial Industrial
Comercial Sales

Diretor-Presidente
CEO

PD&I RD&I
	Qualidade Quality
Finanças Finance
Automação e Sistemas Automation and Systems

Diretoria
Executive Board

Tributário Tax
Trabalhista Labor
Relações Institucionais Institutional Relations

Comitês do Conselho

Board Committees

Comitê de Marketing – Analisa
e acompanha as iniciativas de
marketing. Acompanha o andamento
das atividades comerciais e
monitora a eficiência do Aché em
gerar novos produtos e soluções.
Analisa as principais inovações a
serem introduzidas em produtos e
serviços ofertados pela companhia.
Fundamental para o avanço da
empresa, o órgão é formado por
representantes das áreas Comercial,
Marketing, Inteligência Competitiva,
Renovação de Portfólio e Produtividade.

Marketing Committee – Assesses
and monitors marketing initiatives;
follows the progress of sales activities
and tracks Aché’s efficiency in creating
new products and solutions; assesses
the main innovations to be introduced
in products and services offered by
the Company. With a key role in the
Company’s development, the body is
formed by representatives of the Sales,
Marketing, Corporate Intelligence,
Portfolio Renewal, and Productivity
business areas.
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Comitê de Estratégia – Além de
definir as diretrizes do planejamento
estratégico e acompanhar a
implementação das decisões,
monitora os cenários macroeconômico
e competitivo, a fim de capturar
oportunidades de negócios para a
companhia e, também, assessorar o
Conselho de Administração.
Comitê de Finanças e Gestão
de Riscos – Responsável pelo
acompanhamento das questões
financeiras e de adequação legal das
operações. Monitora os riscos de negócio
e de mercado e mantém a companhia
alinhada com as práticas contábeis e
legais vigentes.
Comitê de Pessoas – Com implantação
prevista para o início de 2012, tratará dos
temas ligados ao público interno e terá
o objetivo de alinhar a política de gestão
dos recursos humanos aos planos
estratégicos e de crescimento do Aché.

Strategy Committee – In addition
to defining the guidelines of
strategic planning and following the
implementation of decisions, it monitors
the macroeconomic and competitive
scenarios in order to capture business
opportunities for the Company and also
to assist the Board of Administration.
Finance and Risk Management
Committee – Responsible for
monitoring financial matters and the
legal compliance of operations. It
assesses business and market risks,
and keeps the Company in line with the
accounting and legal practices in effect.
People Committee – Planned to be
implemented in early 2012, it will
address issues related to employees
with the aim of aligning the human
resources management policy to Aché’s
growth plans.

Diretoria Executiva.
—
Executive Board.
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Acompanhamento
dos negócios
Evolução da governança corporativa
• Processo estruturado de decisão e monitoramento, por meio de fóruns colegiados
e integrados ao dia a dia da companhia, com ganhos em segurança e agilidade.
• Gestão profissionalizada da Diretoria Executiva e remuneração atrelada a
desempenho de longo prazo, validada pelo Conselho.
• Transparência e práticas contábeis: divulgação de demonstrações financeiras
trimestrais, auditorias internas e externas, encontros anuais com representantes
do sistema financeiro para apresentação dos resultados e das diretrizes de
crescimento e divulgação de relatório anual.
• Funcionamento de sistema integrado de orientação de conduta, com Ouvidoria
atuante e Código de Conduta de conhecimento geral e que é aplicado a todas as
instâncias, desde o Conselho de Administração, e divulgado a todos os públicos de
relacionamento também via web.

Os resultados e a gestão operacional
do Aché são avaliados, mensalmente,
por uma Diretoria Colegiada, que
estuda as oportunidades de melhoria
e de crescimento da companhia. Seus
principais papéis são a formulação
do planejamento estratégico e a
gestão das operações. Na busca pelos
melhores resultados, o órgão conta
com apoio de 12 Comitês de Gestão
(ver quadro Estrutura de governança),
responsáveis pela avaliação do
desempenho das diversas áreas da
empresa. As ações que cabem à
Diretoria são: avaliar e aprovar as
decisões tomadas por esses comitês e
acompanhar os resultados, a definição
e a implementação dos planos
operacionais alinhados à estratégia,
além de corrigir os desvios e monitorar
os possíveis riscos.

Corporate governance development

Principais Comitês de Gestão:

• Structured decision-making and monitoring process working by means of two
executive forums integrated to the company’s day-to-day operations, bringing
benefits in safety and agility.

Unidades de Negócios – Cada área
mantém sua agenda de reuniões,
dedicadas às questões de marketing e
renovação de portfólio.

• Professionalized management of the executive board, and remuneration linked to
long-term performance, validated by the Board.
• Transparency and accounting practices: disclosure of quarterly financial
statements, internal and external audits, annual meetings with representatives of
the financial systems for presenting the Company’s results, growth guidelines, and
disclosure of the Annual Report.
• Operation of an integrated system for conduct orientation, with an
Ombudsmanship and a Code of Conduct, which is generally known and applied
to all instances down from the Board of Administration, and disclosed to all
stakeholders also on the web.

30

Comitê Industrial – O grupo tem como
escopo a apresentação de resultados
da área industrial, a discussão de
planos de ação e a avaliação de
projetos em desenvolvimento.
Comitê Comercial – Fazem parte
da agenda deste fórum a discussão
de estratégias comerciais, a análise
da conduta de concorrentes e o
monitoramento dos principais produtos
e do desempenho das equipes, além
da apresentação de resultados e do
acompanhamento de projetos.

Follow-up
of business
Aché’s operational management and
results are assessed on a monthly
basis by an Executive Board that
considers the improvement and growth
opportunities of the Company. Its
main roles are to prepare the strategic
planning and manage operations.
To achieve the best results, the
body counts on 12 Management
Committees (see Governance Structure
chart), which are responsible for the
performance of several business
areas of the Company. The Executive
Board is responsible for reviewing
and approving the decisions made by
these Committees, following up the
results, defining and implementing
the operational plans in line with
the strategy, and also for correcting
mistakes and monitoring possible risks.
Main Management Committees:
Business Units – Each business
area has its agenda of meetings
dedicated to matters of marketing and
portfolio renewal.
Industrial Committee – The group’s
scope includes presenting the results of
the industrial area, discussing the action
plans, and assessing projects under
development.
Sales Committee – This forum’s
agenda includes the discussion of sales
strategies, the analysis of competitor
behaviors, and the monitoring of key
products and performance of teams, in
addition to the presentation of results
and monitoring of projects.
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Entrada principal
da empresa em
Guarulhos, SP.
—
Main entrance of
the Company in
Guarulhos, SP.
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Estrutura corporativa
—
Corporate Structure

Conselho
Board

Suporte corporativo
Corporate Support	
Financeiro Financial Dpt

Desenvolvimento
de novos negócios
New Business
Development

JURíDICO Legal Dpt

Presidente
CEO

Recursos humanos Human Resources
médico-científico Medical-Scientific
gestão de riscos Risk Management

PD&I
RD&I

Unidades de negócios
BUSINESS UNITS

Prescrição I
Prescription I

Prescrição II
Prescription II

MIP
OTC

Estrutura comercial
SALES STRUCTURE
Suprimentos/produção
SUPPLIES/PRODUCTION

Suporte de serviços SERVICE SUPPORT

Gestão de riscos

Risk management

A política de monitoramento de riscos
do Aché conta com o apoio dos Comitês
de Gestão, responsáveis por identificar
e gerenciar os diversos tipos de ameaça
que podem impactar o desempenho
da empresa. A companhia adota
medidas de prevenção e minimização
dos impactos de acordo com o tipo
de evento, que pode ser estratégico,
financeiro, operacional, ambiental
ou de conformidade.

The risk monitoring policy at Aché
counts on the support of the which are
responsible for identifying and managing
several kinds of threats that could
harm the Company’s performance.
The Company adopts prevention
and impact-minimizing measures
according to the type of event, which
involves defining whether it is strategic,
financial, operational, environmental or
compliance-related.
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Genéricos
Generics

Riscos estratégicos – Dizem respeito
aos movimentos do mercado e aos riscos
e às oportunidades que oferecem ao
Aché. A companhia utiliza ferramentas
especializadas para mapear o ambiente
externo e os passos da concorrência,
assim como o próprio desempenho.

Strategic Risks – Involve market
movements and the risks and
opportunities they bring to Aché. The
Company uses special tools to map the
external environment and the steps
taken by the competition, as well as its
own performance.

Riscos financeiros – Para assegurar
a rentabilidade dos negócios e,
consequentemente, dos acionistas,
cuidando para que os investimentos
sejam direcionados de maneira correta,
o Aché segue rigorosos parâmetros na
escolha das instituições financeiras com
as quais trabalha. A companhia utiliza
instrumentos a fim de diminuir os riscos
provenientes das alterações cambiais,
além de adotar uma postura conservadora
em relação aos seus recursos.

Financial Risks – In order to secure the
profitability of business - and as a result
that of shareholders - by making sure
investments are properly made, Aché
follows strict parameters when choosing
the financial institutions to work with.
The Company uses tools to reduce the
risks arising from exchange variations.
Also, it maintains a conservative
approach toward resources.

Riscos operacionais – Para diminuir os
riscos inerentes ao dia a dia da operação,
o Aché utiliza sistemas integrados de
gestão e de metodologias e investe em
tecnologias e na construção de parcerias
duradouras com seus fornecedores. A
companhia ainda procura disseminar,
entre seus colaboradores, uma cultura
centrada na busca da excelência.
Riscos ambientais – Por meio do
Sistema de Gestão Integrado de Meio
Ambiente, a companhia mapeia os riscos
ambientais que envolvem o seu negócio
e controla todo o processo de produção,
do recebimento de matérias-primas até
a distribuição dos produtos. Todas as
iniciativas têm como base as normas
ISO 14001 e OSHAS 18001.
Riscos de conformidade – O Aché
cuida para que a conduta ética oriente
as decisões e permeie as ações de todos
os níveis hierárquicos da empresa. Para
isso, acompanha o cumprimento de
normas regulatórias e legais e realiza
auditorias internas.

RELATÓRIO ANUAL | ANNUAL REPORT 2011

Operational Risks – In order to reduce
the risks generally associated with
its daily operational activities, Aché
uses integrated management systems
and methodologies, and invests in
technology and in the development of
long-term partnerships with suppliers.
The Company also endeavors to spread
a culture focused on the pursuit of
excellence among employees.

A companhia adota
medidas de prevenção
e minimização dos
impactos de acordo com
o tipo de evento, que
pode ser estratégico,
financeiro, operacional,
ambiental ou de
conformidade.
The Company adopts
prevention and
impact-minimizing
measures according
to the type of event,
which involves defining
whether it is strategic,
financial, operational,
environmental or
compliance-related.

Environmental Risks – By means of the
Integrated Environmental Management
System, the Company maps the
environmental risks surrounding
its business and controls the whole
production process, from the receipt
of raw material to the distribution of
products. All initiatives are based on
ISO 14001 and OHSAS 18001 Standards.
Compliance Risks – Aché makes
sure the ethical conduct guides
and permeates the actions at all
hierarchic levels of the Company. For
this, it monitors the compliance with
regulatory and legal rules, and carries
out internal audits.
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

CORPORATE GOVERNANCE

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIPs)
—

Private Equity Investment Funds (FIPS)

Infinity

lajota

Vincitore

33,3%

33,3%

33,3%

aché laboratórios farmacêuticos s.a.

99,99%

100,00%

99,99%

50%

Labofarma
Produtos
Farmacêuticos
Ltda.

achÉ
INTERNATIONAL
(BVI) LTD.

biosintÉTICA
FARMACêutica
ltda.

indústria
melcon do
brasil s.a.

Distribuidora
Distributor
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Não operacional
Non-operational

Indústria
farmacêutica
adquirida em 2005
Pharmaceutical
company acquired
in 2005

Indústria
produtora de
hormônios –
aquisição de
50% em 2010
Hormone producer
company – 50%
of interest
acquired in 2010

Conselho de
Administração.
—
Board of
Administration.

Organização societária e participações

Shareholding structure and interests

A estrutura societária é composta por três Fundos de
Investimento em Participações (FIPs), um para cada uma das
três famílias que compartilham o controle da companhia. A
estrutura permite a gestão independente e profissional do
portfólio de empreendimentos dos acionistas controladores do
Aché, garantindo a perenidade do negócio.

The shareholding structure is made up of three Private Equity
Investment Funds (FIPs): one for each of the three families
sharing the Company’s control. This structure allows for
an independent and professional management of Aché’s
controlling shareholders’ business portfolio, thus securing the
business perennity.

Os FIPs estão sujeitos a registro e fiscalização pela Comissão
de Valores Mobiliários (CVM). Obedecem a normas específicas
de governança corporativa, que visam garantir maior
transparência, responsabilidade por resultados e equidade nas
relações entre os fundos e as companhias nas quais investem.
Entre as obrigações estão a gestão profissionalizada, o
fornecimento de informações e a participação efetiva na
definição da política estratégica e de gestão das empresas.

The FIPs are subject to registration and surveillance by the
Brazilian Securities Commission (CVM). They comply with
specific rules on corporate governance aimed at ensuring
greater transparency, accountability for results and equity in
relations between the funds and the companies in which they
invest. Obligations include professionalized management,
disclosure of information, and effective participation in defining
a strategic and business management policy.
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Um novo
patamar
A new level
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INVESTIMENTOS
E PERFORMANCE

INVESTMENTS AND
PERFORMANCE

Coerente com um histórico de planejamento
cuidadoso e uma cultura de melhoria
contínua e compromisso com os resultados,
a performance alcançada em 2011 reflete a
política de investimentos de longo prazo que
levou o Aché a uma mudança de patamar
no mercado em que atua. Direcionados com
precisão, os investimentos permitiram à
empresa capacitar-se com instrumentos de
gestão e metodologias avançados, construir
conhecimento, criar oportunidades de
atuação, aprimorar o desenvolvimento
de suas equipes e estruturar um parque
fabril de classe mundial.

In line with a history of careful planning,
a culture of continuous improvement and
commitment to results, the Company’s
performance in 2011 reflects the posture
of long-term investments that brought
Aché to a new level on the market it
serves. Precisely allocated investments
allowed the company to improve with
advanced management tools and
approaches, to build knowledge, to
create market opportunities, to improve
the development of its teams, and to
structure world-class industrial facilities.

Evidência concreta de entrada em um novo
ciclo de crescimento, o desempenho de
suas operações apresentou avanço de 15%.
Os expressivos resultados no segmento de
prescrição e os lançamentos realizados no
ano têm seu efeito ecoado na obtenção do
rating de avaliação de risco, concedido pela
agência Fitch (leia mais na página 18, em
A Conquista do Grau de Investimento).
Sem perder de vista o futuro, o Aché
posiciona-se hoje como um protagonista
preparado para um cenário setorial que se
transforma de modo acelerado.
Ancorada no planejamento estratégico,
a evolução da companhia se orienta por
três pilares, aplicados a cada segmento
de atuação – Prescrição, Medicamentos
Isentos de Prescrição (MIP), Genéricos,
Dermocosméticos e Nutracêuticos:
• Relacionamento com profissionais
de saúde, parceiros e consumidores
• Desenvolvimento ou aquisição de
competências complementares
• Fortalecimento da plataforma de
crescimento da companhia
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Instrumentos de gestão
ajustados ao ritmo da
empresa asseguram a
base para a trajetória de
crescimento planejada
pelo Aché.
Management tools
adjusted to the pace
of the Company pave
the way for the growth
planned by Aché.

As a concrete evidence of the entry into
a new cycle of growth, the operational
performance had a 15% increase. The
expressive results in the Prescription
segment and the launches made in the
year had an effect on the risk rating the
Company was given by Fitch Ratings
(read more on page 18, under The
Achievement of the Investment Grade).
Without losing sight of the future, Aché
is now positioned as a well-prepared
protagonist in a rapidly changing
industry scenario.
Anchored in the strategic planning, the
Company’s progress is led by three pillars,
which are applied to every segment
the Company serves (Prescription,
Over-the-Counter (OTC), Generics,
Dermocosmetics, and Nutraceuticals):
• Relationship with health professionals,
partners, and consumers;
• Development or acquisition of
supplementary competences;
• Strengthening of the Company’s
growth platform.

Revestidor de
comprimidos
na planta
Nações Unidas.
—
A tablet coater at
the Nações
Unidas plant.
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Para aproveitar as
oportunidades provocadas
pela movimentação social
de milhões de brasileiros,
a companhia investiu em
uma força de vendas ampla
e de alta performance,
marketing transparente e
logística ágil e flexível.
To seize the opportunities
brought by the upward
social mobility of millions
of Brazilians, the Company
invested in a wide and
high-performing sales
force, in transparent
marketing, and in agile
and flexible logistics.
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Management

Atuação em novos
cenários

Working in new
scenarios

Os diferenciais competitivos do Aché
têm se mostrado especialmente valiosos
no atual cenário econômico nacional
e internacional. É o caso da gestão do
portfólio, que prioriza a ampla cobertura
de classes terapêuticas sem depender
de um número restrito de medicamentos
de referência. A habilidade de explorar as
potencialidades da carteira de produtos,
com soluções tecnológicas, comerciais
ou de conveniência ao paciente, tornou-se
um conhecimento valorizado pelas
companhias de atuação mundial, em
razão da dificuldade cada vez maior de
desenvolver moléculas inéditas e atuar
apenas com pesquisa pura.

Aché’s competitive advantages have
been especially valuable in the current
domestic and global scenarios. This
is the case of portfolio management,
which prioritizes the wide coverage of
therapeutic classes without depending
on a limited number of reference drugs.
The ability to explore the portfolio
potentialities of products by means of
technological, commercial, or patient
convenience solutions has become a
highly valued knowledge among global
companies in view of the increasing
difficulty of developing new molecules
and working on pure research.

Outra vantagem é o conhecimento
acumulado em lidar com as
especificidades do mercado nacional,
como extensão geográfica, diversidade
de realidades e características da
estrutura de saúde – um resultado do
relacionamento estreito mantido com
seus públicos, característica essencial
da cultura da companhia e base da
confiança depositada na marca Aché.

Another advantage of the Company
is the knowledge accumulated from
handling with the specifics of the
domestic market, such as geographic
size, different social realities, and
the characteristics of the healthcare
structure. This is a result of the strict
relationship held with stakeholders –
an essential trait of the Company’s
culture and the basis of the trust put in
Aché’s brand.

Para aproveitar as oportunidades
provocadas pela movimentação social
de milhões de brasileiros, a companhia
investiu em uma força de vendas ampla
e de alta performance, no marketing
transparente e na logística ágil e flexível.
Para estreitar os laços entre médicos
e consumidores, melhorar o acesso
aos medicamentos e contribuir para a
aderência ao tratamento, mantém o
programa de relacionamento Cuidados
pela Vida (ver capítulo Relacionamentos).

