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Em novo momento, GSK fortalece sua presença
para impactar a saúde no Brasil e no mundo
O FUTURO DEPENDE
DA CIÊNCIA

A GSK une ciência,
tecnologia e talento para
vencer as doenças

Sede da GSK no Brasil

Além de auxiliar na democratização do acesso às
vacinas e fomentar a discussão sobre a imunização adulta, a GSK lançou
recentemente uma vacina contra o herpes zoster.
Estima-se que 1 em cada
3 adultos desenvolverá a
doença em algum momento da vida 2 .

A luta contra o HIV é
outro pilar importante da
companhia, que é responsável por fornecer a primeira
linha de tratamento contra
o vírus, disponível gratuitamente no Sistema Único
de Saúde (SUS).
— Ma is da metade
dos brasileiros v ivendo com HIV, cerca de

450 mil pessoas, é tratada com medicamentos
da GSK. É um orgulho
para nós poder transformar a qualidade de
vida de tantas pessoas —
ressalta Andre.
Referência e líder na área
respiratória há mais de 50
anos, a GSK conta com um
portfólio completo para
doenças como asma, asma
grave, bronquite e rinite.
O ano de 2022 também
marca a ampliação dos esforços da companhia para
disponibilizar novos tratamentos para os cânceres
ginecológicos — ovário e
endométrio — no Brasil
e no mundo. O portfólio
busca oferecer benefícios
verdadeiramente transformacionais para as pessoas
que vivem com câncer.

ÃO

s mudanças sempre
estiveram no DNA da
multinacional britânica
GSK, seja com a finalidade
de transformar a vida dos
pacientes, aprimorando
constantemente o seu portfólio, seja para investir em
ciência e tecnologia com o
intuito de tornar a saúde
mais acessível. Em novo
momento, a GSK reafirma esse posicionamento,
mas agora como uma biofarmacêutica referência
em vacinas e medicamentos em quatro áreas terapêuticas: doenças infecciosas, HIV, oncologia e
imunologia/respiratória.
— Muito mais do que comercializar medicamentos,
somos provedores de soluções inovadoras em saúde
e, para tanto, temos uma
estratégia robusta que associa o investimento constante em pesquisa e ciência
à contribuição em políticas
públicas para ampliar o
acesso às terapias disponíveis no mercado — comenta
Andre Vivan, presidente da
GSK Brasil.
Um exemplo desse tipo
de ação é a colaboração de
mais de 30 anos com o governo federal. A GSK é uma
das principais parceiras
do Programa Nacional de
Imunizações (PNI), contribuindo na prevenção de
11 das 19 doenças incluídas
no Programa.
O portfólio de vacinas da
GSK é composto por mais
de 20 imunizantes, que protegem contra doenças como
gripe, pneumonia, caxumba, sarampo, hepatite, meningite, rubéola, difteria,
tétano e rotavírus.
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A biofarmacêutica consolida-se nas áreas de vacinas, HIV, oncologia e imunologia
respiratória, associando ciência, tecnologia e talento para vencer doenças
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“Temos uma
estratégia robusta
que associa o
investimento
constante em
pesquisa e ciência
à contribuição em
políticas públicas
para ampliar
o acesso às
terapias disponíveis
no mercado”
ANDRE VIVAN
PRESIDENTE DA GSK BRASIL

Para impactar positivamente a saúde, o investimento na
melhoria contínua da ciência integra o compromisso
da GSK.
— Para suprirmos as áreas
terapêuticas mencionadas
e proporcionar o que há de
mais novo e eficaz em saúde, atuamos intensamente
na área de pesquisa, compartilhamento de conhecimento e tecnologia —
reitera Vivan.
Há mais de dez anos, a GSK
comemora os bons resultados
do Trust in Science, uma iniciativa público-privada que
financia a pesquisa básica em
países da América Latina. O
objetivo do programa é contribuir para a formação de
uma geração de doutores e
pós-doutores de alta capacidade e na construção sustentável da pesquisa nessa região.
Além de 14 projetos, a iniciativa proporcionou a publicação
de 75 artigos científicos.
A GSK ainda se diferencia
no mercado com uma estratégia global de saúde coletiva: será investido £ 1 bilhão,
dedicado às doenças infecciosas, entre elas tuberculose, malária, HIV, e também
à resistência antibacteriana,
nos próximos dez anos.
— Sem a ciência e o empenho de pesquisadores,
a medicina não estaria em
processo tão avançado, e é
papel da indústria incentivar
e participar dessa cadeia de
produção de conhecimento.
Há lançamentos de terapias
constantemente, e o paciente tem direito a tratamentos
inovadores — af irma
o presidente.

