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A imagem que ilustra a capa deste Relatório de Sustentabilidade – o 
origami do Tsuru – representa o desejo de saúde, felicidade e boa sor-
te. Tsuru é um pássaro considerado sagrado, símbolo da longevidade, 
pois acredita-se que a ave vivia por mil anos. 

Ele inspirou muitas lendas, entre elas, uma envolvendo a pequena 
Sadako Sasaki, que, com apenas dois anos, presenciou o lançamento 
da bomba atômica sobre Hiroshima. Ela não se feriu e levou uma vida 
normal, mas, após alguns anos, foi diagnosticada com leucemia. Sua 
melhor amiga, Chizuko, foi visitá-la levando papéis de origami e con-
tou sobre a lenda dos mil Tsurus: se uma pessoa dobrasse mil aves de 
papel, teria um desejo atendido. Sadako cultivou a esperança de que 
os deuses lhe concederiam a cura e, então, passou a fazer os origamis 
com a ajuda de sua família e amigos que iam visitá-la no hospital. Ela 
morreu antes de completar os mil Tsurus.

A escolha da Takeda pelo Tsuru se dá pelo signifi cado e mensagem de 
esperança e paz, além de reforçar a missão da empresa de promover 
uma saúde melhor e um futuro mais brilhante para as pessoas em 
todo o mundo.

LENDA DOS MIL TSURUS

R. do Estilo Barroco, 721 - Santo Amaro 
04709-011 - São Paulo/SP

Av. das Nações Unidas, 14171 - 5º e 8º andares
Torre Ebony - Morumbi
04794-000 - São Paulo/SP

www.takeda.com/pt-br/
linkedin.com/company/takeda-pharmaceuticals/ 
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Sempre que você encontrar esse ícone nas páginas desse 
relatório, significa que preparamos um link para você clicar.
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Este relatório foi guiado pelas diretrizes de RSC (Res-
ponsabilidade Social Corporativa) da Takeda, reunin-
do as principais iniciativas da companhia executadas 
durante o ano fiscal de 2018, que contempla os meses 
de abril de 2018 a março de 2019.

A Missão, Visão 2025 e compromissos da Takeda estão 
nas páginas a seguir, bem como sua trajetória ao longo 
desses 238 anos de atuação global.

O relatório apresenta as linhas de produtos e renova-
ção do portfólio, presença no mercado, planta pro-
dutiva, números do setor e as ações da Takeda para 
a promoção de uma saúde melhor, com inovação em 
medicamentos e foco nos pacientes. 

Também figuram neste documento os públicos de 
relacionamento da companhia, com o mapa de stake-
holders, ações para o terceiro setor e iniciativas para 

os colaboradores, que vão desde planos de carreira a 
treinamentos e subsídios para estudos.

O trabalho contínuo de boas práticas de Recursos Hu-
manos tem sido reconhecido por importantes premia-
ções nacionais.

A Takeda acredita que o investimento em pessoas, com 
valores sólidos e consistentes, é o primeiro passo para 
o crescimento sustentável.

Em Governança, saiba mais sobre o Código de Ética e 
as políticas de transparência e conduta, que norteiam 
o dia a dia da empresa.

Na área de Meio Ambiente, o destaque é para o com-
promisso da Takeda com a gestão ambiental e os re-
sultados dos esforços na promoção de uma operação 
sustentável.

SOBRE O RELATÓRIO
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É com imensa satisfação que publicamos, pela primeira vez no 
Brasil, o Relatório de Sustentabilidade 2019| Base Ano Fiscal 
2018 (abril de 2018 a março de 2019).

Neste documento, reunimos diversas informações sobre a com-
panhia para compartilhar com os nossos públicos de relaciona-
mento e demonstrar como nossa atuação – baseada em nossos 
valores de Integridade, Justiça, Honestidade e Perseverança – 
defi ne quem somos.

Os pacientes estão no centro de tudo o que fazemos e, por 
isso, trabalhamos para gerar valor para a sociedade. Por meio 
da nossa área de Responsabilidade Social Corporativa, que 
estabelece condições necessárias para a nossa sustentabilida-
de organizacional, refl etimos nossa missão de promover uma 
saúde melhor e um futuro mais brilhante para as pessoas em 
todo o mundo.

Impulsionamos nossa abordagem centrada no paciente, com 
o compromisso em oferecer inovação com foco nas áreas tera-

pêuticas de Pesquisa & Desenvolvimento: oncologia, gastroente-
rologia, neurociência, doenças raras, terapias derivadas do plas-
ma e vacinas. Acreditamos que garantir a promoção da saúde é 
papel de todos nós e, na Takeda, este é um direcionamento que 
deve permear o cotidiano de todas as equipes da companhia.

O ano fi scal de 2018 foi muito importante para a Takeda, que 
manteve seu ritmo de crescimento e trabalhou globalmente 
para ampliar o acesso a medicamentos e terapias inovadoras.

A empresa deu passos signifi cativos em janeiro de 2019, com 
destaque para a concretização da aquisição da Shire.

Os objetivos foram desafi adores e, com o alto nível de compro-
metimento de nossa equipe, conquistamos importantes resulta-
dos. Nas páginas a seguir, listamos alguns dos nossos principais 
projetos que visam impulsionar esse desenvolvimento.

Boa leitura!

MENSAGEM DA 
PRESIDENTE 

Os pacientes estão no centro de 
tudo o que fazemos. Trabalhamos 

para gerar valor para a sociedade, 
com a missão de promover uma saú-
de melhor e um futuro mais brilhante 
para as pessoas em todo o mundo

Renata Campos
Presidente da Takeda no Brasil
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DESTAQUES

238 anos
de existência

       É a farmacêutica que mais cresceu 

nos últimos 12 meses entre as

10 maiores no Brasil
(No mercado retail)

Atuação em mais de 80 países

2 vezes consecutivas como uma 
das Melhores Empresas para Mulher 

Trabalhar GPTW (2017 - 2018)

5 vezes como a melhor empresa para se 
trabalhar pelo GPTW e pelo GPTW Saúde

(2014 - 2018)

Mais de 30 mil colaboradores,
sendo 1,4 mil no Brasil

50% de mulheres em posição de liderança

43% de mulheres no Comitê Executivo

A número 1 no prêmio Valor Carreira, na 
categoria de 1001 a 1500 funcionários (2018)

1º lugar no ranking das Melhores 
Empresas para se Trabalhar da Você SA,

no ramo das farmacêuticas brasileiras 

Mais de 3 mil
contatos mensais 

realizados pela área 
de SAC da Takeda

7.674 pacientes ativos nos Programas 
de Suporte ao Paciente (PSP) e 39 nos 
Programas de Apoio ao Paciente (PAP)

98,8% de índice de participação 
dos colaboradores nos treinamentos 

de ética e compliance

Mais de 43 mil vidas impactadas pelos 
projetos de doação/ voluntariado

 do Reclame Aqui 
(2019) em reconhecimento à excelência na 

condução das manifestações dos pacientes no 
SAC

Mais de 33 mil vidas impactadas 
diretamente pelos projetos de 

Responsabilidade Social Corporativa

2.309 participações de 
colaboradores em ações 

de voluntariado

7anos consecutivos reconhecida como uma
empresa Top Employer, por excelência nas 

práticas de RH (2013 a 2019)

1

3

2

10 anos de adesão ao Pacto
Global da Organização das 

Nações Unidas (ONU)
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2 65 7 1413 15 17 19 20 Dados Internos Takeda Brasil

FONTE:

Love Mondays (2016 a 2019)

8 Top Employer (2013 a 2019)

3

4 10

 IQVIA/PMB (Set19 MAT)

Você SA (2018)

Valor Carreira (2018)

4 vezes eleita em 1º lugar no ramo
farmacêutico pelo ranking Love Mondays

(2016 a 2019) 9
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MODELO DE NEGÓCIOS DA TAKEDA

VISÃO 2025

Servimos às necessidades de nossos pa-
cientes, onde quer que eles estejam. 

Ganhamos a confi ança da sociedade e de 
nossos clientes praticando o Takedaísmo 
(Integridade, Justiça, Honestidade e Perse-
verança).

Somos reconhecidos como best-in-class
(melhor da categoria) por nossa agilidade 
e inovação. Isso nos permite continuar 
sempre desenvolvendo novos produtos e 
manter nosso crescimento ano após ano.

