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A century is built on years, months, weeks, days and hours. What 
makes up this story is what happens every hour in every life. Sanofi 
is proud to have been part of Brazilians’ life and health for 100 years.

We have been in the country since 1919, through several 
acquisitions. With 4,100 employees, we are the largest industry in 
the Brazilian pharmaceutical market. We have a strong industrial 
platform in Brazil, responsible for the production of 90% of the 
medicines marketed in the country. 

Our diversified portfolio covers prescription drugs in the therapeutic 
areas cardiovascular, diabetes and established products; Consumer 
Healthcare’s products for pain, allergy, vitamins and digestive; rare 
diseases, multiple sclerosis, oncology, rare hematologic diseases, 
immunology, vaccines and generics. 

Throughout this century of transformations, led by the people and 
with the protagonism of the people who were and are part of this 
history, we have built our success on solid pillars and consistent 
values – Respect, Integrity, Courage and Teamwork – and we work 
to empower each person’s life journey offering healthcare solutions, 
that’s our purpose: Empowering Life. We reach this milestone with a 
lot of history to tell and a lot to be proud of. 

Building on what we already are, we open doors to innovation, we 
reinvent ourselves and seek to be increasingly connected to the 
needs of the population. Thus, we celebrate the past and draw the 
future – together.

Sanofi Brasil

Um século se constrói em anos, meses, semanas, dias e horas. O que 
compõe essa história é o que acontece a cada hora em cada vida. A 
Sanofi tem orgulho de ser parte da jornada de vida e de saúde dos 
brasileiros há 100 anos. 

Estamos presentes no país desde 1919, a partir de diversas 
aquisições. Com 4,1 mil colaboradores, somos a maior multinacional 
farmacêutica no mercado brasileiro. Temos sólida plataforma industrial 
no Brasil, responsável pela produção de 90% dos medicamentos 
comercializados no país, com um portfolio diversificado que abrange 
medicamentos de prescrição nas áreas terapêuticas cardiovascular, 
diabetes e produtos estabelecidos; produtos de Consumer Healthcare 
para dor, alergia, vitaminas e digestivo; doenças raras, esclerose 
múltipla, oncologia, doenças hematológicas raras, imunologia, vacinas 
e genéricos.

Ao longo deste século de transformações e com o protagonismo 
das pessoas que fizeram e fazem parte desta história, construímos 
conquistas sobre pilares sólidos e sobre valores consistentes 
– Respeito, Integridade, Coragem e Trabalho em Equipe – e 
trabalhamos para empoderar a jornada de vida de cada pessoa 
oferecendo de soluções de saúde, esse é o nosso propósito: 
Empowering Life. Chegamos a esta data de celebração com muita 
história pra contar e com muito do que se orgulhar. 

A partir do que já somos, abrimos portas para a inovação, nos 
reinventamos e buscamos estar cada vez mais conectados com 
as necessidades da população. Assim, celebramos o passado e 
desenhamos o futuro – juntos.

Sanofi Brasil
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Duas vertentes

Apresentação

A Sanofi completa seu centenário no Brasil em 2019. Pensando 
em escala mundial, foi um período marcado por guerras, crises 
econômicas e transformações culturais. O mundo mudou como 
nunca nesses cem anos, e ter sobrevivido a tantas revoluções já 
é uma prova de resiliência. 

Como todo aniversário sugere, o momento é propício para se 
olhar para trás, não por saudosismo ou especulação, mas para 
se ter certeza de que os novos passos serão inspirados em um 
bom exemplo.

A tarefa, porém, não é das mais fáceis. 

A história da Sanofi no Brasil não segue o enredo trivial de uma 
entidade fundada no dia tal do ano tal e que, entre sucessos 
e insucessos, chega ao dia de hoje. Ao contrário, é resultante 
do concurso de várias indústrias e laboratórios que foram, um 
após o outro, se instalando no país e, depois, se fundindo para 
criar novas associações. O quadro lembra, muitas vezes, um 
mosaico, um organograma com retângulos, setas e subdivisões, 
ou uma árvore genealógica com seus troncos, ramos e 
pequenos galhos. 

Se, por um lado, a sinergia de procedimentos não foi algo fácil 
de ser atingido, por outro, o resultado foi a soma do melhor de 
cada uma dessas companhias em torno de um projeto comum. 
Línguas, rotinas e métodos se combinaram para fazer da Sanofi 
o que é hoje.

Nossa opção foi dividir esse emaranhado de eventos em duas 
correntes principais. 

A primeira delas tem início com a vinda da Companhia Rhodia 
ao Brasil, no ano de 1919. A partir de uma série de associações 
e aquisições, essa linha chegará à constituição da Aventis,  
em 1999.  

A segunda começa em 1973, e é a que diz respeito à fundação 
da Sanofi, propriamente dita, na França. Da mesma maneira, 
esse processo será marcado por reestruturações e mudanças.

As duas vertentes virão a se unir no momento da constituição 
da Sanofi-Aventis, em 2004. Dada a explicação geral, buscamos 
agora reconstituir os principais movimentos dessa história. 
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Presentation

Two strands
Sanofi completes its centenary in Brazil in 2019. Thinking on a 
world scale, it was a period marked by wars, economic crises and 
cultural transformations. The world has changed like never before 
in a hundred years, and having survived so many revolutions is 
already a proof of resilience. 

As every anniversary suggests, the moment is appropriate for 
looking back, not for nostalgia or speculation, but to be sure that 
the new steps will be inspired by a good example.

The task, however, is not the easiest. 

Sanofi’s history in Brazil does not follow the trivial plot of an entity 
founded on such day of such year and that, among successes 
and failures, arrives at today. On the contrary, it is the result of 
the competition of several industries and laboratories that, one 
after another, settled in the country and then merged to create 
new associations. The picture often reminds us of a mosaic, an 
organization chart with rectangles, arrows and subdivisions, or a 
family tree with its trunks, branches and small branches.

While on the one hand the synergy of procedures was not easy to 
achieve, on the other the result was the sum of the best of each of 
these companies around a common project. Languages, routines 
and methods have combined to make Sanofi what it is today.

Our choice was to split this tangle of events into two main strands. 

The first strand begins with the arrival of Companhia Rhodia to 
Brazil in 1919. From a series of associations and acquisitions, this 
line will reach the formation of Aventis in 1999.  

The second strand begins in 1973, and it is with this one that 
Sanofi was founded in France. In the same way, this process will be 
marked by restructuring and changes.

The two strands will come together at the time of the formation of 
Sanofi-Aventis in 2004. Given the general explanation, we now 
seek to rebuild the main movements of this history. 
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Health  
for everyone
The history of disease control and prevention. And support for 
people’s quality of life, reflects the social and technological 
evolution of the past three hundred years. Prior to that, societies did 
not have, on a meaningful dimension, anything close to what we 
now call medical care. 

The production of medicines was restricted to religious 
organizations or military corporations, and had restricted scope. 
Historians like Eduardo Bueno and Mary del Priore point out 
that most of the population self-medicated with plants, infusions 
or rudimentary techniques, such as the application of leeches, 
and habits that we still consider as basic today were not part of 
people’s routine. The word hygiene itself was only incorporated 
into dictionaries in the 19th century. For the first transformations 
to appear, it took a change in the way of life, and the first signs 
appeared throughout the 18th century. 

The capitalist production regime (and associated factors) brought 
a paradigm shift in social relations. The rural exodus led to the 
formation of urban agglomerations, where, on the one hand, 
access to services was facilitated, but on the other, the circulation 
of viruses and bacteria was favored. At the same time, the 
Enlightenment consciousness, technological advances and the 
progress of the chemical industry accelerated to an unprecedented 
level, reflected in the field of medical science. A new mindset was 
beginning to form.

Remédios

Os medicamentos mais comuns, por 
volta de 1900, eram, de certa forma, 
um mero desenvolvimento do que 
já se oferecia nos séculos anteriores. 
Destacavam-se os extratos vegetais ou 
animais, que podiam ser vendidos na 
forma de líquidos, pílulas ou em pó. 
Xaropes aos quais eram adicionadas 
misturas viscosas, formadas 
geralmente por açúcar, vinho e 
vinagre, e ainda elixires, tinturas 
(nas quais a resultante líquida das 
drogas vegetais sofria um processo 
de maceração com álcool, acetona 
ou éter), pomadas, granulados, 
os primeiros comprimidos e as 
intimidantes ampolas para injeção.

Remedies

The most common medicines around 
1900 were in some ways a mere 
development of what had been 
offered in previous centuries. Standing 
out were plant or animal extracts, 
which could be sold as liquids, pills 
or powders. Syrups to which viscous 
mixtures generally consisting of sugar, 
wine and vinegar were added, as 
well as elixirs, tinctures (in which the 
resulting liquid of the vegetable drugs 
were macerated with alcohol, acetone 
or ether), ointments, granules, the first 
tablets and the intimidating ampoules 
for injection.

Obra de Hieronymus Bosch. 
Holanda, séc. XV.

Work of Hieronymus Bosch. 
Netherlands, 15th century.

Instalações do Laboratório 
Dausse, um dos primeiros 
laboratórios farmacêuticos da 
França, fundado em 1834.

Facilities of the Dausse 
Laboratory, one of France’s first 
pharmaceutical laboratories, 
founded in 1834.

A história do combate e prevenção às doenças e do apoio à qualidade 
de vida das pessoas reflete a evolução social e tecnológica dos 
últimos trezentos anos. Antes disso as sociedades não tinham, em 
dimensão significativa, algo próximo do que chamamos hoje de 
cuidados médicos. 

A produção de remédios ficava restrita a organizações religiosas 
ou corporações militares, e tinha alcance restrito. Historiadores 
como Eduardo Bueno e Mary del Priore destacam que a maior 
parte da população se tratava com plantas, infusões ou técnicas 
rudimentares — como a aplicação de sanguessugas — e que hábitos 
hoje considerados básicos não faziam parte da rotina das pessoas. 
A palavra higiene, por exemplo, só foi incorporada aos dicionários 
no século XIX. Para que as primeiras transformações surgissem, 
foi preciso uma mudança no modo de vida, e os primeiros sinais 
apareceram ao longo do século XVIII. 

O regime de produção capitalista (e fatores a ele associados) 
trouxe uma quebra de paradigma nas relações sociais. O êxodo 
rural levou à formação de aglomerações urbanas, onde o acesso a 
serviços era facilitado, porém, favorecia-se a circulação de vírus e 
bactérias. Paralelamente a isso, a consciência iluminista, os avanços 
tecnológicos e o progresso da indústria química aceleraram num 
nível inédito, refletindo-se no campo da ciência médica. Uma nova 
mentalidade começava a se formar.

Saúde 
para todos
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Anúncio do laboratório 
Robert et Carrière, 
fundado em 1889.

Advertisement of the 
Robert et Carrière 
laboratory, founded 
in 1889.

As these factors came together, changes showed up: the word 
hygiene was incorporated into people’s vocabularies, and public 
health began to be spoken of for the first time systematically.

The formation of the first laboratories, such as the Dausse in 1834, 
and Robert and Carrière in 1899 (which are part of the history of 
Sanofi along the French line) led to the development of the first 
medicines. Research evolved, leading to admirable advances, such 
as the isolation of morphine. 

From discovery to discovery, the pharmaceutical industry gained 
solidity, importance and perspective, until, in the United States, we 
had the occurrence that marks its birth (symbolically, naturally). 
This is the registration by the John Wyeth & Brother Society in 1877 
of a product called a “compressed tablet”, or tablet in short. 

As is often the case in the history of science, such an advance 
was only possible because years before, in 1843, another 
invention, called the Brockedon Machine, had aroused the curiosity 
of pharmacists. The equipment was a compressor capable of 
modeling small units of some material. One could, for the first time, 
think of a production scale.

From there on, labs began to spread around the world. Europe and 
the United States were, of course, their first targets, but soon the 
eyes of the industry turned to the southern hemisphere, where most 
people lived at the mercy of luck. 

Factories

Some of the companies that are now part of Sanofi started 
in the 19th century. In 1828, William S. Merrell opened 
his pharmacy in Cincinatti, Ohio; the Richardson-Merrell 
group would arise from there. Teerfarbenfabrik Meister, 
Lucius & Co, founded in 1863 in the town of Höchst, 
Germany, would be the embryo of Hoechst. The Societé 
Chimique des Usiens du Rhône, future Rhône-Poulenc, was 
founded in 1895. Two years later, in 1897, Marcel Mérieux, a 
student under Louis Pasteur and Émile Roux, would set up 
in Lyon the Mérieux Biological Institute, a laboratory for the 
development of human and veterinary vaccines, which 
was the predecessor of the future Sanofi Pasteur. 

Fábricas

Algumas das empresas que viriam a fazer parte da 
atual Sanofi surgiram no século XIX. A Teerfarbenfabrik 
Meister, Lucius & Co, fundada em 1863 na localidade 
de Hochst, próxima a Frankfurt, Alemanha, se tornaria a 
Hoechst. A Societé Chimique des Usiens du Rhône, futura 
Rhône-Poulenc, seria fundada em 1895. Em 1828, William 
S. Merrell abriu sua farmácia em Cincinatti, no estado 
norte-americano de Ohio. A partir daí surgirá o grupo 
Richardson Merrell.

Com a junção desses fatores, surgiram mudanças e começou-se a 
falar, pela primeira vez e de forma sistemática, em saúde pública.

A constituição dos primeiros laboratórios, como o Dausse, de 
1834, e o Robert e Carrière, de 1899 (que fazem, inclusive, 
parte da história da Sanofi pela linha francesa), levou ao 
desenvolvimento dos primeiros remédios. As pesquisas evoluíram 
consideravelmente, orientando admiráveis avanços como, por 
exemplo, o isolamento da morfina. 

De descoberta em descoberta, a indústria farmacêutica foi 
ganhando solidez, importância e perspectivas, até que nos 
Estados Unidos tivemos a ocorrência que marca seu nascimento 
(de forma simbólica, naturalmente). Trata-se do registro, por parte 
da sociedade John Wyeth & Brother, em 1877, de um produto 
chamado compressed tablet, ou comprimido. 

Como costuma ocorrer na história da ciência, tal progresso só foi 
possível porque anos antes, em 1843, outro invento, chamado 
Máquina de Brockedon, havia despertado a curiosidade dos 
farmacêuticos. O equipamento era uma compressora capaz de 
modelar pequenas unidades de algum material. Podia-se, pela 
primeira vez, pensar em uma produção em escala.

Daí por diante, os laboratórios começaram a se espalhar pelo 
mundo. A Europa e os Estados Unidos foram, obviamente, seus 
primeiros alvos, mas logo os olhos da indústria se voltaram para o 
hemisfério Sul, onde a maioria das pessoas vivia à mercê da sorte. 

Marcel Mérieux.
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A lot to do
At the beginning of the 20th century, the Republic of the United States 
of Brazil had a population of 17 million, of which 11 million still lived 
in the countryside. The economy was focused on coffee, rubber and 
livestock. The industry, which was just taking its first steps, made 
products such as clogs, corsets and lamps.

Fun facts aside, in social terms the country was, as it has been until 
today, marked by contrasts. While it beautified its capital and a small 
elite imitated European customs, at the same time it relegated most 
to a medieval standard of living (two-thirds of the population was 
illiterate, the per capita income was $280 a year). Health indicators, of 
course, were a barometer of this inequality. 