Meta é mudar a vida de 2,5 bilhões de pessoas em 10 anos
S

er uma das empresas que
mais crescem no varejo
farmacêutico no país é um
feito num cenário econômico
delicado, mas não para a GSK,
que cresceu 30% este ano1.
— Contamos com um time
empenhado em sua missão
de contribuir para a saúde e

qualidade de vida da população, e isso faz toda a diferença
— afirma Andre Vivan, que
assumiu a presidência da biofarmacêutica em 2021.
Há mais de 110 anos
no Brasil, a GSK passou por uma reformulação global de marca, que

evidencia a inovação e o futuro
da companhia.
— O novo momento traduz a estratégia da empresa,
sempre com foco no bemestar dos pacientes, para
proteger e tratar cada vez
mais pessoas. Em dez anos,
a expectativa da GSK é de

impactar 2,5 bilhões de pessoas no mundo, incluindo o
Brasil, hoje uma das principais operações da multinacional. Vivan explica que a
construção dessa GSK biofarmacêutica já se reflete em
inúmeras ações, incluindo reorganização comercial, além

de intensa transformação
digital com programas de estímulo ao open innovation e
ao intraempreendedorismo,
entre outras novidades.
A GSK fortalece sua posição investindo cada vez
mais no país, não só na frente de pesquisa e de novos

investimentos em terapias,
mas também em seu capital
intelectual, os colaboradores. Assim, a companhia segue atingindo o objetivo de
entregar performance com
o propósito de unir ciência,
tecnologia e talento para
vencer as doenças.

Multinacional valoriza talento e respeito à diversidade
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esmo antes do boom
de ESG nas empresas,
a GSK já promovia ações
sociais, de sustentabilidade, sem perder o foco na
governança. Na esfera ambiental, o principal objetivo
da companhia é devolver ao
ambiente mais do que tira
— com impacto zero no
clima e impacto positivo
na natureza, atuando em
consonância com os principais ODS (Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, da ONU).
Em 2021, a farmacêutica
inaugurou uma usina fotovoltaica em sua fábrica, em
Jacarepaguá, na Zona Oeste
do Rio, cuja estimativa é

reduzir 5% do consumo de
energia elétrica e 54 toneladas de emissão de CO2 por
ano, em uma primeira fase
do projeto. A empresa também ultrapassou sua meta
de beneficiamento de resíduos no Brasil. Atualmente,
95% dos resíduos são bene-

ficiados com reciclagem,
compostagem e aproveitamento energético.
Ações de inclusão e diversidade, que geram maior
competitividade e um ambiente engajador, também
fazem parte das metas.
A empresa praticamente

igualou o número de homens e mulheres em cargos de liderança, além de
promover um ambiente
estimulante e capacitar
os colaboradores para que
cresçam na organização.
— Entre os pilares da
GSK está a promoção da
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diversidade. Chegar a esses
números reforça a nossa
vontade de continuar estimulando e ampliando a presença das mulheres também
em posições de liderança —
afirmou Andre Vivan.
A companhia apoia grupos de afinidades para
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de doses de vacinas e medicamentos GSK são disponibilizados por ano no país3.
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fomentar discussões sobre
etarismo, pessoas com deficiência, diversidade multirracial, temas relacionados
à comunidade LGBTQIA+,
entre outros.
Com o #BemGSK, identidade de Responsabilidade Social
Corporativa, a companhia
atua em três eixos de desenvolvimento social: geração
de renda, saúde e voluntariado. Entre as iniciativas está
o projeto Atitude Positiva —
programa que, há mais de 15
anos, utiliza a arte como instrumento de transformação
social, debatendo temas como bullying, gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis.
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