Como a empresa aspira se 
tornar até 2025

PARA NOSSO FUTURO

Capital Social e de 
Relacionamento

Ativos da empresa

Como uma empresa farmacêutica global, focada no paciente, orientada para a inovação e com 
238 anos de história, a Takeda se esforça para criar valor sustentável. A companhia tem como 
missão promover uma saúde melhor e um futuro mais brilhante para as pessoas em todo o
mundo, por meio da liderança em inovação de medicamentos.

Takedaísmo e nossas prioridades

Negócios baseados em nossa fi losofi a corporativa

Capital Humano

Capital Intelectual

Capital Manufaturado

Capital Natural

Capital Financeiro
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PRIORIDADES TAKEDA
De acordo com o seu Código de Conduta, a Takeda age e toma decisões 

focando em suas quatro prioridades, na seguinte ordem:

PACIENTES

REPUTAÇÃO NEGÓCIOS

CONFIANÇA
Colocamos a saúde, o bem-estar e a segurança 
de nossos pacientes em primeiro lugar

Respeitamos os pacientes e protegemos sua 
privacidade 

Mantemos relacionamentos apropriados e justos 
com organizações de pacientes 

Fornecemos informações objetivas e precisas a 
respeito dos nossos produtos e das doenças que 
eles tratam ou previnem 

Respeitamos os relacionamentos entre pacientes 
e seus profissionais de saúde

Somos objetivos e transparentes quando
interagimos com profissionais de saúde 

Dedicamo-nos para alcançar os padrões mais 
elevados de integridade em nossas atividades
de pesquisa 

Somos honestos e justos quando interagimos 
com partes interessadas externas

Evitamos ações que possam entrar em
conflito com os interesses da empresa 

Buscamos ter um impacto positivo nas
comunidades em que atuamos

Tratamos as propriedades e as informações da 
empresa com o devido cuidado e as utilizamos 
somente para os objetivos pretendidos

Conduzimos nossos negócios com integridade 

Agimos com responsabilidade nas comunicações 
sobre os negócios da Takeda

Criamos um ambiente de trabalho diversificado, 
inclusivo, seguro, aberto e colaborativo, no qual os 
colaboradores podem contribuir, atuar e crescer 
como indivíduos 

Respeitamos e protegemos a propriedade e as 
informações dos outros 

Incentivamos conversas honestas, assim como a 
diversidade de pensamentos e opiniões 

Manifestamo-nos a favor da integridade

Desenvolver 
o NEGÓCIO

Colocar o
PACIENTE
no centro

Reforçar a 
REPUTAÇÃO 
da empresa

Construir
CONFIANÇA 
com a sociedade

https://www.takeda.com/siteassets/pt-br/home/who-we-are/eticacompliance/codigo-de-conduta_versao-externa2.pdf
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1781

1871

Chobei Takeda 
estabelece seu comércio 
de medicamentos 
tradicionais japoneses 
e chineses em 
Doshomachi, Osaka, o 
centro de comércio de 
medicamentos no Japão

Aquisição da Millennium
Pharmaceuticals promove 
inovação em oncologia

Produção 
farmacêutica 
tem início na
fábrica da 
Takeda em 
Osaka, no Japão

Takeda se torna 
pioneira na importação 
de medicamentos 
ocidentais

Takeda adere ao Pacto 
Global das Nações Unidas 
e aprofunda as suas 
atividades de RSC

1960

Takeda Science 
Foundation é criada 

com o objetivo de 
encorajar tecnologias 

promissoras em 
pesquisas e ciência 

em campos relevantes

Takeda adere ao 
Programa LEAD, 
para implementar 
e disseminar os 10 
princípios do Pacto 
Global relacionados 
com áreas, como direitos 
humanos, normas de 
trabalho, meio ambiente 
e luta contra a corrupção

Aquisição da 
Nycomed expande

a presença global da 
Takeda para mais 

de 70 países em
todo o mundo

Takeda direciona P&D 
para posicionamento na 
vanguarda da inovação

Lançamento global da 
Visão 2025 da Takeda

1914

1933

Início das atividades de pesquisa 
e desenvolvimento de alguns 

medicamentos e de exportação 
para os EUA, Rússia e China

1940 

1963 

Estabelecidos os 
princípios Nori, base do 

Takedaísmo, no qual 
se acredita que as 

pessoas são a chave 
para o sucesso de

 uma companhia

Aberto o Jardim de 
Conservação de Plantas 

Medicinais da Takeda

Takeda, Universidade de 
Kyoto e CiRA (Center for

iPS Cell Research and 
Application) se unem

formando a T-CiRA, uma 
joint venture pensada

para avançar o futuro da 
medicina regenerativa

Criada a 
Shoshisha 
Foundation 
para apoiar
estudantes 
talentosos e 
meritórios, 
mas com
necessidades 
financeiras

Iniciativa da Takeda apoia 
a formação de profissionais 
da saúde na África Aquisição Global da 

Shire Pharmaceuticals
pela Takeda

1895

   LINHA DO TEMPO
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pela Takeda

   LINHA DO TEMPO
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Mapa Estratégico
Diretriz de Responsabilidade 

Social Corporativa (RSC)

PERFIL DA TAKEDA

O Mapa Estratégico da Takeda Brasil é uma repre-
sentação gráfica do plano da Takeda, que evidencia 
os desafios que a organização terá que superar para 
concretizar sua missão e visão de futuro.

Esse Mapa está estruturado em 4 dimensões:

Durante o ano fiscal 2018, foram selecionados 10 pro-
jetos estratégicos que serão implementados até o final 
do ano fiscal 2019 (Abril de 2019 e Março de 2020).

Reconhecendo que as empresas fazem parte da socie-
dade, a Takeda realiza atividades com uma abordagem 
holística para não apenas criar, mas também sustentar 
o valor corporativo.

Para a Takeda, a Diretriz de Responsabilidade Social 
Corporativa está enraizada em colocar o paciente no 
centro e operar uma empresa farmacêutica que cria 
produtos excelentes. Além disso, a empresa se esforça 
para manter e melhorar atividades sólidas, enquanto se 
envolve em atividades para promover uma sociedade 
sustentável.

Ao criar valor sustentável por meio da responsabilidade
social corporativa, a Takeda constrói confiança com a 
sociedade, reforça sua reputação e desenvolve ain-
da mais os negócios farmacêuticos. Ao conduzir suas 
atividades, a empresa refere-se a diretrizes interna-
cionalmente reconhecidas, como os dez princípios do 
Pacto Global das Nações Unidas e metas internacionais 
de longo prazo, como os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável.

No Brasil, a Responsabilidade Social Corporativa está 
fundamentada em melhorar o acesso à saúde, concen-
trando-se em áreas geográficas e terapêuticas onde as 
necessidades médicas não atendidas são maiores, e 
em fornecer apoio à prevenção de doenças em países 
em desenvolvimento, contribuindo para a saúde das 
comunidades.

Os produtos da Takeda são comercializados em mais de 100 países em todo o mundo. 
As Áreas Terapêuticas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) foco da companhia são:

A empresa investe em tecnologia de ponta e possui instalações globais para avançar com um portfólio 
que cria valor significativo para populações em áreas de grandes necessidades médicas não atendidas.

Linha de produtos

FINANCEIRA

CLIENTES

PROCESSOS

PESSOAS
Assegurar que sejam a base 
do negócio da empresa

Prover excelência e agilidade em 
tudo o que a empresa faz

Garantir que o paciente esteja no 
centro e que os clientes vejam a 
companhia como um empresa 
“best-in-class”

Gerar resultados sólidos, contribuin-
do para um negócio sustentável



13

TIME EXECUTIVO 
DA TAKEDA BRASIL 

Renata Campos
Presidente Takeda Brasil

Fabio Salata
Diretor Executivo da BU 
de Hematologia

Igor Gomes
Diretor Executivo de
Business Operations
e de Acesso ao Mercado & 
Serviços ao Paciente (interino)

Joni Jorge
Diretor Executivo
de Finanças

Daniel Guedes
Diretor Executivo
da BU OTC

Ana Paula Neves
Diretora Executiva de
Ética & Compliance

Fabiano Ozório
Diretor Executivo
de Vendas

Veronika Falconer
Diretora Executiva de 
Recursos Humanos

Flavio Perotti
Diretor Executivo
da BU Vacinas

Danielle Leão
Diretora Executiva da BU 
de Doenças Raras

Ana Paula Salama
Diretora Executiva
Jurídico Brasil

Renata Pires
Diretora Executiva de 
Assuntos Regulatórios

Eduardo Almeida
Diretor Executivo
da BU de Oncologia

Abner Lobão
Diretor Executivo
de Medical Affairs

Rodrigo Rodriguez
Diretor Executivo da BU
de Gastroenterologia e
da BU de Neurociências & 
Medicina Geral (Interino)
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A inovação é o coração da área de Pesquisa & De-
senvolvimento. A Takeda tem como objetivo desen-
volver medicamentos altamente inovadores que 
fazem a diferença na vida das pessoas, avançando 
em novas opções de tratamento.