São Paulo, then the second largest city in the country, only came 
to have a Health Service in 1892. Previously only Rio de Janeiro 
and three or four port municipalities had such assistance. Sanitation 
conditions were objectionable, and once again served only a tiny 
portion of the population. Irregular investments, poor quality projects, 
lack of planning and incompetence in the management of companies 
caused the problem to be pushed forward. 

The arrival of immigrants (poor people but used to a minimum of care) 
exposed the precarious conditions of accommodation and the lack of 
sanitary apparatus. Governments such as Italy and Spain imposed 
limits on immigration and Brazil was exposed to worldwide shame.

Something had to be done to transform the scenario, and the 
Brazilian State finally took the first steps towards consequent action. 
This period brings the founding of, for example, the founding of the 

Comércio

A partir de 1640 as boticas foram 
autorizadas a se transformar em 
comércio, dirigidas por profissionais 
aprovados pela Universidade 
de Coimbra (eram, na verdade, 
empíricos que obtinham uma carta 
de aprovação). Em dezembro de 
1857, com o decreto imperial 2055, 
o nome do comércio foi alterado 
para farmácia.

Trading

As of 1640, the apothecaries were 
allowed to turn to commerce, directed 
by professionals approved by the 
University of Coimbra (they were, 
in fact, empirical practitioners who 
obtained a letter of approval). In 
December 1857, with the imperial 
decree 2055, the name of the trade 
was changed to pharmacy.

Reconstituição de farmácia 
inaugurada em 1847 no 
Centro do Rio de Janeiro, 
Museu Histórico Nacional.

Reconstitution of the 
drugstore launched in 1847 
in the Center of Rio de 
Janeiro, National Historical 
Museum.

Beneficência Portuguesa, fundada em 
1840 no Rio de Janeiro para atender a 
comunidade lusitana na capital do Império.

Beneficência Portuguesa, founded in 1840 
in Rio de Janeiro to serve the Lusitanian 
community in the capital of the Empire.

No início do século XX, a República dos Estados Unidos do Brasil 
tinha uma população de 17 milhões de habitantes, dos quais 11 
milhões ainda viviam no campo. A economia era voltada para a ca-
feicultura, a borracha e a pecuária. A indústria, que apenas come-
çava a engatinhar, fabricava produtos como tamancos, espartilhos 
e lamparinas.

Curiosidades à parte, em termos sociais o país era, como tem sido 
até hoje, marcado pelos contrastes. Se, por um lado, embelezava 
sua capital e uma pequena elite imitava costumes europeus, por 
outro, relegava a maioria a um padrão de vida medieval (dois ter-
ços da população eram analfabetos, a renda per capita era de US$ 
280 por ano). 

Os indicadores de saúde, como não podia deixar de ser, eram um 
termômetro dessa desigualdade. 

São Paulo, então a segunda maior cidade do país, somente veio a 
ter um Serviço Sanitário em 1892. Antes, apenas o Rio de Janeiro 
e três ou quatro municípios portuários contavam com tal tipo de 
assistência. As condições de saneamento eram reprováveis e, 
novamente, só atendiam a uma parcela ínfima da população. In-
vestimentos irregulares, projetos de má qualidade, falta de planeja-
mento e incompetência na gestão das companhias faziam com que 
o problema fosse sendo empurrado para a frente. 

A vinda de imigrantes (pobres, mas habituados a um mínimo de 
atendimento) expôs as condições precárias de hospedagem e a 
inexistência do aparato sanitário. Governos como o da Itália e o da 
Espanha impuseram limites à imigração, e o Brasil foi exposto à 
vergonha mundial.

Muito a fazer
Diogo de Castro

O primeiro boticário no Brasil 
foi trazido de Portugal pelo 
governador geral Tomé de Souza 
(1503-1579). Ele se chamava Diogo 
de Castro. Até então, os colonos 
só eram tratados quando algum 
cirurgião-barbeiro das expedições 
portuguesas desembarcava no 
porto trazendo sua botica portátil 
de drogas e medicamentos.

Diogo de Castro

The first apothecary in Brazil was 
brought from Portugal by the governor-
general Tomé de Souza (1503-1579). His 
name was Diogo de Castro. Until then, 
the settlers were only treated when a 
barber surgeon from the Portuguese 
expeditions landed in the port bringing 
their portable drug and medicine 
apothecary.



2120

Personagens

Alguns personagens da literatura ocidental se tornaram 
famosos em sua ligação com a medicina. O religioso 
Frei Lourenço, de Romeu e Julieta, de William Shakespeare, 
por exemplo, foi o responsável por administrar a droga 
que causaria a morte temporária da jovem (plano que 
acabou falhando com a volta inesperada de Romeu). O 
burguês Argan, da peça O doente imaginário, de Molière, 
satirizava o indivíduo melancólico, propenso a ingerir 
qualquer remédio que lhe garantisse o bem-estar. O 
protagonista das Memórias póstumas de Brás Cubas foi 
outro que se envolveu com a farmacologia. Numa última 
tentativa de obter glória, ele desenvolveu um emplastro 
anti-hipocondríaco, mas morreu de pneumonia antes 
que a panaceia pudesse ser testada. O mais famoso dos 
personagens literários ligados à saúde, no entanto, é Jeca 
Tatu, figura criada pelo escritor Monteiro Lobato para o 
livro de contos Urupês. Ele ilustra essa figura do camponês 
brasileiro ignorante, supersticioso, descuidado com a 
higiene e tacanho. O próprio escritor, no entanto, dizia: “O 
Jeca Tatu não é, ele está assim”.

Characters

Some characters in Western literature have become 
famous in their connection with medicine. The religious 
Friar Lawrence of William Shakespeare’s “Romeo and 
Juliet”, for example, was responsible for administering the 
drug that would cause the girl’s temporary death (a plan 
that eventually failed with Romeo’s unexpected return). 
The bourgeois Argan, in Molière’s play “The Imaginary 
Invalid,” satirized the melancholy individual, prone to 
ingest any medicine that would guarantee his well-being. 
The protagonist of the “The Posthumous Memoirs of Bras 
Cubas” was someone else who became involved in 
pharmacology. In one last attempt at glory, he developed 
an antihypochondria patch, but died of pneumonia before 
the panacea could be tested. The most famous of health 
literary characters, however, is Jeca Tatu, a figure created 
by writer Monteiro Lobato for the short story book “Urupês”. 
Jeca illustrates this figure of the ignorant, superstitious, 
careless with hygiene and narrow-minded Brazilian peasant. 
The writer himself, however, said: “Usually, Jeca Tatu is not like 
this, he is currently like this.”

Instituto Soroterápico Federal [Federal Serotherapeutic Institute] 
(1900), future Instituto Oswaldo Cruz [Oswaldo Cruz Foundation], 
the Instituto Butantã [Butantã Institute] (1901) and the Instituto 
Pasteur [Pasteur Institute] (1903), as well as the dissemination of 
medical schools (São Paulo’s to be founded in 1912).

The venture was also reflected in private action, and little by little 
the country evolved into more acceptable conditions. By 1889, 
the country had opened 49 pharmaceutical companies. Between 
1890 and 1909 the number had skyrocketed to 208. From the 623 
specialty factories identified in a 1911 census, nine years later the 
number reached 1,356.

Pioneering national laboratories, such as Souza Soares, Silva 
Araújo, Moura Brasil, Irmãos Xavier and Cândido Fontoura, 
manufactured products that were gaining trust, but the demand 
was immense. There were no strategies that could withstand an 
outbreak like smallpox, which at the beginning of the 20th century 
decimated 15,000 people in Rio de Janeiro alone, or the Spanish 
flu, responsible for 35,000 deaths, even reaching the president-
elect. Rodrigues Alves, who died in 1918. Efforts had to be added, 
and the contribution of foreign laboratories would be important.

In that period, at least twenty Swiss, French, Italian, English, North 
American and German companies already had facilities built and 
started their activities on national land. It is at this point that the 
history of Sanofi in Brazil records its first developments.

Veado D’Ouro

A primeira botica da cidade de São 
Paulo dotada de área comercial foi a 
Veado D’Ouro, fundada em 1854. No 
final do século XIX o setor já se havia 
expandido, com quatro farmácias 
só na Rua Imperatriz (atual 15 de 
Novembro). Trinta e sete médicos e 
cirurgiões davam atendimento a seus 
pacientes na capital.

Veado D’Ouro

The first apothecary of the city of São 
Paulo with a commercial area was 
Veado D’Ouro, founded in 1854. By 
the end of the 19th century, the sector 
had already expanded, with four 
pharmacies just on Imperatriz Street 
(now XV de Novembro). Thirty-seven 
doctors and surgeons were treating 
their patients in the capital.

Algo deveria ser feito para transformar o cenário, e o Estado brasi-
leiro finalmente deu os primeiros passos no sentido de uma ação 
consequente. É dessa época, por exemplo, a fundação do Instituto 
Soroterápico Federal (1900), futura Fundação Oswaldo Cruz, do 
Instituto Butantã (1901) e do Instituto Pasteur (1903), bem como a 
disseminação das escolas de medicina (a de São Paulo viria a ser 
fundada em 1912).

O empreendimento refletiu-se também na ação particular, pouco a 
pouco o país evoluiu para condições mais aceitáveis. Antes de 1889, 
o país registrara a abertura de 49 empresas farmacêuticas. Já entre 
1890 e 1909 o número saltara para 208. Das 623 fábricas de espe-
cialidades identificadas num censo de 1911, chegava-se, nove anos 
depois, a 1.356.

Laboratórios nacionais pioneiros, como o Souza Soares, o Silva 
Araújo, o Moura Brasil, o Irmãos Xavier e o Cândido Fontoura, fabri-
cavam produtos que iam ganhando conceito, mas a demanda era 
imensa. Não havia estratégias capazes de resistir a um surto como o 
da varíola, que no início do século XX dizimou 15 mil pessoas só no 
Rio de Janeiro, ou ainda o da gripe espanhola, responsável por 35 
mil mortes, chegando mesmo a atingir o ex-presidente da República 
Rodrigues Alves, que faleceu em 1919. Era preciso somar esforços, 
e a contribuição dos laboratórios estrangeiros seria importante.

Nesse período, ao menos vinte empresas suíças, francesas, ita-
lianas, inglesas, norte-americanas e alemãs já tinham instalações 
construídas e davam início a suas atividades em solo nacional. É 
nesse ponto que a história da Sanofi no Brasil registra seus primei-
ros passos.

À esquerda, sede da 
Fundação Oswaldo 
Cruz, no Rio de Janeiro; 
ao lado, o Instituto 
Butantan e, abaixo, o 
Instituto Pasteur, ambos 
em São Paulo.

On the left, headquarters 
of the Fundação Oswaldo 
Cruz [Oswaldo Cruz 
Foundation], in Rio de 
Janeiro; next, the Instituto 
Butantan [Butantan 
Institute] and below, the 
Instituto Pasteur [Pasteur 
Institute], both in São 
Paulo.
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Rhodia
In 1911, the Societé Chimique des Usines du Rhône sent an 
emissary to the country to assess the potential of the national 
market. The company’s attention, however, was not yet focused 
on health, but on public entertainment. Its interest was focused on 
the popper, a product that was a hit in the squares of São Paulo 
and Rio de Janeiro, and whose sales increased exponentially 
during Carnival. 

Seeing the possibilities, the company acquired, in 1914, a plot 
of land in Santo André, which, unlike today’s large service hub, 
was not even an emancipated municipality, but a quiet train stop, 
a summer destination for people living in Santos because of the 
mild and fresh weather. 

Continuing the venture, the company signed a production contract 
in Paris with the national government. The founding minute, 
signed on December 19th, 1919 at the Brazilian consulate, 
is considered a kind of certificate of origin of Sanofi, since it 
formalized the start of activities of one of the companies that, 
through mergers by Aventis, would later join the group.

Already in 1919, warehouses of the so-called Companhia 
Química Rhodia Brasileira were erected on the banks of the clean 
Tamanduateí River. In 1920, the first pieces of equipment were 
unloaded at the Port of Santos, and the following year production 
began. The first commercial success was the Rodo brand popper, 
and the company had a division dedicated to this product. 

Good sales led to the construction of new pavilions and finally 
the launch of the first drugs: the pain reliever Rhodine and the 
anesthetic Kelene (made with chloride and ethyl). 

À esquerda, publicidade de 
lança-perfume da Rhodia, 
nos anos 1920. Acima, o 
Almanach Rhodia, em edição 
de 1936.

On the left, advertising for 
Rhodia’s popper spear in the 
1920s. Above, the “Almanach 
Rhodia”, in 1936 edition.

Rhodia  
Em 1911 a Societé Chimique des Usines du Rhône enviou ao país 
um emissário para avaliar as potencialidades do mercado nacional. 
A atenção da companhia, entretanto, ainda não se voltava para a 
área de saúde, mas para a das diversões públicas. Seu interesse 
estava concentrado no lança-perfume, produto que fazia sucesso 
nas praças de São Paulo e do Rio de Janeiro, e cujas vendas 
aumentavam exponencialmente no carnaval. 

Enxergando possibilidades, a empresa adquiriu, em 1914, um 
terreno em Santo André, que diferentemente do grande polo de 
serviços de hoje, sequer era um município emancipado, apenas 
uma pacata parada de trem, destino de veraneio para os santistas 
por conta do clima ameno e fresco. 

Dando sequência ao empreendimento, a companhia assinou, em 
Paris, um contrato de produção com o governo nacional. A ata de 
fundação, assinada em 19 de dezembro de 1919 no consulado 
brasileiro, é considerada uma espécie de certidão de origem da 
Sanofi, uma vez que oficializou o início das atividades de uma das 
empresas que, posteriormente, através de fusões pelo lado da 
Aventis, viria a se incorporar ao grupo.

Já em 1919, galpões da assim chamada Companhia Química 
Rhodia Brasileira foram erguidos às margens do limpo rio 
Tamanduateí. Em 1920 os primeiros equipamentos foram 
descarregados no porto de Santos, e no ano seguinte a produção 
foi ativada. O primeiro sucesso comercial foi o lança-perfume  
da marca Rodo, e a empresa tinha uma divisão dedicada a  
esse produto. 
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The company, located at ABC Paulista [São Paulo Metro], 
followed its growth route in Brazil when, in 1928, the merger of 
the parent company, Societé Chimique des Usines du Rhône, 
with Poulenc Frères took place in Paris. The new company 
(specializing in the production of chemicals, synthetic fibers and 
pharmaceuticals) adopted the name Rhône-Poulenc, and now 
managed the conglomerate’s actions around the world. This 
union is one of the first and most important of many that mark 
Sanofi’s history. 

Parallel to the arrival of Rhodia, the sector gained importance in 
Brazil. The slow but steady urbanization, the rise of the middle 
classes, and the greater ease of access to pharmacies created 
the conditions for the formation of what had seemed distant 
before: a market. 

Literatura popular

Os almanaques foram uma marca dos 
primeiros anos da indústria no Brasil. 
A própria Rhodia lançou uma revista 
em 1929 (Publicações médicas) e houve 
outras iniciativas semelhantes, mas 
foram esses livretos, sempre disponíveis 
nos balcões das farmácias, que 
ganharam a simpatia da população. 
Em muitos lares, eram inclusive a 
única fonte de informação, lazer e 
entretenimento literário. Continham, 
além da propaganda de remédios, 
conteúdos como charadas, fases da 
lua, receitas culinárias e jogos (o dos 
sete erros e os caça-palavras eram os 
mais famosos), horóscopo, provérbios, 
pequenos contos, santo do dia e 
piadas. Considerados relíquias, hoje 
são disputados por colecionadores. 