To seize the opportunities brought by
the upward social mobility of millions of
Brazilians, the Company invested in a
wide and high-performing sales force, in
transparent marketing, and in agile and
flexible logistics. In order to bring doctors
and consumers to a closer relationship,
to improve the access to drugs, and
to help in the patients’ adherence to
treatments, the Company maintains the
relationship program Cuidados pela Vida
(see chapter Relationships).

Ao domínio tecnológico e de processos,
o Aché adicionou a competência de
processar a informação – prospectar e

To the domain of technology and
processes, Aché added the competence
of processing information - looking for

analisar o mercado –, o que se tornou
uma ferramenta essencial para a
captura de novas oportunidades para
o negócio. A correta administração do
conhecimento acumulado se completa
com a identificação das competências
que precisam ser desenvolvidas ou
acrescidas para que a companhia gere
os diferenciais necessários.

opportunities and surveying the market
- which has become an essential tool to
seize new business opportunities. The
proper management of accumulated
knowledge is completed by the
identification of competences that
should be developed or added so that the
Company ensures it has the necessary
distinctive traits.

A complementaridade de competências
pode ser encontrada na prospecção de
oportunidades, no desenvolvimento de
projetos e na distribuição dos produtos.
Por meio de parcerias, o Aché entrou
nos segmentos de medicamentos
hormonais, nutracêuticos e
dermocosméticos, fortaleceu o processo
de internacionalização, criou a linha
de medicamentos para diabetes e
prepara-se para atuar em biotecnologia.

The complementary competences are
expressed by the search for potential
opportunities, in the development of
projects, or even in the distribution of
products. By means of partnerships,
Aché entered the segments of
Hormone Drugs, Nutraceuticals, and
Dermocosmetics; it also strengthened
its internationalization, created a line of
diabetes drugs, and is now getting ready
to work on biotechnology.
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Escala e
produtividade
nos processos
industriais

Scale and
productivity
in industrial
processes

Com a conclusão, no primeiro semestre
de 2012, da expansão do seu principal
parque industrial, em Guarulhos-SP,
o Aché se insere em um patamar
tecnológico de padrão mundial, com
plena capacidade para atender às
novas demandas colocadas por seu
posicionamento estratégico. Além
de trazer melhorias para o fluxo de
pessoas e materiais, a modernização
contribui para a redução de estoques e
o requerimento de novas certificações,
essenciais para as suas metas de
atuação global.

The Company’s industrial facilities in
Guarulhos, São Paulo, were renovated
in the first semester of 2012. With
this, Aché assumes a world-class
technological position with full capacity
to meet the new demands placed by
its strategic planning. In addition to the
improvements to the flow of people and
materials, the modernization allows for
reduced inventory and the requirement
for new certifications, which are essential
for its global goals.

No início de 2011, entrou em operação a
nova área de fabricação de supositórios;
no primeiro semestre de 2012, serão
iniciadas as atividades da área de
manipulação e embalagem de sólidos,
da central de pesagem e do laboratório
de controle de qualidade. A ampliação é
resultado de um plano de investimentos
alinhado ao planejamento estratégico
de longo prazo, com aportes no valor
total de R$ 267,3 milhões, dos quais
R$ 31,1 milhões foram aplicados em 2011.

Early in 2011, the new suppository
manufacturing area came into operation;
in the first semester of 2012, the
Company will start running the areas
of handling and packaging of solids, the
weighing center, and the quality control
laboratory. This expansion is the result of
an investment plan in line with the
long-term strategy, with capital
injections of R$ 267.3 million, of which
R$ 31.1 million were invested in 2011.

O Aché alcançou um
patamar tecnológico de
padrão mundial, com
plena capacidade
para atender às novas
demandas colocadas
por seu posicionamento
estratégico.
Aché reached a
world-class technological
level, with full capacity
to meet the new demands
placed by its strategic
positioning.

Colaboradores na
convenção de vendas
de Prescrição.
—
Employees at the
Prescription Sales
Force Conference.

RELATÓRIO ANUAL | ANNUAL REPORT 2011

43

Gestão

Management

Tecnologia a
serviço da eficiência
e da produtividade

Technology aimed
at efficiency
and productivity

Atualmente, o parque industrial do Aché
compõe-se de três plantas. Em Guarulhos,
concentram-se as linhas de produção
de medicamentos sólidos (comprimidos
e cápsulas), semissólidos (cremes e
pomadas) e líquidos (xaropes e gotas).
Na unidade de São Paulo, localizada na
avenida Nações Unidas, são produzidos
90% dos medicamentos genéricos
(em comprimidos e cápsulas), além de
medicamentos estéreis – entre eles,
injetáveis. Com a aquisição de 50% da
Melcon, com fábrica em Anápolis-GO, o
Aché passou a atuar na linha de hormônios;
a planta tem capacidade de produção de
50 milhões de unidades.

Aché’s industrial facilities are currently
made up of three plants. Guarulhos holds
the production lines of solid drugs (pills
and capsules), semi-solids (creams and
balms), and liquids (syrups and drops).
The São Paulo unit, at Avenida Nações
Unidas, produces 90% of Generics (pills
and capsules), in addition to sterile drugs,
including injections. From the acquisition
of the 50% of interest in Melcon, with a
plant in the city of Anápolis, Goiás, Aché
started to work with hormones. This
plant has a production capacity of
50 million units.

A modernização de máquinas e
equipamentos ocorre em paralelo e
de forma continuada com a ampliação
da principal unidade fabril. Em 2011,
foram investidos R$ 10 milhões
em novos maquinários para a área
industrial de Guarulhos. Com os
ganhos de produtividade conquistados
e os investimentos em equipamentos e
instalações, a redução dos custos unitários
de produção foi de 6%, e o total produtivo
alcançou 124,5 milhões de unidades
(caixas) ao ano, em dois turnos.
Na planta de São Paulo, especializada em
genéricos, foram investidos R$ 7,7 milhões
em novos equipamentos, que, aliados à
implementação de novos métodos de
trabalho, focados em eficiência operacional,
resultaram em uma redução de custos
industriais de 35%. A produtividade da
planta de Guarulhos cresceu 8,5%, e a
produtividade da planta Nações Unidas,
64%. O volume de produção nas duas
unidades de São Paulo cresceu 13%,
chegando a um total de 168,9 milhões de
unidades (caixas) produzidas em 2011.
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The modernization of machinery and
equipment takes place in a simultaneous
and continuous way with the expansion
of the main manufacturing unit. In
2011, R$10 million were invested in
new machinery for the industrial area
of Guarulhos. From productivity gains
obtained and investments made in
equipment and facilities, the reduction of
unit production costs was of 6%, and the
total output reached 124.5 million units
(boxes) per year, with two working shifts.
At the plant of São Paulo, which
specializes in Generics, R$ 7.7 million
were invested in new equipment, which
along with new working methods
– focused on operational efficiency
– resulted in industrial costs being
reduced by 35%. The production of the
Guarulhos plant increased 8.5%, and
the productivity of the Avenida Nações
Unidas plant increased 64%. The
production of both units in São Paulo
increased 13%, rising to 168.9 million
units (boxes) produced in 2011.

R$ 17,7 mM
foram investidos em novos
maquinários para as áreas
industriais de São Paulo.
were invested in new
machinery for the industrial
facilities of São Paulo.

A fábrica da Melcon, especializada em
hormônios, está sendo alinhada às
condições das demais unidades, mas
já apresentou avanços, com aumento
da eficiência na capacidade produtiva
de mais de 40% e início da produção de
medicamentos para o Aché.

The Melcon plant, specializing in
hormones, is being adapted to match
the conditions of other units, but
has already made progress, with
its production capacity efficiency
increased by over 40%, and started
producing drugs for Aché.

Para atender às prioridades
estratégicas, demandantes
de escala e agilidade,
o Aché cria condições
para que suas equipes
industriais atuem em
um sistema de melhoria
contínua da qualidade dos
produtos e processos.

Processos de
garantia da qualidade

Quality assurance
processes

Para atender às prioridades estratégicas,
demandantes de escala e agilidade,
o Aché cria condições para que suas
equipes industriais atuem em um
sistema de melhoria contínua da
qualidade dos produtos e processos.
Adotado em 2007, o programa Lean Seis
Sigma tem sido uma peça fundamental
para a redução dos custos industriais e o
aumento de eficiência dos equipamentos
e da capacidade produtiva das
instalações.

In order to meet strategic priorities,
which demand scale and agility, Aché
creates conditions for its industrial
teams to work according to a system
of continuous improvement of quality
of products and processes. Adopted in
2007, the Six Sigma Lean program has
played a key part in reducing industrial
costs and increasing the efficiency
of equipment and of the production
capacity of facilities.

In order to meet strategic
priorities, which demand
scale and agility, Aché
creates conditions for
its industrial teams to
work according to a
system of continuous
improvement of quality
of products and processes.

Em 2011, cerca de 85% dos
colaboradores da área industrial
participaram dos treinamentos e das
certificações do programa. Com o
conhecimento proporcionado pela
metodologia, foram realizados 30
projetos de melhoria contínua, com
foco em solucionar dificuldades das
áreas, contribuindo para uma economia
significativa de tempo e custos de
materiais. No total, o programa
contabilizou ganhos superiores a
R$ 3 milhões nas três plantas. A meta
para 2012 prevê a inclusão da totalidade
dos colaboradores da área industrial no
programa de treinamento.
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In 2011, around 85% of the employees
in the industrial area underwent
the program’s training sessions
and certification. Based on the
knowledge provided by this method,
30 improvement projects were
implemented with the aim of solving
difficulties of certain areas. This resulted
in significant savings of time and cost
of materials. Overall, the program has
accounted for earnings of over
R$ 3 million at the three plants. Our goal
for 2012 includes training to be provided
to all employees of the industrial area.
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Fornecedores

Suppliers

A gestão da qualidade nas operações
inclui um rigoroso sistema de
qualificação, inspeção periódica e
certificação da cadeia de fornecimento.
Os contratos da companhia com
seus fornecedores de insumos
farmacêuticos são regulados por uma
política de qualidade específica. No
escopo do programa está prevista
a qualificação das empresas de
matérias-primas e materiais de
embalagem, entre outros produtos,
e dos prestadores de serviços que
tenham impacto no programa Boas
Práticas de Fabricação. Os parceiros,
tanto nacionais como internacionais,
são avaliados inicialmente por meio
de auditorias da qualidade, presenciais
ou documentais, dependendo da
criticidade do material ou do serviço
a ser prestado.

The quality management in operations
includes a system of strict qualification,
periodic inspections, and certification
of the supply chain. The Company’s
agreements with suppliers of
pharmaceutical raw materials are
regulated by a specific quality policy.
The program’s scope includes the
qualification of companies working with
raw materials, packaging materials
and other products, and also the
qualification of service providers with
an impact on the Good Manufacturing
Practices program. Our partners, both
domestic and from abroad, are initially
assessed by means of quality audits,
held in situ or through documentary
means, depending on the criticality of
the material or service to be provided.

Após o diagnóstico, o Aché estabelece,
em conjunto com a empresa parceira,
os planos de ação para atendimento do
padrão de qualidade exigido. Depois de
qualificado, o fornecedor é monitorado
continuamente em relação ao
cumprimento dos requisitos acordados.
Atualmente, cerca de 700 fornecedores
são homologados pelo programa.
Ao emitir a Certificação de
Fornecedores, a companhia
reconhece a qualidade dessas
empresas e o grau de segurança que
trazem aos seus contratos. Além da
certificação, o reconhecimento dos
melhores ocorre com os prêmios
Fornecedor do Ano e Inovador do Ano,
criados para incentivar a excelência
e a qualidade das empresas e para
inserir o conceito de inovação em
toda a cadeia de suprimentos.
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After the diagnosis, Aché defines
the action plans for complying with
the quality standard required in
cooperation with the relevant partner.
After this qualification, the supplier is
continuously monitored for compliance
with the requirements agreed upon.
The program currently has around
700 suppliers homologated.
By issuing the Supplier Certification,
Aché acknowledges the quality of
these companies and the level of safety
they carry along with their contracts.
In addition to the certification, Aché
acknowledges the best companies
through the “Supplier of the Year” and
“Innovator of the Year” awards, which
were created to foster excellence and
quality among companies and to bring
the innovation concept into the whole
supply chain.

A contratação de
fornecedores inclui um
rigoroso sistema de
qualificação, inspeção
periódica e certificação.
The process for
contracting suppliers
includes a system of
strict qualification,
periodic inspections,
and certification.

Compromisso
com o meio ambiente

Commitment to
the environment

Em 2011, foi concluída a ampliação e
modernização da Estação de Tratamento de
Efluentes (ETE) da planta de Guarulhos, que
recebeu investimentos de R$ 2,38 milhões.
Com capacidade de tratamento de 12 mil
litros de água por hora, a obra recebeu a
aprovação da agência ambiental paulista
Cetesb para todo o processo. Utilizando
sistema de filtragem físico-químico, o
mecanismo separa os efluentes, inclusive
os envolvidos na produção farmacêutica, e
devolve a água, livre de bactérias e resíduos
industriais orgânicos, à rede pública.
Parte da água tratada é reutilizada na
refrigeração industrial, em lavagens de
áreas externas e em descargas sanitárias.

In 2011, the Company concluded the
expansion and upgrade of its Effluent
Treatment Plant (ETP) at Guarulhos’
facilities, with investments of R$ 2.38
million. With treatment capacity for
12 thousand liters of water per hour, the
works were approved by the environmental
agency of the state of São Paulo, Cetesb,
for the whole process. Using a physical/
chemical filtering system, the mechanism
separates the effluents – including
wastewater used in pharmaceutical
production – and returns the water into
the public system, free from bacteria and
organic industrial waste. A portion of the
treated water is reused in industrial cooling,
outdoor areas washing, and toilet flushing.

Para as atividades de rotina e de controle
ambiental, a companhia destinou
R$ 540 mil. Em 2012, será dada
continuidade às atividades de
conscientização, medição e controle,
previstas no Programa de Eficiência
do Uso de Água, Energia e Resíduos
(PROEEA). A companhia manteve as
certificações ISO 14001 e OHSAS 18001.

R$ 2,38 MM

foram investidos na ampliação
e modernização da Estação
de Tratamento de Efluentes
(ETE) da planta de Guarulhos.
were invested in expanding
and upgrading the Effluent
Treatment Plant (ETP)
in Guarulhos.

The Company invested R$ 540 thousand
in routine and environmental control
activities. In 2012, it will maintain the
measuring, control, and awareness-raising
activities of the Program for Efficient Use of
Water, Energy, and Waste (PROEEA). The
Company has maintained its ISO 14001
and OHSAS 18001 certifications.

Fábrica de
Guarulhos, SP.
—
Industrial facilities in
Guarulhos, SP.
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O Aché conta com um
sistema de logística
qualificado pela
agilidade e segurança,
capaz de cobrir toda a
extensão do País.
Aché now counts on a
logistics system with
high quality standards
in agility and safety,
providing for the
Company’s operations
all over the country.

Máquina de
Compressão para
comprimidos com
três camadas da
planta de Guarulhos.
—
Three-layer tablet
press at the
Guarulhos plant.
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Logística

Logistics

Presente em praticamente todos os
pontos de venda do Brasil, os produtos
do Aché exigem um esforço de
distribuição cuja qualidade se tornou
uma das principais competências
da companhia. Em sintonia com a
capilaridade e amplitude das visitações
médicas e com a demanda dos clientes,
o Aché conta com um sistema de
logística qualificado pela agilidade
e segurança, capaz de cobrir toda a
extensão do País.

Available at practically all points
of sale in Brazil, Aché’s products
demand distribution efforts with
a quality standard that became a
major competence of the Company.
In synchrony with its capillarity, wide
coverage of medical detailing, and
customer demands, Aché now counts
on a logistics system with high quality
standards in agility and safety, providing
for the Company’s operations all
over the country.

A base do sistema está no centro de
distribuição, localizado na planta de
Guarulhos, de onde são expedidos os
medicamentos com as marcas Aché e
Biosintética, que abastecem hospitais,
grandes redes de farmácias e estoques
dos distribuidores regionais. Em 2011,
os volumes foram movimentados por
empresas de transporte especializadas
em produtos farmacêuticos e
homologadas na Anvisa, com veículos
apropriados para tal transporte e
rastreados por satélite. Nas grandes
capitais, as entregas ocorrem em um
prazo médio de dois dias e, em todo o
País, a distribuição utiliza transporte
rodoviário e aéreo.

The basis of the system is the
distribution center at the plant of
Guarulhos, where drugs under the
brands of Aché and Biosintética are
shipped and supplied to hospitals,
large pharmacy chains, and to regional
distributors. In 2011, the shipments
were handled by transport companies
specialized in pharmaceutical products
and duly homologated at Anvisa (the
National Health Surveillance Agency),
with satellite-tracked vehicles suited to
the transport of the products. In large
capital cities, deliveries are usually
made in two days; and for the whole
country, the distribution uses road
and air transport.
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No ritmo da
aprendizagem
contínua

A pace of
continuous
learning

Para o Aché, a formação, o engajamento
e a contribuição dos colaboradores
têm reflexo direto nos resultados e
na sustentação dos negócios no longo
prazo. A companhia preza o respeito
e a transparência no convívio interno,
a cultura do aprendizado diário e a
difusão de conhecimento e valoriza
a busca da excelência em todos os
níveis. Programas de desenvolvimento e
capacitação, oportunidades de promoção
e reconhecimento do desempenho e
do potencial realizador formam a base
para a construção das competências
essenciais para atingir a perenidade dos
negócios. E também para dar o sentido
de realização aos 3.308 colaboradores
que compõem a equipe Aché.

For Aché, the training, engagement, and
contribution of employees have a direct
impact on results and the sustainability
of business in the long term. The
Company prioritizes the respect and
transparency in internal relations,
the culture of everyday learning, the
spread of knowledge, and places high
value on the search for excellence at
all levels. Development and training
programs, promotion opportunities, and
the acknowledgement of performance
and achievement potentials form the
basis for building the key competences
to reach business perennity. And also
to bring a sense of accomplishment to
Aché’s 3,308 employees.

A preparação desses profissionais, assim
como o autodesenvolvimento e a troca
de experiências, é promovida de forma
contínua, como uma ação estratégica
para alcançar resultados e antecipar
as transformações do mercado. Em
2011, a companhia investiu cerca
de R$ 11 milhões em atividades de
desenvolvimento profissional, valor
12% maior que o do ano anterior. Cada
colaborador participou, em média, de
124 horas de treinamento, avanço de
62% em relação a 2010, com acesso a
metodologias e modelos de formação
ajustados às diferentes funções. No
total, foram dedicadas 416.263 horas a
treinamentos, correspondendo a mais de
50% das horas utilizadas em 2010.
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The preparation of these professionals,
as well as their self-development and
shared experiences, is promoted on a
continuous basis as a strategic action
aimed to reach results and be ahead of
market changes. In 2011, the Company
invested around R$ 11 million in activities
for professional development; this sum
was 12% higher than the previous year.
Each employee took 124 hours of training
on average, or 62% more hours than
in 2010, with access to methodologies
and training approaches suited to the
different positions. Overall, 416,263
hours were dedicated to training; this
corresponds to an increase of 50% over
the number of hours in 2010.