Por meio de seu sistema colaborativo de P&D, a 
empresa é capaz de oferecer um portfólio robusto e 
diversificado para diferentes modalidades. 

Os colaboradores também abraçam o compromis-
so de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, 
trabalhando com parceiros na área da saúde em 
aproximadamente 80 países e regiões.

No Brasil, mais de 3 mil pacientes participaram de 
estudos clínicos no país, no ano fiscal de 2018.

O Brasil está entre as cinco principais operações 
da Takeda no mundo e faz parte da Unidade de 
Negócios de Mercados Emergentes e Crescimen-
to (Growth & Emerging Markets - GEM) da Take-
da, sendo gerenciado de maneira independente, 
assim como a China e a Rússia, considerando a 
sua escala de oportunidades, o que exige foco 
total e dedicação para conduzir o crescimento 
sustentável.

A operação local é liderada por Renata Campos, 
com reporte direto a Ricardo Marek, presidente 
da Unidade de Negócios GEM - Growth & Emer-
ging Markets.

No mercado retail, a Takeda é a farmacêutica que 
mais cresceu nos últimos 12 meses entre as 10 
maiores no Brasil.

Sistema de P&D

PRESENÇA NO MERCADO BRASILEIRO

2 ESCRITÓRIOS ADMINISTRATIVOS
EM SÃO PAULO/SP

2 ARMAZÉNS:
ITAPEVI/SP E ITAJAÍ/SC

LABORATÓRIO DE CONTROLE
DE QUALIDADE EM SÃO PAULO/SP

FÁBRICA
JAGUARIÚNA/SP
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A Takeda organiza a pesquisa BIC – Best In Class – para 
avaliar como a companhia é percebida por seus clientes e 
trabalhar para oferecer excelência no Serviço de Atendi-
mento ao Cliente. 

A empresa acredita que, se atende bem aos seus clientes 
e se tem uma estratégia abrangente, consequentemente o 
paciente será o principal benefi ciado.

No ano fi scal 2018, a empresa apresentou melhora em todos os pilares do BIC, 
nas perguntas listadas acima, com aumento de 13 pontos percentuais versus o 
ano anterior, fi gurando entre as três maiores empresas farmacêuticas no país.

PESQUISA BEST IN CLASS - (BIC)

Ser percebida como a 
MELHOR DA SUA CLASSE

pelos Clientes

Melhorar a Reputação e
FORTALECER A PERFORMANCE

Financeira

OBJETIVO RESULTADO

A Takeda tem compromisso visível com as 
classes terapêuticas?

A Takeda garante o máximo de acesso ao 
tratamento para os pacientes?

A Takeda entende as necessidades dos  
clientes e provê soluções customizadas?

A Takeda mantém relacionamentos de 
longo prazo?

Para a pesquisa BIC – Clientes, a companhia utiliza quatro perguntas-chave:

4

3

2

1
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Código de Conduta Canal de denúncia 

MonitoramentoSemana de Ética & Compliance

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA 

O Código de Conduta Global da Takeda fornece a 
todos os colaboradores uma estrutura para alcançar 
os padrões mais elevados de comportamento ético, ao 
estabelecer princípios que devem ser seguidos todos os 
dias. O documento também ajuda o time a preservar a 
integridade que está enraizada na história da compa-
nhia, sustentando o Takedaísmo e os pilares: Paciente, 
Confiança, Reputação e Negócios.

O canal de denúncia foi lançado em 2013 para a forma-
lização de relatos feitos por colaboradores e terceiros 
sobre a violação de princípios do Código de Conduta e, 
também, políticas e procedimentos aplicáveis. O fun-
cionamento se dá por telefone (em português, 24 horas 
por dia, 7 dias por semana) e pelo portal (em português, 
24 horas por dia, 7 dias por semana), disponível na 
Intranet da Takeda e no site.

Anualmente, a Takeda analisa um grupo de atividades 
percebidas como de alto risco para confirmar se estão 
sendo feitas de acordo com o estabelecido nos proce-
dimentos internos. A empresa faz o monitoramento a 
cada trimestre e os resultados são compartilhados com 
as áreas envolvidas e com a liderança, a fim de realizar 
a correção e evitar recorrência. A cada ano fiscal, o time 
realiza os ajustes e medidas necessárias para avaliar 
quais devem ser mantidas ou incluídas nesta análise.

Além dos treinamentos periódicos, a empresa promove 
a Semana de Ética & Compliance, com atividades lúdicas 
para reforçar conceitos relacionados ao tema.
Também são desenvolvidas atividades online para en-
gajar a força de vendas. Foram realizadas três edições 
da Semana de E&C e uma de Jogos de E&C (online, com 
participação de todos os países da América Latina).

394 participantes da
última edição da Semana 

de E&C, sendo 332 nas 
atividades online e 62 nas 

presenciais. 
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COMPROMISSOS

Pacto Global ONU Relacionamento com associações de classe 
(Códigos de Conduta do setor) 

Em março de 2019, a Takeda completou 10 anos de 
adesão ao Pacto Global da Organização das Nações 
Unidas (ONU), porta-voz ofi cial dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) para o setor privado. 

O Pacto Global é uma chamada para as empresas 
alinharem suas estratégias e operações e desenvolve-
rem ações que contribuam para o enfrentamento dos 
desafi os da sociedade. 

As empresas integrantes assumem a responsabilidade 
de contribuir para o alcance da agenda global de sus-
tentabilidade.

A Takeda está em conformidade com os Códigos de 
Conduta da INTERFARMA (Associação da Indústria Far-
macêutica de Pesquisa), da ABIMIP (Associação Brasilei-
ra da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição) 
e do SINDUSFARMA (Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos).

Os códigos são parte importante do Programa de 
Integridade da Takeda, cuja fi nalidade é mitigar o risco 
de corrupção e desvios éticos e balizar as práticas do 
setor, suas ações e atitudes, dentro dos mais rigorosos 
critérios éticos. Todos os colaboradores da Takeda são 
capacitados para atuar de acordo com esses Códigos de 
Conduta e tomar as decisões com base nos valores da 
empresa.

TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Os treinamentos de Ética & Compliance são em formato 
e-learning e presenciais. São 20 treinamentos online,
todos relacionados ao Código de Conduta e políticas
da empresa. Em março de 2018 (encerramento do Ano
Fiscal), o índice de participação foi de 98,8%.

Os treinamentos presenciais ocorrem principalmente 
durante a Convenção de Vendas e a Semana de Ética 
& Compliance (realizada nos escritórios da companhia), 

mas podem ser aplicados de acordo com a demanda.
Todos os comunicados referentes a novos procedimen-
tos, atualizações e lembretes são feitos por e-mail para 
os públicos aplicáveis. 

Para ações de engajamento, a Takeda usa o Yammer 
(rede social corporativa) e materiais de apoio, como a 
distribuição de cartazes afi xados pela empresa. 

Treinamento Online

Código de Conduta Política Anticorrupção

98,5% 97,8%

https://www.pactoglobal.org.br/
https://www.interfarma.org.br/codigo-de-conduta
https://abimip.org.br/texto/codigo-de-conduta-abimip
https://sindusfarma.org.br/codigo_de_etica_e_conduta_sindusfarma.pdf
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BOM AMBIENTE
DE TRABALHO

1. AQUISIÇÃO
DE TALENTOS

2. GESTÃO DA
PERFORMANCE

5. RECONHECIMENTO
E RECOMPENSA

VALORES E
COMPETÊNCIAS

MINHA
CARREIRA

3. AÇÕES DE 
TREINAMENTO

4. AÇÕES E 
DESENVOLVIMENTO

PRÁTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

A Takeda considera a carreira do 
colaborador como uma via de mão 
dupla, na qual de um lado a empre-
sa provê possibilidades/recursos e 
de outro o colaborador direciona a 
sua carreira ao buscar o desenvolvi-
mento constante e a superação.

