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Novartis Brasil
Há mais de 80 anos no Brasil, a Novartis possui 2 700 colaboradores e tem como foco a
inovação. A empresa investe consistentemente em pesquisa e desenvolvimento, sendo que
nos últimos três anos, investimos mais de R$222 milhões em pesquisas clinicas beneficiando
mais de 30 mil pacientes em mais de 300 centros de pesquisa no Brasil.
Além disso, o Grupo Novartis possui duas unidades fabris no Brasil. Temos uma fábrica no
Butantã em São Paulo que atua na produção de produtos farmacêuticos para o tratamento de
glaucoma e pós-cirúrgicos. Atualmente, é a única fábrica da divisão oftalmológica na América
Latina e tem grande capacidade de produção, visto que 85% do número de vendas nacionais
são de produtos fabricados na planta produtiva. Em 2016, a empresa decidiu implementar o
terceiro turno na fábrica, com o objetivo de garantir um crescimento de 20% no volume de
produção já neste ano. A ideia desse planejamento estratégico é duplicar o volume de
produção nos próximos 10 anos.
Além da fábrica em São Paulo, o Grupo Novartis conta com mais uma fábrica na cidade de
Cambé, no Paraná, que realiza a produção de genérico e um dos destaques da planta é a
produção de orais sólidos e hormônios contraceptivos. Somos referência nessa área, sendo
que a fábrica no Brasil é o único centro global de produção de hormônios da companhia e
tem a maior linha de genéricos comercializada. 90% de sua capacidade produtiva abastecem
o mercado local e 10% o mercado global, com exportações para países da Europa e
Américas do Sul e Central.

Nossa estratégia
A Novartis está bem preparada para o mundo com uma população em crescimento e
envelhecimento, com constante evolução nas necessidades nos cuidado com a saúde.
Temos uma missão clara, estratégia focada e cultura forte, e acreditamos que isso gera valor
no longo prazo para a nossa empresa, para os nossos acionistas e para a sociedade.
A nossa estratégia é usar a inovação baseada em ciência para proporcionar os melhores
resultados aos pacientes. Queremos liderar nas áreas de cuidados com a saúde em
crescimento.

Inovação baseada em ciência
Acreditamos que a inovação que produz medicamentos e produtos avançados será mais

importante do que nunca na indústria de cuidados com a saúde nos próximos anos.
Mantemos um investimento significativo em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), destinado a
áreas de necessidades médicas não atendidas. O nosso portfólio de produtos em
desenvolvimento é consolidado em uma abordagem clínica e de pesquisa distinta que foca
nos avanços científicos, antes do potencial de mercado.
A nossa estratégia de P&D é continuar a reforçar as áreas terapêuticas em que já somos
fortes – incluindo a oncologia, cardiovascular, cuidados oftalmológicos, biossimilares e
neurociências – e expandir para novas áreas, como a de imuno-oncologia, envelhecimento e
medicina regenerativa e de doenças infecciosas.

Melhores resultados para os pacientes
Procuramos desenvolver medicamentos e produtos que possam trazer resultados positivos
para pacientes e profissionais de saúde no mundo real. Os benefícios podem variar desde a
melhora do custo-efetividade de um medicamento, da alta qualidade nos cuidados e até o
prolongamento da vida. Estamos desenvolvendo serviços e tecnologias para aumentar os
benefícios de nossos principais produtos, geralmente em colaboração com profissionais de
saúde e empresas de tecnologia.

Líder em áreas de cuidado à saúde em crescimento
Buscamos desenvolver produtos inovadores em áreas de cuidado com a saúde em
crescimento, nas quais possamos fazer uma diferença real. Focamos em medicamentos
patenteados, medicamentos genéricos e no cuidado oftalmológico – segmentos em que
temos o poder de inovação e escala global, necessária para competir de forma efetiva. Ao
mesmo tempo, estamos expandindo a nossa presença em mercados emergentes da Ásia,
África e da América Latina, onde existe uma demanda em rápido crescimento para o acesso
a medicamentos e cuidado com a saúde de alta qualidade.
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