Popular literature

The almanacs were a mark of the 
early years of the industry in Brazil. 
Rhodia itself launched a magazine 
in 1929 (“Medical Publications”) and 
there were other similar initiatives, but 
it was these booklets, always available 
at pharmacy counters, that won the 
sympathy of the population. In many 
homes, they were even the only source 
of information, leisure, and literary 
entertainment. They contained, in 
addition to drug advertising, contents 
such as riddles, moon phases, cooking 
recipes, and games (spot the seven 
differences and the crossword were the 
most famous), horoscopes, proverbs, 
short stories, saint of the day, and jokes. 
Considered relics, today they are 
disputed by collectors. 

Poulenc Frères factory in 
France.

Fábrica da Poulenc Frères, 
na França.

As boas vendas levaram à construção de novos pavilhões e, enfim, 
ocorreu o lançamento dos primeiros medicamentos: o analgésico 
Rhodine e o anestésico Kelene (feito à base de cloreto e etila). 

A empresa, localizada no ABC paulista, seguia sua rota de 
crescimento no Brasil quando, em 1928, ocorreu em Paris a 
fusão da matriz, a Societé Chimique des Usines du Rhône, com 
a Poulenc Frères. A nova companhia (especializada na produção 
de químicos, fibras sintéticas e farmacêuticos) adotou o nome de 
Rhône-Poulenc e passou a administrar as ações do conglomerado 
no mundo. Essa união é uma das primeiras e mais importantes 
dentre as muitas que marcam a história da Sanofi. 

Paralelamente à chegada da Rhodia, o setor ganhava importância 
no Brasil. A urbanização lenta, porém constante, o aumento das 
classes médias e uma maior facilidade de acesso às farmácias 
criavam as condições para a formação do que antes parecia algo 
distante: um mercado. Publicidade do analgésico 

Rhodine, década de 1920.

Advertising for the Rhodine 
painkiller, 1920s.

Hoechst 

A Hoechst tem a sua origem vinculada à Theerfarbenfabrik 
Meister, Lucius & Co., empresa fundada em 1863 por Carl 
Meister, Eugen Lucius e Ludwig Müller, que originalmente 
produzia tintas e corantes à base de alcatrão. As instalações 
da empresa estavam situadas nas margens do rio Main, na 
pequena cidade de Höchst, um distrito de Frankfurt. A partir 
de 1883, a empresa voltou-se para o ramo farmacêutico. 
O primeiro medicamento desenvolvido foi o antipirético e 
analgésico Antipyrin, e em 1897 era lançado o Pyramidon, 
um antitérmico e analgésico ainda mais eficaz. Em 1925, 
já uma das principais indústrias químicas da Alemanha, 
a Hoechst iria fazer parte do conglomerado IG Farben, 
que reunia as principais companhias químicas do país, 
tornando-se, à época, uma potência mundial no setor.    

Hoechst

Hoechst originates from Theerfarbenfabrik Meister, Lucius 
& Co., founded in 1863 by Carl Meister, Eugen Lucius and 
Ludwig Müller, who originally produced tar-based paints 
and dyes. The company’s facilities were located on the 
banks of the Main river in the small town of Höchst, a 
district of Frankfurt. From 1883, the company turned to the 
pharmaceutical branch. The first drug developed was the 
antipyretic and analgesic Antipyrin, and in 1897 Pyramidon 
was launched, an even more effective antipyretic and 
analgesic. By 1925, it had already become one of 
Germany’s leading chemical industries, and Hoechst was 
to be part of the IG Farben conglomerate, which brought 
together the country’s leading chemical companies, 
becoming, at the time, a world power in the industry. 
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Gardenal em embalagens dos 
anos 1930 e 1990.

Gardenal in packaging from the 
1930s and 1990s.

Champions
If, on the one hand, pharmacies were growing in popularity, on the 
other, medicines were still new in a world marked by homemade 
recipes. Little by little, however, some began to gain consumer 
preference and even fame.

One of the first to reach such notoriety was the centenary Colírio 
Moura Brasil, an over-the-counter vasoconstrictor launched in 1913. 
Having gained public preference, it was a commercial success and 
made extensive use of advertising, using mainly radio programs 
that propagated slogans such as: “two drops, two minutes, two 
clear eyes.” Moura Brasil is still part of Sanofi’s portfolio.

Another well-known drug, which also remains in Sanofi’s catalog, 
made its appearance on the market in 1922. The product, a 
dipyrone-based compound, was developed in Germany by Hoechst 
and originally named Novalgin. The solution gained great popularity, 
becoming a reference in pain management. In Brazil, it was named 
Novalgina and became so popular that it only came to have its first 
advertising campaign in 2016. It lived, therefore, for decades relying 
solely on the word of mouth of consumers. Sanofi’s “propagandists, 
sellers and buyers (PSBs)” report that Novalgina has always been 
on high demand at pharmacies, requiring constant replacement. 
Among the memories of those who worked with medicine is the 
success in competitions thanks to the fact that it is recommended 
by doctors.

Gardenal, a phenobarbital-based drug – an active ingredient with 
anticonvulsant properties – was another relevant product. Launched 
in 1934 by Rhodia Farma, was a milestone in the treatment of 
epilepsy cases.

Campeões
Se, por um lado, as farmácias cresciam em popularidade, por 
outro, os medicamentos ainda eram novidade num universo 
marcado pelas receitas caseiras. Pouco a pouco, porém, alguns 
começaram a ganhar a preferência dos consumidores e, até 
mesmo, a fama.

Um dos primeiros a alcançar tal notoriedade foi o centenário colírio 
Moura Brasil, vasoconstritor de uso livre lançado em 1913. Tendo 
obtido a preferência do público, ele foi um sucesso comercial e fez 
largo uso da propaganda, valendo-se principalmente de programas 
radiofônicos que divulgavam slogans como: “duas gotas, dois 
minutos, dois olhos limpos”. O Moura Brasil ainda faz parte do 
portfólio da Sanofi.

Outro medicamento conhecidíssimo, e que também permanece 
no catálogo da Sanofi, fez sua aparição no mercado em 1922. 
O produto, um composto à base de dipirona, foi desenvolvido 
na Alemanha pela Hoechst e batizado originalmente como 
Novalgin. A solução adquiriu grande popularidade, tornando-se 
uma referência no tratamento da dor. No Brasil, ganhou o nome 
de Novalgina e tornou-se tão popular que só veio a ter a primeira 
campanha publicitária em 2016. Viveu, portanto, por décadas 
contando unicamente com a divulgação dos consumidores. Os 
“propagandistas, vendedores e compradores (PVCs)” da Sanofi 
relatam que a Novalgina sempre teve alta demanda nas farmácias, 
necessitando de constante reposição. Entre as memórias de quem 
trabalhou com medicamento está o sucesso em concorrências 
graças ao fato de ser recomendado por médicos.

O Gardenal, medicamento à base de fenobarbital – princípio ativo 
com propriedades anticonvulsivantes – foi outro produto relevante. 
Lançado em 1934 pela Rhodia Farma, representou um marco no 
tratamento da epilepsia.

Colírio Moura Brasil em 
embalagem recente.

Colírio Moura Brasil [Moura 
Brazil Eye Drops] in recent 
packaging.
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Years of  
affirmation
In general, the early years of the 20th century saw a clear 
development of the pharmaceutical sector. With the market 
expanding moderately, small factories coexisted with more robust 
and gradually growing companies. With the Recession of 1929 
being overcome, this period is notable for its modernization and 
increased competitiveness. 

International groups continued to open branches in our territory, 
and not even the Nationalist Revolution of 1930 brought any 
significant change to the process. Although the Vargas Era 
government project encouraged the development of Brazilian 
industry, and even considered the consumption of imported 
products “a slip of patriotism”, the period saw the first processes 
of association of pharmaceutical companies of the country with 
multinationals, proof that practical reasons overcame political 
speech. An example of this was the union of Silva Araújo, a strong 
supporter of Vargas nationalism, with the French Roussel, forming 
Sarsa (Laboratórios Silva Araújo-Roussel S.A.). Years later, in the 
mid-1990s, this company would become part of the Sanofi group.

Professionalization was another prominent factor, and the 
regulation of the pharmacist career in 1931 proves it. Two years 
later, in 1933, the Union of Pharmaceutical Products Industry of 
Brazil (Sindusfarma) was founded by 34 companies. One of its 
founders was, by the way, Candido Fontoura, businessman linked 
to the famous Biotônico Fontoura. 

A survey by the Ministry of Agriculture attests to the good progress 
of business at that time. According to it, the industry was already, in 
1920, the fourth most important segment in the national economic 
scenario, behind only the food, textile and clothing sectors. 

The apparent tranquility, however, would soon be shaken by a 
major military conflict. A phase of transformation was announced.

Anos de  
afirmação
De modo geral, os primeiros anos do século XX assistiram a um 
franco desenvolvimento do setor farmacêutico. Com o mercado 
em expansão moderada, fábricas de pequeno porte conviviam 
com empresas mais robustas e que cresciam de forma gradual. 
Superada a Recessão de 1929, esse período se notabiliza pela 
modernização e o aumento de competitividade. 

Grupos internacionais continuavam a abrir filiais em nosso 
território, e nem a Revolução de 1930, de caráter nacionalista, 
trouxe alguma mudança significativa para o processo. Apesar 
de o projeto governamental da Era Vargas encorajar o 
desenvolvimento da indústria brasileira, e mesmo considerar 
“um deslize de patriotismo” o consumo de produtos importados, 
o período assistiu aos primeiros processos de associação de 
empresas farmacêuticas do país com multinacionais, prova de 
que as razões práticas se sobrepunham ao discurso político. Um 
exemplo disso foi a união da Silva Araújo, forte apoiadora do 
nacionalismo de Vargas, com a francesa Roussel, constituindo a 
Sarsa (Laboratórios Silva Araújo-Roussel S.A.). Anos depois, na 
metade da década de 1990, essa sociedade viria fazer parte do 
grupo Sanofi.

A profissionalização foi outro fator de destaque, e a 
regulamentação da carreira de farmacêutico em 1931 o 
comprovou. Dois anos depois, em 1933, foi fundado por 34 
empresas o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do 
Brasil (Sindusfarma). Um de seus fundadores foi, aliás, Candido 
Fontoura, empresário ligado ao famoso Biotônico Fontoura. 

Um levantamento feito pelo Ministério da Agricultura atestou o 
bom andamento dos negócios de então. Segundo ele, a indústria 
já era, em 1920, o quarto segmento mais importante no cenário 
econômico nacional, ficando somente atrás dos setores de 
alimentos, têxtil e vestuário. 

A aparente tranquilidade, porém, logo seria sacudida por 
um conflito militar de grandes proporções. Uma fase de 
transformações se anunciava.

Publicidade da Sarsa 
no jornal A Gazeta da 
Farmácia, 1946.

Sarsa advertisement at 
“A Gazeta da Farmácia” 
newspaper, 1946.
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The World War II, between 1939 and 1945, was a watershed in the 
history of the 20th century. There are striking differences between 
the world that preceded and the one that followed it.

From a geopolitical point of view, the world order had been 
shaken: if on the one hand the United States and the Soviet Union 
gained prominence, countries such as England and Germany 
lost importance, being deeply involved in the reconstruction of 
infrastructure.

In healthcare, the impact was also large. Research and development 
of pharmacological innovations (such as penicillin and morphine 
injections, as well as malaria and typhus vaccines) received heavy 
government investment, and the industry gained momentum.

All this was reflected, in a way, in Brazil.

Some fortunate contingencies (high demand for war-essential 
products like coffee and quinine) made the country less hit by the 
slowdown. Investments that were underway before the conflict 
continued and the famous social policies of Getúlio Vargas’ first 
government were implemented. 

Other circumstantial causes, such as urbanization, also served 
as stimulus to production. Data from the Brazilian Institute of 
Geography and Statistics (IBGE), in 1940, indicate that 31% of the 
population had already migrated from rural areas to large cities, 
forming an urban middle class that would only increase in the 
following years. Employment generation, mostly concentrated in the 
agrarian sector, shifted to the profitable areas of commerce, services 
and industry. The internal market not only grew, it became the 
dynamo that would drive the national economy. 

The qualification of the labor force, in turn, would continue to 
contribute. The Biological Institute (founded in 1927) and the 
University of São Paulo (in 1934) offered the market the first waves 
of professionals that brought them updated knowledge and training. 
By 1945, the country lacked skilled technicians to meet the needs of 
the industry.

This set of factors was felt in the business environment, and 
both Brazilian and multinational companies benefited greatly in 
subsequent years. Laboratories expanded facilities and branches 
were opened across the country. 

Conflict

Plano geral do Centro Médico 
da Faculdade de Medicina de 
São Paulo, hoje pertencente à 
USP, 1938.

General plan of the Medical 
Center of the School of 
Medicine of São Paulo, today 
belonging to USP, 1938.

A Segunda Grande Guerra, travada entre 1939 e 1945, foi um divisor 
de águas na história do século XX. Há notáveis diferenças entre o 
mundo que a antecedeu e o que surgiu ao seu término.

Do ponto de vista geopolítico, a ordem mundial sofreu um abalo: se 
os Estados Unidos e a União Soviética ganharam protagonismo, 
em contraposição, países como a Inglaterra e a própria Alemanha 
perderam importância, envolvidas que estavam com a reconstrução 
das respectivas infraestruturas.

Na área de saúde o impacto também foi grande. A pesquisa 
e o desenvolvimento de novidades farmacológicas (como as 
injeções de penicilina e morfina, bem como vacinas contra 
malária e tifo) receberam pesados investimentos governamentais, 
consequentemente a indústria ganhou impulso.

Tudo isso reverberou, de certa forma, no Brasil.

Algumas contingências felizes (alta procura por produtos essenciais 
ao esforço de guerra, como o café e a quinina) fizeram com que o país 
fosse menos atingido pela desaceleração. Investimentos que estavam 
em curso antes do conflito tiveram continuidade e as famosas políticas 
sociais do primeiro governo de Getúlio Vargas foram implementadas. 

Outras causas circunstanciais, como a urbanização, também serviram 
como estímulo à produção. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), em 1940, indicam que 31% da população já havia 
migrado das áreas rurais para grandes cidades, formando uma classe 
média urbana que só aumentaria nos anos seguintes. As formas de 
geração de emprego, majoritariamente concentradas no universo 
agrário, deslocaram-se para as rendosas áreas de comércio, serviços 
e indústria. O mercado interno não só crescia, como se tornava o 
dínamo que moveria a economia nacional. 

A qualificação da mão de obra, por sua vez, continuaria a dar sua 
contribuição. O Instituto Biológico (fundado em 1927) e a Universidade 
de São Paulo (em 1934) ofereceram ao mercado as primeiras levas 
de profissionais que lhe trouxeram atualização do conhecimento 
e capacitação. Por volta de 1945 havia escassez de técnicos 
especializados para atender às necessidades da indústria.

Esse conjunto de fatores se fez sentir no ambiente de negócios, 
e tanto as empresas brasileiras quanto as multinacionais se 
beneficiaram grandemente nos anos seguintes. Os laboratórios 
ampliaram instalações e filiais foram abertas pelo país afora. 

