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Realizações 

A Abbott Brasil recentemente adaptou sua gestão de 
responsabilidade social no Brasil sustentada pelos pilares 
estratégicos globais. Esse direcionamento nos permite 
priorizar as áreas em que iremos atuar, acompanhar e 
monitorar o progresso de nossas ações. Por meio do 
nosso processo de gestão estratégica e de governança, 
procuramos atender às necessidades atuais e futuras 
dos públicos com os quais nos relacionamos.
 Nossa intenção, com isso, é gerar resultados positivos 
para nossos negócios e, ao mesmo tempo, atender 
às necessidades da sociedade, re� etindo o compromisso 
da Abbott também com as gerações futuras.



Inovando para o Futuro, Aumentando o Acesso, 

Protegendo Pacientes e Consumidores, Protegendo o 

Meio Ambiente – esses são os quatro pilares estratégicos 

de responsabilidade social que a Abbott elegeu para 

apoiar a gestão responsável de seus negócios. 

Somos uma empresa global e diversi� cada, no total somos 83 mil 

colaboradores, atuando na área de cuidados com a saúde em mais de 

130 países.

Atuamos em um ambiente global, cada vez mais complexo e 

regulamentado. Nosso sucesso comercial depende da nossa capacidade 

de conduzir nossos negócios de uma maneira que seja socialmente 

responsável e respeitosa da geração atual e daquelas que estão por vir.

Precisamos sempre rever nossas obrigações e oportunidades em meio 

a demandas cada vez maiores por parte da sociedade. Enfrentamos um 

momento onde devemos combinar nosso entendimento global e nossa 

visão local dos assuntos chave que são críticos para nossos públicos de 

interesse em nível mundial e local – nossos pacientes, colaboradores e os 

pro� ssionais da área da saúde, nossos fornecedores, distribuidores e o 

governo, entre outros. 

A seguir apresentamos os destaques das iniciativas locais da Abbott no 

Brasil, todas alinhadas com nossos pilares estratégicos de responsabilidade 

social. Nossos colaboradores têm um compromisso com entregar a 

promessa da Abbott - A Promise For Life - aos nossos clientes e usuários. 

Para tanto procuramos sempre ir além do atendimento à legislação e aos 

padrões técnicos. Nosso objetivo é, ao mesmo tempo em que conduzimos 

um negócio de sucesso, agregar valor que seja signi� cativo e fazer 

contribuições duradouras à sociedade. 

Atenciosamente,

Gaetano Crupi

Gerente Geral – Abbott Brasil



Inovando 
Para o Futuro

Para atender à demanda global por respostas e soluções inovadoras 
e enfrentar os desa� os na área da saúde, é necessário aumentar 
nossas pesquisas clínicas e experimentação cientí� ca.
 A Abbott tem um compromisso global com a inovação e 
desenvolvimento de novos produtos, medicamentos e equipamentos 
diagnósticos. Recentemente desenvolvemos fórmulas de 
medicamento estáveis ao calor e aparelhos diagnósticos que podem 
fornecer resultados mais precisos e em menor tempo. 
 Por meio de parcerias, a Abbott fomenta e apoia estudos 
e ensaios clínicos nos maiores centros de pesquisa do Brasil, 
promovendo o desenvolvimento cientí� co e tecnológico do país 
e entregando melhorias à população. 
 O objetivo dos estudos que a Abbott realiza é pesquisar soluções 
para necessidades médicas ainda não atendidas e contribuir para 
o desenvolvimento e gestão de ensaios clínicos no Brasil, assim 
como promover a produção de conhecimento técnico e cientí� co 
no ambiente de pesquisa. Em 2009 a Abbott Brasil investiu em 
16 estudos na área farmacêutica e em quatro outros estudos nas 
demais áreas de atuação.
 A Abbott reconhece o valor inquestionável da pesquisa clínica 
para a geração do conhecimento e para o desenvolvimento de 
boas práticas clínicas nos centros envolvidos O investimento em 
pesquisa clínica no país tem aberto novas portas para o Brasil 
e seus pro� ssionais no campo da saúde e a Abbott se orgulha 
de fazer parte disso.