TREINAMENTO
(HORAS POR COLABORADOR)
—
TRAINING
(HOURS PER EMPLOYEE)

124
2011

76,41
2010

74,50
2009

55,54
2008

Desenvolvimento de
talentos e liderança

Development of talents
and leadership

As iniciativas de capacitação
estruturadas pela companhia objetivam
o desenvolvimento e o aprimoramento
de habilidades técnicas e competências
comportamentais fundamentais tanto para
a trajetória profissional do colaborador como
para atender às necessidades do negócio.

The training initiatives structured by the
Company are aimed at the development
and improvement of technical skills
and behavioral competences that
are essential both to the employee’s
professional development and to the
business needs.

Em 2011, o Aché iniciou o Programa
de Desenvolvimento de Lideranças,
contemplando todos os gestores. O
conteúdo é composto por módulos
comportamentais, que têm como premissa
provocar a reflexão e amadurecer atitudes,
e de módulos ferramentais, que visam
fortalecer metodologias e práticas para
suportar o processo de gestão. Como
complemento, sessões de coaching e
oportunidades de elaboração de projetos
de desenvolvimento individual também
foram disponibilizados. O primeiro MBA
in company foi iniciado em 2006, em
uma parceria com a Fundação Instituto
de Administração (FIA). Em 2011, a ação
novamente foi realizada, e hoje há 48
colaboradores pós-graduados em Gestão
Empresarial e Negócios. Como diferencial,
além da grade curricular da instituição,
alguns módulos foram ministrados pelos
próprios diretores do Aché, trazendo,
assim, a realidade do negócio para a sala
de aula. Para 2012, a previsão é ter mais
40 colaboradores inseridos no programa.

In 2011, Aché started the Leadership
Development Program, involving all
managers. The contents consist of
behavioral modules – which have the
essential role of causing reflection and
maturing attitudes – and tool modules,
which are aimed at strengthening
methodologies and practices to support
the management process. And, to
support the initiative, coaching sessions
and opportunities to prepare individual
development projects were also made
available. The first in-company MBA
was started in 2006 in partnership with
Fundação Instituto de Administração
(FIA). In 2011, the action was carried
out again, and now the Company
has 48 employees post-graduated in
Enterprise and Business Management.
As a distinctive trait, in addition to the
institution’s curricula, some modules
were lectured by Aché’s directors, thus
bringing the business reality to the class
room. For 2012, 40 employees should
enter the program.

O cuidado com o futuro da companhia e
com a sucessão dos líderes está expresso
nos processos de mapeamento dos
cargos-chave e de definição dos potenciais
sucessores. Desde 2010, o programa
orientou a capacitação de 30 gestores da
área administrativa, com a finalidade de
prepará-los para uma futura liderança;
em 2011, 139 profissionais receberam
588 horas de treinamento. Focada no

The concerns about the Company’s
future and succession of leaders are
expressed on the processes aimed at
mapping the key positions and defining
potential successors. Since 2010 the
program has directed the training of
30 business managers with the aim of
preparing them for future leadership; in
2011, further 139 professionals received
588 hours of training. Focused on
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O cuidado com o futuro
da companhia e com a
sucessão está expresso
nos processos de
mapeamento dos
cargos-chave e de
definição dos potenciais
sucessores.
The concerns about the
Company’s future and
succession are expressed
on the processes aimed
at mapping the key
positions and defining
potential successors.
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autoconhecimento e na reflexão, a
iniciativa promove o desenvolvimento da
capacidade de liderança.

self-knowledge and reflection, the
initiative promotes the development of
the leadership skill.

Para formar as futuras lideranças, a
companhia conta com o Programa de
Trainee, por meio do qual identifica no
mercado os jovens talentos. Durante a fase
de capacitação, os selecionados vivem o dia a
dia dos negócios em várias áreas da empresa
e aprimoram seus conhecimentos técnicos,
além de tratar de aspectos comportamentais
e ter a oportunidade de construir as
competências de liderança. Desde a sua
criação, o programa formou 60 jovens –
15 deles já ocupam posições de gestão.

In order to train its future leaders,
the Company counts on the Trainee
Program, through which it identifies
young talents on the market. During the
training stage, candidates experience
day-to-day business in several divisions
of Company, improve their technical
skills, address behavioral aspects, and
have the opportunity to build leadership
competences. Since its establishment
the program has trained 60 young
people – and 15 of them already hold
management positions.

A necessidade de ampliar as competências
essenciais para atender aos desafios do
negócio e valorizar os potenciais internos
estimulou a criação de um programa
dirigido para os colaboradores em início
de carreira. O programa A Hora é Agora
tem o objetivo de capacitá-los para atuar
em áreas-chave e desenvolver uma
visão global da companhia. A primeira
área a oferecer oportunidades para os
profissionais, em 2011, foi a de renovação
de portfólio. Com sua característica
multifuncional, exige o contato com
uma grande variedade de temas, como
desenvolvimento farmacotécnico, finanças
e assuntos regulatórios. O programa tem
duração de seis meses e, na conclusão,
seus participantes serão integrados às
equipes de operação vinculadas à área.
Na área produtiva, os cerca de mil
profissionais seguem uma agenda
anual de treinamento, centrada
principalmente no uso da metodologia
de melhoria contínua Lean Seis Sigma.
No total, desde a implantação do
programa, em 2007, já foram treinados
cerca de 800 colaboradores (ver mais
detalhes em Processos de garantia da
qualidade, na página 45).
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The need to extend the essential
competences to address the challenges
of the business and to value internal
potentials has led to the creation of a
program directed to employees who
are just starting their careers. The
program A Hora é Agora (“The time is
Now”) is aimed at key business areas
and at developing a global view of the
Company. The first business area to
offer opportunities for professionals
in 2011 was Portfolio Renewal. With
its multifunctional nature, it requires
contact with a great variety of
themes, such as pharmacotechnical
development, finance, and regulatory
matters. This is a six-month program
after which the attendees are integrated
into the working teams linked to a
business area.
In the production area, about one
thousand professionals follow an annual
training agenda, focused mainly on the
use of the Lean Six Sigma continuous
improvement method. Overall, since the
implementation of the program in 2007,
around 800 employees have been already
trained. (more details under Quality
assurance processes, on page 45.)

A necessidade de
ampliar as competências
essenciais para atender
aos desafios do negócio
e valorizar os potenciais
internos estimulou a
criação de um programa
dirigido aos colaboradores
em início de carreira.
The need to extend the
essential competences
to address the challenges
of the business and to
value internal potentials
has led to the creation
of a program directed to
employees who are just
starting their careers.

O Aché mantém
programas de
desenvolvimento
para a construção
das competências
dos colaboradores.
—
Aché maintains
development
programs to build
capacity in its
employees.
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O desafio da superação

OVERCOMING THE ODDS

Na área comercial, um processo permanente
de formação e aprendizado mantêm as
equipes vinculadas às expectativas do negócio.
Além dos treinamentos, a força de vendas
dispõe de um sistema de acompanhamento
de resultados e do acesso a avançadas
ferramentas tecnológicas corporativas. Os
programas de capacitação preveem técnicas
de negociação, comercialização e apresentação
e aulas de informação médica e competências
pessoais. Para promover o aperfeiçoamento
dos processos e conferir mais agilidade à
força de vendas, uma das maiores do País, a
companhia adotou a metodologia PDCA (sigla
em inglês para Planejar, Fazer, Verificar e Agir)
e capacitou 220 profissionais em 2011.

In the sales area, a constant training and
learning process keeps the teams in line
with the business expectations. In addition
to training sessions, the sales force has
a system to monitor their results, and
can also access advanced corporate
technological tools. The training
programs include negotiation, sales
and presentation techniques, medical
information, and personal skills. In order
to promote the optimization of processes
and allow for more agile operations
of the sales forces, which is one of the
largest ones in the country, the Company
adopted the PDCA methodology
(standing for Plan, Do, Check, Act) and
trained 220 professionals in 2011.

Em um mercado que se move a um ritmo
acelerado, os profissionais de vendas seguem
uma agenda específica de acompanhamento
de desempenho e correção de rota, com
periodicidade mensal. As avaliações são
realizadas em reuniões distritais, que
permitem a rápida tomada de decisão após a
análise dos resultados.
Em decorrência da dinâmica própria que
rege a força de vendas, seus profissionais
são contemplados com procedimentos
específicos em questões de promoção,
remuneração e reconhecimento. O sistema de
valorização de talentos internos adotado para
os representantes comerciais foi implantado
em 2010, com um processo estruturado para
identificar os profissionais com potencial de
crescimento e desenvolvimento em funções de
gestão. Em dois anos, foram selecionados 127
colaboradores da força de vendas, dos quais 33
foram promovidos à função de gerente distrital.
O sistema de remuneração na área comercial
decorre do desempenho em vendas, com um
sistema de reconhecimentos significativos a
cada período de seis meses, especialmente
para aqueles que se destacam.
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Os programas de
capacitação preveem
técnicas de negociação,
comercialização e
apresentação, aulas de
informação médica, e
competências pessoais.
The training programs
include negotiation,
sales and presentation
techniques, medical
information, and
personal skills.

In a constantly changing market, the
sales professionals follow a specific
agenda of performance follow-up and
route correction on a monthly basis. The
assessments are carried out at district
meetings, which allow for quick decisionmaking after the results are reviewed.
Due to the specific dynamics ruling the
sales force, its professionals have specific
procedures on promotion, compensation,
and acknowledgement. The system for
valuing internal talents applicable to
sales representatives was implemented in
2010, with a process structured to identify
professionals with potential for growth
and development in management roles.
In two years, from the 127 employees
chosen among the sales force, 33 were
promoted to the role of district manager.
The sales compensation is linked to
performance, and the Company uses a
system of significant recognition through
compensation given every six months
to sales representatives – the ones with
best results.

49%
das vagas disponíveis em
2011 foram preenchidas
internamente.
of employment
positions open in 2011
were internally filled.

Perspectivas de carreira

Career outlooks

Em 2011, o aproveitamento interno
alcançou 49% das vagas disponíveis,
índice maior do que em 2010, de 47%.
Desse universo, 118 foram promovidos
a posições de gestão. Esse resultado
está apoiado em uma política de
desenvolvimento de carreira e ocorre
em um ambiente de transparência, com
regras igualitárias, claras e difundidas.
Os colaboradores interessados têm
acesso às informações sobre as vagas
no sistema interno de comunicação,
a partir de um mapeamento sempre
atualizado. A valorização dos talentos
da organização contribui para fomentar
a cultura interna de buscar novos
desafios e responsabilizar-se pelo
autodesenvolvimento profissional.

In 2011, internal promotions filled 49%
of open positions, compared to 47% in
2010. From this total, 118 people were
promoted to management positions.
This result is now anchored in a career
development policy, and happens
within an environment of transparency
with clear and well spread rules.
The interested employees can see
information about open positions on
the internal communication system,
which undergoes a constant mapping
process. The valuation of talents in
the organization helped to foster the
internal culture of search for new
challenges, and also the employees’
responsibility towards professional
self-development.

A companhia busca
a excelência em
todos os níveis.
—
The company
pursues excellence
at all levels.
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Remuneração variável

Variable compensation

O Programa de Participação
nos Resultados (PPR) reflete
proporcionalmente as metas
corporativas atingidas, que vêm se
ampliando a cada ano. Em 2011, os
resultados alcançados pela companhia
e por seus colaboradores levaram a
uma distribuição de bônus de R$ 25,8
milhões. O sistema de remuneração
variável contempla modelos
específicos para áreas administrativa
e operacional, forças de vendas e
gestores, conforme responsabilidades
das diferentes funções e contribuição
para o desempenho do Aché. Para os
executivos da alta direção, as metas
também estão vinculadas ao impacto na
perenidade da empresa.

The Profit Sharing Program (PPR)
proportionally reflects the corporate
goals achieved, and these have been
increasing year after year. In 2011, the
results achieved by the Company and
its employees have provided for the
payment of bonus amounting to
R$ 25.8 million. The variable
compensation system comprises
specific models for the managerial
and operational areas, sales forces
and managers, according to the
responsibilities of different roles and the
contribution for Aché’s development.
For senior executives, the goals are also
linked to the impacts they have on the
Company’s business perennity.

Além de manter uma política
estruturada de participação nos
resultados, que beneficia todo o corpo
funcional, faz parte da cultura da
companhia reconhecer e valorizar a
contribuição individual aos resultados.
Isso acontece por meio do FIP – Fundo
de Investimento em Performance, que
complementa o PPR de colaboradores
de alto desempenho, indicados pelos
gestores e validados pelos diretores. O
sistema foi desenvolvido para atender ao
desafio da retenção de talentos e para
estimular o desenvolvimento contínuo
e reconhecer de forma diferenciada
aqueles que se destacaram no exercício.
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In addition to maintaining a structured
policy of shared results, which is
beneficial for the whole functional
body, the Company’s culture includes
recognizing and valuing the individual
contribution of everyone towards
results. This happens through the FIP
- Performance Investment Fund, which
supplements the Profit Sharing Program
of high-performing employees, who are
appointed by managers and validated by
directors. The system was developed to
meet the challenge of retaining talents,
fostering continuous development, and
providing special acknowledgement to
employees who stood out in their roles.

R$ 25,8 MM
foram distribuídos em
bônus aos colaboradores
em 2011.
were paid as bonus to
employees in 2011.

Canais de diálogo

Dialogue channels

Diversos canais de comunicação e
diálogo atendem ao objetivo de manter
a proximidade e a transparência do
Aché com seus colaboradores. Formam
uma plataforma interna que inclui meios
eletrônicos, murais e periódicos impressos,
garantindo a agilidade na difusão de
informações a todos os colaboradores e
o alinhamento à cultura e às estratégias
da companhia. Por meio de campanha
institucional anual, a empresa também
divide com seus profissionais os objetivos
e as metas estabelecidas, reforçando sua
diretriz de gestão compartilhada. Para
atender às necessidades específicas da
força de vendas, foram criadas ferramentas
online que permitem ao colaborador
em campo acompanhar mensalmente
as metas pessoais e de sua equipe,
bem como informativos periódicos que
divulgam decisões estratégicas do negócio,
estruturados de forma a atender
às necessidades de quem está atuando
na linha de frente.

Several communication and dialogue
channels address the goal of keeping
a close and transparent relationship
between Aché and its employees. An
internal platform includes electronic
means, announcement boards, and
printed newsletters, all of which secure
the quick spreading information to
all employees and their alignment to
the Company’s culture and strategies.
By means of the annual institutional
campaign, the Company also
communicates to professionals its
objectives and goals, and reinforces its
principle of shared management. In order
to meet the specific needs of the sales
force, online tools were created to allow
employees to follow their personal and
team´s goals on a monthly basis. Also,
periodicals announce strategic decisions
of the business, structured so as to meet
the needs of people on the frontline.

Colaboradores de
vendas recebem
treinamento para
utilização de tablets.
—
Sales employees
are trained to use
tablet devices.
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Inovação

Innovation

Patrimônio
estratégico
Strategic assets
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PLANEJAMENTO,
METODOLOGIA E EXECUÇÃO

PLANNING, METHODOLOGY,
AND EXECUTION

Após alguns anos de investimentos
e dedicação a projetos de renovação
do portfólio, um grande volume de
produtos desenvolvidos internamente
pelo Aché começou a chegar ao
mercado, a partir de 2011, com impacto
importante na receita da empresa. Os
33 lançamentos realizados durante o
ano saíram do portfólio de 167 projetos
de desenvolvimento conduzidos pela
companhia. Para os demais projetos,
a serem lançados nos próximos
anos, 40% já se encontram em fase
de registro, superando as condições
de risco inerentes ao processo de
desenvolvimento de um produto e,
assim, garantindo um patrimônio de
novos medicamentos, pronto para
atender à estratégia da companhia.

After some years of investments and
dedication to portfolio renewal projects,
a large number of products internally
developed by Aché started to reach
the market in 2011, with an important
impact on the Company’s revenues. The
33 launches in the year came out of a
portfolio of 167 development projects
carried out by the Company. From other
projects to be launched in the next
years, 40% are already in registration
stage, past the risk conditions usually
inherent to the development process of
a product, thus securing a portfolio of
new drugs that will be ready to serve
the strategy of the Company.

O Aché entende que a criação e a
gestão do portfólio de novos produtos
necessitam de planejamento,
metodologia e execução enquadrados
em uma política que maximize as
oportunidades, minimize os riscos e
assegure a realização dos cronogramas
estabelecidos internamente.
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Aché understands that creating and
managing a portfolio of new products
is something that needs planning,
method, and execution in line with a
policy that maximizes the opportunities,
minimizes the risks, and secures
the accomplishment of internally
established schedules.

Investimentos
em Pesquisa e
Desenvolvimento
asseguram a atualidade
e a longevidade do
portfólio de produtos.
Investments in Research
and Development secure
up-to-date and long-term
product portfolio.
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Olhar estratégico

Strategic view

As diretrizes estratégicas para a inovação
e a gestão dos novos produtos estão
definidas claramente no Aché, em três
pontos: maximizar as oportunidades
de crescimento entre as especialidades
nas quais a empresa tem forte
know-how e liderança (como respiratória,
cardiovascular e ortopedia); acelerar
o crescimento nas especialidades de
grande potencial para complementação
e crescimento (como oncologia,
dermatologia e neurologia); e abrir novas
fronteiras em especialidades ainda não
contempladas dentro da companhia.

The strategic guidelines for innovation
and management of new products at
Aché are clearly defined in three points:
maximizing growth opportunities among
the specialties where the Company has
strong know-how and leadership (such
as respiratory system, cardiovascular
system, orthopedics); accelerating the
growth in large-potential specialties
for supplementation and growth (such
as oncology, dermatology, and
neurology); and opening new frontlines
in specialties which are not dealt with by
the Company yet.

Em cada uma dessas perspectivas,
busca a diferenciação em produtos e
a complementação nos segmentos
em que atua, priorizando o controle
da cadeia de produção por meio da
incorporação de tecnologias inovadoras
e novas competências.

In each one of these perspectives, the
Company pursues distinctiveness in
products and supplementation in
the markets it serves, prioritizing the
control of the production chain by
introducing new innovative technologies
and new competences.