Conflito
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Innovations 
on the 
shelves
Taking advantage of the wave of growth and good receptivity, 
some companies that would become part of Sanofi launched new 
products at the time. Some of them became famous and gained 
prominence in the market.

An example is Fenergan, launched in 1950 and whose active 
ingredient is promethazine hydrochloride. A drug that is part of the 
antihistamine group, it also has antiemetic properties that provide 
relief from nausea and feeling sick.

In 1952, Rhodia inaugurated its penicillin factory in Brazil, the first 
laboratory in the country to produce, on an industrial scale, an 
original antibiotic, spiramycin, the active base of Rovamycin.

The year 1960 saw the emergence of Glucantime and Flagyl. 
Glucantime is a meglumine antimoniate based drug, indicated for 
the treatment of mucosal and visceral cutaneous leishmaniasis. 
The flagyl antibiotic, also launched by Rhodia Farma, was intended 
to treat infections.

In 1961, the American company Richardson-Merrell launched 
Cepacol in the Brazilian market as a mouthwash indicated for 
throat irritation. It became popular because of the character “Bond 
Boca”, created years later, in 1983, and which starred in advertising 
campaigns. Bond Boca was such a success that it returned to the 
screen in 2015, then with family and children.

Propaganda

O período pós-guerra foi considerado 
a era das grandes campanhas 
publicitárias via rádio, com jingles 
famosos que patrocinavam 
programas populares e se fixavam na 
memória dos ouvintes. A Rhodia, por 
exemplo, promovia o Peneira de Ouro 
Rhodine, um programa de calouros 
transmitido pela Rádio Cultura nos 
sábados à tarde, cuja finalíssima era 
realizada num cinema paulistano.

Advertising

The postwar era was considered the 
era of the great radio advertising 
campaigns, with famous jingles 
sponsoring popular programs and 
sticking in the mind of listeners. Rhodia, 
for example, promoted the “Peneira de 
Ouro Rhodine”, a freshman program 
broadcasted by Rádio Cultura on 
Saturday afternoons, and whose finale 
was held in a São Paulo movie theater.

Embalagem de Penicilina, que teve 
sua produção iniciada no Brasil 
pela Rhodia em 1952.

Penicillin package, which had its 
production started in Brazil by 
Rhodia in 1952.

Anúncios do Flagyl, ainda com a 
grafia original.

Flagyl advertising, still in its original 
spelling.

Aproveitando a onda de crescimento e boa receptividade, algumas 
empresas que viriam a fazer parte da Sanofi lançaram novos 
produtos. Alguns deles se tornaram célebres e conquistaram lugar 
de proeminência no mercado.

Um exemplo é o Fenergan, lançado em 1950, que tem como 
princípio ativo o cloridrato de prometazina. Medicamento que 
faz parte do grupo dos anti-histamínicos, ele possui também 
propriedades antieméticas, que proporcionam alívio de náuseas  
e enjoos.

Em 1952, a Rhodia inaugura sua fábrica de penicilina no Brasil, 
sendo também o primeiro laboratório do país a produzir em escala 
industrial um antibiótico original, a espiramicina, base ativa do 
Rovamicina.

O ano de 1960 viu o surgimento do Glucantime e do Flagyl. 
O Glucantime é um medicamento à base de antimoniato de 
meglumina, indicado para o tratamento da leishmaniose dos tipos 
cutâneo, mucosa e visceral. Já o antibiótico Flagyl, também lançado 
pela Rhodia Farma, destinava-se ao tratamento de infecções.

Novidades 
nas 
prateleiras
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In 1966, it was the time of Plasil, a product whose active 
substance is metoclopramide, which became a reference in 
relieving nausea and vomiting.

In 1971, Richardson-Merrell launched Dorflex, an analgesic 
drug that combines sodium dipyrone, anhydrous caffeine and 
orphenadrine citrate. The drug soon became one of the most 
recognized brands by the Brazilian consumer market.

In 1972, Maalox was launched, an antacid based on aluminum 
hydroxide, magnesium hydroxide and simethicone. It was aimed 
primarily at treating the symptoms of heartburn associated with 
gastric reflux.

Dorflex foi lançado em 1971 e ainda 
hoje uma das marcas mais conhecidas 
do mercado consumidor brasileiro. 
Campanha de 2007.

Dorflex, launched in 1971 and is still 
today one of the best-known brands in 
the Brazilian consumer market.  
2007 advertising.

Richardson-Merrell

In 1930, the American laboratory Merrell  
merged with the Lunsford Richardson group, 
responsible, among other products, for the 
production of the well-known Vick Vaporub. 
Renamed Richardson-Merrell, the new company 
had as one of the highlights of its operations 
in the country the purchase of Química Moura 
Brasil. In 1982, Richardson-Merrell was acquired 
by Dow Química, owner of the pharmaceutical 
laboratory Lepetit, forming Merrell Lepetit, a 
prominent company in the then industrialized 
region of Santo Amaro, in the south of São 
Paulo. This new entity would be bought by 
Hoechst in 1996, renaming the conglomerate 
Hoechst Marion Roussel (HMR). Already part of 
Aventis, the group joined Sanofi in 1999, bringing 
to the company’s catalog reference products 
such as Dorflex and Cepacol.

Em 1961, a empresa norte-americana Richardson-Merrell lançou 
o Cepacol no mercado brasileiro como um antisséptico bucal 
indicado para irritações na garganta. Ele tornou-se popular 
por conta do personagem Bond Boca, criado anos mais tarde, 
precisamente em 1983, e que passou a protagonizar campanhas 
publicitárias. O Bond Boca foi um caso de tanto sucesso que 
voltou às telas em 2015, então com família e filhos.

Em 1966 foi a vez do Plasil, produto cuja substância ativa é 
a metoclopramida, que se tornou uma referência no alívio de 
náuseas e vômitos.

Em 1971, a Richardson-Merrell lançou no mercado o Dorflex, 
medicamento analgésico que combina a dipirona sódica, a 
cafeína anidra e o citrato de orfenadrina. O medicamento logo 
se tornou uma das marcas mais reconhecidas pelo mercado 
consumidor brasileiro.

Em 1972 foi lançado o Maalox, antiácido à base de hidróxido de 
alumínio, hidróxido de magnésio e simeticona. Visava sobretudo 
o tratamento dos sintomas da azia associada ao refluxo gástrico.

Richardson-Merrell

O laboratório norte-americano Merrell realizou, 
em 1930, a fusão com o grupo Lunsford 
Richardson, responsável, entre outros produtos, 
pela fabricação do conhecidíssimo Vick 
Vaporub. Passando a se chamar Richardson-
Merrell, a nova sociedade teve como um dos 
pontos altos de sua atuação no país a compra 
da Química Moura Brasil. Em 1982 o Richardson-
Merrell foi adquirido pela Dow Química, 
detentora do laboratório farmacêutico Lepetit, 
formando a Merrell Lepetit, empresa de destaque 
na então industrializada região de Santo Amaro, 
na zona sul de São Paulo. Essa nova entidade 
seria comprada pela Hoechst em 1996, passando 
o conglomerado a se chamar Hoechst Marion 
Roussel (HMR). Já fazendo parte da Aventis, o 
grupo se juntou à Sanofi em 1999, trazendo para 
o catálogo da empresa produtos referência 
como o Dorflex e o Cepacol.
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Hoechst in Brasil

The Hoechst company began its 
activities in Brazil in 1949, under the 
name Pontosan Produtos Químicos, 
Farmacêuticos e Anilinas. In 1951, with 
the fragmentation of the IG Farben 
group, to which it belonged, Hoechst 
is refounded under the name Hoechst 
AG. In 1957, with the corporate name 
changed to Hoechst do Brasil Química 
e Farmacêutica S.A. (later Hoechst do 
Brasil S.A.), it was consolidated as a 
strong company in the industry. The 
factory for the production of human 
medicines in the city of Suzano, SP, 
is still used by Sanofi. Together, the 
Brazilian factories of Suzano and 
Campinas constitute Sanofi’s largest 
industrial platform outside European 
territory. Sanofi’s Brazilian subsidiary 
represents one third of the company’s 
business in Latin America, exports to 
30 countries and produces 360 million 
units of medications per year.

Always 
ahead
The end of World War II, with its track of deaths and diseases, 
contributed to the emergence of a new mentality regarding health 
care, including the preventive aspect. Living longer and better 
had become a goal within reach of more people.

The economic recovery also played its role. Thanks to continued 
production, products that were previously difficult to access 
became affordable and became part of consumers’ lives. The 
sale of antibiotics, such as penicillin and streptomycin, was 
widespread, and the industry experienced a cycle of growth.

This change in the landscape led to the need for adjustments 
from the previous model, and it had an effect on activity. Handling 
companies, in particular, suffered a drop in sales, and there 
was debate over whether the pharmacy was a trading point or a 
scientific establishment. What is controversial, however, is that 
the new condition called for larger spaces, research departments, 
strict adherence to standards, specialized personnel, technology 
upgrades, advertising teams, transportation and distribution 
structures, and, whenever possible, a synergy of procedures that 
lead to the cheapening of products. 

Overall, however, this was a time of optimism, and the companies 
that would join in a few years under the Aventis umbrella 
reaped good rewards. Rhodia, Hoechst, Merrel Lepetit and 
others pursued their successful trajectories, disputing for the 
preferences of a growing middle class that could benefit from 
treatment with the new drugs.

It is at this time of events, in the early 1970s, that the protagonist 
finally appears in the plot, and, once again, an event of 
repercussion in the world financial order will have its role in  
the story.

Hoechst no Brasil

A companhia Hoechst inicia suas 
atividades no Brasil em 1949, sob o 
nome Pontosan Produtos Químicos, 
Farmacêuticos e Anilinas. Em 1951, 
com a fragmentação do grupo 
IG Farben, ao qual pertencia, a 
Hoechst foi refundada sob o nome 
de Hoechst AG. Em 1957, com a razão 
social alterada para Hoechst do 
Brasil Química e Farmacêutica S.A. 
(posteriormente Hoechst do Brasil 
S.A.), consolidou-se como uma forte 
empresa do setor. Hoje está integrada 
ao grupo Sanofi, sendo que a 
unidade destinada à produção 
de medicamentos humanos, em 
Suzano, ainda é utilizada pela 
empresa. Em conjunto, essa fábrica 
e a de Campinas constituem a 
maior plataforma industrial da Sanofi 
fora do território europeu. A filial 
brasileira representa um terço dos 
negócios da companhia na América 
Latina, exporta para 30 países e 
produz 360 milhões de unidades de 
medicamento ao ano.

O término da Segunda Grande Guerra, com seu rastro de mortes 
e doenças, contribuiu para o surgimento de uma nova mentalidade 
em relação aos cuidados com a saúde, inclusive no aspecto 
preventivo. Viver mais e melhor tornou-se um objetivo ao alcance 
de mais pessoas.

A retomada econômica também teve seu papel. Graças à produção 
continuada, produtos que antes eram de difícil acesso tornaram-se 
acessíveis e passavam a fazer parte da vida dos consumidores. A 
venda de antibióticos, como a penicilina e a estreptomicina, teve 
difusão extraordinária, e a indústria viveu um ciclo de crescimento.

Essa modificação do panorama levou à necessidade de ajustes 
em relação ao modelo anterior, e isso teve efeito no perfil 
da atividade. As empresas de manipulação, principalmente, 
sofreram queda de faturamento, então houve um debate em 
torno da questão se a farmácia era um ponto de comércio ou 
um estabelecimento científico. Fato controverso, porém, é que 
a nova condição pedia espaços maiores, departamentos de 
pesquisa, observância rigorosa de padrões, pessoal especializado, 
atualização tecnológica, equipes de propaganda, estruturas de 
transporte e distribuição, e, sempre que possível, uma sinergia de 
procedimentos que levasse ao barateamento dos produtos. 

De um modo geral, porém, essa foi uma época de otimismo; as 
empresas que em alguns anos se associariam sob o guarda-
chuva da Aventis colheram bons frutos. Rhodia, Hoechst, Merrel 
Lepetit e outras davam seguimento às suas trajetórias de sucesso, 
disputando as preferências de uma classe média crescente, capaz 
de se beneficiar do tratamento com os novos fármacos.

É nessa altura dos acontecimentos, no início dos anos de 1970, 
que a protagonista finalmente aparece na trama e, novamente, um 
acontecimento de repercussão na ordem financeira mundial terá 
seu papel na história. 

Sempre  
adiante

The period of euphoria and economic growth 
experienced after the end of World War II was 
dubbed as the Baby Boom.

O período de euforia e crescimento 
econômico vivido após o término da Segunda 
Guerra Mundial foi apelidado de Baby Boom.
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Gentilly’s 
company
Since the mid-1960s, oil-producing countries had been rallying 
to gain momentum in raw-material negotiations. Above all, they 
wanted to have a voice when defining a pricing policy, not just the 
role of suppliers.

This claim, of course, ran counter to interests, and obviously the 
crisis peaked in 1973, when the member states of the Organization 
of Petroleum Exporting Countries (OPEC) slowed fuel production 
and raised the price of a barrel from US$ 2.90 to US$ 11.65. Among 
other consequences, the crisis alerted international bodies to the 
dependence on fossil fuel and began a series of research that we 
are still conducting today for alternative energy sources. 

In the short term, however, what they were asking for were quick 
responses, and each country reacted in a way, depending on its 
ability to absorb the shock at that particular time. The common point 
is that financial planning turned into fiction and perplexity spread. 

The United States was forced to block consumption and prey on its 
own reserves. Japan and the European countries went through a 
period of rationing.

In Brazil, the damage was not small, either, and the so-called 
“economic miracle” that sustained the popularity of the 1964 high-
power military regime turned to ashes. The country would take 
years to recover.

After the first wave of the shock, the western nations were gradually 
finding alternatives to reorganize their economies. One of the 
handiest and least laborious solutions was to broaden the range 
of state participation in business by diversifying investments. 
France, for instance, followed this path, and Elf Aquitaine, the 
country’s largest oil company, made the decision to explore the 
pharmaceutical industry. 

Thus, on September 10th, 1973, in the commune of Gentilly, a 
company was created from the organization Omnium Financier 
Aquitaine pour l’Higiène et la Santé. Small in stature, the new 
company came to be called Sanofi.

Efl

A Elf Acquitaine é uma petrolífera 
francesa que foi estatal até a 
década de 1990, quando sofreu um 
processo de privatização. Sua fama 
vem do envolvimento com esportes 
como a Moto GP, o rali Paris-Dakar 
e, principalmente, a Fórmula 1, em 
parcerias com equipes como Renault, 
Benetton e Williams. A Tyrrell, dirigida 
por Jackie Stewart e François Cevert no 
início dos anos de 1970, foi uma de suas 
“vitrines” mais famosas.

Elf

Elf Acquitaine is a French oil company 
that was state owned until the 1990s, 
when it underwent a process of 
privatization. Its fame comes from 
engaging in sports such as Moto GP, the 
Paris-Dakar rally and especially Formula 
1 with partnerships with teams such 
as Renault, Benetton and Williams. The 
Tyrrell directed by Jackie Stewart and 
François Cevert in the early 1970s was 
one of their most famous showcases.

A 
empresa 
de Gentilly

Já desde a metade da década de 1960, os países produtores 
de petróleo vinham se reunindo no sentido de ganhar força nas 
negociações da matéria-prima. Queriam, sobretudo, ter voz na 
hora de definir uma política de preços, não se limitando ao papel de 
fornecedores.

