Takeda é mais uma vez certificada como a melhor empresa farmacêutica
para a mulher trabalhar no Brasil, segundo o GPTW


Premiação reconhece práticas efetivas que garantem o bem-estar pessoal e profissional das
colaboradoras
 Na Takeda Brasil, as mulheres já representam mais de 50% do quadro de funcionários,
reiterando o compromisso pela equidade na empresa

São Paulo, 28 de março de 2018 - A Takeda, empresa farmacêutica número um no Japão com mais
de 230 anos de existência e presente no Brasil há mais de 60 anos, recebeu pela segunda vez
consecutiva a certificação do Great Place To Work® Mulher, que destaca a excelência em promover
acesso e inclusão feminina nas diferentes áreas e condições empregadoras. A empresa, que tem
como premissa oferecer um ambiente igualitário para se trabalhar, foi reconhecida por práticas
diferenciadas, como apoio durante a gravidez, direito à creche, horário flexível e folga no dia do
aniversário dos filhos de até 12 anos – ações que têm impacto positivo na rotina das colaboradoras,
especialmente para aquelas que são mães ou gestantes.

Na Takeda, as mulheres já representam mais de 50% do número de colaboradores, ocupando 47%
dos cargos de liderança e cerca de 40% da diretoria da empresa (dados de janeiro/2018). Com
projetos inovadores em áreas como desenvolvimento de liderança, gestão de desempenho, cultura
organizacional e remuneração e benefícios, na farmacêutica não há uma política específica para a
mulher, pois a diversidade é valorizada como um todo, independentemente de gênero, idade,
religião ou etnia.

“Como um compromisso global, a Takeda preza pela diversidade, ao mesmo tempo em que fomenta
o debate do empoderamento feminino dentro da companhia em todos os níveis da organização.
Para nós, é crucial fortalecer o equilíbrio de gênero e estamos honradas em ter recebido este
reconhecimento, que fortalece ainda mais a nossa empresa e mostra o nosso compromisso em
promover um ambiente de trabalho saudável e igualitário, em que o desenvolvimento de carreira é
totalmente baseado no mérito”, afirma Renata Campos, Area Head LATAM e Presidente da Takeda
no Brasil.

A farmacêutica atua com a meta de ser reconhecida como best in class, não somente pelos
pacientes e clientes, mas também aos olhos de seus colaboradores. Veronika Falconer, diretora
executiva de RH, Administração e Comunicação LATAM da companhia, comenta que “proporcionar
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um ambiente equilibrado e que valorize o bem-estar de todos os nossos colaboradores é um
compromisso diário. Ficamos felizes por ter o reconhecimento de nossas colaboradoras e por saber
que elas usufruem dos nossos programas da melhor forma possível”. Além disso, Veronika
complementa: “cada reconhecimento que nós recebemos nos motiva em continuar buscando ideias
criativas para incorporar em nosso programa de benefícios com o objetivo de agregar valor e
permitir o equilíbrio na vida de todos que trabalham na Takeda”, finaliza.
A Takeda conta com um programa de benefícios que oferece auxílio creche, horário flexível, short
Friday, saída às 15h do escritório em vésperas de feriados, day off de aniversário do colaborador e
do filho, voucher de vale cinema e pipoca no dia das crianças, home office, academia, entre outros.

Great Place to Work® Mulher
A certificação, realizada anualmente pelo Great Place to Work®, avalia as iniciativas de cada companhia e as
compara entre empresas líderes. O evento de premiação conta com palestras e mesas de debates e é realizado
com o objetivo de reconhecer as companhias que validam seu compromisso com a igualdade e justiça,
concretizando padrões efetivos de ambientes de trabalho com alto nível de engajamento e equilibro de
oportunidades de carreira e desenvolvimento. O reconhecimento é para as 30 melhores empresas para a
mulher trabalhar no Brasil, pertencentes às categorias de grande e médio porte, a partir de uma pesquisa
única e exclusiva no Brasil.
Sobre a Takeda
A Takeda é uma empresa farmacêutica global, comprometida em proporcionar ao paciente saúde melhor e um
futuro mais brilhante, traduzindo a ciência em medicamentos que mudam vidas. A companhia concentra os
seus esforços de pesquisa nas áreas de oncologia, gastroenterologia e sistema nervoso central e tem
programas específicos de desenvolvimento com especialidade em doenças cardiovasculares, assim como
produção de vacinas. A companhia investe em Pesquisa e Desenvolvimento internamente e com parceiros,
com o objetivo de permanecer na liderança das inovações. Mais de 30 mil funcionários, em 70 países, estão
empenhados em melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Novos produtos, bem como sua presença nos
mercados emergentes, fomentam o seu crescimento de forma sustentada.
A Takeda no Brasil está entre as 10 principais farmacêuticas do país e tem duas fábricas instaladas em
território nacional - Jaguariúna (SP) e São Jerônimo (RS). A área de MIPs (medicamentos isentos de prescrição)
conta no portfólio com produtos consagrados para dor de cabeça, má digestão e antibactericida. Na área de
prescrição médica, as principais especialidades atendidas pela Takeda são gastroenterologia, cardiometabólica
e imunologia, além da oncologia, lançada em 2015.
Para mais informações sobre a Takeda, consulte o site: http://www.takedabrasil.com.
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