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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. 
Somos uma das empresas de saúde mais 
inovadoras, confiáveis e com o melhor 
desempenho do mundo. 

Levamos produtos de saúde 
diferenciados e de alta 
qualidade ao maior número 
possível de pessoas, por meio 
dos nossos três negócios 
globais, do conhecimento 
técnico e científico e do talento 
de nossas pessoas.

Somos a principal empresa 
de vacinas do mundo*, 
entregando mais de 2 
milhões de doses todos os 
dias para 160 países. 
Temos o mais abrangente 
portfólio da indústria, com 
mais de 30 vacinas 
comercializadas 
mundialmente, ajudando a 
proteger os indíviduos 
durante todo o ciclo de vida. 
A cada segundo são 
distribuídas três doses de 
vacinas da GSK no Brasil¹. 

*maior empresa de vacinas do mundo 
em receita

Nosso negócio de produtos 
farmacêuticos tem um amplo 
portfólio de medicamentos 
inovadores e clássicos. 
Estamos fortalecendo nosso 
pipeline por meio da ciência 
relacionada ao sistema 
imunológico, genética humana 
e tecnologias avançadas, 
para nos ajudar a fornecer 
novos medicamentos 
transformacionais 
aos pacientes. 

Nosso negócio de Consumer 
Healthcare combina ciência e 
percepções do consumidor 
para criar marcas inovadoras, 
como: ENO, Sensodyne, 
Corega, Centrum e Advil.

Anticorpo com droga citóxico anexado.

Vírus herpes zoster

Nociceptores, os sensores da via da dor



Como fazemos 
Todos na GSK estão focados em 3 prioridades:

Cultura

Inovação

Confiança 

 

 
 

Investimos em excelência 
científica e técnica para 
desenvolver e lançar um 
pipeline de novos produtos 
que atendam as 
necessidades de pacientes e 
consumidores. 
No entanto, as fronteiras da 
inovação vão além do 
desenvolvimento de novos 
produtos. Também investimos 
em excelência científica e 
técnica em todos os nossos 
processos, desde as fases 
operacionais até comerciais 
e logisticas.

Somos uma empresa 
responsável – usamos nossa 
ciência e tecnologia em prol 
do avanço da saúde, 
promovemos o aumento do 
acesso a medicamentos e 
vacinas, além de 
consolidarmos importantes 
alianças estratégicas e 
sermos um empregador 
moderno.

Performance

 

Somos líderes em soluções 
para a saúde em diversas 
áreas no Brasil, como vacinas, 
HIV e respiratória. 
Proporcionamos crescimento 
investindo de forma eficaz em 
nossos negócios, 
desenvolvendo nossos 
funcionários e atuando de 
forma competitiva.

Nossos valores e expectativas estão no centro de tudo que fazemos e ajudam a definir nossa 
cultura - para que juntos possamos proporcionar um impacto extraordinário para nossos 
pacientes e consumidores e fazer da GSK um excelente lugar para se trabalhar. 

Nossos valores: 
Foco no cliente, Transparência, Respeito, Integridade 

Nossas expectativas: 
Coragem, Responsabilidade, Desenvolvimento, Trabalho em equipe

Liliane das Neves, operadora de Embalagem. Brasil

Zineb Soussi, técnica de Laboratório. Bélgica

Bhupal Auothu, Analista de P&D. Reino Unido



Contamos com

empregados

2,1 mil 48%

ReconhecimentosReconhecimentos

Estamos no Rio de Janeiro há mais de 110 anos, colaborando 
para transformar a saúde dos brasileiros.

Presença no Brasil 

Empregados no país: 

Homens
52%

Mulheres

48%
Posições de liderança:

Mulheres
52%

Homens

Temos dois 
escritórios, uma 
unidade fabril e um 
dos centros de 
distribuições mais 
modernos do 
mundo no estado 
do Rio de Janeiro

Empresa com melhor desempenho 
entre as indústrias do setor 
farmacêutico no mundo, segundo a 
edição do Dow Jones de 2019.

Lideramos, pela sexta vez consecutiva, 
o índice Access to Medicine Index 
(ATMI), ranking que acompanha o 
desempenho das estratégias de 
acesso das 20 principais empresas 
farmacêuticas em países em 
desenvolvimento.

Multinacional farmacêutica que mais 
engajou funcionários e candidatos no 
ranking da Glassdoor (Love Mondays), 
em 2019.
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Segunda farmacêutica no ranking da 
Advantage Flash Report de 2019 – que 
mede a percepção das redes de 
farmácias em relação às empresas 
farmacêuticas.

A GSK foi reconhecida por 
pneumologistas, otorrinos e pediatras, 
como a indústria de saúde mais 
inovadora, confiável e recomendada, 
segundo a Pesquisa Nacional de 
Performance Farmacêutica 2019. 
Pesquisa que foi realizada pela Ipsos 
em parceria com a indusfarma. 



No estímulo à Ciência, 
apoiamos o Programa Trust in 
Science, fortalecendo a 
pesquisa básica e a inovação 
na América Latina. Em 10 anos, 
apoiamos 14 pesquisas no 
Brasil com investimentos de 
mais de US$ 8 milhões. Neste 
período, 75 artigos científicos 
foram publicados

A Inovação está em nosso DNA 
e ela vai muito além do 
desenvolvimento de novos 
produtos. Nosso Programa de 
Inovação abrange iniciativas 
como Together e Datathon, 
envolvendo parcerias com 
startups que criam e 
aprimoram processos mais 
simplificados e inovadores.

 
 

Atuamos por meio de um modelo colaborativo, sendo o 
principal parceiro do governo brasileiro em iniciativas e 
soluções para promover acesso e melhorar a saúde 
pública no país. 

Há mais de 30 anos, colaboramos com a transferência de 
tecnologia e conhecimento para cientistas brasileiros, visando 
autonomia na produção de medicamentos e vacinas 
considerados prioritários para evitar doenças. 

Estabelecemos importantes parcerias com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto Butantan e a Fundação 
Ezequiel Dias (Funed). A mais recente delas, com a Fiocruz, 
permitirá a produção local de medicamentos inovadores para 
pessoas vivendo com HIV. 

Alianças estratégicas

Ciência e Inovação

Imagem do câncer de ovário



Referências: 1. GLAXOSMITHKLINE. A cada segundo 3 vacinas GSK são distribuídas no Brasil. Relatório GSK Brasil 2019.

Responsabilidade Ambiental 

Ser um negócio responsável está no centro 
da nossa estratégia. Para nós, os meios que 
nos levam ao sucesso são tão importantes 
quanto os resultados que alcançamos.

Desde 2003, desenvolvemos o projeto Atitude 
Positiva, executado pela Firjan por meio da Lei 
Rouanet (Ministério da Cultura). Mesclando 
espetáculos teatrais, oficinas e palestras, o 
projeto busca ampliar a conscientização em 
torno da prevenção de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, além de abordar temas como 
violência contra a mulher, bullying e gravidez 
na adolescência.

Para ajudar milhões de 
pessoas ao redor do 
mundo a fazer mais, 
sentir-se melhor e 
viver mais. 

No aspecto ambiental, também estamos 
comprometidos com a proteção dos recursos 
naturais. Temos metas de redução de 
emissões de carbono, consumo de água e 
disposição de resíduos. Contribuimos para o 
reflorestamento de uma área de 70 mil m² na 
região de Jacarepaguá.

Zeramos os resíduos enviados a aterros 
sanitários e reutilizamos 21,6 milhões de litros 
de água na GSK.

Porque fazemos isso