Essa pretensão contrariou interesses, naturalmente, e a crise chegou 
ao seu auge em 1973, quando os estados membros da Organização 
dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) diminuíram a produção 
do combustível e elevaram o preço do barril de US$ 2,90 para US$ 
11,65. Entre outras consequências, a crise alertou os organismos 
internacionais para a dependência em relação ao combustível fóssil e 
deu início à série de pesquisas que ainda hoje realizamos em busca 
de fontes alternativas de energia. 

A curto prazo, porém, o que se pedia eram respostas rápidas, e cada 
país reagiu de uma maneira, dependendo da capacidade de absorver 
o choque naquele momento específico. O ponto comum é que 
planejamentos financeiros viraram peças de ficção e a perplexidade 
se espalhou. 

Os Estados Unidos foram obrigados a travar o consumo e avançar 
nas próprias reservas. O Japão e os países europeus passaram por 
um período de racionamento.

No Brasil os danos também não foram pequenos, o chamado “milagre 
econômico”, que sustentava a popularidade do regime militar alçado 
ao poder em 1964, virou cinzas. O país levaria anos para se recuperar.

Passada a primeira onda do choque, as nações do ocidente 
foram, aos poucos, encontrando alternativas para reorganizar as 
economias. Uma das soluções mais à mão e menos trabalhosas era 
ampliar o leque de participação estatal nos negócios, diversificando 
investimentos. A França, por exemplo, seguiu esse caminho, e a Elf 
Aquitaine, mais importante petrolífera do país, tomou a decisão de 
explorar o ramo farmacêutico. 

Durante a crise do petróleo 
no início dos anos 1970, 
a população organizou 
protestos como um irreverente 
passeio a cavalo por postos 
de gasolina.

During the oil crisis in the 
early 1970s, people organized 
protests as an irreverent horse 
ride through gas stations.
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The first president (and one of the company’s founders) was Jean-
François Dehecq. The structure had only ten employees and was, 
besides Dehecq, under the command of Jean René Sautier. About 
this period, Sanofi´s China director general Pius Horstein stated:

“Sanofi was founded with the investment of a large French oil 
company that wanted to diversify. Two people started this company 
(Jean-René Sautier and Jean-François Dehecq) with 500 million 
French francs at the time, 100 million or 150 million Euros today. One 
of the founders, Jean-François Dehecq, stayed in the company until 
2008, i.e., chaired the company for almost 40 years. Few companies 
have the same CEO for thirty, forty years. ”

Still in the first year, the company adopted what would be one of 
its features - the acquisition of other ventures: Labaz, Robiliiart, 
Choay and Parcor Group were the first to join the company. All had 
structure, market presence and a tradition of launching products well 
accepted by the population.

As the institution grew and established locally, it also began to 
establish a vocation: international orientation. Crossing the French 
borders became a guideline of the company, as highlighted by the 
former president of Sanofi Brazil, Hélio Anastácio:

“Every day we heard a different story from Sanofi in one part of 
the world: Sanofi bought a company in Japan, Sanofi bought 
another company in China, bought a company in Mexico; in short, 
it was a company that had been buying companies because it 
had to increase the critical mass. And Dehecq, the president, the 
headquarters CEO, was a visionary. He used to say, ‘We will grow, 
we will be one of the largest pharmaceutical companies in the world 
and for that we have two ways: we have to grow with our products 
and buy companies.’” 

Sanofi, therefore, was not only directed in one way. It covered 
several ones. The idea was that it should expand rapidly. The theme 
of the meetings, beyond the budgets and strategic discussions of 
each country, was how to keep going. Helio Anastácio continues:

“In seventeen years at the company, I do not remember discussing 
a step back, it was always growing and Sanofi was a company 
that gave us this dimension of growth, and responsibility of each 
branch, because we held the regional meetings and the international 
meetings and the speech was always the same. You had no branch 
anywhere in the world that was giving a distinctive speech, other 
than a growth-focused speech, and we had to make the company 
grow based on organic growth, existing growth or acquisitions.”

Jean-François Dehecq.

Foi assim que, no dia 10 de setembro de 1973, na comuna de 
 Gentilly,   criou-se uma empresa a partir da organização Omnium 
Financier Aquitaine pour l’Higiène et la Santé. Pequena, a nova 
sociedade veio a se chamar Sanofi.

O primeiro presidente (e um dos fundadores da empresa) foi Jean-
François Dehecq. A estrutura contava com apenas dez funcionários e 
tinha, além de Dehecq, o comando de Jean René Sautier. 

Ainda no primeiro ano, a empresa adotou aquela que seria uma de 
suas marcas: a aquisição de outros empreendimentos: o Labaz, o 
Robiliiart, o Choay e o Grupo Parcor foram os primeiros agregados à 
companhia. Todos tinham estrutura, presença no mercado e tradição 
de lançamento de produtos bem aceitos pela população.

À medida que a instituição ganhava corpo e se estabelecia 
localmente, começava também a firmar uma vocação: a orientação 
internacional. Ultrapassar as fronteiras francesas passou a ser uma 
diretriz da empresa, conforme ressalta o ex-presidente da Sanofi 
Brasil, Hélio Anastácio:

“Todos os dias ouvíamos uma história diferente da Sanofi em uma 
parte do mundo: a Sanofi comprou uma empresa no Japão, comprou 
mais uma empresa na China, comprou uma empresa no México; 
enfim, era uma empresa que vinha comprando empresas porque 
ela tinha que aumentar a massa crítica. E o Dehecq, o presidente, o 
CEO da matriz, era um visionário. Ele dizia: ‘Nós vamos crescer, nós 
vamos ser uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo e, 
para isso, nós temos dois caminhos: nós temos que crescer com os 
nossos produtos e comprar empresas’”. 

A Sanofi, portanto, não se direcionava apenas num caminho. 
Percorria vários. A ideia era de que devia se expandir velozmente. 
O tema das reuniões, além dos orçamentos e das discussões 
estratégicas de cada país, era como manter-se avançando. Hélio 
Anastácio continua:

“Em dezessete anos de companhia, eu não lembro de se discutir um 
passo atrás, sempre era crescer, e a Sanofi foi uma empresa que deu 
essa dimensão de crescimento para a gente, e de responsabilidade 
de cada filial, porque nós fazíamos as reuniões regionais, as reuniões 
internacionais e o discurso era sempre o mesmo. Você não tinha filial 
em nenhum lugar do mundo que estava fazendo um discurso distinto, 
que não um discurso centrado no crescimento e que nós tínhamos 
que fazer o crescimento da companhia baseado no crescimento 
orgânico, no que existia ou nas aquisições”.
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Guadalupe, 
Rio de Janeiro
Despite economic instability, political effervescence and 
bureaucratic obstacles, Brazil was seen as a strategic challenge (it 
was, since 1975, the seventh drug market and maintained similar 
positions in subsequent years). A company that wanted to grow on 
the world stage would have to lay its ground here.

Prospecting visits were made in the early 1980s, and Sanofi’s first 
unit was inaugurated a few years later, in 1984, in Rio de Janeiro. 
It was located next to Morro dos Macacos, in the region of the 
legendary Vila Isabel of Noel Rosa’s sambas. 

With the evolution of the business, the factory was moved to a 
larger space in the Guadalupe neighborhood, in the north zone of 
the state capital, near the entrance of the Muquiça favela. 

At the time, the Brazilian Sanofi was modest. It grew slowly, 
following the context of the 1980s, which presented several 
challenges for the business. The period, called the lost decade, 
witnessed a constant change of rules that caused confusion 
and perplexity. The stabilization plans followed each other with 
impressive speed: all pretentious, but without effect. At the same 
time, there was currency devaluation, rising inflation, bankruptcy of 
industries and rising unemployment. Sanofi managed to resist and 
overcome these challenges. 

Former President Helio Anastácio recalls:

“Brazil faced in this period one of the worst phases of the economy. 
(...) We had an inflation of 80% per month. Many multinational 
companies left the country, but Sanofi kept working, investing and 
developing. Dehecq came to visit us at that time and said: ‘Keep 
working and improving the quality of the company, if you can’t 
make the result, add value to the company, because the moment 
the economy changes, and it will change, we will have a strong 
company, a company capable of absorbing growth’. It was a belief 
I had within the company that the moment you can’t produce the 
economic and financial result, you can’t stop bringing forward 
quality gains, competitiveness gains.” 

Vista aérea da planta de 
Guadalupe, Rio de Janeiro.

Aerial view of the Guadalupe 
plant, in Rio de Janeiro.

Apesar da instabilidade econômica, da efervescência política 
e dos entraves burocráticos, via-se o Brasil como um desafio 
estratégico (era, desde 1975, o sétimo mercado consumidor 
de medicamentos e manteve posições semelhantes nos anos 
seguintes). Uma empresa que quisesse crescer no cenário 
mundial teria que fixar suas bases aqui.

Visitas de prospecção foram feitas no início dos anos de 1980 
e a primeira unidade da Sanofi foi inaugurada alguns anos 
mais tarde, em 1984, no Rio de Janeiro. Ficava situada ao lado 
do Morro dos Macacos, na região da lendária Vila Isabel dos 
sambas de Noel Rosa. 

Com a evolução dos negócios, essa fábrica foi transferida para 
um espaço mais amplo no bairro de Guadalupe, na Zona Norte 
da capital carioca, próximo à entrada da favela do Muquiça. 

À época, a Sanofi brasileira era modesta. Seu crescimento 
se dava aos poucos, seguindo o contexto dos anos de 
1980, que apresentava vários desafios para os negócios. 
O período, chamado de década perdida, assistiu a uma 
constante mudança das regras que causava confusão e 
perplexidade. Os planos de estabilização se sucederam com 
rapidez impressionante: todos pretensiosos, mas sem efeito. 
Em paralelo, ainda assistiu-se a desvalorizações da moeda, 
aumento da inflação, quebra de indústrias e aumento de 
desemprego. A Sanofi soube resistir e superar esses desafios. 

O ex-presidente Hélio Anastácio lembra:

“O Brasil enfrentou nesse período uma das piores fases da 
economia. (...) Nós tivemos uma inflação de 80% ao mês. 
Muitas empresas multinacionais saíram do país, mas a 
Sanofi continuou trabalhando, investindo e desenvolvendo. 
O Dehecq vinha nos visitar nessa época e dizia: ‘Continuem 
trabalhando e melhorando a qualidade da companhia, se 
não conseguir fazer o resultado, agregue valor à empresa, 
porque no momento que a economia mudar, e vai mudar, nós 
teremos uma empresa forte, uma empresa capaz de absorver 
crescimento’. Era uma crença que tinha dentro da companhia 
de que no momento que você não consegue fazer o resultado 
econômico e financeiro, você não pode deixar de fazer ganhos 
de qualidade, ganhos de competitividade”. 

Guadalupe,  
Rio de Janeiro
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New products
As Sanofi grew around the world and took its first steps in Brazil, 
the companies that would become part of it after joining Aventis 
continued to bring new products to the market. Some became 
famous and fell into the good graces of the public.

This was, for example, the case of Profenid, a ketoprofen-based 
anti-inflammatory drug launched in 1976 by Rhodia Farma. 
Currently produced and marketed by Sanofi, it is a recognized 
product in the treatment of inflammation pains.

Originally developed by the Espasil laboratory, Puran was the first 
drug in Brazil to have levothyroxine sodium as its active ingredient. 
Since 1979, it has been a reference in hormone replacement or 
supplementation therapy in patients with a problem related to 
insufficient hormone production, such as hypothyroidism. Today it is 
part of the Sanofi catalog and is available in 14 different dosages, 
serving people with different degrees of hormonal insufficiency.

A little later, in 1991, the anti-allergic Allegra hit the drugstore 
shelves. A fexofenadine hydrochloride-based antihistamine 
product, it has become a reference in the treatment of allergic 
manifestations such as allergic rhinitis symptoms (including 
sneezing, nasal obstruction, pruritus, runny nose, allergic 
conjunctivitis and urticaria). 

Profenid e Puran, 
medicamentos desenvolvidos 
por laboratórios que viriam a 
ser incorporados à Sanofi.

Profenid and Puran, 
medicines developed by 
laboratories that would later 
be incorporated into Sanofi.

Enquanto a Sanofi crescia mundo afora e dava seus primeiros 
passos no Brasil, as empresas que fariam parte dela após a união 
com a Aventis continuavam trazendo novos produtos ao mercado. 
Alguns se tornaram famosos e caíram nas boas graças do público.

Foi, por exemplo, o caso do Profenid, medicamento anti-
inflamatório à base de cetoprofeno, lançado em 1976 pela Rhodia 
Farma. Atualmente produzido e comercializado pela Sanofi, é 
um produto reconhecido no tratamento de dores decorrentes de 
inflamações.

Desenvolvido originalmente pelo laboratório Espasil, o Puran foi o 
primeiro medicamento no Brasil a ter a levotiroxina sódica como 
princípio ativo. Desde 1979 é referência na terapia de reposição 
ou suplementação hormonal em pacientes que apresentem algum 
problema relacionado à insuficiência de produção de hormônio, 
como, por exemplo, o hipotireoidismo. Hoje faz parte do catálogo 
da Sanofi e está disponível em 14 diferentes dosagens, atendendo 
pessoas com diferentes graus de insuficiência hormonal.

Um pouco mais tarde, em 1991, o antialérgico Allegra chegou 
às gôndolas das farmácias. Produto anti-histamínico à base de 
cloridrato de fexofenaclina, tornou-se uma referência no tratamento 
de manifestações alérgicas, tais como sintomas de rinite alérgica 
(incluindo espirros, obstrução nasal, prurido, coriza, conjuntivite 
alérgica e urticária).  

Novos produtos
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Large size
If in Brazil business was at a steady pace, at the international level, 
increased competitiveness, the need to optimize research costs 
and the urgency of modernization, among other factors, fueled a 
movement of mergers. 

For Sanofi, this was not a new thing, since Sanofi had already 
adopted this policy from the beginning. The difference then was 
that it had grown, and instead of targeting small and medium 
laboratories, it now turned to large corporations. 

In the early 1990s, the first realization of an impactful business took 
place, in this case with the American laboratory Sterling-Winthrop 
Pharmeceuticals, specialized in over-the-counter medications. 
After this merger with Sterling-Winthrop, Sanofi’s portfolio 
was added with well-known products that already had strong 
acceptance (including in Brazil) such as ASA, Dermacyd and the 
aforementioned Puran. 

Once again, former President Helio Anastácio recalls:

“Sanofi and Winthrop sold about the same value in Brazil. Both 
were about the same size from a revenue point of view. So, it was 
an interesting moment, because with the merger two decisions 
were made: the first was that countries that were politically closer to 
the United States would report to the United States and countries 
that were closer to France would report to France. Brazil began to 
report to the United States. In other words, we stopped reporting 
to the French and started reporting to the Americans, which was a 
fantastic gain because we didn’t lose the mobility of the French, the 
agility of decision making, but we also learned from the American 
management. ”

On May 18th, 1999, for US$ 10.4 billion, Sanofi made its second 
major merger: it bought Synthélabo, a laboratory that had already 
acquired historic competitors such as Métablo-Jouillié, Ela Medical, 
Delalande and Delagrange. This gathering brought together the 
second and third largest pharmaceutical laboratories in France. 
Named Sanofi-Synthélabo, the resulting company was born to 
develop quality products and gain market share.