O ciclo de gestão de pessoas e as 
práticas de RH na companhia são 
representados por meio da ima-
gem de um moinho, onde o centro 
é a carreira do colaborador que se 
desenvolve a partir do seu protago-
nismo.

Cada pá corresponde a um tema 
de gestão de pessoas dentro da 
Takeda: Aquisição de Talentos, que 
deve ser cuidadosa e alinhada às com-
petências e valores da empresa;
Gestão da Performance, que privilegie 
a contribuição diferenciada; Ações de 
Treinamento e de Desenvolvimento, 
que efetivamente apoiem a evolução 
do colaborador como profi ssional; 
Reconhecimento e Recompensa, que 
celebre as conquistas e valorize aque-
les que se destacam.

A área de Recrutamento e Seleção 
(globalmente conhecida como Talent 
Acquisition) é a porta de entrada da 
companhia.

A Takeda tem um olhar cuidadoso 
em entender ao máximo o perfi l 
do profi ssional para selecionar os 
talentos. 

O processo de gestão de perfor-
mance é fundamentado pela meto-
dologia Quality Conversations, que 
visa promover diálogo de qualidade 
permanente entre líderes e lidera-
dos, com base na relação de con-
fi ança estabelecida. 

A avaliação de performance dos 
colaboradores ocorre anualmente e 
é medida por meio dos resultados 
das metas e objetivos individuais (“O 
que fazemos”) e as competências 
demonstradas (“Como Fazemos”). 
Essas competências estão defi nidas 
no Guia de Competências Globais 
da Takeda.

A Takeda disponibiliza programas 
de desenvolvimento de carreira 
que têm como objetivo o aprendi-
zado e o aperfeiçoamento técnicos 
e comportamentais para evolução 
de carreira dos colaboradores. As 
práticas da empresa seguem a me-
todologia 70-20-10 (70% - por meio 
de experiências e vivências, 20% 
- coaching e 10% - treinamentos).
Para tanto, a Takeda oferece uma
variedade de oportunidades que
pode contemplar todos os públicos,
tais como:  job rotation, mentoring,
coaching, Matriz de Treinamento,
Universidade Takeda, Subsídio Edu-
cacional, Treinamentos Técnicos,
Treinamentos Globais, Programa
Accelerator, Academia de Liderança,
entre outros.

AQUISIÇÃO DE TALENTOS GESTÃO DA PERFORMANCE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO
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RECONHECIMENTO E RECOMPENSA

Estratégico

Expressão de Valores

Melhoria Contínua

Jubileu

Melhores Práticas

Notável Contribuição

São projetos atrelados ao mapa 
estratégico e prioridades da com-
panhia. A indicação do projeto é 
realizada pelos diretores executi-
vos. A definição de até um projeto 
vencedor por diretoria é realizada 
em conjunto pelo Comitê Executivo 
da Takeda.

Voucher de reconhecimento da 
expressão dos valores: integridade, 
justiça, honestidade, perseverança,  
paixão, inovação, transparência, 
compromisso, trabalho em equipe 
ou diversidade.

Nesse pilar, todos os colaboradores 
(CLT) e estagiários podem inscrever 
práticas de melhorias nas seguintes 
categorias: qualidade, produtos, 
inovação, higiene, segurança e meio 
ambiente. A avaliação dos proje-
tos é feita pelo Comitê executivo 
da Takeda. No último ano, foram 
premiados nove projetos que envol-
viam melhorias em relacionamentos 
comerciais, alocações de recursos e 
novos desenhos de processos.

Homenagem por tempo de casa de 
um ano e demais quinquênios.

Cada diretoria pode inscrever até 
cinco projetos que devem se encai-
xar em uma das seguintes catego-
rias: Foco no paciente, Alta eficiên-
cia, Alta performance. A escolha dos 
projetos é realizada em conjunto 
pelo grupo de executivos da Takeda. 
Foram 12 projetos premiados entre 
abril de 2018 e março de 2019.

Os colaboradores que entregaram
um resultado de alta performance e
superaram suas metas são reco-
nhecidos. Atualmente, os reconheci-
mentos são cerca de cinco por cento 
dos colaboradores da empresa.

O Canal Fale Conosco tem o objetivo de receber 
dúvidas e sugestões dos colaboradores da Takeda 
relacionados a qualquer tema da companhia. Foi 
criado para direcionar questionamentos e garantir 

retorno adequado de maneira confidencial.
O gerenciamento do canal é realizado pela área de 
Recursos Humanos, que encaminha as dúvidas e su-
gestões aos responsáveis e retorna em até 48 horas. 

Canal Fale Conosco
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Ações de Treinamento

Apoiar e orientar os novos contratados durante o seu início na 
Takeda para garantir sua integração na empresa. Para que o novo 
colaborador se integre mais rapidamente, a Takeda Brasil desen-
volve o Programa de Buddy, uma forma de acompanhamento mais 
personalizada para os novos admitidos.

Incentivar gestor e colaborador a conduzirem conversas frequen-
tes de qualidade de uma maneira mais natural e impactante. 
Realizar uma mudança de mindset processual para um modelo 
interativo e fluido, no qual colaborador e gestor estão ativamente 
engajados.

Empoderar colaboradores e gestores a serem responsáveis 
e terem um papel proativo.

Apresentar novas tendências e práticas relacionadas à liderança e 
gestão de pessoas, gestão de projetos, finanças e cadeia de valor.

Princípios de remuneração na Takeda, estrutura da empresa 
e conceitos de meritocracia.

Metodologia e conceitos atuais de gerenciamento de tempo 
e produtividade para que possam ser aplicados no dia a dia.

Desenvolver competências de comunicação com superiores 
hierárquicos, pares e clientes internos.

Expressão Global de expectativas de como os Líderes na 
Takeda devem se comportar para implementar as estratégias 
e transformações requeridas.

INTEGRAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES

OPEN THE BLACK BOX

CULTURA DE EFICIÊNCIA

PLP – PRACTICAL LEADERSHIP PROGRAM

LEADERSHIP BEHAVIOR
(PARA GERENTES SENIORES E DIRETORES)

QUALITY CONVERSATIONS

ACCOUNTABILITY

ACADEMIA DE LIDERANÇA (PARA GERENTES E DIRETORES)
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PROGRAMAS ADICIONAIS

Accelerator

Coaching

Mentoring

MBA e Idiomas

Quality
Conversations

Open the
Black Box

Practical Leadership 
Programme (PLP)

Leadership
Academy

O programa ADT (Aceleração de Talentos) visa dar 
suporte ao desenvolvimento dos profissionais que 
apresentam potencial e que estão no início de suas 
carreiras.

O objetivo é otimizar a performance e o potencial 
futuro dos colaboradores. É oferecido sob demanda 
para situações de transição de carreira e desenvolvi-
mento de potencial.

Trata-se de uma ferramenta de ação de desenvolvi-
mento de carreira e se baseia em construir e fomentar 
relacionamento de trocas profissionais.

Subsídio para pós-graduação, MBA e idiomas aos 
colaboradores que tenham no mínimo seis meses de 
empresa, necessidade para seu desenvolvimento de 
carreira e que atendam aos critérios de elegibilidade.

13 colaboradores 4 colaboradores
MBA

Idiomas

25 colaboradores

66 colaboradores

77 mentees
45 mentores

90% 91%90% 95%93%

TOTAL DE COLABORADORES ELEGÍVEIS TREINADOS

RESULTADO

ACCELERATOR
MENTORING

COACHING

SUBSÍDIO
EDUCACIONAL
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PRÊMIOS E CERTIFICAÇÕES

A Takeda acumula importantes prêmios e certifica-
ções, resultantes de boas práticas de recursos 
humanos para seus colaboradores.

Dentre as iniciativas, a empresa oferece diversos 
benefícios, como day off de aniversário do colabora-
dor e do filho até 12 anos, licença paternidade 
estendida de 20 dias corridos, subsídio de medica-
mentos, reembolso de vacinas, academia, massa-
gem, home office, compensação de horário, entre 
outros.

As premiações demonstram a atenção da Takeda 
com o bem-estar dos colaboradores, por entender 
que oferecer um ambiente estimulante, saudável e 
inclusivo contribui diretamente para o principal 
objetivo da empresa, que é colocar o paciente no 
centro de tudo.