Para atender a essa demanda de
inovação, a companhia procura acelerar
a captação de know-how, bem como a
entrada em novos mercados, por meio
de diferentes modelos de alianças
estratégicas. Anualmente, a empresa
destina, em média, 11% da geração
de caixa operacional para a gestão da
inovação, dividida internamente em duas
áreas: Desenvolvimento de Negócios,
responsável pela renovação do portfólio
e pela busca de novos negócios, e
Pesquisa e Desenvolvimento, dedicada
à pesquisa incremental e à inovação
radical. Em 2011, os investimentos em
inovação totalizaram R$ 41 milhões.

In order to meet this demand for
innovation, the Company endeavors to
accelerate the capture of know-how, as
well as the entrance into new markets
by means of different strategic alliance
models. Every year, the Company invests
around 10% of its cash flow in innovation
management, which is internally divided
into two areas: Business Development,
responsible for Portfolio Renewal
and search for New Businesses, and
Research & Development, which is
dedicated to incremental research and
radical innovation. In 2011, investments
in innovation amounted to R$ 41 million.
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Para atender à demanda
de inovação, a companhia
procura acelerar a
captação de know-how,
bem como a entrada em
novos mercados, por
meio de diferentes
modelos de alianças.
In order to meet this
demand for innovation, the
Company endeavors to
accelerate the capture of
know-how, as well as the
entrance into new markets
by means of different
alliance models.

Funil dA inovação

An innovation funnel

O processo de criação e desenvolvimento
de novos projetos, conhecido como
funil da inovação, tem início na fase
de prospecção e identificação de
oportunidades, na qual um número
ilimitado de ideias, trazidas interna ou
externamente, é submetido à análise
de viabilidade. Em um movimento
matricial, além da própria equipe de
inovação, estão envolvidas as áreas
Médico-científica, Financeira, Industrial,
Regulatória, Jurídica e, especialmente,
Marketing, Comercial e Inteligência de
Mercado. O ciclo de prospecção e análise
de viabilidade repete-se indefinidamente
dentro da empresa, por meio da
interação e da troca de informações
entre as áreas.

The creation and development process
of new projects, currently known as
innovation funnel, starts at the stage of
survey and identification of opportunities,
where an unlimited number of ideas
are internally or externally brought up
and submitted to feasibility studies.
This is a matrix-like movement which
includes not only the innovation
team, but also the Medical-Scientific,
Finance, Industrial, Regulatory, Legal,
and especially Marketing, Sales, and
Market Intelligence divisions. The cycle
of surveys and feasibility studies is
endlessly repeated at the Company
by means of interaction and sharing of
information between the areas.

Funil da inovação
—
INNOVATION FUNNEL

Prospecção e identificação
Survey and Identification
análise de viabilidade
Feasibility Study
Plano de negócio
Business Plan
desenvolvimento da formulação ou do conceito
Development of Formulation or Concept
ESTUDOS FARMACOTÉCNICOS E CLÍNICOS
PHARMACOTECHNICAL AND CLINICAL TRAILS
Registro
Registration
lançamento
Launch
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O potencial de um projeto não reside
apenas na sua viabilidade financeira.
Para uma completa avaliação das
possibilidades de cada ideia, são
levados em conta vários aspectos
estratégicos: as características da
própria doença que tem como alvo,
os recursos tecnológicas existentes,
as condições legais e regulatórias e a
conveniência para a unidade comercial
a se que destina, entre inúmeros outros.
Todos esses critérios estão inseridos
na Ferramenta de Gestão de Portfólio,
para que os projetos sejam avaliados
e considerados sob uma perspectiva
integral e estratégica.
Para que as ideias consigam “passar
pela peneira” e contemplem os critérios
necessários, a equipe dedica-se a
estruturar um plano de negócio profundo
e detalhado. Cada plano é submetido
ao Comitê de Novos Produtos e, a
depender da magnitude do investimento,
o Conselho de Administração é envolvido
no processo de decisão.
Se aprovado, o projeto passa aos
cuidados do escritório de projetos
– PMO –, que fica responsável pela
execução, pelo acompanhamento
e pela coordenação do cronograma
até a conclusão do projeto e o efetivo
lançamento do produto. Nessa segunda
fase do funil da inovação, o processo
inclui as etapas de desenvolvimento
da formulação ou do conceito, estudos
farmacotécnicos e clínicos, preparação
do dossiê de registro e submissão à
Anvisa – e, por fim, o lançamento.
O risco de inviabilização técnica diminui
progressivamente no decorrer das
etapas envolvidas, sendo os prazos
estabelecidos previamente o principal
fator de sucesso a ser gerenciado.
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The potential of a project is not only
dependent on its financial feasibility.
For a full assessment of the possibilities
brought by every idea, the Company
considers several strategic aspects:
the characteristics of the disease
the project is aimed at, the existing
technological resources, the legal and
regulatory conditions, the convenience
for targeted retail units, and countless
other factors. All of these criteria are
inserted into the Portfolio Management
Tool so that projects can be assessed
and considered from an integral and
strategic point of view.
In order to get the ideas “filtered” and
suited to the required criteria, the
team focuses on structuring a deep
and detailed business plan. Each plan
is submitted to the New Products
Committee, and depending on the
magnitude of investments the Board of
Administration is involved in the
decision-making process.
If the project is approved, it is sent to
the Project Management Office – PMO
– which will take care of the execution,
follow-up, and coordination of schedules
up to the project’s conclusion and the
effective product launch. In this second
stage of the innovation funnel, the
process includes formulation or concept
development, pharmacotechnical
and clinical trials, registration dossier
preparation and submission to Anvisa –
and ultimately the product launch.
The risk of technical unfeasibility is
progressively reduced at every stage,
and then the previously established
deadlines are the major success factor
to be managed.

O potencial de um projeto
não reside apenas na sua
viabilidade financeira. Para
uma completa avaliação
das possibilidades de cada
ideia, são levados em
conta vários aspectos.
The potential of a project
is not only dependent on its
financial feasibility.
For a full assessment of
the possibilities brought by
every idea, the Company
considers several aspects.

Um exemplo foi o desenvolvimento do
similar da molécula montelucaste de
sódio, lançado em 2011. O Aché foi o
primeiro laboratório a disponibilizar no
mercado o tratamento e a profilaxia da
asma e outras manifestações alérgicas
em uma apresentação com mais
acessibilidade, segurança e eficácia.
Essa metodologia de gestão se aplica, no
Aché, tanto para as áreas de Renovação
de Portfólio e Novos Negócios (que
cobrem os projetos de curto e médio
prazos) quanto para Pesquisa e
Desenvolvimento (projetos de médio e
longo prazos de pesquisa incremental e
pesquisa radical).
A diversificação dos projetos, que
busca contemplar todas as áreas de
negócios com futuros produtos, é uma
diretriz estratégica da companhia
para que os riscos e as oportunidades
sejam gerenciados de forma sistêmica
e, portanto, corporativa, visando
ao crescimento e à valorização da
companhia como um todo.
As alternativas de inovação, para o Aché,
não se restringem ao desenvolvimento
ou aperfeiçoamento de produtos.
A área de Desenvolvimento de
Negócios se encarrega de prospectar
oportunidades também em novos
segmentos correlatos, assim como em
novas parcerias e alianças estratégicas,
que configurem oportunidades de
crescimento e conquista de novas
competências ou novos mercados.

An example of this was the
development of the branded generic
of the Montelukast sodium molecule
launched in 2011. Aché was the first
laboratory to make available on the
market a product for the treatment and
prophylaxis of asthma and other allergic
manifestations in an easier, safe, and
efficient form of administration.
This management approach is
applicable at Aché both to the Portfolio
Renewal and New Businesses areas
(which cover the short and mediumterm projects) and to Research and
Development (medium and long-sized
projects of incremental research and
radical research).
The diversification of projects, which
seeks to comprise all business areas
with future products, is a strategic
guideline of the Company to manage
risks and opportunities in a systemic –
therefore corporate – way, aiming at the
growth and valuation of the Company
as a whole.
The innovation alternatives for Aché are
not restricted to the development or
enhancement of products. The Business
Development area is responsible for
searching for opportunities also in
new related segments, as well as new
strategic partnerships and alliances that
could represent opportunities for growth
and achievement of new competences
or markets to be served.

A diversificação dos
projetos é uma diretriz
estratégica da companhia
para que os riscos e as
oportunidades sejam
gerenciados de forma
sistêmica e corporativa,
visando ao crescimento e à
valorização da companhia
como um todo.
The diversification of
projects is a strategic
guideline of the Company
to manage risks and
opportunities in a
systemic and corporate
way, aiming at the growth
and valuation of the
Company as a whole.

R$ 41 mM
foram investidos em
inovação durante o ano
de 2011.
were invested in
innovation during 2011.
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Inovação radical

Radical innovation

O modelo de pesquisa responsável
pelos medicamentos inovadores, que
abrem novas frentes para a indústria
farmacêutica – detendo, portanto, valiosas
patentes –, tem sido a base de atuação dos
conglomerados multinacionais. Define-se
pela pesquisa e pelo desenvolvimento de
moléculas com características inéditas,
seja a partir da produção sintética, de
processos biotecnológicos em cultivos
bacterianos ou celulares ou de
matérias-primas naturais.

The research approach used in innovative
drugs that bring new possibilities to
the pharmaceutical industry – and
subsequently valuable patents – has
underlined the work of multinational
conglomerates. It is guided by research
and development of pioneering
molecules, whether from synthetic
production, biotechnological processes
in bacterial or cell cultures, or from
natural raw materials.

O Aché dedica-se a pesquisas de inovação
radical há quase 10 anos, quando
optou, inicialmente, pelos fitoterápicos.
Atualmente, mantém quatro projetos
em segmentos de alta demanda
terapêutica, em diferentes fases de
pesquisa (ver quadro na página 69).
Entre as realizações da companhia estão
o anti-inflamatório Acheflan, lançado
em 2004, e o Sintocalmy, de 2010,
destinado ao tratamento da ansiedade
leve e moderada. Tendo como base
uma matéria-prima natural, o extrato
padronizado da Passiflora incarnata L, o
Sintocalmy foi totalmente desenvolvido
dentro dos laboratórios da companhia, ao
longo de cinco anos. Amplamente aceito
pelos profissionais de saúde, é um dos
líderes no segmento.
A criação de compostos inéditos
demanda tempo e recursos em níveis
extremos para o setor produtivo e
embute alto grau de incerteza. A entrada
nessa linha de pesquisa exige uma visão
muito forte de futuro, um conhecimento
técnico aprimorado e uma gestão
equilibrada dos processos decisórios.
Para o Aché, o risco deve ser sempre
considerado em relação ao potencial
de oportunidade e inserido dentro do
modelo de gestão da companhia.
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Aché has been working on radical
innovation research for almost 10 years,
starting from phytotherapic products.
The Company currently has four
projects in high therapeutic demand,
in several research phases (see chart
on page 69). Achievements include the
anti-inflammatory Acheflan, launched
in 2004, and Sintocalmy, which was
launched in 2010 and is aimed at treating
mild to moderate anxiety. Made from
natural raw materials – the standardized
extract of Passiflora incarnata L –
Sintocalmy was totally developed in the
Company’s laboratories along five years.
Widely accepted by health professionals,
it is one of the leaders in its market.
The creation of pioneering compounds
demands extreme levels of time and
resources dedicated to the production
area, and bears a high level of
uncertainty. The entrance into this line
of research demands a sound view of the
future, enhanced technical knowledge,
and balanced management of decisionmaking processes. For Aché, risks should
always be measured against the potential
of opportunities, and inserted into the
Company’s management approach.

Para o Aché, o risco deve
ser sempre considerado
em relação ao potencial
de oportunidade e inserido
dentro do modelo de
gestão da companhia.
For Aché, risks should
always be measured
against the potential of
opportunities, and inserted
into the Company’s
management approach.

Pesquisa incremental

Incremental research

O aperfeiçoamento de medicamentos
já consagrados constitui o campo de
atuação da pesquisa incremental. Isso
se dá com a criação de novos fármacos,
de estrutura equivalente e mesma
funcionalidade, mas com características
biofarmacêuticas superiores às da
molécula original, representando, portanto,
um aprimoramento, seja da sua eficácia,
segurança e tolerabilidade ou da aderência
ao tratamento. As principais vantagens
dessa linha de pesquisa residem nos
prazos menores e em maiores taxas
de sucesso, por já terem as moléculas
originais ultrapassado as etapas de
estudos e testes contidos nas etapas de
pesquisa pré-clínica e clínica.

The enhancement of drugs that are
already widely known on the market is
the field of incremental research. This
happens through the creation of new
compounds with equivalent structure
and same functionality, but with
biopharmaceutical characteristics
better than the original molecule,
which brings about improvements in
efficacy, safety, tolerability, or patient
compliance. The main advantages of this
line of research are shorter development
terms and higher success rates, since
the original molecules have already
gone through the study and test phases
contained in pre-clinical and trial
stages of research.

Ao longo de 2011, estavam em início de
pesquisa na empresa quatro moléculas,
voltadas ao sistema nervoso central,
ao aparelho respiratório e ao sistema
cardiometabólico. Para 2012, está previsto
o depósito de quatro patentes relativas
a esses projetos.

Along 2011, the Company started
researching four molecules aimed
at the central nervous system, at
the respiratory system, and at the
cardiometabolic system. For 2012, it
should file four patents related to
these projects.
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Montelucaste
de sódio em
apresentação com
mais acessibilidade,
segurança e eficácia.
—
Montelukast
sodium in a more
accessible, safe,
and efficient form of
administration.

67

Inovação

Innovation

Fases de pesquisa e desenvolvimento
—
Stages of research and development

Estudos clínicos Clinical studies
FASE
PHASE

POP

PROVA DE PRINCÍPIO
Proof of Principle

ESTUDOS
PRÉ-CLÍNICOS
Pre-clinical
studies

Registro
Registration
FASE I
Phase I

DURAÇÃO
DURATION

2-3

anos / years
Comprovar que
uma substância
tem o efeito
desejado por
meio de testes
in vitro e em
animais.

OBJETIVO
PURPOSE
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Attesting that a
substance has
the desired effect
by means of
in-vitro tests and
in animals.

2-4

anos / years
Avaliar a
segurança do
produto e suas
características
biológicas.
Assessing the
product’s safety
and biological
characteristics.

1-2

FASE II
Phase II

1,5-2,5

anos / years

anos / years

Comprovar a
segurança do
produto aplicado
em forma aguda
em indivíduos
sadios e definir
a dosagem
apropriada.

Avaliar a eficácia e
os efeitos colaterais
em grupo reduzido de
indivíduos doentes.
Quando possível,
avaliar propriedades
farmacocinéticas e
farmacodinâmicas.

Attesting the
product’s safety
as delivered in
acute formula
to healthy
individuals, and
defining the
proper dose.

Assessing the efficacy
and the side effects
in a reduced group
of ill individuals.
When practicable,
assessing the
pharmacokinetic and
pharmacodynamic
properties.

FASE III
Phase III

2-5

anos / years
Avaliar a eficácia
e os efeitos
colaterais no longo
prazo. Envolve
grupo mais
amplo de pessoas
doentes.
Assessing the
efficacy and the
side effects on the
long term. Involves
a broader group of
ill people.

1-2

anos / years
Obter a
permissão para
comercializar o
produto.
Obtaining the
license to market
the product.

Linha de pesquisa
Research line

Moléculas
Molecules

Etapa
Phase

Inovação radical
Radical innovation

Síndrome metabólica
Metabolic syndrome

Fase 3
Phase 3

Vitiligo
Vitiligo

Fase 3
Phase 3

Antidiarreico
Antidiarrheal

Fase 1
Phase 1

Anti-inflamatório
Anti-inflammatory

Fase 1
Phase 1

Ansiedade
Anxiety

Pré-clínico
Pre-clinical studies

Depressão
Depression

POP
POP

Hipertensão
High blood pressure

POP
POP

DPOC
COPD

POP
POP

Anticorpo monoclonal
Monoclonal antibodies

Fase 3 comparativa
Phase 3 - comparative

Esclerose múltipla
Multiple sclerosis

Fase 3 comparativa
Phase 3 - comparative

Pesquisa incremental
Incremental research

Biotecnologia
Biotechnology

Inovação radical
Radical Innovation

fase
Phase

Síndrome metabólica
Metabolic syndrome

Vitiligo
Vitiligo

Anti-inflamatório
Anti-inflammatory

Antidiarreico
Antidiarrheal
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Desenvolvimento
farmacotécnico

Pharmacotechnical
development

Em sua trajetória, o Aché procurou
construir, adicionalmente à pesquisa
radical e incremental, uma base
de conhecimento e experiência em
desenvolvimento farmacotécnico para a
criação de produtos similares e genéricos,
bem como produtos com algum grau de
diferenciação farmacotécnica. Buscou,
assim, aperfeiçoar os medicamentos já
existentes no mercado, adaptando-os
às conveniências e às necessidades do
consumidor. Com a transformação que
atinge o mercado farmacêutico em todo
o mundo a partir do esgotamento do
modelo de patentes, esse atributo ganhou
o peso de competência estratégica.

Along the course of its history, Aché
tried to build, in addition to radical and
incremental research, a knowledge
and experience base through
Pharmacotechnical Development
aimed at creating branded and nonbranded generics, as well as products
with some level of pharmacotechnical
distinctiveness. The Company has thus
tried to enhance drugs already on the
market, adapting them to the needs and
convenience of customers. As a result of
the transformation the pharmaceutical
market is going through all over the
world arising from the expiration of the
patent business model, this line of work
became a strategic competence.

Até 2017, no Brasil, expiram os direitos
sobre 25 patentes de medicamentos
de referência e líderes em sua classe
terapêutica, abrindo espaço para um
mercado de similares avaliado em
R$ 2,8 bilhões. A agilidade nos
lançamentos tornou-se a principal
vantagem competitiva no segmento.
Com seu domínio sobre os processos
de gestão de portfólio, o Aché vem se
preparando para ter um desempenho
proeminente nessa conjuntura,
mantendo, para isso, equipes e processos
exclusivos para fazer com que o portfólio
de produtos alcance o mercado de
acordo com as expectativas da empresa
e de seus acionistas.
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Up to 2017 in Brazil, the patent rights
over 25 reference drugs that are
leaders in their therapeutic classes
will expire, leaving room for a branded
generics market assessed at
R$ 2.8 billion. The agility in launches
became the main competitive
advantage in the field. With its mastery
on portfolio management processes,
Aché has been getting ready to have a
prominent performance in this context,
keeping exclusive teams and processes
to make the product portfolio reach the
market according to the expectations of
the Company and its shareholders.

O Aché procurou
construir, adicionalmente
à pesquisa radical
e incremental, uma
base de conhecimento
e experiência em
desenvolvimento
farmacotécnico para
a criação de produtos
similares e genéricos,
bem como produtos
com algum grau
de diferenciação
farmacotécnica.
Aché tried to build, in
addition to radical and
incremental research,
a knowledge and
experience base through
Pharmacotechnical
Development aimed at
creating branded and
non-branded generics,
as well as products
with some level of
pharmacotechnical
distinctiveness.