A Abbott Brasil tem uma área dedicada a ampliar o acesso aos 
nossos produtos, tanto para o setor governamental quanto para o 
privado. Trabalhamos para desenvolver e manter bancos de dados 
clínicos e farmacoeconômicos, que contribuam para elevar o nível de 
informação sobre economia da saúde entre aqueles que fazem as 
políticas de saúde em nosso país, sejam elas públicas ou privadas. 
A Abbott tem consciência de que o acesso a novas terapias ainda 
não faz parte da realidade de milhões de pessoas em todo o mundo.
 Entre as doenças infecciosas, o HIV continua a ser um dos 
maiores desa� os de saúde pública. A Abbott e o governo brasileiro 
vêm trabalhando juntos, há dez anos, para garantir o acesso a 
medicamentos de alta qualidade às pessoas vivendo com HIV no 
Brasil. Compartilhamos o objetivo de manter o Programa Nacional 
de Combate a AIDS e a fornecer acesso às melhores terapias.
 Esse comprometimento também se traduz na busca pela 
inovação e a descoberta de novas formas de tratar doenças. 
O portfolio de produtos da Abbott na área de HIV inclui, além 
de medicamentos, produtos nutricionais, testes e equipamentos 
para diagnóstico.

Aumentando 
o Acesso



A Abbott garante a segurança de seus produtos, tanto para aqueles 
que os usam quanto para aqueles que os prescrevem. Seguimos 
protocolos globais de segurança e qualidade e continuamente 
procuramos identi� car e avaliar os riscos de nossos produtos. 
 No Brasil, a Abbott lidera grupos de discussão médica, que 
reúnem pro� ssionais de diferentes especialidades para discutir 
a e� cácia e segurança de nossos produtos dentro da realidade 
brasileira. Também desenvolvemos diferentes canais de comunicação 
para conscientizar a população, além de fornecer dados sobre as 
doenças que apresentam os maiores desa� os ao bem-estar e 
qualidade de vida. Nosso objetivo é usar esses canais para fornecer 
informações adequadas aos consumidores, pacientes e aos 
pro� ssionais da saúde, contribuindo assim para melhorar a 
prática terapêutica.
 A Abbott conta com pro� ssionais dedicados, que se empenham 
em identi� car e avaliar quaisquer potenciais efeitos adversos 
relacionados ao uso de nossos medicamentos. O objetivo dessa 
equipe é assegurar a mais alta qualidade e segurança para o uso 
de qualquer produto Abbott, garantindo assim que nossos produtos 
entreguem o resultado esperado.

Protegendo 
Pacientes e 
Consumidores



A Abbott se preocupa com o meio ambiente no Brasil e no mundo. 
Prova disso são as diversas iniciativas que a empresa implanta para 
reduzir o impacto de suas operações nas comunidades em que atua.
− A Abbott Brasil tem um coletor de água da chuva no telhado 

de sua sede administrativa, em São Paulo. Recentemente 
aumentamos o tamanho desse coletor e usamos a água da chuva 
para manutenção, limpeza geral e irrigação de nossos jardins. 
Com isso, já registramos economia de 10% no consumo de 
água potável – em linha com o nosso objetivo global de reduzir o 
consumo de água em 50% até 2015. 

− Outra iniciativa da Abbott é reduzir suas emissões globais de 
carbono e equivalentes em 15% até 2015. Grande parte de 
nossa frota de 750 veículos é movida a etanol e todos os veículos 
passam por revisões periódicas, para assegurar sua e� ciência e 
minimizar a emissão de poluentes. 

− A fábrica da Abbott no Rio de Janeiro atende a rigorosos níveis de 
controle de emissão de gases e mantém a geração de substâncias 
perigosas abaixo dos limites exigidos por lei. Estamos adotando 
novos padrões e diretrizes para o uso sustentável de materiais de 
embalagem, contribuindo assim para o objetivo global da empresa 
de reduzir o volume de material de embalagens dos seus produtos 
nutricionais, farmacêuticos e médicos até 2013.

− A Abbott Diabetes Care, instituiu um esforço pioneiro para educar 
os usuários sobre a importância do descarte adequado dos 
dispositivos pérfuro-cortantes e baterias dos seus aparelhos para 
o automonitoramento glicêmico.

Protegendo 
o Meio
Ambiente





42%
de redução da desnutrição 
infantil entre crianças menores 
de 5 anos participantes de um 
programa escolar de nutrição 
pediátrica no Vietnã.



U$2.7 bilhões 
investidos pela Abbott em 
pesquisa e desenvolvimento 
em 2009.



83,000
colaboradores Abbott estão 
comprometidos com proteção 
de pacientes e consumidores.



36%
de redução na emissão de 
equivalência de dióxido de 
carbono (CO2e) provenientes 
de manufatura.
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