Ao longo dessa trajetória, a companhia segue 
motivada a continuar sendo uma empresa best in 
class aos olhos de seus colaboradores e cada vez 
mais alinhada com os valores do Takedaísmo.

Foram sete selos do Top Employer, que reconhece 
a excelência nas práticas de recursos humanos das 
melhores companhias.

Quatro vezes eleita em primeiro lugar no ramo 
farmacêutico pelo ranking Love Mondays, platafor-
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ma online que reúne resenhas anônimas e espontâ-
neas de colaboradores sobre as empresas em que 
trabalham ou trabalharam.

Eleita cinco vezes entre as melhores Empresas para 
se trabalhar pelo Great Place to Work (GPTW),
organização considerada referência global para 
avaliação dos melhores ambientes de trabalho, com 
destaque entre as empresas farmacêuticas.

Premiada no ranking da Great Place to Work 
(GPTW) como Melhores Empresas para Mulher 
Trabalhar e Melhores Empresas para Trabalhar 
GPTW – Saúde por duas vezes consecutivas.

Primeiro lugar no ranking das Melhores Empresas
para se Trabalhar da Você SA, no ramo das farma-
cêuticas brasileiras (a pesquisa mensura o Índice de 
Felicidade no Trabalho). 

A número 1 no prêmio Valor Carreira, na categoria 
de 1001 a 1500 colaboradores.

Reconhecida entre as companhias com as melhores 
práticas de desenvolvimento de talentos pela 
pesquisa Fórum Mulheres na Liderança, realizada 
pela Revista Exame em conjunto com o Instituto 
Women in Leadership in Latin America (WILL) e com 
a Fundação Getúlio Vargas (FGV).
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BRASIL

Melhores Empresas
Para Trabalhar
Saúde

5ªEd.BRASIL

Melhores Empresas
Para Trabalhar
Saúde

5ªEd.

https://www.top-employers.com/pt-BR/
https://www.glassdoor.com.br/Pr%C3%AAmio/Melhores-Lugares-para-Trabalhar-Brasil-2018-LST_KQ0,43.htm#loveMondaysRedirect
https://www.glassdoor.com.br/Pr%C3%AAmio/Melhores-Lugares-para-Trabalhar-Brasil-2018-LST_KQ0,43.htm#loveMondaysRedirect
https://valorcarreira.valor.com.br/
https://gptw.com.br/ranking/melhores-empresas/
https://gptw.com.br/eventos/premiacao-saude-6a-ed/
https://gptw.com.br/eventos/gptw-mulher-2019/
https://exame.abril.com.br/revista-exame/mulheres-no-topo-2/
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Pacientes ativos nos 
Programas de Suporte 

e Apoio ao Paciente

ACESSO À SAÚDE

Os Programas de Suporte e Apoio ao Paciente da Takeda são dedicados a 
oferecer uma gama de serviços para pacientes, cuidadores e suas famílias. 
Eles são criados e conduzidos pela Takeda por meio de um processo ex-
clusivo de suporte para que os pacientes possam ter suporte ao longo de 
suas jornadas. Atualmente, 7.713 pacientes estão ativos nos oito progra-
mas.

Esses programas são a representação efetiva do compromisso da empresa 
com o paciente no centro de tudo o que faz.

Acesso à Saúde é mais do que uma área na Takeda. Esse é um direcionamento que deve permear o cotidiano de 
todas as equipes da companhia. Como uma empresa farmacêutica que tem o paciente no centro de tudo que faz, 
o tema torna-se peça fundamental.

A Takeda desenvolve diversos projetos para alcançar esse objetivo, como os Programas de Suporte ao Paciente 
e o Programa de Apoio ao Paciente. Também realiza importantes eventos para debater assuntos relacionados e 
prover informações aos pacientes. 

7.713

A Takeda realiza estudos sobre a jornada do paciente com o objetivo de com-
preender o que ele vivencia durante cada etapa do seu tratamento.

Utilizando os mapas de jornada do paciente como guias, a Takeda pensa em
soluções para acolher necessidades não atendidas de pacientes em todo o país.

Durante o FY 18, a Takeda desenvolveu cerca de 10 estudos, envolvendo mais 
de 2.500 pacientes e 800 médicos.

Estudos de Jornada do Paciente

Primeiros
Sintomas

Diagnóstico

Tratamento

PROGRAMAS DE SUPORTE E APOIO AO PACIENTE
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Em parceria com o Estúdio Folha, a Takeda promoveu a 2ª Jornada pela 
Saúde – “A Blueprint for Success – Brasil Summit”, com o objetivo de unir os 
atores-chave do setor em torno de uma agenda comum para que as solu-
ções de acesso à saúde cheguem até o paciente.

Na ocasião, a Takeda encomendou uma pesquisa inédita, realizada pelo 
Ibope Inteligência e pela IQVIA com mais de 1.500 pessoas, sobre as prin-
cipais dificuldades relatadas por pacientes dos sistemas público e privado 
para ter acesso a tratamentos e medicamentos.

A pesquisa apontou que um dos principais gargalos do setor é o acesso à 
prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento. 

Considerando dados totais 
dos usuários do SUS e do sis-
tema suplementar de saúde:

Um dos momentos mais marcan-
tes da 2ª Jornada pela Saúde – “A 
Blueprint for Success – Brasil Sum-
mit” foi a mesa de Pacientes, com 
exemplos inspiradores de pessoas 
que aprenderam a lidar com suas 
doenças crônicas e hoje ajudam 
outros pacientes, disseminando 
informações.

As dificuldades na obtenção de 
diagnóstico e o acesso à informação 
e ao tratamento também foram os 
principais entraves relatados pelos 
quatro convidados.

Todos eles foram unânimes ao afir-
mar qual é a maior necessidade do 
paciente: atenção integral.

dos entrevistados se 
dizem satisfeitos com 
o sistema de saúde;

é o número de consultas 
realizadas pelos entre-
vistados no último ano;

semanas é o tempo mé-
dio entre agendamento 
e consulta;

anos é a média de tem-
po do último check-up 
realizado.

minutos é a duração 
média das consultas;

Mesa de pacientes 

19%

6,7

6,4

3,5
17

21/10/2018 Folha Impressa - Acervo

https://acervo.folha.com.br/digital/issuePrint.do?key=p-6102942&issueId=48495 1/1

JORNADA PELA SAÚDE - A BLUEPRINT FOR SUCCESS

http://estudio.folha.uol.com.br/jornadapelasaude/2018/10/1983576-o-paciente-no-centro-de-tudo.shtml
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PÚBLICOS DE RELACIONAMENTO

O papel dos pacientes e das organizações que os representam tem se tornado cada 
vez mais relevante para a sociedade brasileira.

Dar voz a esse público, conhecer suas necessidades, desejos e opiniões, para pro-
porcionar uma saúde melhor e um futuro mais brilhante aos pacientes em todo o 
mundo, são vetores que mobilizam a Takeda.

A empresa preza pela qualidade e segurança de seus produtos, gerando impacto 
positivo na sociedade por meio do fornecimento de medicamentos inovadores, que 
contribuem para aumentar a expectativa e a qualidade de vida da população.

PACIENTES

Pacientes

Colaboradores

Agências
Reguladoras

Hospitais

Comunidade

ImprensaPlanos de
Saúde

Fornecedores

Farmácias

Distribuidores

Representantes
do Governo
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cendo as mais diversas dúvidas sobre os produtos, 
sempre com foco na excelência e satisfação do cliente. 
A área recebe uma média de 3.200 contatos mensais e 
busca resolutividade já no primeiro atendimento com o 
cliente. 

A gestão de dados e o trabalho em parceria com as de-
mais áreas internas são importantes e permitem ao SAC 
contribuir para a construção de conhecimento estratégi-
co à companhia e fortalecer o negócio, pois pauta suas 
ações no paciente e nos valores da empresa. Por este 
motivo, a melhoria contínua, a incorporação de ferra-
mentas digitais e o comprometimento com a excelência 
são fundamentais em suas atividades.

O SAC recebeu a premiação do site “Reclame Aqui” com 
a certificação RA1000, como reconhecimento pela quali-
dade no atendimento ao cliente. 