Biotecnologia

Biotechnology

Setor tratado como prioridade no atual
cenário da indústria farmacêutica
mundial, a biotecnologia vem oferecendo
respostas terapêuticas eficientes
em doenças de alta complexidade,
que não respondem adequadamente
aos medicamentos originários de
fabricação sintética. O objetivo do Aché
é agregar competências e assegurar
a independência tecnológica, gerando
mais valor aos negócios. Atualmente,
há dois produtos biotecnológicos em
desenvolvimento com perspectiva
de realização em médio prazo. A
empresa estabeleceu também as
bases para construir uma planta
industrial preparada para atender às
especificidades dessa tecnologia.

A current priority of the global
pharmaceutical industry, biotechnology
has been offering efficient therapeutic
responses to highly-complex diseases
that do not properly respond to drugs
made through synthetic processes.
Aché’s purpose is to create competences
and secure the technological
independence, adding more value
to the business. Currently there are
two biotechnological products under
development that should be finished on
the short term. The Company has also
laid the foundations to build an industrial
plant that will be prepared to meet the
particulars of this technology.

Estudos preveem que, em 2014, os
produtos biotecnológicos passarão a
representar 50% dos fármacos mais
vendidos em todo o mundo. As maiores
empresas do setor estão sediadas
nos Estados Unidos e na Europa. No
Brasil, o segmento ainda é incipiente
e caracteriza-se pela dependência
tecnológica em relação a outros países. O
cenário para o desenvolvimento do setor
é marcado por dificuldades à participação
da indústria farmacêutica nacional.
O Aché apoia os movimentos para mudar
essa realidade. Por meio da Farmabrasil,
entidade setorial que reúne as grandes
companhias nacionais, participa de
discussões sobre o tema, a fim de traçar
um plano de trabalho em relação às
instituições competentes para minimizar
os principais gargalos detectados
no setor e, dessa forma, ampliar a
autonomia e o conteúdo nacional para o
desenvolvimento e a comercialização de
produtos biotecnológicos.
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Studies forecast that, as of 2014,
biotechnological products will represent
50% of the best-selling drugs around the
world. The major companies in the field
are headquartered in the United States
and Europe. In Brazil, this field is incipient
and usually depends on technologies
from other countries. The development
outlook for this field is full of barriers
hindering the participation of the
domestic pharmaceutical industry.
Aché supports the initiatives to change
this reality. By means of Farmabrasil
– a social entity gathering major
pharmaceutical companies in Brazil
– the Company joins discussions on
the theme in order to outline a work
plan along with competent institutions
with the aim of minimizing the main
bottlenecks identified in the field, which
would ultimately increase the domestic
autonomy and capability for developing
and marketing biotechnological products.

50%

dos fármacos mais vendidos em
todo o mundo a partir de 2014
serão produtos biotecnológicos,
preveem estudos.
of the best-selling drugs
around the world as of 2014
will be biotechnological drugs,
studies forecast.
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Desempenho

Performance

Gestão do
portfólio
Portfolio management
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MAIS UM CICLO DE
CRESCIMENTO

ANOTHER CYCLE
OF GROWTH

Os números de desempenho registrados
pelo Aché em 2011 evidenciam o
início de mais um ciclo de crescimento
para a companhia. Sustentada pelos
resultados crescentes da renovação do
portfólio – com um número excepcional
de lançamentos de produtos – e por
ganhos de mercado, a taxa de 17,8%
de expansão em reais, com que
encerrou o período, conforme dados
do IMS, demonstra a coerência das
decisões de investimento tomadas há
alguns anos e a disciplina com que a
estratégia de inovação e renovação do
portfólio foi monitorada. No processo de
internacionalização, o ano foi marcado
por intenso movimento de lançamentos
nos países em que construiu bases para
exportação.

The performance figures recorded by
Aché in 2011 evidence the start of a
new cycle of growth in the Company.
Sustained by growing results in portfolio
renewal – with an exceptional number
of product launches – and market
share gains, the rate of 17.8% in gross
expansion (at year end, according to
figures by IMS) shows the coherence
of investment decisions made some
years ago and the discipline used to
monitor the strategy of innovation and
portfolio renewal. In the process of
internationalization, the year was marked
by a movement of launches in countries
where the Company built export bases.

Os números de
desempenho registrados
pelo Aché em 2011
evidenciam o início de mais
um ciclo de crescimento
para a companhia.
The performance figures
recorded by Aché in
2011 evidence the start
of a new cycle of growth
in the Company.

Linha de produção
de medicamentos.
—
Drug production line.
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Mercado Interno

Domestic market

Mercado
interno

Domestic
market

Em ritmo de
liderança

At the pace of
leadership

A colocação no mercado de novos
medicamentos contribuiu para os
resultados em 2011 e, principalmente,
será revertida em uma fonte adicional
de receita, com repercussão para
os próximos anos. A sequência de
lançamentos terá continuidade com
12 medicamentos já aprovados pela
Anvisa e 50 medicamentos aguardando
aprovação. No total, a companhia
mantém a previsão de lançar
cem produtos até 2015, distribuídos
entre as quatro unidades de negócios,
com capacidade para ampliar em
30% a receita.

The introduction of new drugs boosted
Aché’s results in 2011, and will especially
revert into an additional source of
income with positive results in the years
to come. The sequence of launches
will be continued with 12 drugs already
approved by Anvisa, and 50 drugs
pending approval. Overall, the Company
should launch 100 products by 2015,
divided into its four business units, with
capacity to extend the income by 30%.

Nessa trajetória, o Aché seguiu
as diretrizes que vêm conduzindo
sua política de expansão – investir
em conhecimento, criar produtos
diferenciados e adequá-los aos diversos
tipos de mercado. O aprimoramento
das estruturas comerciais, os
investimentos na capacitação da força
de vendas, a dedicação e o atendimento
às expectativas dos profissionais
de saúde, bem como a integração
multifuncional na geração de demanda
e gestão do portfólio, contribuíram
para que a companhia consolidasse o
posicionamento nos segmentos em que
atua – Prescrição, Dermocosméticos,
Genéricos e Medicamentos Isentos
de Prescrição (MIP).
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In this course, Aché followed the
guidelines that have been driving its
expansion policy – investing in knowledge,
creating distinguished products, and
make them suited to several types of
markets. The improvement of sales
structures, investments in sales force
training, dedication and attention to the
expectations of health professionals, as
well as the multifunctional integration
in creation of demand and portfolio
management have all helped the
Company to consolidate the position
on the markets it serves – Prescription,
Dermocosmetics, Generics, and
Over-the-Counter (OTC).

Impulsionado pela
demanda, Aché se
consolida como o
primeiro laboratório na
preferência de médicos e
consumidores e avança
17,8% em 2011.
Driven by demand, Aché
consolidates itself as
the preferred laboratory
among doctors and
consumers, and advances
17.8% in 2011.

Principais geradores de demanda – 2011 (R$ milhão)
—
Major demand drivers – 2011 (R$ million)

90,6

ARTROLIVE

85,6
ALENIA

68,0

TANDRILAX

61,1
DIOSMIN	

52,3
LOTAR

PRESCRIÇÃO Prescription

84,2

DECONGEX
PLUS NF

28,7

FLOGORAL

24,6
SORINE

21,9

BIOFENAC
AERO

11,0

SINTOCALMY

MIP OTC

45,4

CARVEDILOL MG

20,9

CITALOPRAM MG

20,3

LORATADINA MG

LORATADINE MG

17,6

FOS. SOD.
PREDNIS. MG

PREDNIS. SOD.
PHO. MG

16,1

CLOR.
PAROXETINA MG
PAROXETINE HCL MG

Genéricos Generics
*Fonte: IMS – PMB ANO FECHADO Dez/2011
*Source: IMS – PMB closed in December/2011
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Participação dos Lançamentos
na Receita Líquida Total
—
SHARE OF LAUNCHES IN TOTAL NET REVENUES
2007 e 2008: a porcentagem reflete o efeito de produtos incorporados ao portfólio com a aquisição da Biosintética.
2009 a 2011: a porcentagem reflete os novos lançamentos.
2007 and 2008: the percentage reflects the effect of products incorporated to the portfolio with the acquisition of Biosintética.
2009 to 2011: the percentage reflects new launches.

26,1%
2007
22,7%
2008
15,0%
2009
17,1%
2010
17,7%
2011

*Foi considerada a Receita Líquida em reais dos produtos lançados nos últimos CINCO anos.
*IT WAS CONSIDERED THE NET REVENUES IN VALUES OF THE PRODUCTS LAUNCHED OVER THE PAST 5 YEARS.
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Prescrição

Prescription

Responsável por 81,1% da receita líquida
do Aché, o segmento de Prescrição
mantém a companhia há cinco anos como
a primeira do mercado em receituário
médico e, agora, também em demanda,
em valores. Em 2011, atingiu uma
demanda bruta de R$ 1,5 bilhão,
com evolução de 16,2% (superior ao
crescimento de 13,7% apresentado
pelo mercado farmacêutico total-MFT),
e alcançou 77 milhões de unidades
demandadas, uma expansão de 9,5%
(contra 7,3% apresentados pelo MFT)
no mesmo período.

Accounting for 81.1% of Aché’s net
revenues, the Prescription segment
has sustained the Company for
five years as the leader in doctor
prescriptions, and now also leads
the demand in financial terms. In
2011, it reached a gross demand of
R$ 1.5 billion, with growth of 16.2%
(higher than the 13.7% of the total
pharmaceutical market – MFT), with
77 million units demanded, which
means an expansion of 9.5% (against
7.3% of the MFT) in the same period.

Para alcançar esse desempenho, a
companhia conciliou as oportunidades
proporcionadas pelos lançamentos com
a expertise da administração do portfólio
maduro. Em estreito alinhamento com
a estratégia da empresa, a área de
Inteligência de Mercado dedicou-se a
prospectar as novas linhas terapêuticas
e analisar a sua viabilidade comercial,
conduzindo com sintonia fina as
grades promocionais, orientando-se
e antecipando-se com agilidade aos
movimentos de mercado e da concorrência.
Exemplo de reposicionamento estratégico
ocorre com o anti-hipertensivo Corus,
que foi incluído no programa Farmácia
Popular. Assim, passou a integrar a
lista de medicamentos comprados
pelo governo federal e distribuídos
gratuitamente nas 15 mil farmácias
credenciadas pelo programa.
A ampliação da capilaridade da
visitação médica, conduzida nos últimos
anos, contribuiu para a produtividade
e a eficiência da força de vendas,
favorecida também pelas novidades
de produtos, trazidas por lançamentos,
reposicionamentos e extensões de linha.
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In order to reach this performance, the
Company combined the opportunities
arising from the launches to the
expertise of mature portfolio
management. In strict alignment
with the Company’s strategies, the
Market Intelligence area focused
on searching for new therapeutic
lines and assessing their market
feasibility, leading with great synergy
the promotional grids and quickly
anticipating the movements of the
market and the competition.
An example of strategic repositioning
is the antihypertensive Corus, which
was included in the Farmácia Popular
program. Thus, it entered the list
of drugs purchased by the federal
government and distributed for free
at 15 thousand pharmacies accredited
by the program.

Produtos lançados em 2011
Products launched in 2011
Prescrição
Prescription

Femme Folico
Prolive
Glicolive
Quetros
Montelair
Clopin

Dermocosméticos
Dermocosmetics

Profuse (10)

MIP
OTC

Doraliv gotas 100

Genéricos
Generics

Amoxa (2)

Eucerin (4)

Inellare

Beta+Clio
Amiodarona (2)
Amiodarone (2)
Verapamil
Ibuprofeno
Ibuprofen
Montelucaste
Montelukast
Dex+Clor+Beta
Clopidogrel
Quetiapina
Quetiapine

The increased capillarity of medical
detailing over the last years contributed
to the productivity and efficiency of the
sales force, which was also favored
by new products brought by launches,
repositioning, and product line expansion.
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O relacionamento da companhia com
os profissionais de saúde se manteve
como um dos pilares estratégicos e
desempenhou um papel fundamental
na rápida receptividade aos seis novos
produtos do portfólio de Prescrição.
A agilidade comercial da companhia
e os ajustes de portfólio realizados ao
longo do ano garantiram a tradicional
liderança na área de clínica geral e em
especialidades-chave, como ginecologia,
ortopedia, pediatria, otorrinolaringologia,
pneumologia e reumatologia,
proporcionando performances destacadas
em cardiologia e endocrinologia –
com o segundo lugar no ranking.
Aprovado pela Anvisa como o primeiro
similar da molécula montelucaste de
sódio, Montelair destina-se ao
tratamento e à profilaxia da asma e
outras manifestações alérgicas.
Desenvolvido para fortalecer o
portfólio de cardiologia, o Clopin tem
indicação para evitar a ocorrência
de eventos anormais ligados à
coagulação sanguínea, prevenindo,
consequentemente, os quadros de
infarto agudo do miocárdio e acidente
vascular cerebral, entre os principais. É
um exemplo de busca de diferenciação
do Aché por meio da facilidade ao
seu acesso, bem como à sua melhor
aderência através de apresentações
adequadas ao perfil do paciente.
Os fortes investimentos da companhia
no segmento de produtos para o
sistema nervoso central resultaram no
desenvolvimento de Quetros, indicado
para o tratamento de esquizofrenia,
transtorno bipolar (tipos 1, 2 ou misto) e
depressão bipolar. Por sua composição,
o medicamento apresenta a vantagem
de minimizar os efeitos colaterais
relacionados a esse tipo de tratamento,
proporcionando mais conforto ao
paciente e segurança ao médico.
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The relationship between the Company
and health professionals has been
kept as a strategic pillar, and had a
fundamental role in the quick acceptance
of six new products in the Prescription
portfolio. Aché’s commercial agility
and portfolio adjustments made along
the year have secured the traditional
leadership both in general medical
practice and key specialties, such as
gynecology, orthopedics, pediatrics,
otorhinolaryngology, pulmonology,
and rheumatology, providing high
performances in cardiology and
endocrinology, with the second position
on the ranking. Approved by Anvisa as
the first similar drug of the Montelukast
sodium molecule, Montelair is aimed at
the treatment and prophylaxis of asthma
and other allergic manifestations.
Developed to strengthen the cardiology
portfolio, Clopin is intended to avoid the
occurrence of abnormal events linked to
blood coagulation, thus preventing the
incidences of acute myocardial infarction,
cerebrovascular accident, and others.
It is an example of Aché’s search for
distinctiveness by means of easier access
as well as for improved compliance
through forms of administration suited to
the patient’s profile.
The solid investments of the Company in
products for the central nervous system
resulted in the development of Quetros,
intended to treat schizophrenia, bipolar
disorder (type 1, 2, or mixed), and bipolar
depression. Because of its composition,
the drug has the advantage of minimizing
the side effects related to this kind of
treatment, providing more comfort to the
patient and safety to the doctor.

O relacionamento com
os profissionais de saúde
se manteve como um
dos pilares estratégicos e
desempenhou um papel
fundamental na rápida
receptividade aos seis novos
produtos de prescrição.
The relationship between
the Company and health
professionals has been kept
as a strategic pillar, and
had a fundamental role
in the quick acceptance
of six new products in
Prescription.

Primeiro alimento funcional do
portfólio Aché, categoria denominada
probiótico, o Prolive atua no equilíbrio
da flora ou microbiota intestinal,
composta por micro-organismos vivos
que influenciam a saúde humana.
Tem uma apresentação em cápsulas,
com tecnologia específica que traz em
sua composição 1 bilhão de culturas
ativas do probiótico Lactobacillus
acidophilus. Seu lançamento marca
a entrada da companhia em uma
nova área de conhecimento, com a
aquisição de competências em um
segmento de forte expansão.

The first functional food of Aché’s
portfolio, in a category called probiotics,
Prolive works on balancing the gut
flora or microbiota, and is composed of
living microorganisms that influence
human health. It is sold in capsules,
with a specific technology that brings in
its composition 1 billion active cultures
of Lactobacillus acidophilus. Its launch
marks the Company’s entrance into
a new field of knowledge, with the
acquisition of competences in a
rapidly-expanding segment.

Velocidade e eficiência na linha de frente
A capacidade de estar presente em todos os pontos do País, base de um dos pilares
estratégicos do Aché, ganhou ainda mais qualificação ao estabelecer condições para a força
de vendas conciliar a visitação médica com o abastecimento dos pontos de venda e dos
distribuidores. Iniciada em 2009, a dinâmica comercial atingiu alto grau de eficiência em
assegurar ao consumidor o pleno atendimento das receitas geradas pelos propagandistas em
meio à classe médica e, também, estreitar a consultoria prestada às farmácias independentes.
A agilidade na estrutura comercial é um dos pontos focais para a companhia sustentar o
ciclo de crescimento conquistado pelos novos produtos, que tende a se acelerar nos próximos
anos. Os 1.803 profissionais que trabalham em campo contam com eficiente sistema de
comunicação, treinamento intensivo em ferramentas tecnológicas e de gestão e processos
de avaliação de desempenho e resultados. Preparados, asseguram a visitação, em ciclos de
20 dias, aos 141 mil médicos, distribuídos em 2 mil cidades, como emissários de informação
médica de qualidade. Em paralelo, monitoram a correta colocação dos produtos nos 60 mil
pontos de venda de varejo que comercializam a marca Aché, além de orientar a entrega de
medicamentos especializados a mais de 600 hospitais.
Criada em abril, a equipe piloto de vendas de prescrição conta com 29 vendedores e
quatro supervisores de vendas e atua na área da Grande São Paulo. A equipe de promotores
de rede conta com 16 colaboradores e iniciou suas atividades em agosto, atuando em
11 praças, incluindo as principais capitais do País.

Agility and efficiency on the frontline
Aché’s ability to run operations all over Brazil is one of its strategic pillars, and was
further increased when the Company set the conditions for the sales force to provide
medical detailing as well as supply of points of sale and distributors. Started in 2009, this
sales dynamics reached a high level of efficiency by making sure the consumer has the
full supply of prescriptions the sales representatives announce to the medical class, and
also by strengthening the consultancy provided to independent pharmacies.
The agility of the sales structure is one of the Company’s focal points to sustain the cycle
of growth achieved by new products, which should accelerate in the next few years. Our
1,803 professionals on the field count on an efficient communication system, extensive
training in technology, management, and performance and result assessment tools. After
being duly trained, they visit – in 20-day cycles – the 141 thousand doctors in 2 thousand
cities, being the bearers of high-quality information. At the same time, they check for the
proper placement of products at more than 60 thousand retail units selling the Aché
brand, and also supervise the delivery of specialized drugs to over 600 hospitals.
Created in April last year, the pilot prescription sales team counts on 29 sellers and four
sales supervisors, and currently operates in the São Paulo metropolitan area. The Chain
Promoters team has 16 employees and started its activities in August 2011, working in 11
regions, including the main capital cities in the country.
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Linha de produtos
Profuse, a primeira
marca própria de
dermocosméticos
do Aché.
—
Profuse product
line – the first
proprietary
dermocosmetics
brand of Aché.
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Dermocosméticos

Dermocosmetics

Resultado da decisão de diversificar a
atuação para segmentos promissores
na área da saúde, com independência
tecnológica e busca da liderança, a entrada
no segmento de dermocosméticos
atinge a maturidade com o lançamento
de Profuse, a marca própria do Aché. A
movimentação vigorosa de lançamentos
e extensões de linha acompanha a
estratégia de atuação definida para o
segmento. O planejamento prevê uma
base tecnológica avançada e inovadora,
com produtos diferenciados e de alto valor
agregado que complementam lacunas do
mercado, além de incentivar a prescrição
por dermatologistas e de utilizar canais
seletivos de distribuição.