AAS e Dermacyd, produtos já 
conhecidos que ingressaram no 
portifólio da Sanofi nos anos 1990.

AAS and Dermacyd, already known 
over-the-counter products that joined 
Sanofi’s portfolio in the 1990s.

Se no Brasil os negócios andavam em ritmo contido, no plano 
internacional o aumento da competitividade, a necessidade de 
otimizar custos com pesquisas e a urgência de modernização, 
entre outros fatores, alimentaram um movimento de fusões. 

Para a Sanofi, isso não representava algo novo, uma vez que a 
empresa já adotava essa política desde as origens. A diferença 
então é que ela crescera e, em vez de ter como alvo laboratórios 
pequenos e médios, agora se voltava para grandes corporações. 

No início dos anos de 1990 aconteceu a primeira concretização 
de um negócio impactante, no caso, com o laboratório norte-
americano Sterling-Winthrop Pharmeceuticals, especializado 
em medicamentos sem prescrição médica. Após essa união, 
foram agregados ao portfólio da Sanofi produtos conhecidos e 
que já tinham forte aceitação (inclusive no Brasil) como o AAS, o 
Dermacyd e o já citado Puran. 

Mais uma vez, o ex-presidente Hélio Anastácio recorda:

“A Sanofi e a Winthrop no Brasil vendiam mais ou menos o mesmo 
valor. As duas tinham, aproximadamente, o mesmo tamanho do 
ponto de vista de faturamento. E aí, foi um momento interessante 
porque, com a fusão, foram tomadas duas decisões: a primeira era 
que os países politicamente mais próximos aos Estados Unidos se 
reportariam a eles; e os países que eram mais próximos à França 
se reportariam a ela. O Brasil passou a se reportar aos Estados 
Unidos. Ou seja, nós deixamos de nos reportar aos franceses e 
passamos a nos reportar aos americanos, o que foi um ganho 
fantástico porque não perdemos a mobilidade dos franceses, a 
agilidade de tomada de decisão, mas também aprendemos com a 
gestão americana”.

Em 18 de maio de 1999, por US$ 10,4 bilhões, a Sanofi realizou 
sua segunda grande incorporação: comprou o Synthélabo, 
laboratório que, por sua vez, já adquirira concorrentes históricos 
como o Métablo-Jouillié, o Ela Medical, o Delalande e o 
Delagrange. Nesse ajuntamento somavam forças o segundo e o 
terceiro maior laboratório farmacêutico da França. Com o nome 
de Sanofi-Synthélabo, a empresa resultante nasceu destinada 
a desenvolver produtos de qualidade e a ganhar espaços no 
mercado.

Grande porte

Pasteur

A Rhône-Poulenc adquiriu, em 1968, 
51% do capital do histórico Instituto 
Mérieux, líder mundial no campo de 
vacinas humanas. Vinte e um anos 
depois, em 1989, com a compra do 
laboratório canadense Connaught, 
o grupo passou a chamar-se Pasteur 
Mérieux Connaught. Em 1994, a 
sociedade passou inteiramente para 
o controle da Rhône-Poulenc, que se 
tornou a maior fabricante de vacinas 
do mundo. Com as posteriores fusões 
da Rhône-Poulenc, que culminaram 
na formação da Aventis, a divisão viria 
a fazer parte da Sanofi em 2004, com 
o nome de Sanofi Pasteur, tornando-
se a maior companhia do mundo 
dedicada à produção de vacinas.

Pasteur

In 1968, Rhône-Poulenc acquired 51% 
of the capital of the historic Mérieux 
Institute, the world leader in the field 
of human vaccines. Twenty-one years 
later, in 1989, with the purchase of the 
Canadian laboratory Connaught, the 
group was renamed Pasteur Mérieux 
Connaught. The company became 
fully owned by Rhône-Poulenc in 
1994, which became the world’s 
largest vaccine manufacturer. With 
subsequent Rhône-Poulenc mergers 
culminating in the formation of 
Aventis, the division would join Sanofi 
in 2004 under the name of Sanofi 
Pasteur, becoming the world’s largest 
vaccine manufacturing company.
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Sanofi Aventis
The formation of Sanofi-Synthélabo created an industry 
powerhouse. The company had satisfactory results and new 
markets opened up. Therefore, it was time to take a step further. 
The first conversations were held in Europe, and one of the most 
impressive merging processes of the new millennium began. 
Negotiations, in this case, were with Aventis Pharma.

The French-German multinational was formed in 1999 (the same 
year Sanofi-Synthélabo was founded) and grouped the industries 
belonging to two powerful conglomerates: Rhône-Poulenc and 
Hoechst Marion Roussel (HMR). Headquartered in Schilitgheim, 
near Strasbourg, France, the company had excelled in developing 
new immune and gene therapy technologies. After a period of 
understanding, the union of the two mega companies took place 
in 2004.  It is at this point, by the way, that the threads of our 
reconstitution come together. 

Prior to the agreement with Aventis Pharma, the small factory in 
Vila Isabel, opened in 1984, was the first Sanofi group to produce 
and sell medicines in Brazil. After the merger, the beginning of 
Rhodia’s plant activities in 1919 became the initial milestone of the 
history, since at that time, i.e. in 2004, Rhodia was part of the HMR 
group.

The new company added the experience, infrastructure, technical 
quality and products of successful companies in the industry. 
Named Sanofi-Aventis (later 2011 it become simply Sanofi), it 
was born under the sign of superlatives: it was by far the largest 
pharmaceutical company in Europe and the third largest laboratory 
in the world. 

In the beginning, the association of the two large groups required 
prodigious adaptation work. Coordinating different routines, 
procedures, and cultures on a world scale was no small feat, but 
synergy was quickly gained, opening up new knowledge, insights, 
methods, and strategies. 

Planta de Suzano, em sua fase Sanofi-
Aventis, no início dos anos 2000.

Suzano plant in its Sanofi-Aventis phase 
in the early 2000s.

Lantus

Lançada em 2003, a insulina 
Lantus foi recebida com muita 
expectativa tanto por parte dos 
médicos quanto dos pacientes por 
ser um medicamento inovador no 
tratamento do diabetes. A insulina 
glargina, o primeiro análogo de 
insulina de longa duração e primeira 
de dose única diária, proporcionou 
significativa melhora da condição de 
vida dos pacientes e deu origem ao 
desenvolvimento de novos produtos, 
como Toujeo e Soliqua. 

Lantus

Launched in 2003, Lantus insulin was 
received with much anticipation 
from both doctors and patients as 
an innovative drug in the treatment 
of diabetes. Insulin glargine, the first 
long-acting insulin analogue and the 
first single-dose daily insulin, provided 
significant improvement in patients’ 
living conditions and led to the 
development of new products such as 
Toujeo and Soliqua. 

A formação da Sanofi-Synthélabo criou uma potência da 
indústria. A empresa apresentava resultados satisfatórios e novos 
mercados se abriam. Estava próximo, portanto, o momento 
de dar um passo mais largo. As primeiras conversas foram 
realizadas na Europa e teve início um dos mais impressionantes 
processos de fusão do novo milênio. As negociações, no caso, 
foram com a Aventis Pharma.

A multinacional franco-alemã havia sido constituída em 1999 
(mesmo ano da constituição da Sanofi-Synthélabo) e agrupava 
as indústrias pertencentes a dois poderosos conglomerados: 
o da Rhône-Poulenc e o da Hoechst Marion Roussel (HMR). 
Com sede em Schilitgheim, perto de Strasbourg, França, 
a companhia se destacou no desenvolvimento de novas 
tecnologias imunológicas e de terapia genética. Após um período 
de entendimentos, a união das duas megaempresas ocorreu 
em 2004. É nesse momento, a propósito, que os fios da nossa 
reconstituição se juntam. 

Antes do acordo com a Aventis Pharma, a pequena fábrica 
da Vila Isabel, inaugurada em 1984, figurava como a primeira 
indústria do grupo Sanofi a produzir e vender medicamentos 
no Brasil. Depois da fusão, o início das atividades da fábrica da 
Rhodia, em 1919, passava a ser o marco inicial da história, já 
que, naquele momento, ou seja, no ano de 2004, a Rhodia fazia 
parte do grupo HMR.

A nova companhia agregou a experiência, a infraestrutura, a 
qualidade técnica e os produtos de empresas bem-sucedidas 
no setor. Com o nome de Sanofi-Aventis (viria, em 2011, a ser 
simplesmente Sanofi), nasceu sob o signo dos superlativos: era, 
de saída, a maior companhia farmacêutica da Europa e o terceiro 
maior laboratório do mundo. 

No início, a associação dos dois grandes grupos exigiu 
um prodigioso trabalho de adaptação. Coordenar rotinas, 
procedimentos e culturas diferentes em escala planetária não foi 
uma tarefa nada simples, mas a sinergia rapidamente foi obtida, 
proporcionando a abertura para novos conhecimentos, visões, 
métodos e estratégias. 

Sanofi Aventis
Dorflex

O analgésico e relaxante muscular 
Dorflex foi lançado pela Merell 
Richardson em 1970 e logo ganhou 
importante fatia de mercado. 
Posteriormente, em decorrência da 
fusão com a Sanofi, passou a integrar o 
portfólio da empresa. Uma pesquisa da 
Associação da Indústria Farmacêutica 
de Pesquisa (Interfarma) constatou que 
ele era, em 2018, o medicamento mais 
vendido no Brasil. Seus números são, 
de fato, marcantes: oito mil unidades 
são produzidas por minuto e, segundo 
a Consultoria IQVIA, que audita o setor, 
entre os meses de abril de 2017 e 2018 
ele registrou impressionantes 177% de 
alta nas vendas. 

Dorflex

The pain reliever and muscle relaxant 
Dorflex was launched by Merell 
Richardson in 1970 and soon gained 
significant market share. Later, with the 
merger with Sanofi, it became part of 
the company’s portfolio. A survey by 
the Pharmaceutical Research Industry 
Association (Interfarma) found that in 
2018 it was the best-selling medication 
in Brazil. Its numbers are indeed 
remarkable: eight thousand units are 
produced per minute, and, according 
to the IQVIA Consulting, which audits 
the industry, between April 2017 and 
2018, it recorded an impressive 177% 
increase in sales. 
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Brazil
In Brazil, one of the first consequences of the agreement between 
Sanofi and Aventis Pharma was the modernization of the Suzano 
factory. The new plant was built according to the “spine” concept, 
that is, with a point that interconnects the parts. Thanks to this 
peculiarity, buildings that operate independently can connect faster, 
speeding up processes.

Over a two-year period, machinery, logistics structure and inventory 
control were transferred. 

At the same time, work began: new facilities were erected for the 
Liquids (such as syrups) and Solids (tablets) factories known as the 
F300 and F400, respectively. The two then joined the factory for the 
production of injectable drugs (F200). Completing the sequence, 
the construction of a new building for the warehouse structure 
(F500), which includes the automated warehouse, the shipping 
sector and the Quality Control area, was completed. 

The modifications, however, went further. 

The Guarulhos City Distribution Center was opened in 2015 and 
brought huge gains to management. The building spans an area 
of 36,000 square meters and manages Sanofi’s entire portfolio, 
from vaccines to prescription and over-the-counter drugs, including 
generic drugs manufactured by Medley. With this model, Brazil 
became the only country, among over 100 in which Sanofi is 
present, to control the manufacturing process, warehousing and 
distribution logistics. 

Today Sanofi has around 4,100 employees in Brazil, with 
representation in all units of the federation. Headquarters of the 
largest industrial platform outside Europe, Sanofi’s national unit is 
among the top ten in the world. 

On the left, aerial view, 
and above, Suzano factory 
production line after its 
modernization.

Ao lado, a vista aérea e 
acima a linha de produção da 
fábrica em Suzano após sua 
modernização.

No Brasil, uma das primeiras consequências do acordo entre 
a Sanofi e a Aventis Pharma foi a modernização da fábrica de 
Suzano. A nova planta foi construída de acordo com o conceito 
“espinha”, ou seja, com um ponto que interliga as partes. Graças 
a essa peculiaridade, prédios que operam de forma independente 
podem se conectar mais rapidamente, agilizando processos.

Em um período de dois anos, fez-se a transferência de maquinário, 
estrutura de logística e do controle de estoques. 

Ao mesmo tempo, tinham início as obras: foram erguidas novas 
instalações para as fábricas de líquidos (como xaropes) e de 
sólidos (comprimidos), conhecidas respectivamente como F300 e 
F400. As duas se juntaram então à fábrica destinada à produção 
de medicamentos injetáveis (F200). Completando a sequência, 
foi finalizada a construção de um novo edifício para a estrutura de 
warehouse (F500), que comporta o depósito automatizado, o setor 
de expedição e área de controle de qualidade. 

As modificações, no entanto, foram mais além. 

O centro de distribuição da cidade de Guarulhos foi inaugurado 
em 2015 e trouxe enormes ganhos à gestão. A construção se 
espalha por uma área de 36 mil metros quadrados e gere todo o 
portfólio da Sanofi, que vai de vacinas a medicamentos com e sem 
prescrição, incluindo os genéricos fabricados pela Medley. Com 
esse modelo, o Brasil passou a ser o único país, entre os mais de 
100 nos quais a Sanofi está presente, a controlar o processo de 
fabricação, armazenagem e logística de distribuição. 

Hoje trabalham na Sanofi brasileira cerca de 4,1 mil colaboradores, 
com representação em todas as unidades da federação. Sede da 
maior plataforma industrial fora da Europa, a unidade nacional da 
Sanofi está entre as dez maiores da empresa no mundo. 

Brasil
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New 
horizons

In addition to physical growth, the union with Aventis meant for 
Sanofi the improvement of conduct that led it to be among the 
largest. The search for modernization, better quality products and 
services continued, and one aspect of this work was the more 
continued and consistent exploration in areas such as vaccination. 

This is clearly seen in the example of Sanofi Pasteur.

The division has its origin linked to the Mérieux Biological Institute, 
a laboratory founded by Marcel Mérieux, disciple of Louis Pasteur, 
a reference in the production of human and veterinary vaccines. 
In 1968, when it was already a worldwide venture, the Mérieux 
Institute had most of its shares acquired by Rhône-Poulenc, which 
led it to become a giant in the vaccine industry. 

After new acquisitions, in the 1990s the company adopted the 
name Pasteur Mérieux Soros e Vacinas. Four years later, in 
1994, the laboratory became a subsidiary company of the Rhône-
Poulenc Group. With the formation of Aventis in 1999, the vaccine 
company adopted the name Aventis Pasteur until in 2004, with the 
union of Aventis and Sanofi, it came to its current name, Sanofi 
Pasteur. The division soon became one of the company’s strategic 
business units, developing relevant ventures with the public and 
private sectors. 

An example of partnership with the public sector was the 
agreement signed in 2012 between Bio-Manguinhos – Osvaldo 
Cruz Foundation’s immunobiological production unit – with Sanofi 
Pasteur, which made the inactivated polio vaccine (IPV) available 
to the population. Sanofi Pasteur provided the viral concentrate 
for the subsequent vaccine formulation process developed by Bio-
Manguinhos. The disease is about to be eradicated in Brazil.

Like this one, there have been other cases, not only of product 
development in response to a social demand or emergency, but 
also of technology transfer to public laboratories, allowing a wide 
range of services.