Este prêmio evidencia um trabalho respaldado nos 
valores da companhia, colocando o paciente no centro e 
reforçando a confiança junto aos profissionais de saúde 
e sociedade e, com isso, construindo um negócio ainda 
mais sustentável.

em reconhecimento à excelência na 
condução das manifestações dos 

consumidores no SAC

Serviço de Atendimento
ao Cliente - em 2018

FARMACOVIGILÂNCIA E SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)

Para atender o paciente da melhor forma possível, a 
Takeda possui as áreas de Farmacovigilância, responsá-
veis por monitorar o perfil de segurança dos produtos 
durante o pós-venda, e o Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (SAC).

Durante o processo de fabricação de todos os medica-
mentos, a empresa avalia os atributos de qualidade a 
fim de garantir sua segurança e eficácia.

Após a comercialização dos produtos, a companhia 
continua alerta para coletar e atualizar informações so-
bre possíveis efeitos adversos, principalmente aqueles 
relatados pelos próprios pacientes por meio do SAC. 

Isso demonstra o foco em prestar um serviço de quali-
dade ao paciente por meio da utilização de diferentes 
acessos de comunicação, além do número telefônico via 
0800, impresso na embalagem de todos os medicamen-
tos. 

O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da Takeda 
fornece informação e suporte técnico aos profissionais 
de saúde, consumidores e clientes em geral, esclare-
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Focus Group com pacientes de Doenças 
Inflamatórias Intestinais 

A Takeda Brasil promoveu cinco encontros (um 
presencial e quatro online, via webex) com as 
Associações de Pacientes de Doença Inflamatória 
Intestinal (DII), em parceria com a ABRALE (Asso-
ciação Brasileira de Linfoma e Leucemia), para 
debater temas, como arrecadação de recursos, 

voluntariado, uso das mídias sociais e advocacy/ 
políticas públicas, visando a troca de experiências. 

95% das associações que participaram relataram 
que poderiam implementar o que aprenderam em 
suas rotinas gerenciais.

Encontros com as Associações de Pacientes de Doenças Inflamatórias Intestinais

A área de Relacionamento com Associações de Pa-
cientes tem a missão de buscar, conjuntamente com 
algumas  instituições, soluções que garantam aces-
so à saúde. As atividades desenvolvidas pela área 
consistem em capacitação técnica das organizações 

e campanhas (corporativas e patrocinadas) sobre 
diversas doenças, para levar informações ao pacien-
te sobre sua patologia e conscientizar a população a 
manter hábitos saudáveis.

ENGAJAMENTO COM ASSOCIAÇÕES DE PACIENTES

O 1º Focus Group Takeda Brasil com pacientes de Doença Inflama-
tória Intestinal (Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa) ocorreu no 
dia 5 de outubro de 2018, com o objetivo de compreender a jornada 
daqueles que convivem com essas doenças crônicas.

Foram convidados para o debate 14 pacientes dos sistemas de saú-
de privado e público, de 10 estados do Brasil. 

Como parte da campanha de conscientização sobre 
Linfoma de Hodgkin, a Takeda coordenou um painel 
dentro do Congresso Todos Juntos Contra o Câncer – 
TJCC-, em parceria com a médica hematologista Drª. 
Paola Torres, para reforçar a conscientização sobre 
a doença, a importância do diagnóstico precoce e o 
empoderamento do paciente. O evento, realizado 
em setembro de 2018, contou com a participação 
do Dr. Drauzio Varella e foi moderado pelo jornalista 
Fernando Rocha. Uma websérie chamada “Sertão de 
Dentro” foi gravada e publicada em parceria com o 
Dr. Drauzio Varella e a Dra. Paola Torres e conta a 
saga de pacientes do sertão nordestino em busca do 
tratamento para a doença.

Simpósio Takeda – Linfoma de Hodgkin:
o panorama da doença, do diagnóstico à perspectiva de cura

https://www.youtube.com/watch?v=QdMGxIgFdGw&list=PLLcA2I5B3SEPt7r9Lua7kusnVDqGTv5jl
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*Esses números correspondem a março 19

1460colaboradores
mulheres
homens

750
710

COLABORADORES

Diversidade

A Takeda preza pela diversidade, ao 
mesmo tempo em que fomenta o 
debate do empoderamento femini-
no dentro da companhia em todos 
os níveis da organização.

A empresa tem um compromisso 
global de promover um ambiente 
de trabalho saudável, inclusivo e 
igualitário.

Segundo dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), 
publicados no Relatório de Susten-
tabilidade 2018 da Interfarma, o 
número de mulheres em posições 
gerenciais no País é de 38%.

Na Takeda, as mulheres já repre-
sentam mais de 50% do número de 
colaboradores, ocupando 50% dos 
cargos de liderança (coordenadoras, 
gerentes, diretoras associadas e 
executivas) e 43% da diretoria exe-
cutiva da empresa.

Mulheres no Comitê 
Executivo

Mulheres em posição de 
liderança 

43% 50%

36% 34%

30%
ESCRITÓRIO

FÁBRICAFORÇA DE
VENDAS
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O relacionamento com a comunidade local também faz 
parte das ações estratégicas da Takeda. Para a empresa, 
os elos entre as pessoas são a força motriz que a permi-
te enfrentar os maiores desafios, contribuindo para um 
futuro mais promissor para todos.

As ações com a comunidade estão dentro dos princípios 
da política de Responsabilidade Social Corporativa. Entre 
os projetos desenvolvidos, a Takeda Brasil conta com 
diversas iniciativas sociais que expandem sua capacidade 
de gerar valor para a sociedade. 

vidas impactadas pelos projetos 
de doação/voluntariado

Mais de Mais de
participações de colaboradores

nas diversas ações de voluntariado
vidas impactadas diretamente

pelos projetos de Responsabilida-
de Social Corporativa

43 MIL 33 MIL2.309

Ações de saúde e bem-estar

Para garantir a segurança e a saúde dos colaboradores, a Takeda 
promove ações contínuas, voltadas para o bem-estar emocional 
e equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. 

Dentro das iniciativas de promoção à saúde e de cuidado, a 
Takeda disponibiliza a vacinação anual contra a gripe e ações 
relacionadas à prática de atividade física, alimentação saudável e 
estímulo ao bem-estar, como academia e massagem.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho 
(CIPA) realiza treinamentos específicos sobre saúde e segurança 
no trabalho, bem como atividades para alertar quanto à preven-
ção de acidentes.

Universidade Takeda 

A Takeda possui uma plataforma de universidade corporativa, como um 
campus universitário de EAD (ensino a distância), com mais de 200 cursos 
e com escolas divididas por áreas de conhecimento (Médica, Economia e 
Finanças, Operações, Negócios, Estratégia e Marketing, Compliance, Li-
derança e Desenvolvimento), com treinamentos, cursos, textos e outros 
conteúdos. Cada escola tem um responsável, que é o próprio diretor da 
área em questão.

A Universidade Takeda incentiva a gestão do conhecimento dentro da 
empresa e se baseia no mapa estratégico da organização para entender as 
lacunas existentes. Para manter alto o nível de engajamento, os cursos são 
apresentados em diferentes modelos, como MOCCs (cursos online abertos 
e massivos), vídeos e jogos. A iniciativa teve uma adesão tão grande que 
está sendo expandida para uma universidade educacional em nível global.

COMUNIDADE
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143 colaboradores da Takeda participaram 
da 18ª Corrida e Caminhada do GRAACC, 
destinada ao financiamento do tratamento 
de crianças e adolescentes com câncer. O 
evento ocorreu em maio de 2018 e impactou 
aproximadamente 3.500 pessoas. 

A Takeda foi uma das empresas 
patrocinadoras da 3ª Corrida 
Turística de Jaguariúna, realiza-
da em setembro de 2018. Em 
parceria com o Instituto Horas da 
Vida, a empresa organizou uma 
tenda com exames básicos para 
identificar fatores de risco car-
díaco, como aferição de pressão 
arterial, medição de glicemia e 
cálculo do IMC (Índice de Massa 
Corporal). Mais de 280 colabora-
dores da Takeda participaram do 
evento e cerca de 500 pessoas 
foram impactadas com essa ação.

