Takeda é reconhecida como a farmacêutica mais amada do Brasil
Em 2º lugar no ranking das 50 grandes empresas mais amadas pelos seus funcionários no
Brasil pelo Love Mondays, Takeda tem suas práticas organizacionais como destaque
São Paulo, 16 de janeiro de 2018. A Takeda Farmacêutica, que conta com presença no Brasil
por mais de 60 anos, foi reconhecida como a farmacêutica mais amada por seus funcionários,
de acordo com ranking realizado pela plataforma Love Mondays. Dentro da categoria ‘50
grandes empresas mais amadas pelos seus funcionários no Brasil’, a companhia está em
segundo lugar com índice de satisfação geral de 4,51 em uma escala que vai até 5.
Anualmente, o portal realiza um ranking com as organizações de todo o país que possuem
alguma avaliação na plataforma. O resultado se dá de acordo com a avaliação dos
colaboradores que publicam resenhas anônimas e de maneira espontânea no próprio site.
Renata Campos, presidente da Takeda Brasil e Área Head LATAM, afirma que “ser reconhecida
pela 3º vez consecutiva como uma das empresas mais amadas do Brasil é resultado de nossas
práticas internas e esforços diários em empoderar nossos colaboradores como agentes de
mudança na sociedade, com uma base de valores sólida, prioridades claras e o compromisso de
colocar foco em nossos pacientes acima de qualquer decisão do negócio. Esse reconhecimento
reflete que o caminho que estamos seguindo como companhia está na direção certa.””.
A colocação da empresa entre as TOP3 é o reflexo do efetivo trabalho que a organização vem
realizando com foco no cuidado e bem-estar de seu público interno. Além dos programas de
desenvolvimento profissional como mentoring e quality conversation, a Takeda busca sempre
ouvir seus funcionários. “Prezar pelo clima da companhia e criar um canal aberto e de mão
dupla com todos os colaboradores da empresa nos faz compreender as necessidades do nosso
público e buscar soluções que proporcionem um ambiente de trabalho leve, descontraído e com
maior eficiência”, afirma Veronika Falconer, Diretora de RH, Administração e Comunicação.
“Ações como day off de aniversário dos filhos*, assessoria de corrida, horário flexível,
oportunidades de job rotation internacional, entre outros benefícios, saíram de conversas entre
líderes e liderados e opiniões expostas em canais de comunicação. Essas ideias foram
apesentadas para o RH e Comitê Executivo da empresa que estudou a possibilidade de
execução”, complementa Veronika.
Cada prática que a Takeda tem hoje é uma conquista do trabalho de cada individuo da
companhia, para a presidente “mais do que um dever, é um grande prazer para nós cuidar e
desenvolver nossos colaboradores, inspirar e proporcionar uma experiência de trabalho única.
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Assim, podemos juntos oferecer uma saúde melhor e um futuro mais brilhante para nossos
pacientes por meio da liderança em inovação de medicamentos”.
O perfil da Takeda no website da Love Mondays conta atualmente com 227 avaliações e, entre
os pontos elogiados pelos colaboradores na plataforma estão a evolução das pessoas e dos
processos, os valores realmente colocados em prática no dia a dia, as oportunidades de
aprendizado que formam o ambiente leve, interativo e respeitoso e a abertura da companhia
para novas ideias e projetos. Além dessas informações, a Love Mondays também divulga vagas
disponíveis na empresa e faixa salarial dos cargos contemplados.
*Aplicável para mães e pais de crianças de até 12 anos
Sobre a Takeda Farmacêutica
Sediada em Osaka, Japão, a Takeda é uma companhia farmacêutica global que investe em pesquisa e inovação para
comercializar mais de 700 produtos em 70 países, sendo especialmente forte na Ásia, América do Norte, Europa e
Mercados Emergentes, incluindo América Latina, Rússia-CIS e China. Fundada há mais de 230 anos, é hoje uma das
15 maiores farmacêuticas do mundo e a número 1 no Japão, graças ao esforço contínuo de seus 31.000
colaboradores em lutar pela melhoria da saúde e um futuro mais brilhante das pessoas em todo o mundo, por meio
da liderança na inovação de medicamentos. Com a integração da Millennium Pharmaceuticals e da Nycomed, a
Takeda vem se transformando, aumentando sua expertise terapêutica e alcance geográfico.
A Takeda está entre as 10 principais farmacêuticas do Brasil e tem duas fábricas instaladas em território nacional Jaguariúna (SP) e São Jerônimo (RS) –, contando com quase 2.000 colaboradores. A área de MIPs (medicamentos
isentos de prescrição) possui medicamentos que são líderes no mercado e representam 48% do faturamento da
companhia, que tem no portfólio produtos para dor de cabeça, problemas digestivos, antibactericida e tratamento
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dos sintomas da gripe . Na área de prescrição médica, as principais especialidades atendidas pela Takeda são:
gastroenterologia, cardiometabólica e imunologia, além da oncologia, lançada em 2015.
A afiliada no Brasil adquiriu em julho de 2012 o laboratório nacional Multilab - com portfólio focado em MIPs,
genéricos e genéricos de marca – com o objetivo de diversificar a carteira de produtos da companhia e aproximarse ainda mais da nova classe média.
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Para mais informações sobre a Takeda, consulte o site: http://www.takedabrasil.com.
SAC: +55 11 0800 7710345
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