Fighting the 

meningococcal 

epidemic

In the beginning of the 1970s, the 
Brazilian population was hit by an 
epidemic of meningitis. In the state 
of São Paulo, for example, there were 
more than four thousand deaths due 
to the disease. Akira Homma, senior 
scientific advisor for Bio-Manguinhos 
(Fiocruz), recalls this important 
episode of public vaccination in the 
country: “Few Brazilians remember 
today, but in 1975 we had the great 
meningococcal epidemic. That is 
why the Geisel government put in 
its program the cooperation of the 
Fundação Oswaldo Cruz, negotiating 
with the Mérieux Institute to supply the 
meningococcal meningitis vaccine, 
and polysaccharide technology to 
counteract this epidemic. Charles 
Mérieux was contacted and accepted 
the challenge. He built a laboratory 
in record time in Marcy l’Etoile and 
produced US$ 70 million worth of 
vaccines, which were used here in 
the country, offering immunization in 
massive campaigns. This was decisive 
in ending the epidemic. ”

Além do crescimento físico, a união com a Aventis significou para 
a Sanofi o aprimoramento da conduta que a levou a estar entre as 
maiores. A busca por modernização, melhores produtos e serviços 
de qualidade continuava, e um aspecto desse trabalho foi a explora-
ção mais continuada e consistente em áreas como a da vacinação. 

Isso se verifica de forma clara no exemplo da Sanofi Pasteur.

A divisão tem sua origem vinculada ao Instituto Biológico Mérieux, 
laboratório fundado por Marcel Mérieux, discípulo de Louis Pasteur, 
uma referência na produção de vacinas humanas e veterinárias. 
Em 1968, quando já era um empreendimento de alcance mundial, o 
Instituto Mérieux teve a maior parte das suas ações adquirida pela 
Rhône-Poulenc, o que o impulsionou a tornar-se um gigante no 
setor de vacinas. 

Após novas aquisições, na década de 1990 a sociedade adotou o 
nome Pasteur Mérieux Soros e Vacinas. Quatro anos depois, em 
1994, o laboratório se tornou uma empresa subsidiária do Grupo 
Rhône-Poulenc. Com a constituição da Aventis, em 1999, a empresa 
de vacinas passou a adotar o nome de Aventis Pasteur, até que em 
2004, com a união entre Aventis e Sanofi, chegou à denominação 
atual, Sanofi Pasteur. A divisão logo tornou-se uma das unidades 
de negócios estratégicas da companhia, desenvolvendo relevantes 
empreendimentos com os setores público e privado. 

Um exemplo de parceria com o setor público foi o acordo 
firmado em 2012 entre a Bio-Manguinhos – unidade produtora 
de imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz – com a Sanofi 
Pasteur, que disponibilizou para a população a vacina poliomielite 
inativada (VIP). A Sanofi Pasteur forneceu o concentrado viral para o 
posterior processo de formulação da vacina, desenvolvido pela Bio-
Manguinhos. A doença está prestes a ser erradicada no Brasil.

Assim como esse, aconteceram outros casos, não só do desenvol-
vimento do produto em resposta a uma demanda ou emergência 
social, mas também da transferência da tecnologia para laboratórios 
públicos, permitindo um atendimento de grande amplitude.

Novos 
horizontes

O combate à epidemia

meningocócica

Na entrada da década de 1970, a 
população brasileira foi atingida 
por uma epidemia de meningite. No 
estado de São Paulo, por exemplo, 
foram mais de quatro mil mortes 
em decorrência da doença. Akira 
Homma, assessor científico sênior da 
Bio-Manguinhos (Fiocruz), recorda esse 
importante episódio da vacinação 
pública do país: “Poucos brasileiros se 
lembram hoje, mas em 1975 tivemos 
a grande epidemia meningocócica. 
Foi o motivo pelo qual o governo 
Geisel colocou no programa dele a 
cooperação da Fundação Oswaldo 
Cruz, negociando com o Instituto 
Mérieux o fornecimento da vacina de 
meningite meningocócica, e ainda 
a tecnologia de polissacarídeos 
para debelar essa epidemia. Charles 
Mérieux foi contatado e aceitou o 
desafio. Ele construiu um laboratório 
em tempo recorde em Marcy l’Etoile 
e produziu 70 milhões de dólares em 
vacinas, que foram utilizadas aqui 
no país, fazendo imunização em 
campanhas maciças. Isto foi decisivo 
para acabar com a epidemia”.
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New  
associations
Along with the expansion and development in new areas, Sanofi 
went on with its acquisition policy. As in the past, the company has 
taken great care to unite with partners whose work has technical 
quality and social resonance. Some examples are important and 
the Laboratório Medley, based in Campinas (SP), was one of them. 

Medley was founded in 1996 and stood out as a pioneer in the 
production of generic drugs in the country, especially after the 
approval of Law No. 9,787 of 1999, which regulated the production 
of generic drugs.  With an area of 25,000 square meters and a 
production capacity of 170 million units, Medley has become a 
symbol of quality and reliability, with emphasis on cardiology, 
central nervous system, gastroenterology and women’s health. 
Today, it is Sanofi’s generic business unit in Brazil and the most 
recognized brand of generic drugs in the country, according to 
Folha de S. Paulo’s Top of Mind survey. 

In 2011, another important step is taken: Sanofi acquires 
Genzyme, an American biotechnology company created in 1981, 
which had been operating in our country since 1997. Genzyme 
specializes in the development of products for patients suffering 
from rare diseases, complex and that are difficult to diagnose, 
such as Aldurazyme, a drug used to combat the effects of type 1 
mucopolysaccharidosis. 

In addition to specific therapies, the unit promotes studies to 
advance knowledge in areas that affect this population that, 
because of having few or complex care options, most times don’t 
have appropriate attendance by public or private care structures. 

Medicamentos da 
Medley, especializada 
em genéricos.

Medley medicines, 
which specialized in 
generic drugs.

Junto com a expansão e o desenvolvimento em novas áreas, 
a Sanofi deu continuidade à política de aquisições. Como no 
passado, a empresa tomou o cuidado de unir-se a parceiros cujos 
trabalhos têm qualidade técnica e ressonância social. Alguns 
exemplos são importantes; o Laboratório Medley, sediado em 
Campinas (SP), foi um deles. 

A Medley foi fundada em 1996 e destacou-se como pioneira na 
produção de medicamentos genéricos no país, sobretudo após a 
aprovação da lei n°9.787, de 1999, que regulamentou a produção 
destes.  Com uma área de 25 mil metros quadrados e capacidade 
de produção de 170 milhões de unidades, a Medley se tornou 
símbolo de qualidade e confiança, com destaque para as áreas 
de cardiologia, sistema nervoso central, gastroenterologia e saúde 
feminina. Hoje, é a unidade de negócios de genéricos da Sanofi no 
Brasil e a marca mais reconhecida de medicamentos genéricos do 
País, de acordo com a pesquisa Top of Mind da Folha de S. Paulo. 

Em 2011, outro passo importante é dado: a Sanofi adquire a 
Genzyme, empresa de biotecnologia norte-americana criada em 
1981, e que atuava em nosso país desde 1997. A Genzyme se 
especializou no desenvolvimento de medicamentos para pacientes 
que sofrem de doenças raras, complexas e de difícil diagnóstico, 
como o Aldurazyme, remédio utilizado no combate aos efeitos da 
mucopolissacaridose tipo 1. 

Além de terapias específicas, a unidade promove estudos para 
obter avanço do conhecimento em áreas que afetam essa 
população que, por ter poucas ou complexas opções de cuidado, 
muitas vezes não tem as suas necessidades atendidas de maneira 
adequada, tanto pelo sistema público quanto pelo privado.

Novas 
associações
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Research
Investing in research and development of new treatments is one of 
Sanofi’s characteristics. This feature has improved in recent years.

In 2011, the Clinical Studies Unit (CSU) was created to conduct 
clinical studies that support the registration of new drugs. In 
addition, research is conducted on indications of new treatments or 
new formulations in the areas of oncology, diabetes, immunology, 
respiratory, cardiovascular, immunology and rare diseases, meeting 
internal procedures, laws and national and international standards 
and caring for well-being and the integrity of the patients. Currently, 
the Brazilian CSU is among the five largest of Sanofi’s in the world, 
with about 115 employees. 

In 2015, Sanofi started the globalization project of the Generic 
Drugs Research and Development Center, located at the Medley 
plant in Campinas. The main objective of the project is the 
establishment of a global research and development center that 
contributes to incremental innovations so that generic drugs already 
established in the market can present formulations that are better 
suited to different patient profiles and needs. The globalization 
project of the Campinas Research and Development Center has 
led it to participate in innovation development projects for reference 
brands in Sanofi’s portfolio, such as Puran and Profenid.

Two years later, in 2017, the agreement with the German company 
Boehringer Ingelheim enabled Sanofi to incorporate its partner’s 
Consumer Healthcare (CHC) area, adding to its portfolio major 
brands of over-the-counter medicines, such as Anador and 
Mucosolvan. In the same year, CHC became one of Sanofi’s Global 
Business Units (GBU), consolidating the area of over-the-counter 
medicines as one of the pillars of the company’s growth.

In 2018, the acquisition of Bioverativ, a biopharmaceutical 
company specializing in rare hematological diseases, strengthened 
investments in research and the development of innovative drugs 
and therapies, especially for rare blood diseases. 

Sanofi plans to increase global research investment from € 5 billion 
to € 6 billion by 2021. In Brazil’s case, 45 studies are currently 
being conducted that support product development, mostly with 
biological medicines.

O investimento em pesquisas e no desenvolvimento de novos 
tratamentos é uma das características da Sanofi. Essa característica 
se aperfeiçoou nos últimos anos.

Em 2011 foi criada a Unidade de Estudos Clínicos (CSU – Clinical 
Studies Unit), responsável pela realização de estudos clínicos que 
apoiam o registro de novos medicamentos. Além disso, nela são 
conduzidas pesquisas para indicações de novos tratamentos ou 
novas formulações nas áreas de oncologia, diabetes, imunologia, 
doenças respiratórias, cardiovasculares, imunologia e doenças 
raras, atendendo procedimentos internos, leis e normas nacionais 
e internacionais e prezando pelo bem-estar e a integridade dos 
pacientes.  Atualmente, a CSU brasileira está entre as cinco maiores 
da Sanofi em todo mundo, contando com cerca de 115 colaboradores. 

Em 2015, a Sanofi deu início ao projeto de globalização do Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento de medicamentos genéricos, localizado 
na planta da Medley, em Campinas. O principal objetivo do projeto 
era a constituição de um centro de pesquisa e desenvolvimento de 
caráter global que contribua com inovações incrementais, de forma 
que medicamentos genéricos já estabelecidos no mercado possam 
apresentar formulações mais adequadas aos diferentes perfis e 
necessidades de pacientes. O projeto de globalização do Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento de Campinas fez com que este passasse 
a participar de projetos de desenvolvimento de inovações para marcas 
referência do portfolio da Sanofi, como o Puran e o Profenid.

Dois anos depois, em 2017, o acordo firmado com a alemã Boehringer 
Ingelheim possibilitou à Sanofi a incorporação da área de Consumer 
Healthcare (CHC) da parceira, agregando a seu portfólio importantes 
marcas de medicamentos isentos de prescrição, tais como Anador e 
Mucosolvan. No mesmo ano, a CHC tornou-se uma das Global Bussi-
ness Unit (GBU) da Sanofi, consolidando a área de medicamentos isen-
tos de prescrição como um dos pilares do crescimento da companhia.

Em 2018, a aquisição da Bioverativ, empresa biofarmacêutica 
especializada em doenças hematológicas raras, representou um 
fortalecimento nos investimentos em pesquisas e no desenvolvimento 
de medicamentos e terapias inovadoras, principalmente no que se 
refere às doenças raras do sangue. 

A Sanofi pretende aumentar de € 5 bilhões para € 6 bilhões o investi-
mento global em pesquisa até 2021. Em termos de Brasil, atualmente 
estão sendo conduzidos 45 estudos que apoiam o desenvolvimento de 
produtos, em sua maioria com medicamentos biológicos.

Pesquisa

Centro de Inovação e 
Desenvolvimento da Medley, 
em Campinas.

Medley Center for Innovation 
and Development, in 
Campinas.
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The mark  
of boldness
Sanofi has always had a look at creativity. Over time, some of these 
ideas have proven their worth by valuing human capital and adding 
social commitment to work. 

Among these initiatives, one that stood out was to hire employees 
who communicate through the Brazilian Sign Language – Libras. 
The idea has been in practice for some time and with results that 
go beyond the mere ideology of valuing diversity and inclusion.

In addition to this experience, the company also stands out in the 
field of egalitarian policies, so much that in 2016 it received the Pro-
Gender and Race Equity Seal, granted by the Federal Government. 
In Brazil, women represent 50% of Sanofi’s 4,100 employees. Most 
importantly, in leadership positions, they occupy 44% of positions.

At the management level, the One Sanofi project was of 
great relevance, which facilitated communication and process 
development by unifying cultures and aligning procedures.

Mutirão do programa 
Movidos pelo Coração.

Joint effort of the program 
Movidos pelo Coração 
[Moved by the Heart].

A Sanofi sempre teve um olhar para a criatividade. Ao longo 
do tempo, algumas dessas ideias comprovaram sua eficácia, 
valorizando o capital humano e agregando comprometimento 
social ao trabalho. 

Dentre essas iniciativas, uma das que se distinguiram foi a de 
contratar funcionários que se comunicam pela Língua Brasileira 
de Sinais – Libras. A ideia vem sendo posta em prática há algum 
tempo na área industrial e com resultados que vão além da mera 
ideologia de valorizar diversidade e inclusão.

Além dessa experiência, a empresa também se destaca no campo 
das políticas igualitárias, tanto que recebeu em 2016 o Selo Pró-
Equidade de Gênero e Raça, concedido pelo Governo Federal. No 
Brasil, as mulheres representam 50% dos 4,1 mil colaboradores da 
Sanofi. Mais importante: em cargos de liderança, elas ocupam 44% 
das posições.

No plano da gestão, foi de grande relevância o projeto One Sanofi, 
que facilitou a comunicação e o desenvolvimento de processos ao 
unificar culturas e alinhar procedimentos.

Completar 100 anos é, como foi dito no início, uma oportunidade 
para se olhar para o passado. Faz parte do espírito de aniversário. 
A comemoração, porém, estaria incompleta se não apontássemos 
mais exemplos dessa audácia que inspirou os movimentos acima. 

A marca  
da ousadia

Coração

A Sanofi apoiou o movimento 
Movidos pelo Coração, idealizado 
pela Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC). A iniciativa visa 
promover a conscientização da 
população sobre os cuidados 
do coração por meio de ações 
gratuitas. Entre os anos de 2016 e 
2018, o projeto passou por Fortaleza 
(CE), Belo Horizonte (MG), Rio 
de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), 
alcançando um público total de 
mais de 20.000 pessoas.

Heart

Sanofi supported the movement 
“Movidos pelo Coração” [Moved by 
the Heart], created by the Brazilian 
Society of Cardiology (SBC). The 
initiative aims to promote public 
awareness of heart care through cost-
free actions. Between 2016 and 2018, 
the project went to Fortaleza (CE), Belo 
Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) 
and São Paulo (SP), reaching a total 
audience of over 20,000 people.
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The 100th anniversary is, as was said at the beginning, an 
opportunity to look into the past. It’s part of the anniversary 
spirit. The celebration, however, would be incomplete if we did 
not give further examples of this boldness that inspired the 
above movements. 

