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GSK amplia sua atuação no Brasil com a
inauguração de novo Centro de Distribuição no Rio
de Janeiro
A farmacêutica, que está presente no país há mais de 110 anos, tem o
mercado brasileiro como um dos prioritários à nível global.
Como um marco de crescimento no Brasil, a GSK, uma das líderes mundiais da indústria
farmacêutica, inaugura hoje (06/11) seu novo Centro de Distribuição (CD). A empresa, que já havia
estabelecido em seu plano estratégico o objetivo de dobrar o negócio até 2023 (tendo como anobase 2017), conta agora com uma nova área de armazenamento e distribuição de 17mil m2, que
representa um incremento de mais de 70% em área em comparação com o centro anterior. O
espaço, que fica localizado no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, tem capacidade
para armazenar até 25 mil pallets de produtos, entre medicamentos, vacinas e produtos de saúde do
consumidor.
“Somos a empresa farmacêutica que mais cresce no mercado brasileiro e o CD é um importante
marco rumo aos nossos objetivos. Atuamos diariamente com parceiros e o governo brasileiro para o
progresso da saúde pública no país”, afirmou o presidente da GSK no Brasil, José Carlos Felner,
durante o evento de inauguração do espaço. “Esse é um dos centros mais inovadores da GSK no
mundo. Estamos muito confiantes no nosso crescimento no país”, completou.
Dentre as inovações que o centro traz, algumas delas são o controle total de temperatura e umidade
de todo o depósito, o que garante a qualidade da conservação dos produtos armazenados,
sobretudo das vacinas. Para assegurar o funcionamento constante dos equipamentos, o CD conta
com duas centrais de monitoramento, sendo uma localizada internamente e outra em São Paulo, que
permitem o acionamento de alarmes, caso alguma pane seja identificada.
Além disso, um sistema de redundância do ar condicionado, constituído por aparelhos extras,
garante a refrigeração constante das câmeras frias, com temperaturas entre 2°C e 8°C, e das
câmeras de gelo com temperaturas de - 25°C. Para controlar a temperatura das vacinas durante o
seu transporte, a GSK desenvolveu ainda o Tag Alert, dispositivo que é colocado dentro das caixas
para monitorar os produtos até a chegada no destino final.
“A GSK é uma empresa que, além de ser centenária em terras brasileiras, investe e aposta no
Brasil”, relatou o prefeito do município de Duque de Caxias, Washington Reis. “Nós da prefeitura
ficamos muito felizes com esse marco, que impactará positivamente a nossa cidade”, completou.
O Centro de Distribuição é o único do Brasil a ser certificado pela FM Global, um selo internacional
que comprova as mais altas qualificações de segurança do mercado. A execução da obra, o sistema
de combate a incêndio e os fornecedores foram avaliados a fim de garantir todos os padrões de
segurança. Detalhes como blindagem contra fogo, área isolada para produtos inflamáveis, sistema
de sprinklers e ausência de tomadas de luz foram contemplados no projeto. Outro diferencial de
segurança é o dispositivo wheel locker, que só permite a liberação das portas das docas após o
travamento das rodas do caminhão, evitando o risco de acidentes no momento de carga e descarga
de produtos.
“São mais de 30 anos de colaboração entre a GSK e o governo brasileiro, seja por meio de
transferência de tecnologia ou de outras iniciativas, como projetos científicos”, relatou o Cônsul
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Britânico, Simon Wood. “Este novo investimento trará excelentes frutos para a operação da GSK no
Brasil, para o município de Duque de Caxias e para o Rio de Janeiro”, completou.
Como parte do compromisso da GSK de gerar valor para a sociedade onde atua, a empresa investe
em ações de responsabilidade social em comunidades no entorno do seu negócio. Por isso, em
conjunto com a Drogaria Venâncio – proprietária e gestora do condomínio onde se localiza o CD – e
em parceria com a prefeitura de Duque de Caxias, está apoiando a realização da reforma do CIEP
Marie Curie, localizado ao lado do CD. “Teremos um total de 340 alunos beneficiados. Essa parceria
reflete os valores da GSK”, informou Felner.
Para a GSK, as fronteiras da inovação vão além do desenvolvimento de novos produtos. A
companhia reforça seu compromisso de atuar com excelência científica e técnica em todos os seus
processos, desde as fases operacionais até comerciais e logística.

GSK – Somos uma empresa global de saúde com foco em ciência e com um propósito especial de
ajudar as pessoas a fazer mais, sentir-se melhor e viver mais. Temos três negócios globais que
pesquisam, desenvolvem e fabricam medicamentos inovadores, vacinas e produtos de saúde. Nosso
objetivo é ser uma das empresas de saúde mais inovadoras, confiáveis e com o melhor desempenho
do mundo. Para mais informações, visite www.gsk.com.br.

Declaração de advertência relativa a declarações prospectivas
A GSK adverte os investidores de que quaisquer declarações ou projeções prospectivas feitas pela GSK, incluindo aquelas feitas
neste anúncio, estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes
daqueles projetados. Tais fatores incluem, mas não estão limitados a aqueles descritos no Item 3.D 'Principais riscos e incertezas'
no Relatório Anual da companhia no Formulário 20-F para 2016.
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