As a result of the decision to diversify its
operations to promising health sectors,
with technological independence and
pursuit of leadership, the Company’s
entrance into the Dermocosmetics
market reaches its mature stage with the
launch of Profuse, a proprietary brand
of Aché. The intense movements of
launches and product line extensions are
in line with the strategy defined for this
market. The planning contemplates an
advanced and innovative technological
base, with distinctive and high added
value products that fill the market’s gaps,
in addition to stimulating prescriptions
by dermatologists and using selective
distribution channels.

Iniciativa marcante para o
posicionamento do Aché no segmento,
os dermocosméticos da marca Profuse
foram desenvolvidos sob o conceito
de adequação à pele brasileira, com
formulação definida após pesquisas
com médicos e consultores. Ao longo do
ano, foram lançadas dez apresentações,
em cinco linhas, cobrindo as categorias
limpeza, antissinais, fotoproteção e
hidratação para peles secas e oleosas.
Uma equipe exclusiva de representantes
foi formada para a promoção da marca,
que já conta com mais quatro produtos
em fase de lançamento para 2012. A
meta da companhia é ter a marca como
carro-chefe do segmento, com previsão
de crescimento da venda bruta de 63,3%.
No resultado registrado no ano, o
segmento teve crescimento geral de
demanda de 19%, com destaque para
os produtos da linha Essencele, de
produtos antissinais, e Nutrel, para
peles sensibilizadas por procedimentos
estéticos. Ambos conquistaram a segunda
posição em suas categorias poucos
meses após a chegada ao mercado.
Mesmo com o lançamento de marcas
próprias, a unidade de negócios mantém
as parcerias com importantes players
internacionais do setor para a aquisição
de tecnologias que complementem
suas competências de desenvolvimento.
A marca internacional Eucerin, da
empresa alemã Beiersdorf, foi relançada
pelo Aché no Brasil em 2007. Já
consagrada entre dermatologistas e
consumidores exigentes, teve uma série
de lançamentos e extensões de linha em
2011, totalizando 25 produtos. Um deles,
o hidratante facial AQUAporin, utiliza a
descoberta do cientista
norte-americano Peter Agre sobre o
sistema de irrigação dos tecidos, que
rendeu a ele o Prêmio Nobel de Química
de 2003. A tecnologia desenvolvida a
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A benchmark for Aché’s positioning
on this market, the Profuse brand
of dermocosmetics was developed
considering the Brazilian skin, with
formulas defined after surveys held
with doctors and consultants. Along
the year, 10 forms of administration
were launched in five lines, covering
the categories of cleaning, anti-aging,
sunscreen, and moisturizing for dry
and oily skins. An exclusive team of
representatives was formed to promote
the brand, which has four other products
to be launched in 2012. The Company’s
goal is to have the brand as the field’s
flagship, with an increase in gross sales
forecast to 63.3%.
In the results recorded for the year,
Dermocosmetics had an overall demand
increase of 19%, especially among the
Essencele anti-aging products and
Nutrel, for skin damaged by cosmetic
procedures. Both reached the second
position in their categories a few months
after their introduction.
Even with the launch of proprietary
brands, the business unit maintains
the partnerships with important
international players of the industry for
acquiring technologies that supplement
its development competences. The
international brand Eucerin, owned by
the German company Beiersdorf, was
launched by Aché in Brazil in 2007.
Already widely known among
dermatologists and high-demanding
consumers, it had a series of launches
and product line extensions in 2011,
now amounting to 25 products.
These include the facial moisturizer
AQUAporin, based on the discovery
by American scientist Peter Agre on
the tissue irrigation system, for which
he was awarded the Nobel Prize in
Chemistry 2003. The technology
derived from his discovery manages to

Iniciativa marcante para
o posicionamento do
Aché no segmento, os
dermocosméticos da
marca Profuse foram
desenvolvidos sob o
conceito de adequação
à pele brasileira, com
formulação definida
após pesquisas com
médicos e consultores.
A benchmark for Aché’s
positioning on this market,
the Profuse brand
of dermocosmetics was
developed considering the
Brazilian skin, with
formulas defined after
surveys held with
doctors and consultants.
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partir dessa descoberta consegue levar
os produtos dermatológicos a camadas
mais profundas da pele.
O lançamento do Redexis amplia a
atuação da companhia entre os produtos
profissionais para dermatologistas.
Classificado como preenchedor
redensificador, atende a uma demanda do
mercado por soluções práticas, seguras
e eficazes para o tratamento da pele.
Associa, em um único produto, com
uma única aplicação, a ação do ácido
hialurônico no preenchimento de rugas e
imperfeições e o efeito do dextranômero
na redensificação pelo estímulo à
produção de colágeno. A linha está
disponível em duas versões.

Domestic market

infuse dermatological products into
deeper skin layers.
The launch of Redexis widens the
Company’s operations in specific
products for dermatologists. Classified
as a restoring filler, it responds to a
market demand for practical, safe, and
efficient skin care solutions. It gathers
in a single product – which is applied a
single time – the action of hyaluronic acid
for filling wrinkles and imperfections,
and the effects of dextranomer in tissue
restoration by stimulating the production
of collagen. This line is available in
two versions.

Outro resultado de parceria estratégica é
o protetor solar Ensolei, da linha Profuse.
Tem como base a molécula protetora
Tinosorb S Aqua, patenteada pela alemã
Basf e licenciada pela primeira vez no
exterior. O principal benefício está em
aliar alta proteção a uma formulação
sem oleosidade.

Another successful example of
partnership is sunscreen Ensolei,
launched through the Profuse product
line. It is based on the Tinosorb S Aqua
sun-blocking molecule, patented
by German company Basf and
licensed abroad for the first time. The
main benefit of this molecule lies on
combining high sun-blocking properties
to an oil-free formulation.

Pelo grau de inovação embutida e por
cumprirem parâmetros de produtos de
uso profissional, os dermocosméticos
do Aché rapidamente chamaram a
atenção do jornalismo especializado em
beleza e cosméticos, o mais influente
formador de opinião no segmento. Em
2011, o protetor solar da marca Eucerin
venceu os concorrentes na categoria
Melhor Protetor Facial, em tradicional
premiação da revista Nova, da editora
Abril, que contou com um júri formado
por especialistas para avaliar diversos
produtos lançados no mercado brasileiro.

Considering the level of innovation
involved and their compliance with
standards of professional use, Aché’s
dermocosmetics quickly attracted the
attention of the media specialized in
Beauty and Cosmetics, which is the most
influent opinion leader on this field. In
2011, the Eucerin sunscreen beat the
competition in the “Best Face Protector”
category on a traditional prize given by
Nova, a magazine published by Abril,
which had a judging panel formed by
experts to assess several products
launched on the Brazilian market.

Além da marca Profuse, a Eucerin
vem sendo trabalhada em um modelo
de promoção independente, com
profissionais exclusivos.

In addition to the Profuse brand,
Eucerin has also been worked under an
independent promotion approach, with
exclusive professionals.
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Parcerias com
importantes players
internacionais do setor
possibilitam a aquisição
de tecnologias que
complementam as
competências do Aché.
Partnerships with
important players of
the industry allow
for the acquisition
of technologies that
supplement Aché’s
competences.

Medicamentos Isentos
de Prescrição (MIP)

Over-the-Counter
(OTC) drugs

O crescimento expressivo de 21,4%,
alcançando R$ 268 milhões de receita
bruta, foi significativamente superior
ao do mercado (que foi de 15,2%),
proporcionando à unidade MIP a
manutenção da trajetória ascendente que
resultou de sua ampla reestruturação,
feita entre 2009 e 2010. A companhia
atingiu um volume de vendas de 22
milhões de unidades, com crescimento
de 10,7%, contra um índice de 9,3%
apresentado pelo mercado.

The strong growth of 21.4%, reaching
R$ 268 million of gross revenues, was
significantly higher than the market
average (15.2%), allowing the OTC unit
to maintain the ascending course that
resulted from its wide restructuring that
happened between 2009 and 2010. The
Company also reached a sales volume
of 22 million units, with a 10.7% growth,
compared to 9.3% of the market.

Essa performance é resultado da
implantação de um modelo inovador,
inspirado em prescrição – realização
de estudos clínicos para reforçar a
credibilidade dos produtos entre os
médicos, conquista do receituário,
visibilidade de marca e corpo a corpo com
os pontos de vendas. Para 2012, a área
MIP conquista um alavancador poderoso
com a incorporação do segmento de
produtos nutracêuticos à sua plataforma
de negócios.
Com a exposição no ponto de venda
limitada por recente determinação
da Anvisa, a área de marketing da
companhia procurou caminhos criativos
para valorizar e dar visibilidade aos
produtos do segmento. Entre as
soluções, a peça display de balcão
do dermocosmético AQUAporin foi
destaque no prestigiado prêmio Popai de
merchandising.
O melhor direcionamento dos recursos
de divulgação levou a esforços
promocionais específicos para cada
marca, e o crescimento de demanda dos
principais produtos contribuiu para o
posicionamento de MIP mais marcante
no resultado final da companhia.
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This performance is the result of
an innovative approach inspired by
Prescription: clinical trials to reinforce
the credibility of the products among
doctors, increased prescriptions, and
brand awareness and close presence in
points of sale. For 2012, the OTC area is
powerfully fueled with the incorporation of
Nutraceuticals into its business platform.
Since the display of products in points
of sale was recently limited by a ruling
of Anvisa, the Company’s marketing
department looked for creative ways
to value the products in the segment
and give them visibility. Among the
solutions, the counter display piece for
the AQUAporin dermocosmetic was
a highlight in the renowned POPAI
merchandising awards.
The best use of advertising resources
led to promotional efforts that are
specific to each brand, and the increased
demand for the main products helped
OTC to have a more intense positioning
on the Company’s year results.

90%

foi o crescimento, em
reais, do Sintocalmy,
medicamento totalmente
desenvolvido pelo Aché.
was the growth, in sales value,
of Sintocalmy, a drug totally
developed by Aché.
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Um dos líderes do portfólio, Decongex,
medicamento indicado para sintomas
nasais, como coriza e rinite, atingiu
a marca de 1 milhão de unidades
demandadas em um único mês,
mantendo sua trajetória consistente de
crescimento durante todo o ano.
O Sintocalmy, medicamento
totalmente desenvolvido nos
laboratórios Aché, manteve o
desempenho excepcional na categoria,
com crescimento de 90% em reais,
em 2011. Indicado para o tratamento
da ansiedade leve e moderada, e fruto
de cinco anos de pesquisa própria, o
produto, lançado em março de 2010,
disputa a liderança em prescrição de
ansiolíticos fitoterápicos no País, e sua
exportação vem crescendo.

As one of the leaders in this portfolio,
Decongex, a drug used for treating
nasal symptoms such as coryza
and rhinitis, reached the demand
of 1 million units in just one month,
maintaining its consistent course of
growth along the year.
Sintocalmy, a drug that was entirely
developed at Aché’s laboratories,
has maintained the exceptional
performance in the category, with a
90% gross growth in 2011. Prescribed
for treating mild to moderate anxiety
- and the result of five years of
proprietary research - it was launched
in March 2010 and already fights
for the leadership in prescriptions of
phytotherapic anxiolytics in the country,
and its exports have been increasing.
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Nutracêuticos, mercado aberto para o Aché
Concebido dentro do atual entendimento das questões ligadas à saúde – prevenir
doenças e promover e prolongar a saúde, e não apenas tratar doenças existentes
–, o segmento de nutracêuticos é um dos que mais crescem no mundo. Projeções
do mercado demonstram que as vendas globais expandiram acima de 14% ao ano
e preveem que, em dez anos, detenham 40% do setor de alimentos.
A habilidade do Aché em desenvolver produtos e estabelecer parcerias
estratégicas para entrar em mercados não explorados e de grande potencial
orientou o planejamento da linha de produtos. Para isso, conta com alianças na
Europa e nos Estados Unidos, entre as quais a inglesa Oxford Pharmascience,
laboratório especializado no segmento desde 2008. O novo negócio receberá o
nome de Nutrascience.
Inicialmente, a linha será composta de 11 produtos em mais de 50
apresentações voltadas para as especialidades de ginecologia, pediatria, clínica
geral e dermatologia.

Nutraceuticals: an open market to Aché
Conceived according to the current understanding of health-related matters – a
preventive approach, promoting and prolonging health, not only treating existing
diseases – the Nutraceuticals segment is one of the fastest-growing in the world.
Market projections show that global sales have grown over 14% a year, and forecast
that within 10 years they should account for 40% of the food industry.
Aché’s ability to develop products and form strategic partnerships to enter
unexplored and large-potential markets has guided the planning of this product line.
For such, it counts on alliances in Europe and the United States, including Oxford
Pharmascience, a laboratory specializing in this segment since 2008. The new
business will be named Nutrascience.
The line will be initially composed of 11 products in over 50 forms of administration
under the gynecology, pediatrics, general practice, and dermatology specialties.

Clopin, que
integra o portfólio
de cardiologia;
e Quetros, do
segmento de
produtos para o
sistema nervoso
central.
—
Clopin, which is a
part of the cardiology
portfolio; and
Quetros, belonging to
a group of products
aimed at the central
nervous system.
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Genéricos

Generics

A atuação do Aché no segmento, em
2011, voltou a estabilizar depois das
fortes oscilações ocorridas em 2010,
quando a companhia optou por preservar
a rentabilidade diante de uma acirrada
disputa por preços e da pressão por
descontos. Para lidar com a extrema
competitividade do mercado no último
ano, o Aché tomou a decisão de realizar
alterações no modelo de atuação no
segmento, com presença mais marcante
nos pontos de venda e lançamentos
consistentes, para formar um portfólio
cada vez mais completo e de fácil acesso
ao consumidor.

Aché’s operation on this market in 2011
were again stable after the strong
fluctuations of 2010, when the Company
decided to preserve the profitability
amid a fierce competition for prices and
pressure for discounts. To deal with the
extreme market competition last year,
Aché made the decision to change its
approach towards this segment, with
stronger presence in points of sale
and consistent launches aimed at
forming an increasingly complete and
consumer-friendly portfolio.

A evolução da demanda de Genéricos
atingiu R$ 437 milhões, com um valor de
21,7% no acumulado de 2011, enquanto
o mercado cresceu 41,5% no mesmo
período. Em unidades, o Aché alcançou
um volume de 31,5 milhões, com
expansão de 21%. As ações adotadas em
2011 para alavancar a demanda incluem a
contratação de uma equipe terceirizada de
promotores de rede com a incumbência
de estreitar as relações com os pontos de
venda, em especial prestando consultoria
às farmácias independentes para
otimizar as ferramentas promocionais
disponibilizadas pelo Aché.
O segmento encerrou o ano com cinco
lançamentos de produtos e nove
extensões de linha. Dos produtos em
desenvolvimento pelo Programa de
Renovação de Portfólio, 11 chegaram
ao mercado: Amoxa (2), Beta+Clio,
Amiodarona (2), Verapamil, Ibuprofeno,
Montelucaste, Dex+Clor+Beta,
Clopidogrel e Quetiapina.
Espera-se, para o ano de 2012, um grande
número de lançamentos, para incremento
do portfólio e reforço da unidade.
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The increased demand for Generics
reached R$ 437 million, accounting
for 21.7% of the total results for 2011,
while the market grew 41.5% in the
same period. Aché reached a volume
of 31.5 million units, meaning a 21%
expansion. The actions adopted in 2011
to raise the demand include hiring an
outsourced team of chain promoters to
strengthen the relations with points of
sale, especially by providing consultancy
to independent pharmacies with the aim
of optimizing the promotional tools made
available by Aché.
The segment closed the year with five
product launches and nine product
line extensions. Of the products being
developed under the Portfolio Renewal
Program, 11 reached the market: Amoxa
(2), Beta+Clio, Amiodarona (2) e Verapamil,
Ibuprofen, Montelukast, Dex+Clor+Beta,
Clopidogrel, and Quetiapine.
In 2012, a large number of launches is
expected to increment the portfolio and
reinforce the business unit.

No segmento de
genéricos, foram
feitas alterações
no modelo de
atuação, como
presença mais
marcante nos
pontos de venda.
—
In Generics,
changes were
made to the
business
approach, with
a stronger
presence in
points of sale.

A evolução da
demanda de
genéricos alcançou
R$ 437 milhões.
—
The demand for
Generics reached
R$ 437 million.
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EXTERNO

FOREIGN
MARKET

Exportações
ampliam potencial
de novos negócios

Exports increase
the potential for
new business

Inspirado pelo pilar estratégico da
complementaridade de competências,
o Aché pautou o seu processo de
internacionalização na prospecção de
parceiros e no registro de produtos
em cada país onde pretende entrar
ou já mantém negócios. Com mais
conhecimento dos mercados, em 2011
esses movimentos preparatórios deram
vez a uma intensa etapa de lançamentos
nos países em que a companhia já
estabeleceu bases de licenciamento.

Inspired by the strategic pillar of
complementary competences, Aché
based its internationalization process on
the search for new partners and on the
registration of products in each country
where it intends to enter or has business
already. With greater knowledge about
the markets, in 2011 these preparatory
movements resulted in an intense
stage of launches in countries where
the Company had already established
licensing conditions.

As operações do Aché no mercado
externo estão baseadas em 12 países
e contam com uma carteira de 21
medicamentos, em 29 apresentações.
O território definido como prioritário
é a América Latina, com preferência
por México e Venezuela, pelo potencial
de consumo que oferecem. O Aché
também se mantém atento, no entanto, a
possibilidades de parceria com empresas
de outros países da região. Esse é o caso
da Costa Rica, economia mais promissora
e estável da América Central, que
entrou no radar da empresa em 2011.
Foi firmada uma aliança comercial com
o Grupo Farmavisión, para promover
nove produtos Aché no mercado local.
Desenhada a partir de um modelo de
licenciamento, essa parceria se coloca
em linha com a estratégia de criar ativos
no exterior e deverá oferecer uma base
operacional para a entrada nos demais
mercados da região.

