
Ações da GSK BRASIL 
no combate à COVID-19
Estamos usando nossa ciência, tecnologia e recursos para mitigar os efeitos da pandemia no país e no mundo. 
No Brasil, reforçamos nosso compromisso focando no bem-estar dos funcionários, continuidade do negócio e 
contribuição à sociedade.

Nosso objetivo é trabalhar em parceria através de uma abordagem global, 
garantindo acesso e nos preparando para futuras pandemias.

Funcionários Continuidade do Negócio

• Comitê de crise para monitoramento constante
do cenário;

• 100% dos colaboradores administrativos em home
office durante 2020. Atualmente, modelo híbrido com
40% do efetivo presencialmente;

• Adaptação dos sites e reforço das medidas de
prevenção;

• Aferição diária de temperatura nos escritórios
e fábrica;

• Ampla comunicação interna e visual, com sinalização
de ambientes e salas;

• Disponibilização de máscaras reutilizáveis
para funcionários;

• Programa de webinars sobre saúde mental;

• Departamento de Saúde Ocupacional com
acompanhamento de todos os casos de
Covid-19 suspeitos e confirmados.

• Manutenção do abastecimento de nossos
medicamentos, vacinas e produtos, essenciais
à população brasileira;

• Racionalização dos processos de importação
e distribuição;

• Capacitação e treinamento da Força de Vendas,
durante o período de lockdown;

• Antecipação de pagamentos
a 71 micro fornecedores.

Doação de:

• 10 mil itens de higiene e limpeza para
unidades de saúde do Rio de Janeiro;

• 60 mil unidades de álcool em gel para
Fiocruz, beneficiando 6 mil famílias de
comunidades carentes;

• 20 mil multivitamínicos Centrum para
3.500 profissionais de saúde.

Soluções para combater 
a Covid-19 globalmente

• Parcerias científicas para desenvolver um amplo
portfólio de soluções preventivas e terapêuticas
contra a Covid-19;

• Disponibilização da nossa plataforma de
adjuvantes pandêmica para desenvolver vacinas
candidadas em parceria com as empresas Sanofi,
Medicago e SK Bioscience;

• Colaboração com a CureVac para desenvolver a
segunda geração de vacinas capaz de combater as
variantes do vírus, utilizando RNA mensageiro
(mRNA);

• Colaboração com a COVAX para garantir acesso
de países mais pobres às vacinas;

• Produção de 1 bilhão de doses de vacinas nas
unidades da GSK em UK, EUA, Canadá e Europa
em 2021;

• Parceria com a VIR Biotechnology para identificar
e acelerar novos anticorpos antivirais que podem
ser usados como opções terapêuticas ou
preventivas;

• Testes com anticorpo monoclonal da GSK para
tratamento de pacientes hospitalizados com
complicações pulmonares graves relacionadas
à Covid-19.

Apoio à Sociedade