18ª Corrida e Caminhada do GRAACC 

3ª Corrida Turística de Jaguariúna 

Em agosto de 2018, a Takeda participou do McDia Feliz, adquirindo 
3.322 tickets da TUCCA – Associação para Crianças e Adolescentes 
com Câncer. A campanha, que ocorre há 29 anos e beneficia insti-
tuições ligadas à oncologia pediátrica, conta com a participação de 
associações de combate ao câncer de todo o Brasil, colaboradores, 
franqueados e fornecedores, além da mobilização de milhares de 
voluntários que incentivam a sociedade a abraçar a causa.

Mais de 700 pessoas foram 
beneficiadas pela Campanha 
do Agasalho, realizada pela 
Takeda em agosto de 2018, 
em parceria com a institui-
ção Anjos da Noite. 

McDia Feliz 

A área de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) da Takeda promove continu-
amente atividades de voluntariado para oferecer mais acesso, qualidade de vida e 
um futuro mais brilhante a diferentes grupos em situação de vulnerabilidade social. 

ENGAJAMENTO DE INSTITUIÇÕES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS

Campanha do 
Agasalho

150 kits de brinquedos foram doados pela Takeda à TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com 
Câncer) em outubro de 2018. As 65 crianças beneficiadas tinham entre 9 meses e 14 anos.

Doação de Brinquedos
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Os colaboradores da Takeda doaram, em janeiro de 2019, 100 kits de material escolar para que crianças 
e adolescentes em tratamento do câncer continuassem suas atividades escolares por meio do suporte da 
Escola Móvel, uma iniciativa interna do GRAACC, reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 

Como complemento, a Takeda cedeu 22 tablets para a condução das aulas pelos professores, que vão até 
o hospital e adequam o programa de ensino às condições e locais em que o paciente se encontra, para 
que o aluno não perca o ano letivo. A iniciativa Escola Móvel beneficia alunos do ensino fundamental até 
a universidade. 

Campanha de Doação de Material Escolar

Em fevereiro de 2019, colaboradores, familiares e amigos 
foram convidados a participar da ação solidária do Hospi-
tal Santa Marcelina de Itaquera, em parceria com a ONG 
Cabelegria, responsável pela confecção de perucas para 
pacientes com câncer. No total, a Takeda arrecadou 191 
mechas para doação. Desde a sua fundação, mais de 6 mil 
pacientes foram beneficiados pelas perucas da Cabelegria.

Campanha de Doação de Cabelos

Em dezembro de 2018, a Takeda apoiou três instituições infantis de 
tratamento oncológico, doando 200 sacolinhas de Natal aos pacien-
tes atendidos por elas. A ação foi realizada com o apoio de cada 
colaborador, que apadrinhou uma criança participando do proces-
so de compra e montagem da sacolinha. Cada criança beneficiada 
foi representada nas bolas decorativas da árvore de Natal especial, 
montada na recepção da Takeda Santo Amaro.

Sacolinhas de Natal

No ano fiscal 2018, a Takeda fez doações financeiras 
diretamente para instituições. Os projetos avaliados e 
escolhidos foram os do GRAACC, do ITACI, da TUCCA, do 
Horas da Vida e do Projeto Saúde & Alegria.

Além disso, a Takeda investiu em projetos por meio de 
incentivos fiscais. Os projetos avaliados e escolhidos  
foram os do GRAACC, do ITACI, do Hospital Pequeno 
Príncipe e do Hospital de Amor.

Investimento Social Privado



32

Um dos principais públicos de relacionamento da Take-
da são os profissionais da saúde.

A empresa considera fundamental disseminar para 
esse grupo, de forma ética, informações cientificamente 
comprovadas sobre os produtos e/ou áreas terapêuti-
cas onde atua, de acordo com a especialidade de cada 
profissional.

Um exemplo dessa iniciativa é o Programa de Educação 
Médica Continuada, que leva até os médicos conheci-
mento científico sobre doenças, medicamentos inova-
dores e tratamentos diferenciados, por meio de eventos 
e palestras com especialistas nacionais e internacionais.

A companhia também possui um Departamento de In-
formações Médicas, responsável por garantir aos profis-
sionais da saúde o recebimento de materiais promocio-

A Takeda quer ser reconhecida pelo seu portfólio ino-
vador e, também, pela credibilidade em todas as suas 
ações. 

Nesse sentido, a companhia trabalha constantemente 
prezando por sua imagem e reputação, associadas ao 
que é oferecido àqueles que estão ao centro de tudo o 
que faz, os pacientes. 

A empresa acredita que a gestão de imagem e de 
reputação é essencial para o sucesso; e esse é o papel 
da equipe de Comunicação Corporativa que, por meio 
do relacionamento com a imprensa, constrói pontes 
importantes com jornalistas, influenciadores e público 
geral.

Para a Takeda, esse relacionamento é uma forma de ex-
pressar para a sociedade, de maneira objetiva e trans-
parente, seus valores, princípios e áreas de atuação.
A imprensa e as redes sociais também têm sido gran-
des aliadas nas campanhas de conscientização sobre 
prevenção e tratamentos de doenças, atingindo vários 
públicos.

A companhia se empenha em disponibilizar informa-
ções sobre seus produtos, tratamento e prevenção. 
Quando compartilha informações por meio da publici-
dade, atividades promocionais ou educativas, utiliza ca-
nais apropriados e assegura que as informações sejam 
precisas, justas, equilibradas e baseadas em evidência 
científica.

No ano fiscal 2018, o trabalho de relacionamento com 
a imprensa resultou em 461 reportagens institucionais, 
sendo que, deste total, 136 foram publicadas nas princi-
pais mídias de todo o Brasil.

nais ou respostas de pedidos encaminhados com dados 
cientificamente acurados e referências bibliográficas 
claras e balanceadas, seguindo as normas brasileiras. 

Já a área de Assuntos Médicos reúne profissionais espe-
cializados que atuam no relacionamento com pesquisa-
dores, professores e outros líderes de opinião, discutin-
do e compartilhando atualizações científicas.

Ao longo do ano fiscal de 2018, a Takeda realizou diver-
sos eventos com seus principais stakeholders, para fo-
mentar a conscientização sobre o combate a doenças e 
pensar em soluções que atendam ainda mais o pacien-
te. Esses eventos permitem aos profissionais de saúde, 
que vivem em realidades diferentes de atendimentos, 
uma maior interação e debate sobre perspectivas de 
diagnóstico e tratamento da doença fora dos grandes 
centros urbanos. 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE

IMPRENSA



33

As necessidades dos pacientes são o foco da Takeda. O 
principal objetivo da companhia é fornecer medicamen-
tos que sejam seguros e eficazes, e que possam melho-
rar a vida dos pacientes em todo o mundo. 

A integridade da Takeda no processo de pesquisa, fabri-
cação, distribuição e em outras atividades, respeitando 
a legislação e os regulamentos de cada país onde atua, 
é fundamental para a sua filosofia enquanto empresa. 
Por isso, o relacionamento ético e transparente com 
as autoridades regulatórias, a avaliação criteriosa das 
regulamentações e o planejamento técnico para melhor 
atendê-las, são fundamentais para a estratégia de cres-
cimento de seus negócios no Brasil.

O objetivo de colocar o paciente no centro de tudo o 
que a Takeda faz se reflete também em suas relações. 
Para isso, a companhia preza muito por sua relação 
ética e transparente com hospitais e clínicas.

Pensando no bem-estar dos pacientes, a Takeda traba-
lha para que os seus produtos sejam disponibilizados 
com agilidade.

A empresa possui uma equipe técnica responsável por 
realizar visitas médicas em mais de 1.000 hospitais e 
clínicas, com o objetivo de levar conhecimento científico 
a estes profissionais e divulgar o portfólio da empresa.

As parcerias com os planos de saúde possibilitam 
abordagens mais amplas nas discussões sobre a saúde 
suplementar, permitindo acesso aos medicamentos 
mais inovadores disponíveis no mercado.

Com o objetivo de construir um relacionamento ético 
e transparente em prol da evolução do setor, a Takeda 
visita  mais de 100 operadoras de saúde, cobrindo mais 
de 34 milhões de vidas, no segmento privado.

A Takeda mantém o diálogo com os representantes e 
entidades do Governo, pautado no interesse da saúde 
e bem-estar dos pacientes atuais e futuros, visando 
encontrar soluções que tenham um impacto contínuo
e significativo aos pacientes.

Esse diálogo, na esfera do Poder Executivo, é feito 
principalmente em âmbito federal com o Ministério da 
Saúde, estadual com as 27 Secretarias de Estado da 
Saúde e em algumas Secretarias Municipais de Saúde, 
além dos nove Centros de Referência homologados.