Aché’s operations on the foreign market
are based on 12 countries and have
a portfolio of 21 drugs in 29 forms of
administration. The priority territory
is Latin America – especially Mexico
and Venezuela, due to their consuming
potential. However, Aché is also attentive
to the possibility of partnerships with
companies from other countries in the
region. This is the case of Costa Rica,
the most promising and stable economy
in Central America, and which started
to be targeted by the Company in 2011.
A business alliance was formed with
Grupo Farmavisión to promote nine Aché
products on the local market. Designed
from a licensing model, this partnership
gets in line with the strategy of creating
assets abroad, and should provide an
operational base for the entrance into
other markets of the region.
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As operações do Aché no
mercado externo estão
baseadas em 12 países e
contam com uma carteira
de 21 medicamentos, em
29 apresentações.
Aché’s operations on the
foreign market are based
on 12 countries and have a
portfolio of 21 drugs in
29 forms of administration.

Colaborador opera
máquina na fábrica
da Melcon, em
Anápolis, GO.
—
Employee operating
a machine at
Melcon’s plant in
Anápolis, GO.
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Lançamentos
ampliam presença

Launches increase
presence

Em meados de 2011, teve início nas
farmácias do Chile a venda do Acheflan,
sob a marca comercial Cordiaflan,
licenciado para os Laboratorios
Andrómaco. O nome diferenciado
tem por objetivo reforçar em meio
aos traumatologistas e clínicos gerais
chilenos a origem do produto: a planta
brasileira Cordia verbenacea, cujo extrato
é base para o inovador anti-inflamatório,
desenvolvido e patenteado pelo Aché.

In 2011, Acheflan started to be sold
in Chilean pharmacies under the
brand name Cordiaflan, licensed to
Laboratorios Andrómaco. The different
name has the purpose of reinforcing
with Chilean traumatologists and
general practitioners the origins of
the product: the Brazilian plant Cordia
verbenacea, whose extract is the base for
the innovative anti-inflammatory drug
developed and patented by Aché.

No mesmo período, ocorreu a estreia de
Sintocalmy no Peru, realizado em aliança
com o laboratório local Lukoll. O lançamento
fortalece a presença da marca Aché
no mercado peruano, no qual atua com
13 produtos, licenciados para quatro
empresas. O produto exportado manterá a
marca, a identidade visual e a estratégia
mercadológica utilizadas no Brasil.

In the same period, Sintocalmy was
launched in Peru, in partnership with local
laboratory Lukoll. The launch strengthens
the presence of the Aché brand on the
Peruvian market, where the Company has
13 products licensed to four companies.
The exported product will maintain the
same brand, visual identity, and market
strategy used in Brazil.

No segundo semestre, foi reforçada a
aliança com o Grupo Farma, farmacêutica
que atua nos países andinos e se tornou
o mais robusto acordo comercial mantido
pela companhia no exterior. Foram
lançados dois produtos na Venezuela,
Lotar 5/50 (sob a marca Aranda) e
Diosmin (comercializado localmente como
Flebosmin). Em 2012, os mesmos produtos
serão lançados pela farmacêutica na
Colômbia, no Peru e no Equador.

In the second semester, the Company
reinforced its alliance with Grupo Farma
– a pharmaceutical company serving the
Andean region. This became the soundest
commercial agreement of Aché abroad.
Two products were launched in Venezuela:
Lotar 5/50 (under the Aranda brand
name) and Diosmin (locally marketed as
Flebosmin). In 2012, these products will
be launched by Grupo Farma in Colombia,
Peru, and Ecuador.

Os lançamentos colaboraram para a
diversificação da pauta de exportações e
a expansão de 34% nas vendas do Aché
ao mercado externo. Entre os diversos
itens exportados, mantém-se o destaque
dos produtos que são fruto de iniciativas
de inovação do Aché, em especial a linha
de cardiologia e os dois fitoterápicos
desenvolvidos e patenteados pela
companhia, Acheflan e Sintocalmy.

The launches have helped to diversify
the export base, and had an important
role in the 34% expansion of sales by
Aché to the foreign market. Among the
several items exported, the highlights
are products born out of Aché’s
innovation initiatives, especially the line
of cardiology and the two phytotherapics
developed and patented by the Company,
Acheflan and Sintocalmy.
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A experiência internacional
obtida na América
Latina tem permitido à
companhia mirar também
outros mercados.
The international
experience obtained in
Latin America has allowed
the Company to consider
other markets as well.

O caminho escolhido, de licenciamento
para farmacêuticas e distribuidoras locais,
permite mais agilidade e racionalização
de custos para a construção das
marcas exportadas. Possibilita também
compartilhar estratégias de promoção
para cada produto, levando para esses
mercados a experiência de atuação no
Brasil, ao mesmo tempo em que capacita
a empresa a propor e desenvolver novos
negócios nesses países.

The path chosen (licensing to
pharmaceutical companies and local
distributors) results in greater agility
and more rational costs to build the
exported brands. It also allows for
sharing promotion strategies for each
product, providing these markets with
the experience acquired in Brazil
while also enabling the Company to
propose and develop new business in
these countries.

A experiência internacional obtida
na América Latina tem permitido à
companhia mirar também outros
mercados. O Acheflan conquistou a
concessão de patente na Europa até
2024. O registro foi concedido pelo EPO
(European Patent Office – Escritório de
Patentes Europeias) e representa um
marco não só para o Aché, como para a
ciência brasileira.

The international experience obtained
in Latin America has allowed the
Company to consider other markets as
well. Acheflan was granted a patent
in Europe that will be valid up to 2024.
The registration approved by the
European Patent Office represents a
milestone not only to Aché but also to
Brazilian science.

Participantes
da convenção
de vendas de
Genéricos.
—
Attendees of the
Generics Sales
Conference.
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Confiança e diálogo
permanente
Permanent trust and dialogue
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CUIDADOS
PELA VIDA

CUIDADOS PELA
VIDA PROGRAM

No programa Cuidados pela Vida, criado
para aproximar o Aché do consumidor
final, estão expressos os valores que
movem o relacionamento da companhia
com seus públicos externos. Criada
em 2009 para ampliar o acesso aos
medicamentos, estimular o seu uso
consciente e difundir informações sobre
os cuidados com a saúde, a iniciativa
incentiva a adesão ao tratamento e
contribui para o sucesso da abordagem
terapêutica.

Cuidados pela Vida - a program intended
to bring Aché closer to its consumers
- expresses the values that drive the
Company’s relationship with external
stakeholders. Created in 2009 to
increase the access to drugs, stimulate
the conscious use of medication and
to spread information about health
care, the initiative fosters treatment
compliance and helps in the success of
the therapeutic approach.

Em todas as regiões do País, 141 mil
profissionais de saúde são atendidos pela
visitação médica dos representantes do
Aché e quase 60 mil pontos de venda
comercializam seus produtos. São mais de
4 milhões de contatos da força de vendas
com os médicos, por ano, em um diálogo
permanente auxiliado por inúmeros canais
de comunicação e eficientes recursos
tecnológicos. Todas as pontas convergem
para o Cuidados pela Vida, no qual mais de
760 mil pacientes estavam cadastrados
ao fim de 2011.
Dirigido preferencialmente para os
doentes crônicos, difunde informações
de saúde e facilita a compra de
medicamentos de uso contínuo. Em 2011,
a comercialização da cesta de 14 produtos
chegou a mais de 2 milhões de unidades.
O acesso ao programa Cuidados pela Vida
se dá pelo site de cadastramento e pela
Central de Atendimento, administrados
pela Farmaprod.
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In all regions of the country, about
141 thousand health professionals are
reached by medical detailing carried
out by Aché’s representatives, and
almost 60 thousand points of sale
sell the Company’s products. Over
4 million doctor contacts are made
by the sales forces every year, in a
permanent dialogue process backed up
by communication channels and efficient
technological resources. All roads
lead to Cuidados pela Vida, which had
over 760 thousand patients enrolled at
the end of 2011.
Targeted preferably at people suffering
from chronic diseases, it spreads health
information and facilitates the purchase
of continuous medication. In 2011, the
sales of a 14-product basket exceeded
2 million units. Cuidados pela Vida
Program can be accessed by a sign-up
website and by the Service Center. Both
are managed by Farmaprod.

O programa Cuidados
pela Vida divulga
informações sobre
saúde e aproxima o
Aché do consumidor.
Program Cuidados
pela Vida discloses
health information and
brings Aché closer to
the consumer.

Crianças atendidas
na Fábrica de
Cidadania realizam
apresentação teatral.
—
Children served
under Fábrica de
Cidadania program
stage a play.
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Acesso a conhecimentos

Access to knowledge

Os materiais informativos que o Aché
faz chegar aos profissionais de saúde
por meio de seus representantes,
os eventos que organiza e os canais
de comunicação trazem informação
atualizada sobre os avanços da ciência
e da medicina, bem como as novidades
do mercado. O programa de educação
médica continuada a distância Dante
na Web, realizado em parceria com
o Instituto Dante Pazzanese de
Cardiologia, proporciona aos médicos
um canal de pesquisa, aprendizado
e troca de conhecimentos. Nos seis
anos da iniciativa, 8.800 médicos já
participaram das atividades.

The Company’s information materials
provided to health professionals through
representatives, the events organized,
and its communication channels are
sources of updated information about
developments of general and medical
sciences, and also about novelties on
the market. The program of continued
medical distance education (Dante na
Web), carried out in partnership with
Dante Pazzanese Cardiology Institute,
provides doctors with a channel of
research, learning, and sharing of
knowledge. Over the last six years,
8,800 doctors have already joined the
activities of the initiative.

Os hotsites de lançamento de produtos e
serviços reúnem conteúdos de interesse
do público leigo e dos profissionais de
saúde, como informações especializadas
e dicas para uma vida saudável.
Informações atualizadas e de fácil
acesso sobre saúde também estão
disponíveis no site institucional
(www.ache.com.br). Em 2011, mais de
1,9 milhão de acessos movimentaram o
espaço, que disponibiliza conteúdo sobre
a empresa e os produtos, com versões
em inglês e espanhol.

Microsites for launches of products
and services gather contents that are
relevant both to the general public
and health professionals, such as
specialized information and tips for a
healthy life. Updated and easy-to-use
health information is also available at
the Company’s website (www.ache.
com.br). In 2011, the website – which
offers contents on the Company and
its products in Portuguese, English and
Spanish - had over 1.9 million accesses.

8.800

médicos já participaram
do programa de educação
médica continuada a
distância Dante na Web.
doctors have already
participated in the continued
medical distance education
program Dante na Web.
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No site corporativo, também pode ser
encontrado o manual disponível para
download com as informações sobre a
normativa do governo que estabelece
regras e diretrizes para a rotulagem,
incluindo a obrigatoriedade da prestação
de informações em Braille. A companhia
disponibiliza em CD uma versão da bula
de seus medicamentos para deficientes
visuais desde 2006. Anos antes da
obrigatoriedade legal, os rótulos do Aché
já traziam conteúdo em Braille. Desde
2005, a Central de Atendimento ao
Cliente (CAC) mantém uma prestação
de serviço inclusiva, com opção de
atendimento a deficientes auditivos.

On our corporate website, visitors
can download a handbook containing
information about the government
ordinance that establishes the rules
and guidelines for labeling, including
the mandatory provision of information
in Braille. The Company offers a CD
version of the insert of its drugs to
visually-impaired customers since
2006. Aché’s inserts already included
Braille content several years before this
became a regulatory requirement. Since
2005, the Customer Service Center
(CAC) provides inclusive services and
support to hearing-impaired customers.

Informações atualizadas
e de fácil acesso sobre
saúde estão disponíveis
no site institucional
(www.ache.com.br).
Updated and
easy-to-use health
information is available
at the Company’s website
(www.ache.com.br).

Canais de comunicação
—
Communication channels
Central de Atendimento ao Cliente (CAC)
Customer Service Center (CAC)
cac@ache.com.br
Tel.: 0800 701 6900
Portal eletrônico Website: www.ache.com.br
Portal Saúde Mental Saúde Mental Portal: www.portalsaudemental.com.br
Portal Dante na Web Dante na Web Portal: www.dantenaweb.com.br
Twitter: www.twitter.com/ache_lab
Facebook: www.facebook.com/achelaboratorios

Hotsites MICROSITES:

Sintocalmy – www.sintocalmy.com.br
Millar – www.millarhidrata.com.br
Revanesse – www.revanesse.com.br
Sorine – www.sorine.com.br
Cuidados pela Vida – www.cuidadospelavida.com.br
Profuse – www.profuse.com.br
Decongex – www.entupidex.com.br
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Função social

Social role

Os recursos aplicados superaram
R$ 4,7 milhões em 2011, destinados
preferencialmente para temas de saúde,
educação, cultura e meio ambiente, em
programas desenvolvidos pela companhia ou
em parceria com outras organizações, assim
como para patrocínios, doações e campanhas.

Resources invested exceeded R$ 4.7 million
in 2011 and were preferably targeted to
health, education, culture, and environmental
matters. Such investments were made in
programs developed by the Company or
by partner organizations, or even through
sponsorship, donation, and campaigns.

Em uma antiga unidade industrial do Aché,
em São Paulo, mantém a Associação
Fábrica de Cidadania, um espaço de 8 mil
m2 reformado e adaptado para atividades
de educação complementar, como artes,
educação física, informática, capoeira,
inglês e noções de cidadania. Cerca de 80
crianças, de 7 a 14 anos, são atendidas. A
programação esportiva é desenvolvida em
parceria com o Instituto Esporte Educação,
uma organização não governamental
administrada pela ex-jogadora de vôlei da
seleção brasileira Ana Moser. Em 2011, o
projeto ficou apto a captar doações, depois
de aprovado pela Comissão da Prefeitura
de São Paulo e pelo Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente (Fumcad), para
a implantação de núcleos de capacitação
profissional e geração de renda.

In a former industrial unit in São Paulo, the
Company maintains the Associação Fábrica
de Cidadania, an 8,000 square meter area
that was renovated and adapted to be used
in supplementary education activities such
as arts, physical education, computing,
English language, and citizenship notions.
About 80 children aged 7 to 14 participate
in these activities. The sports programs
are developed in partnership with Instituto
Esporte Educação, a non-governmental
organization managed by volleyball player
Ana Moser, former member of the Brazilian
volleyball team. In 2011, the project was
eligible for donations after being approved
by the Commission of the City Hall of
São Paulo and by the Municipal Fund for
Children and Adolescents (Fumcad) for the
implementation of centers for professional
training and income generation.

A realização do programa Formare, uma
parceria com a Fundação Iochpe, em
operação desde 2005, prepara jovens
na função de assistente de produção
farmoquímica e cosmética. A iniciativa
estimula a participação voluntária
dos colaboradores para atuar como
educadores. Em 2011, 96 voluntários
participaram, em aulas práticas e
teóricas ministradas na própria empresa,
de orientação profissional e apoio em
atividades extras. O compartilhamento de
experiências faz parte do roteiro. Os jovens
selecionados a cada ano participam de
900 horas/aula em cursos básicos e em
disciplinas técnicas. Um dos diferenciais
do curso é o ensino da Língua Brasileira de
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Program Formare, carried out in partnership
with Iochpe Foundation, is in operation
since 2005 and prepares youths for
working as pharmaceutical, chemical,
and cosmetic production assistants.
The initiative encourages employees to
work as volunteer educators. In 2011, 96
employees participated by giving lectures
and practical workshops at the Company,
offering professional guidance and support in
extracurricular activities. Experience sharing
is on the script. Youths chosen every year
take at least 900 hours of classes divided into
basic courses and technical subjects. One of
the course’s distinctive traits is the Brazilian
Sign Language. The training is supplemented

Em 2011, R$ 4,7 milhões
foram aplicados em
projetos de promoção de
saúde, educação, cultura
e meio ambiente.
In 2011, R$ 4.7 million
were allocated to projects
intended to promote
health, education, culture,
and environment.

Quisque vestibulum,
urna a ullamcorper
vehicula, nibh risus
aliquam ligula.
—
Quisque vestibulum,
urna a ullamcorper
vehicula, nibh risus
aliquam ligula.

Sinais. A capacitação é complementada
por 110 horas de prática profissional na
área produtiva. A orientação pedagógica
segue as recomendações do Ministério
da Educação (MEC), que também emite
os certificados. O Formare, pelo terceiro
ano consecutivo, alcança nota máxima
(excelente) na avaliação do MEC. Em 2011,
foram incluídas também mais 100 horas
de aulas e 110 de prática profissional com
foco na área comercial.
A visão do Aché sobre valorização da
vida e cuidados com a saúde inspira a
coleção Aché de Educação para a Saúde.
Os volumes editados, de autoria de
renomados profissionais, abordam temas
atuais de interesse de famílias e jovens,
como sexualidade, alimentação saudável,
drogas e qualidade de vida. As publicações
encontram-se disponíveis no portal
eletrônico www.ache.com.br.
Em 2011, o volume Mídias Sociais – Tenha
uma Vida Digital Saudável conquistou o
terceiro lugar do prêmio Lupa de Ouro, na
categoria Sustentabilidade.

by 110 hours of Professional Practice in
the manufacturing area. The pedagogical
approach follows the recommendations
of the Department of Education (MEC),
which also issues the certificates. Formare
received, for the third consecutive year,
the maximum grade (excellent) in MEC’s
evaluation. In 2011, 100 hours of lectures
and 110 hours of professional practice were
added with a focus on the sales area.
Aché’s view of valuation of life and health
care inspires Aché de Educação para a
Saúde (“Aché Collection in Education for
Health”). The titles published were written
by renowned professionals and approach
themes of interest to families and youths,
such as sexuality, healthy foods, illicit
drugs, and quality of life. These titles are
available on the Company’s website at
www.ache.com.br.
In 2011, the publication Mídias Sociais –
Tenha uma Vida Digital Saudável (“Social
Media – Have a healthy digital life”) got the
third position of the Lupa de Ouro awards
in Sustainability.

A Fábrica de Cidadania
atende crianças de
7 a 14 anos.
—
Fábrica de Cidadania
serves children from
7 to 14 years of age.
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Liderança total

Total leadership

A expansão do mercado farmacêutico
brasileiro refletiu, em 2011, a evolução
do cenário do País e as perspectivas
de que se trata de um movimento
sustentado. O Brasil mantém-se em
rota de crescimento, com indicadores
expressivos de melhora das condições
de vida para a população. Permanece
crescente o acesso aos serviços e
produtos de saúde, o que se verifica
no volume alcançado pelo Mercado
Farmacêutico Total (MFT), de
R$ 43,03 bilhões.

The expansion of the Brazilian
pharmaceutical market reflected in
2011 the country’s evolved scenario and
the perspective that this is a sustained
movement. Brazil has also maintained
its growth course, with expressive
indicators and better conditions of life
for the population. There is a growing
access to health services and products,
which is expressed by the Total
Pharmaceutical Market (MFT), of
R$ 43.03 billion.