It is the taste for risk and revolutions that shows how committed 
the company is to building a future with better quality of life for 
those who benefit from its products. 

Solutions now considered unusual can be integrated into 
everyday practice, making processes more agile and 
consecutive. We must take risks, look for new ways and reach 
as many people as possible. Sanofi is committed to this.

Peito aberto

A Sanofi possui um histórico de 
ações de combate ao câncer 
de mama. Um deles é o Projeto 
Conviver, iniciado em 1999, no qual 
médicos prestavam orientações e 
apoio para mulheres afetadas pela 
doença. Outra ação de destaque foi 
o Projeto de Peito Aberto, iniciado no 
ano de 2006, que visava trabalhar 
a autoestima de mulheres que 
sofreram com as marcas deixadas 
pela doença. O projeto resultou em 
uma exposição fotográfica itinerante, 
que passou por várias cidades 
brasileiras, e em um livro.

Peito aberto

Sanofi has a history of actions to 
combat breast cancer. One is the 
Conviver Project, which began in 
1999, in which doctors provided 
guidance and support to women 
affected by the disease. Another 
noteworthy action is the Projeto Peito 
Aberto [a pun with the words “breast” 
and “courage”], started in 2006, which 
aimed to work on the self-esteem 
of women who suffered from the 
marks left by the disease. The project 
resulted in a traveling photographic 
exhibition that went through several 
Brazilian cities and a book.

Exhibition of the Peito Aberto 
[Open Breast] project at Conjunto 
Nacional, Av. Paulista, São Paulo.

Exposição do projeto Peito 
Aberto, no Conjunto Nacional,  
Av. Paulista, São Paulo.

Primeira infância

Entre os anos de 2012 e 2015, a Sanofi foi apoiadora 
da Semana do Bebê – Todos Juntos pela Primeira 
Infância, ação promovida pelo Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef) em 20 municípios 
do estado de Pernambuco. A Semana do Bebê visa 
mobilizar a sociedade e as autoridades municipais de 
saúde, educação e assistência social para assegurar o 
desenvolvimento saudável da criança em seus primeiros 
anos de vida. Ao longo de três anos de projeto, as 
regiões beneficiadas tiveram significativa redução dos 
índices de mortalidade infantil e óbitos neonatais, além 
do aumento dos índices de uso de serviços públicos de 
educação e saúde, trazendo grandes benefícios para a 
primeira infância.

Early childhood

Between 2012 and 2015, Sanofi supported the “Semana do 
Bebê – Todos Juntos pela Primeira Infância” [Baby Week 
- All Together for Early Childhood], an action promoted 
by the United Nations Children’s Fund (UNICEF) in 20 
municipalities of the State of Pernambuco. Baby Week 
aims to mobilize society and municipal health, education 
and social assistance authorities to ensure the healthy 
development of children in their early years. Over the 
course of the three years of this project, the benefited 
regions had a significant reduction in the rates of child 
mortality and neonatal deaths, as well as increased rates 
of use of public education and health services, bringing 
major benefits to early childhood.

É o gosto pelo risco e pelas revoluções que mostra o quanto 
a empresa está engajada na construção de um futuro com 
mais qualidade de vida para aqueles que se beneficiam de 
seus produtos. 

Soluções hoje consideradas incomuns podem se integrar 
à prática do dia a dia, tornando os processos mais ágeis e 
consecutivos. É preciso arriscar, buscar novos caminhos e 
atingir o maior número possível de pessoas. A Sanofi está 
comprometida com isso.

Semana do bebê

Baby Week.
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Drone transport
Sanofi has taken part in an innovative project to test medication 
delivery through drones. The test involved the Grupo Elfa, which 
brings together retail and distribution companies, and SMX, a 
company that specializes in developing unmanned aerial systems. 

In large cities, traffic congestion is becoming more and more 
difficult, and in certain rural areas access is difficult and costly. 
This mode of transport, which is also low cost and does not emit 
polluting gases, can assert itself as a trend in logistics.

Games
Another innovation in the search for greater efficiency has been 
betting on games to improve the work of employees. Gamification 
(the name by which the process is known) is a new tool available to 
companies and has been increasingly used in recent times.

The platform used by the company is called Training LAB. In the 
game, sales team employees are represented by an avatar that 
interacts with pharmacy and doctor’s office environments, and 
virtually face challenges that will often appear in everyday life. 

In addition to facilitating information retention, the game allows 
managers to track the performance of each employee. With this 
data, they can choose the most useful way to use their potential. 

The advantages of games are unquestionable. Hours of content 
production and consumption are earned interactively and playfully, 
not to mention the most obvious economic advantage: one day of 
remote training can be 26 times cheaper than one day of face-to-
face training.

The success of gamification has been so great that the company is 
already considering using it in other areas.

A Sanofi participou de um projeto inovador para testar a entrega 
de remédios por meio de drones. O teste envolveu o Grupo Elfa, 
que reúne empresas varejistas e distribuidoras, e a SMX, empresa 
especializada em desenvolver sistemas aéreos não tripulados. 

Nas grandes cidades, sofre-se cada vez mais com os 
congestionamentos, e em determinadas áreas rurais o acesso é 
difícil e custoso. Essa modalidade de transporte, que além de tudo 
é de baixo custo e não emite gases poluentes, pode se afirmar 
como uma tendência na logística

Transporte por drone

Outra novidade na busca de maior eficiência tem sido apostar 
nos games para aperfeiçoar o trabalho dos colaboradores. A 
gamificação (nome pelo qual o processo é conhecido) é uma nova 
ferramenta à disposição das empresas e vem sendo cada vez mais 
usada nos últimos tempos.

A plataforma utilizada pela empresa se chama Training LAB. No 
jogo, os funcionários das equipes de vendas são representados 
por um avatar que interage com os ambientes de farmácias e 
consultórios médicos, além de enfrentar virtualmente desafios que, 
com frequência, aparecerão no dia a dia. 

Além de facilitar a retenção de informações, o game permite aos 
gestores acompanhar o desempenho de cada colaborador. De 
posse desses dados, podem escolher a forma mais proveitosa de 
utilizar seu potencial. 

As vantagens dos games são indiscutíveis. Horas de produção 
e consumo de conteúdo são ganhas de forma interativa e lúdica, 
sem falar na vantagem econômica mais evidente: um dia de 
treinamento à distância pode ser 26 vezes mais barato que um dia 
de treinamento presencial.

O sucesso da gamificação tem sido tão grande que a empresa já 
pensa em utilizá-lo em outras áreas.

Games

Training LAB platform overview.

Visão da plataforma Training LAB.
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Artificial  
intelligence
Wasting time with side activities devoting less energy to the 
end activity is a nightmare that haunts all organizations. This 
also used to happen with Sanofi. 

Precious hours of the procurement team were devoted to 
answering simple questions, such as details about hiring 
suppliers. This problem changed with the appearance of 
Sandie, the virtual assistant who joined the team.

The virtual employee (who can be accessed via tablets 
or smartphones) takes care of resolving common issues 
regarding touchpoints, purchasing policy, responsibilities and 
contract details, among other things. The gain of time  
is invaluable.

Another positive point of Sandie is that she increases her 
repertoire as she processes answers to new questions 
posed by the staff. With this feature, the purchasing team 
negotiates with suppliers more efficiently and better meets 
company needs.

In addition to her current competencies, Sandie will 
incorporate functions such as assessing order status, 
approval flow, and generating requests using robots that will 
be integrated into the process.

Desperdiçar tempo com atividades paralelas, dedicando 
menos energia à atividade fim, é um pesadelo que assombra 
todas as organizações. Isso também acontecia com a Sanofi. 

Horas do tempo útil de trabalho da equipe de compras 
eram dedicadas a tirar dúvidas simples como, por 
exemplo, detalhes sobre a contratação de fornecedores. 
Esse problema mudou com o aparecimento de Sandie, a 
assistente virtual que passou a integrar o time.

A colaboradora virtual (que pode ser acessada através de 
tablets ou smartphones) se encarrega de resolver questões 
ordinárias relativas a pontos de contato, política de compras, 
responsabilidades e detalhes contratuais, entre outras coisas. 
O ganho de tempo é inestimável.

Outro ponto positivo da Sandie é que ela aumenta seu 
repertório à medida que vai processando respostas para 
as novas dúvidas apresentadas pelo pessoal do setor. 
Com esse recurso, o time de compras negocia com os 
fornecedores de forma mais eficiente e atende melhor às 
necessidades da empresa.

Além das atuais competências, a Sandie deverá incorporar 
funções como avaliar o status dos pedidos, fluxo de 
aprovações e ainda gerar requisições usando robôs que 
estarão integrados ao processo.

Inteligência 
Artificial

A assistente virtual Sandie.

Sandie, the virtual assistant.
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Creative DNA
Seeking inspiration in the energy of startups is a challenge for 
Sanofi, so much so that the company has just signed an agreement 
with Inovabra, Bradesco’s co-innovation space. The goal is to 
contribute directly to groups that are dedicated to finding new ideas, 
practical and creative. 

Sanofi has a fixed workstation in Inobrava habitat, which facilitates 
the exchange of experiences and the discovery of specific solutions 
to the main problems of the pharmaceutical industry.

Another initiative is the support of the VivaTech event, held in Paris 
with startups from around the world. At each issue it supports, 
the company launches health challenges that include proposing 
solutions for diagnosing rare diseases and even alternatives for 
detecting influenza symptoms. 

In its annual editions, VivaTech brings together around ten 
thousand startups. The companies present their work and the 
outstanding ones gain support in the form of coaching, mentoring, 
financing and access to Sanofi’s in-house expertise to develop their 
own expansion plan.

Buscar inspiração na energia das startups é um desafio da Sanofi, 
tanto que a empresa acaba de firmar um acordo com o Inovabra, 
espaço de co-inovação do Bradesco. O objetivo é contribuir 
diretamente com grupos que se dedicam a encontrar ideias 
inéditas, práticas e criativas. 

A Sanofi conta com uma estação fixa de trabalho no Inovabra 
habitat, o que facilita a troca de experiências e a descoberta 
de soluções específicas para os principais problemas do ramo 
farmacêutico.

Outra iniciativa é o apoio ao evento VivaTech, realizado em 
Paris com startups de todo o mundo. A cada edição que apoia, 
a empresa lança desafios de saúde, que incluem a proposta 
de soluções para o diagnóstico de doenças raras e até mesmo 
alternativas para a detecção dos sintomas da gripe. 

Em suas edições anuais, o VivaTech chega a reunir algo em torno 
de dez mil startups. As empresas apresentam seus trabalhos e 
as que se destacam ganham um suporte de coaching, mentoria, 
financiamento e acesso à expertise interna da Sanofi para 
desenvolver seu próprio plano de expansão.

DNA criativo

VivaTech
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Sanofi is dedicated to supporting people in their life and health. 
We are a global biopharmaceutical company focused on human 
health. We prevent diseases through our vaccines and provide 
innovative treatments to combat pain and alleviate suffering. 
We are on the side of the few living with rare diseases and 
the millions dealing with chronic diseases. With over 100,000 
people in 100 countries, Sanofi is turning scientific innovation 
into healthcare solutions around the world. Sanofi, Empowering 
Life, a people’s health journey partner.

A 
health 
journey
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A Sanofi se dedica a apoiar as pessoas ao longo de sua 
jornada de vida e de saúde. Somos uma companhia 
biofarmacêutica global com foco em saúde humana. 
Prevenimos doenças por meio de nossas vacinas e 
proporcionamos tratamentos inovadores para combater 
dor e aliviar sofrimento. Nós estamos ao lado dos poucos 
que convivem com doenças raras e dos milhões que lidam 
com doenças crônicas. Com mais de 100 mil pessoas em 
100 países, a Sanofi está transformando inovação científica 
em soluções de cuidados com a saúde em todo o mundo. 
Sanofi, Empowering Life, uma aliada na jornada de saúde 
das pessoas.

Uma 
jornada  
de saúde
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Museu da Pessoa (People’s Museum) is a virtual and collaborative 
museum created in São Paulo in 1991. The Museum’s purpose 
is to record, preserve and turn the life history of each and any 
individual into a source of knowledge, understanding and connection 
among people. The Museum has over 18 thousand interviews in 
audio, video and text, and around 60 thousand digital documents 
and photographs. It holds an important collection of the cultural 
and historical heritage of Brazil and the world, contributing for the 
preservation and dissemination of a diversity of cultural expressions 
of Brazilian society through life histories.

In addition to recording personal memories, the Museum also has 
partnerships with corporations to chronicle organizational memories. 
This book, which is dedicated to the history of Sanofi, is an example 
of one such partnership.

The effort is timely, as the pharmaceutical industry in Brazil has, 
unfortunately, a dispersed history. 

The first reason is general: the sector, as well as others linked to 
industry and commerce, was not in the habit of keeping track of the 
events that marked its expansion. 

The second is more specific: because of mergers and permanent 
displacement of structures, often documents, recordings, internal 
publications, material archives and photographic records were 
eventually lost. Such pieces would be important to reconstruct the 
path of these groups that help tell the history of health in Brazil. 

We hope to partly compensate for this gap by revisiting Sanofi’s 
history. The company is the result of the efforts of men and women 
who worked in the industries that preceded it, of those who saw it 
be born, those who joined it through incorporations, and those who 
continue to write its history in the present time.

Museu da Pessoa

O Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo fundado em São 
Paulo em 1991, com o objetivo de registrar, preservar e transformar 
histórias de vida de toda e qualquer pessoa em fonte de conhecimento, 
compreensão e conexão entre pessoas. O museu conta com mais 
de 18 mil depoimentos em áudio, vídeo e texto e cerca de 60 mil 
fotos e documentos digitalizados, abrigando um importante acervo do 
patrimônio cultural e histórico do Brasil e do mundo e contribuindo para 
a preservação e difusão de uma diversidade de expressões culturais da 
sociedade brasileira por meio das histórias de vida.

Além do registro da memória pessoal, o Museu também realiza parcerias 
com o universo corporativo para registros de memória organizacional, 
sendo o presente livro, dedicado à história da Sanofi, um exemplo desse 
tipo de parceria.

O esforço é oportuno, pois o ramo farmacêutico no Brasil tem, 
infelizmente, uma história dispersa. 

A primeira razão é genérica: o setor, assim como outros ligados à 
indústria e ao comércio, não tinha por hábito conservar o registro dos 
eventos que assinalaram sua expansão. 

A segunda é mais específica: por conta das fusões e do permanente 
deslocamento de estruturas, muitas vezes, documentos, gravações, 
publicações internas, arquivo material e registros fotográficos acabaram 
se perdendo. Tais peças seriam importantes para reconstituir o caminho 
desses grupos que ajudam a contar a história da saúde no Brasil. 

Esperamos compensar em parte essa lacuna revisitando a trajetória da 
Sanofi. A empresa é resultado do esforço de homens e mulheres que 
trabalharam nas indústrias que a antecederam, dos que a viram nascer, 
dos que se juntaram a ela através das incorporações e dos que, no 
tempo presente, seguem escrevendo sua história.
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A Sanofi agradece a todos os colaboradores 
e stakeholders que contribuíram com a 
reconstrução desses primeiros 100 anos de 
presença no Brasil, dando entrevistas, contando 
histórias, reconstituindo informações ou 
compartilhando materiais e fotos de acervos. 