A empresa também participa das principais entidades 
do setor farmacêutico, como a INTERFARMA (Associação 
da Indústria Farmacêutica de Pesquisa), o Sindusfarma 
(Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos) e a 
ABIMIP (Associação Brasileira da Indústria de Medica-
mentos Isentos de Prescrição). 

AGÊNCIAS REGULADORASHOSPITAIS

PLANOS DE SAÚDE

REPRESENTANTES DO GOVERNO
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Com uma visão ética e transparente, a Takeda disponi-
biliza seus produtos por meio de distribuidores parcei-
ros que permitem a capilaridade no mercado e fortale-
cem o relacionamento com todos os públicos e clientes.

Os distribuidores são peças fundamentais no trabalho 
de acesso a esses produtos, muitas vezes essenciais 
à vida do paciente, permitindo a entrega em todas as 
regiões de um país continental.

Para isso, a Takeda possui dois canais de distribuição 
com atendimento em todo o território nacional: 1) os 
distribuidores de Varejo, que atuam diretamente com 
as farmácias; 2) os distribuidores Hospitalares, com 
foco nos hospitais, clínicas e órgãos públicos.

Com o objetivo de atender as necessidades de seus 
pacientes, a Takeda busca a excelência por meio da 
construção de planos integrados com seus parceiros, 
qualidade no atendimento, eficiência na execução e ino-
vação de produtos e processos, gerando credibilidade 
no mercado. São mais de 100 profissionais da empresa 
que visitam cerca de 10 mil farmácias em todo o Brasil.

DISTRIBUIDORESFARMÁCIAS

A Takeda possui uma relação de transparência com 
seus fornecedores e procura parceiros pautados pelos 
mesmos princípios e alinhamento ético, como parte das 
práticas de compliance.

A empresa realiza um processo de verificação e aprova-
ção de parceiros, chamado Due diligence, com o objetivo 
de conhecer melhor quem atuará em nome da compa-
nhia frente aos profissionais e associações de classe, 
representantes e entidades de Governo, pacientes e 
organizações, para que a empresa possa interagir de 
maneira segura e resguardar sua reputação.

FORNECEDORES
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MEIO AMBIENTE

A Takeda tem o compromisso com a gestão ambiental. A empresa acredita que a proteção do meio ambiente e o 
desenvolvimento sustentável proporcionam valor às suas atividades e qualidade de vida aos seus clientes e so-
ciedade em geral. O compromisso da companhia contempla redução de consumo de recursos naturais, de emis-
sões para atmosfera e de descarte de efl uentes. A Takeda estabelece anualmente objetivos e metas de qualidade 
ambiental e busca melhorar a formação e a comunicação de seus colaboradores para uma cultura de respeito ao 
meio ambiente. 

A seguir, os resultados de alguns esforços na promoção de uma operação sustentável:

Gestão ambiental

Em 2018, foram atingidos 66.439,93 GJ de consumo de 
energia. 99,6% tiveram energia hidrelétrica como fonte e 
0,4% foi oriundo de geradores.

O consumo de água foi variado nos últimos anos:

A partir de 2018, poços artesianos foram considerados 
como outras fontes de captação de água, por isso a 
variação dos indicadores de consumo.

Nesse cenário, 70% do consumo de água são prove-
nientes da concessionária municipal (DAE) e o restante 
(30%) de dois poços artesianos.

Dentro do ano fi scal 19, a empresa incluirá água de 
reúso na operação da fábrica.

Água
GRI 103-1/ 103-2/ 103-3/ 303-1/ 303-2 

Energia e Emissões
GRI 302-1/ 302-3/ 302-4/ 305-1/ 305-2/ 305-7 

140130120110
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128.190,0

119.918,0
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65.58,08
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71.740,94
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FY 18

FY 17 = 1,10 GJ/1000 unidades
FY 18 = 0,93 GJ/1000 unidades



36

Na planta de Jaguariúna, a Takeda desenvolve o Progra-
ma de Melhoria de Performance, o Agile, que faz parte 
de uma iniciativa Global baseada na prática conhecida 
atualmente como Metodologia Ágil de gestão de proje-
tos.

O objetivo é buscar a melhoria contínua por meio da 
implementação de uma cultura de alto desempenho, 
visando o aumento da produtividade do site.

O Programa é organizado em Ondas, com duração 
média de 4 a 5 meses, sendo que dentro de cada onda 
um time multidisciplinar é deslocado de seu posto de 
trabalho original para atuar em uma frente de melhoria 
para a planta.

No ano fi scal 2018, a Takeda encerrou a 4ª e 5ª Onda
do Programa.

Efl uentes de água na rede pública de esgoto - 52.952 m3 no FY 18.
Nos últimos anos, a Takeda apresentou redução contínua de produção 
de resíduos relacionados ao coprocessamento em fornos de cimento.

Efl uentes e Resíduos

Projetos planejados para 2019

Aterro zero, reuso de água, logística reversa de medi-
camentos, formação de pilar ambiental, energia solar, 
projeto de sanitização de linhas e adequação 
de indicadores ambientais.

PROGRAMA
AGILE

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS NO ANO 
FISCAL 2018 COM O PROGRAMA AGILE:

Redução em 78% da lista de matérias-
primas pendentes de análise

Criado um modelo de governança de 
resíduos e todos os processos para
suportá-lo.

O tempo de produção dos lotes foi
reduzido devido à criação de governança 
para este indicador.

Plano de comunicação criado para cascatear
os Projetos de Tecnologia e Iniciativas de Ino-
vação.

Redução do tempo de liberação de um produto
sensível à umidade após uma melhoria no pro-
cesso de amostragem do mesmo.

Diretriz local criada para incentivar
a percepção de riscos.
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A Takeda deu passos significativos ao concluir a 
aquisição da Shire para se tornar líder biofarmacêutica 
global, baseada em valores, movida por Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) e com sede no Japão.

A partir de agora, a Takeda conta com uma presença 
geográfica em mais de 80 países, levando seus 
medicamentos altamente inovadores, por meio de 
seus 30 mil colaboradores dedicados no mundo 
inteiro.

Com a aquisição, a empresa poderá fornecer 
medicamentos altamente diferenciados a mais 
pessoas em todo o mundo. Seu sistema de P&D de 
classe mundial está ainda mais forte, com um pipeline 

altamente complementar, robusto e em diversas 
modalidades. 

Seus esforços de P&D estão focados em quatro áreas 
terapêuticas – Oncologia, Gastroenterologia (GI), 
Neurociências e Doenças Raras, com investimentos 
específicos em Terapias Derivadas do Plasma e Vacinas.

O modelo operacional estabelecido determinou uma 
estrutura clara para seus planos de integração, com 
uma equipe de gestão diversa e experiente para 
garantir a tomada ágil e transparente de decisões.  

A Takeda agradece o apoio contínuo de todos, 
enquanto aspira levar uma saúde melhor e um futuro 
mais brilhante aos pacientes no mundo todo.

ONE TAKEDA
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2019 será um ano único e empolgante para nós, 
porque estamos criando uma empresa muito 
mais forte juntos. Temos uma oportunidade 
única de nos tornarmos uma companhia líder no 
setor, com maior alcance global do qual os pa-
cientes podem se beneficiar. Para fazer isso com 
sucesso, precisamos nos unir como uma organi-
zação com mentalidade única.

Como empresa biofarmacêutica global líder em inovação, a 
Takeda proporcionará um crescimento sustentável e lucra-

tivo nos mercados emergentes e de crescimento, incluindo o 
Brasil. Ao mesmo tempo, além de nossas atividades comer-

ciais, estamos comprometidos em aumentar o número de 
vidas de pacientes impactados positivamente por meio de 

nossas iniciativas de acesso a medicamentos e compromis-
sos com a saúde global. Eles são igualmente importantes. 

Christophe Weber

Ricardo Marek

Presidente Global da Takeda

Presidente da Unidade de Negócios de 
Mercados Emergentes e Crescimento 
(Growth & Emerging Markets – GEM).



39

Em caso de dúvidas, ligue
gratuitamente

SAC: 0800-7710345
www.takedabrasil.com

Material destinado ao público em geral. 
Novembro/2019. BR/NP/1911/0019
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SUSTENTABILIDADE
Relatório de

Abril de 2018 a Março de 2019
Takeda Brasil