Comparado a 2010, houve aumento da
demanda total no MFT de 18,9% em
valor e 13,4% em unidades, no período
de janeiro a dezembro de 2011.
A demanda da companhia alcançou,
no mesmo período, o acumulado de
R$ 2,2 bilhões, valor 17,8% superior ao
obtido no ano anterior. Em unidades,
a demanda atingiu 130 milhões, com
aumento de 12,3%, em linha com a
evolução do MFT. Os segmentos de
prescrição e de Medicamentos Isentos
de prescrição (MIP) evoluíram acima
dos seus respectivos mercados.
Principal segmento de atuação
do Aché, a geração de receituário
médico assegurou, pelo quinto
ano consecutivo, a liderança nesse
segmento do mercado farmacêutico,
com 6,4% de participação em 2011.
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Compared to 2010, the MFT’s demand
was increased by 18.9% in values,
and by 13.4% in units from January
to December, 2011. The Company’s
demand reached, in the same period,
the total amount of R$ 2.2 billion, which
is 17.8% higher than in the previous. In
units, the demand reached 130 million,
with an increase of 12.3%, which is
in line with the MFT’s growth. The
Prescription and Over-the-Counter
(OTC) segments grew above their
respective markets.
The main working segment of Aché,
prescription generation secured, for the
fifth consecutive year, the leadership
in this segment of the pharmaceutical
market, with a 6.4% share in 2011.

Desempenho do MFT e do Aché por unidade de negócio*
—
MFT AND ACHÉ’S PERFORMANCE COMPARED BY BUSINESS UNITS (*)
% de crescimento do mercado x Aché / Acumulado de jan. a dez. 2011 x Acumulado de jan. a dez. 2010
% growth of the market X Aché / Total amounts from Jan. to Dec., 2011 X Total amounts from Jan. to Dec., 2010

Unidades MilhÕes UNITS (MILLION)

GX

MIP

RX

R$ MilhÕes R$ (MILLION)

Cresc. MFT
MFT’S GROWTH

Cresc.ACHé
ACHÉ’S GROWTH

Cresc. MFT
MFT’S GROWTH

Cresc.ACHé
ACHÉ’S GROWTH

+13,4%

+12,3%

+18,9%

+17,8%

583

699

1.062

+32,9%

32

+21,0%

22

+10,7%

77

+9,5%

GX

MIP

8.805

11.198

+41,5%

437

+21,7%

268

+21,4%

+15,2%

+9,3%

+7,3%

MFT

ACHE

1.545
RX

23.031

MFT

+16,2%

+13,7%

ACHE

*As análises de mercado baseiam-se em dados fornecidos pelo IMS. É importante destacar que, apesar de serem bastante difundidas e servirem
de referência para a maior parte do setor, as informações podem induzir a uma imagem distorcida do posicionamento relativo das empresas
no ranking com relação a valores e unidades. Isso acontece porque o cálculo da demanda leva em conta o total de unidades distribuídas
e o preço-fábrica, sem considerar o valor real de venda. A distorção é ainda maior nos produtos genéricos, que oferecem descontos
significativos em relação ao preço-fábrica.
* The market analyses are based on data provided by IMS. It is important to highlight that despite being widely spread and serving as a reference
for most of the industry, this information could lead to a distorted image of the relative position of companies on the ranking regarding values
and units. This happens because the calculation of the demand considers the total units distributed and the factory price and does not include
the actual sale value. The distortion is even higher in Generics, which offer significant discounts compared to factory prices.
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O lançamento de seis medicamentos
em 2011 foi o destaque do segmento
de prescrição, vocação natural da
companhia, representando 81,1%
da receita líquida. A unidade atingiu
R$ 1,1 bilhão de receita líquida, com
evolução de 11,9% em relação a
2010. Em comparação com o MFT, o
segmento, que representa 54%, teve um
desempenho superior, crescendo 16,2%
em valor e 9,5% em unidades.
A unidade MIP apresentou um
desempenho positivo no acumulado de
2011, atingindo R$ 146,5 milhões de
receita líquida, com evolução de 9,9% se
comparada ao mesmo período de 2010.
O valor representa 10,5% da receita
líquida da companhia. Em comparação
com o MFT, o segmento, que
corresponde a 26% do total em valor,
cresceu 21,4% em valor, comparado ao
mesmo período do ano anterior, e
10,7% em unidades.
Em 2011, o segmento de medicamentos
genéricos, extremamente competitivo,
atingiu R$ 116,9 milhões de receita
líquida, com evolução de 7,2% se
comparada ao mesmo período de 2010,
representando 8,4% da receita líquida.
Para a companhia, os resultados
ainda não refletem os investimentos
realizados no ponto de venda e na
ampliação do portfólio ao longo de 2011.
No entanto, a unidade vem apresentando
uma tendência de crescimento no
acumulado de 2011. A demanda em
reais atingiu R$ 437 milhões, com
evolução de 21,7%, enquanto o mercado
total cresceu 41,5% no período. Em
unidades, o Aché alcançou um volume
de 32,5 milhões, com crescimento de
21%, contra os 32,9% apresentados
pelo mercado no mesmo período. O
segmento ocupa 20% do mercado total.
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The launch of six drugs in 2011 was
a highlight in Prescription, which is
a natural talent of the Company,
representing 81.1% of the net revenues.
The unit reached R$ 1.1 billion in net
revenues, an evolution of 11.9% over
2010. Compared to the MFT, the
segment – which represents 54% – had
a higher performance, growing 16.2% in
value, and in 9.5% in units.
The OTC unit had a positive
performance in 2011 total amounts,
reaching R$ 146.5 million of net
revenues, an increase of 9.9% if
compared to the same period in 2010.
The amount represents 10.5% of the
Company’s net revenues. Compared
to the MFT, the segment – which
corresponds to 26% of the total value
– grew 21.4% in value, compared to the
same period in the previous year, and
10.7% in units.
In 2011, the extremely competitive
segment of Generics reached R$ 116.9
million in net revenues, an increase
of 7.2% compared to the same period
in 2010, representing 8.4% of the net
revenues. For the Company, the results
still do not reflect the investments
made in points of sale and portfolio
expansion along 2011. However, the
unit has been presenting a growth trend
in 2011 total amounts. The demand in
values reached R$ 437 million, meaning
a 21.7% increase, while the total market
grew by 41.5% in the same period. Aché
reached a volume of 32.5 million units,
meaning a 21% growth, against the
32.9% from the market in the same
period. The segment now holds 20% of
the total market.

O lançamento de seis
medicamentos em
2011 foi o destaque do
segmento de prescrição,
vocação natural da
companhia, representando
81,1% da receita líquida.
The launch of six drugs
in 2011 was a highlight
in Prescription, which is
a natural talent of the
Company, representing
81.1% of the net revenues.

Fitch atribui rating inicial BBB- ao Aché
Em fevereiro de 2012, em claro reconhecimento à solidez da
companhia, a agência Fitch Ratings conferiu ao Aché o rating em
escala de investment grade BBB-. Esse posicionamento abre inúmeras
oportunidades aos negócios, ao mesmo tempo em que reforça o
compromisso de melhorias contínuas nas práticas de gestão e de
governança que vêm sendo implementadas ao longo dos últimos anos.
Na apresentação dos fundamentos da avaliação, a agência
informou em sua análise, entre outros pontos, que: “os ratings
grau de investimento do Aché refletem sua estrutura de capital
bastante forte; seu histórico de robusta geração operacional de
caixa e fluxos de caixa livre positivos, sustentados por sua relevante
posição de negócios no mercado brasileiro; além da liderança da
empresa no segmento de prescrição médica. Os ratings também
incorporam a expectativa da Fitch de que a companhia mantenha
sua estratégia financeira conservadora com uma estrutura de
capital desalavancada, aliada à sólida posição de liquidez. Os fortes
fundamentos do setor farmacêutico no Brasil e sua perspectiva
favorável também estão contemplados nas classificações”.

FITCH ASSIGNS AN INITIAL BBB- RATING TO ACHÉ
In February, 2012, in a clear acknowledgment of the Company’s
solidity, Fitch Ratings granted Aché a BBB- investment grade. This
position opens countless business opportunities for the Company and
also reinforces the commitment toward continuous improvements in
management and governance practices that have been implemented
along the last years.
On presenting the grounds for the rating, the agency informed points
that included: “Aché’s investment grade ratings reflect its sound
capital structure; its history of sound generation of operating cash and
positive free cash flows, sustained by its relevant business position on
the Brazilian market; in addition to the Company’s leadership in Doctor
Prescription. The ratings also incorporate Fitch’s expectations that
the Company will maintain its conservative financial strategy with an
unleveraged capital structure, together with the solid liquidity position.
The strong foundations of the Brazilian pharmaceutical markets and
its favorable outlook are also contemplated by these ratings”.
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Primeiro probiótico do
portfólio Aché, o Prolive
atua no equilíbrio da flora
ou microbiota intestinal.
—
The first functional food
of Aché’s portfolio, Prolive
works on balancing the gut
flora or microbiota.
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A maturação dos
investimentos em P&D

THE MATURATION OF
INVESTMENTS IN R&D

Em um ano marcado por conquistas,
como a chegada ao mercado de 33
medicamentos resultantes dos fortes
investimentos no desenvolvimento de novos
produtos, o Aché manteve os principais
indicadores de desempenho nos níveis
positivos dos últimos anos. A receita líquida,
de R$ 1,4 bilhão, representa uma evolução
de 10,7% em relação ao período anterior.
O lucro líquido atingiu R$ 380,7 milhões,
14,5% superior a 2010, correspondente a
27,2% da receita líquida. O Ebitda (lucro
antes de juros, impostos, depreciação e
amortizações) acumulado atingiu R$ 454,1
milhões, 9,2% superior ao ano anterior e
com uma margem Ebitda de 32,4% no
período acumulado de 2011.

In a year marked by achievements, such as
the entrance of 33 drugs into the market
resulting from the sound investments
in development of new products, Aché
maintained the key performance indicators
in their positive levels from last years. The
net revenue of R$ 1.4 billion represents an
increase of 10.7% over the previous period.
The net profit reached R$ 380.7 million,
14.5% higher than in 2010, corresponding
to 27.2% of the net revenues. The total
EBITDA (Earnings before interest, taxes,
depreciation, and amortization) reached
R$ 454.1 million, which is 9.2% higher than
previous year, and with an Ebitda margin of
32.4% for the whole period of 2011.

Para renovação de portfólio, o Aché
aplicou, em 2011, investimentos no valor
R$ 41 milhões, para projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação.
A nova unidade produtiva, em Guarulhos,
recebeu aportes de R$ 31,1 milhões em
2011. Na adequação do parque fabril
para aumento de escala produtiva, os
investimentos alcançaram R$ 17,7 milhões
em máquinas e equipamentos.

For portfolio renewal, Aché allocated
in 2011 investments of R$ 41.0 million
for projects on research, development,
and innovation.
The new production unit in Guarulhos
received capital contributions of R$ 31.1
million in 2011. In adapting the industrial
facilities for increasing the production
scale, the investments reached R$ 17.7
million in machines and equipment.

Principais indicadores financeiros – consolidados
Key financial indicators - consolidated
(R$ milhões)
R$ million

4T 10
Q4 10

4T 11
Q4 11

Var. (%)
Var (%)

2010
2010

2011
2011

Var. (%)
Var (%)

Receita Líquida NET REVENUES

341,3

378,6

10,9%

1.266,0

1.401,2

10,7%

Lucro Bruto NET PROFIT

275,9

300,9

9,1%

1.014,3

1.115,1

9,9%

% receita líquida Net revenues

80,8%

79,5%

-1,4 p.p.

80,1%

79,6%

-0,5 p.p.

Lucro Líquido NET PROFIT

133,2

143,7

7,9%

332,4

380,7

14,5%

% receita líquida Net revenues

39,0%

38,0%

-1,1 p.p.

26,3%

27,2%

0,9 p.p.

EBITDA (ajustado) EBITDA (Adjusted)

101,8

120,8

18,7%

416,0

454,1

9,2%

% receita líquida Net revenues

29,8%

31,9%

2,1 p.p.

32,9%

32,4%

-0,5 p.p.
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ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A. E CONTROLADAS
ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A. AND CONTROLLED COMPANIES
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 (Em milhares de reais – R$)
VALUE ADDED STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED ON DECEMBER
31 2011 AND 2010 (IN THOUSANDS OF REAIS – R$)

Nota explicativa
Explanatory Note

Controladora
Controller

Consolidado
Consolidated

31/12/11

31/12/10

31/12/11

31/12/10

RECEITAS REVENUES

1.162.955

1.058.806

1.607.624

1.459.453

Provisão para créditos de liquidação duvidosa Provision for doubtful accounts

(85)

9.230

366

13.809

Outras receitas Other revenues

675

286

1.099

872

1.163.545

1.068.322

1.609.089

1.474.134

144.619

127.818

201.711

179.260

8.615

7.782

8.676

7.791

209.010

232.287

298.670

327.018

Vendas de mercadorias, produtos e serviços Sales of goods, products, and services

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS THIRD-PARTY INPUTS
Matérias-primas consumidas Raw materials used
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos Cost of products, goods, and services sold
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros Materials, energy, third-party services, and others
Perda (recuperação) de valores ativos Loss (recovery) of assets

VALOR ADICIONADO BRUTO GROSS VALUE ADDED
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DEPRECIATION AND AMORTIZATION

22

VALOR ADICIONADO PRODUZIDO PELA COMPANHIA VALUE ADDED BY THE COMPANY

6.812

1.425

9.685

(2.466)

369.056

369.312

518.742

511.603

794.489

699.010

1.090.347

962.531

15.348

12.493

20.584

16.176

779.141

686.517

1.069.763

946.355

110.547

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA VALUE ADDED RECEIVED FROM TRANSFER
Resultado da equivalência patrimonial Equity equivalence result

11

128.464

Receitas financeiras Financial income

24

29.345

21.732

69.049

52.484

157.809

132.279

69.049

52.484

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR TOTAL VALUE ADDED TO BE DISTRIBUTED

936.950

818.796

1.138.812

998.839

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUTION OF VALUE ADDED

936.950

818.796

1.138.812

998.839

Pessoal Employees

234.784

215.860

309.724

282.853

202.335

183.107

266.181

239.251

Benefícios Benefits

19.525

21.028

26.303

28.201

FGTS FGTS (government severance indemnity fund)

12.924

11.725

17.240

15.401

Impostos, taxas e contribuições Taxes and contributions

Remuneração direta Direct remuneration

278.868

224.697

392.367

329.769

Federais Federal

180.347

135.331

255.427

205.615

Estaduais State

97.142

88.156

134.533

122.167

1.379

1.210

2.407

1.987

42.625

45.851

55.680

53.667
23.670

Outros tributos Other taxes
Remuneração de capitais de terceiros Interest on third-party capital
Juros Interests

20.091

23.691

24.987

Aluguéis Rents

22.534

22.160

30.693

29.997

380.673

332.388

381.041

332.550

374.708

202.365

374.708

202.365

5.965

130.023

5.965

130.023

(368)

(162)

Remuneração de capitais próprios Interest on own capital
Dividendos e juros sobre capital próprio Dividend and interest on own capital
Lucros retidos do período Retained earnings for the year
Participações dos não controladores Non-controlling equity holder

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. The explanatory notes are part of the financial statements.
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Corporate information

Informações
corporativas
Corporate information

Conselho de Administração
Board of Administration

Adalmiro Dellape Baptista
(presidente) Chairman
José Luiz Depieri
(vice-presidente) Vice-Chairman
Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista
(conselheiro) Director
Carlos Eduardo Depieri
(conselheiro) Director
Jonas de Campos Siaulys
(conselheiro) Director
Ricardo Panzenboeck Dellape Baptista
(conselheiro) Director
Alexandre Gottlieb Lindenbojm
(independente) (Independent Director)
Luiz Antônio Martins Amarante
(independente) (Independent Director)
Luiz Carlos Vaini
(independente) (Independent Director)
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Diretoria

Board

Nome
Name

Função
Role

Aché desde
AT ACHÉ SINCE

José Ricardo Mendes da Silva

Diretor-presidente
Chief Executive Officer

2001

Sidinei Righini

Diretor Financeiro
Chief Financial Officer

2002

Manoel Arruda Neto

Diretor da Unidade de Negócio Prescrição I
Prescription I Business Unit Officer

2005

Marcelo Neri

Diretor da Unidade de Negócio Prescrição II
Prescription II Business Unit Officer

2005

Wilson Roberto Farias

Diretor Industrial
Industrial Executive Officer

2005

Vânia de Alcântara Machado

Diretora Comercial
Chief Sales Officer

2007

Carlos Alberto Melo

Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Research & Development Executive Officer

2008

Celso Pereira Sustovich

Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios
Businesses Development Officer

2011

Luciana Gualda

Diretora de Negócios Jurídicos
Chief Legal Officer

2011
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Buscando minimizar o impacto
ambiental desta publicação, todas as
tintas utilizadas na impressão são feitas
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da capa é biodegradável.
Seeking to minimize the environmental
impact of this publication, all inks
used in printing are made from
vegetable oils, and the lamination of the
cover is biodegradable.
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Desempenho –
destaques de 2011
Performance – 2011 highlights

Concessão de

nota BBB-

na avaliação de risco do
Aché pela agência Fitch
—

Lançamento de

33 medicamentos,
distribuídos nos quatro
segmentos de atuação
—

Lançamento da

linha própria Profuse,

no segmento de Dermocosméticos

Granting of rate BBB- by Fitch risk
rating agency
—
Launch of 33 drugs in the four segments
in which the Company operates
—
Launch of Profuse, a proprietary product
line in Dermocosmetics

Conquista do troféu Lupa de Ouro, na
categoria Performance Empresarial,
como melhor desempenho
em vendas em reais e receituário,
segundo o Mercado Farmacêutico
Total em 2010

Esta publicação é de responsabilidade do Aché
Laboratórios Farmacêuticos S.A. e está disponível
em formato eletrônico em www.ache.com.br
Para dúvidas, sugestões ou comentários, entre
em contato com relatorioanual@ache.com.br

—


11%

de crescimento em
receita líquida e

This report is published under the responsibility
of Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. and is
available online at www.ache.com.br

em lucro líquido

If you have any questions, suggestions or remarks,
please write to: relatorioanual@ache.com.br

15%


Achievement of the Lupa de Ouro award in
Business Performance for best performance
in sales value and drug prescription,
according to the Total Pharmaceutical
Market in 2010
—
Increase of 11% in net revenues, and of
15% in net profit

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
Rodovia Presidente Dutra, km 222,2 – Porto da Igreja
CEP 07034-904 – Guarulhos – SP – Brasil
Tel.: 55 11 2608-6178
www.ache.com.br
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Um novo ciclo de crescimento
A new cycle of growth

