
SOMOS UMA EMPRESA QUE OFERECE SOLUÇÕES AOS PACIENTES 
DE HOJE, AO MESMO TEMPO EM QUE DESCOBRE E DESENVOLVE 
MEDICAMENTOS TRANSFORMADORES PARA OS PACIENTES DE 
AMANHÃ. ISSO É O QUE FAZEMOS.

Brochura Institucional 2017



As histórias dos pacientes nesse material retratam suas respostas individuiais aos nossos medicamentos ou compostos em investigação e não represen-
tam as respostas de todos os pacientes. Além disso, não há garantia de que possíveis medicamentos ou indicações ainda em desenvolvimento receberão 
aprovação regulatória.

-Giovanni Caforio, M.D.,CEO - Chief Executive Officer

“Em todas as áreas da nossa organização e em todas as partes do 
mundo, nosso trabalho continua sendo motivado pelo compromisso 

inabalável com as pessoas que estão no centro de tudo o que 
fazemos - nossos pacientes e suas famílias” 

A Bristol-Myers Squibb é uma 

empresa biofarmacêutica 

global cuja missão é descobrir, 

desenvolver e disponibilizar 

medicamentos inovadores que 

ajudem os pacientes a superar 

doenças graves.
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VELOCIDADE pARA OS pACIENTES

Nossos colaboradores se 
dedicam a liberar o potencial 

da ciência inovadora. 
Nossa vontade constante 

de resolver problemas 
complexos nos leva a 

atingir nosso objetivo de 
disponibilizar medicamentos 

transformadores para
os pacientes. 

CHARLOTTE JONES-BURTON, M.D., M.S.
Líder do Programa Clínico Global
Produtos Cardiovasculares Comercializados

Charlotte trabalha na indústria farmacêutica 
há quase uma década, liderando o 
desenvolvimento de medicamentos em 
estudos clínicos de várias áreas, incluindo 
doenças cardiovasculares e transplante de 
rim. Ela também atua no corpo docente da 
Escola de Medicina Robert Wood Johnson, 
da universidade Rutgers. Charlotte obteve 
o diploma de Medicina e o título de mestre 
em Epidemiologia e Medicina preventiva, 
com especialização em pesquisas Clínicas, 
na Escola de Medicina da universidade 
de Maryland. seu treinamento de pós-
graduação incluiu residência em Medicina 
interna e uma bolsa em nefrologia no 
departamento de sistemas Médicos da 
universidade de Maryland.

Nossos colaboradores 
que fazem a diferença

CONHEÇA

bms.com/researchers-and-partners

Número de 
pacientes tratados 
no Brasil em 2016

5.500

aRtRite 
ReuMatoide
aproxiMadaMEntE

pacientes foram tratados 
com Orencia no período 

de 2016

2.600
aproxiMadaMEntE

pacientes foram tratados 
com Sprycel no período 

de 2016

3.400
aproxiMadaMEntE

pacientes foram tratados 
com imuno-oncológicos 
no período de Setembro 

2016 a Agosto 2017

LeuceMia 
MieLóide 
cRônica

MeLanoMa, 
puLMão e 

RenaL

Fonte: dataSuS+iMS
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Wagner Carvalho começou a trabalhar com 14 anos e conseguiu galgar os mais altos degraus nas empresas em que 
trabalhou. Hoje tem uma agência de viagens localizada em são paulo, sp. do ponto de vista familiar também se consi-
dera realizado, com uma família maravilhosa – esposa e 4 filhos.

Ele levava uma vida normal até que, certo dia, voltando de uma viagem na qual foi receber um prêmio pelo desem-
penho da sua agência, no Club Med de Cancún, sentiu uma dor alucinante: “Eu não conseguia mais ficar sentado e 
passei praticamente toda a viagem em pé”, conta.

Foi assim que ele foi diagnosticado com um câncer no rim esquerdo, com metástase na coluna e nas vértebras do 
lado direito. a primeira providência foi uma cirurgia da metástase, em função dessa proximidade com a medula e já 
no pós-cirúrgico ele começou o tratamento com um medicamento de dois comprimidos diários, que lhe causaram uma 
sequela terrível: a perda do paladar. 

Wagner conta que trocou de medicamento e nada mudou, pois continuava sem paladar e sem conseguir recuperar o 
peso que havia perdido. até que seu oncologista lhe disse: “Conseguimos o seu medicamento!” Foi aí que ele fez a pri-
meira aplicação de nivolumabe. “Foi como ganhar uma Copa do Mundo! não senti mais nenhum enjoo, meu paladar 
voltou e, com isso, em 3 meses eu consegui recuperar 15 kg de peso!”

voltou a trabalhar aos poucos e na terceira semana já estava indo todos os dias à agência, com uma vida absoluta-
mente normal! “acredito que a descoberta de nivolumabe vai melhorar excepcionalmente o padrão e a qualidade de 
vida de tantas pessoas que têm a mesma doença que tive”, afirma Wagner.

WAGNER DE CARVALHO

“RECEBER ESSE TRATAMENTO INOVADOR PARA CÂNCER RENAL É COMO VER O 
BRASIL GANHAR UMA COPA DO MUNDO!”
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BMS BRASIL
o êxito da empresa no segmento Biopharma é medido pela inovação 
de seus produtos, capazes de fazer a diferença na vida daqueles que 
precisam enfrentar doenças graves.

na Bristol-Myers squibb, os pacientes estão no centro de tudo o 
que fazemos. nossa visão para o futuro do tratamento do câncer 
está focada em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos de 
imuno-oncologia (i-o), uma nova abordagem no tratamento de 
câncer baseada no sistema imunológico do organismo para combater 
as células tumorais.

no Brasil, a imuno-oncologia está disponível para tratar 4 tipos de 
câncer: melanoma, pulmão, renal e linfoma de Hodgkin, sendo esta 
a primeira indicação de um imuno-oncológico para doenças hemato-
lógicas no país. 

Biofarmacêutica global, líder em pesquisa e 
desenvolvimento de medicamentos biológicos, 
com mais de 70 anos de atividades no Brasil. 
Ao longo desse período, a BMS construiu uma 

relação sólida e positiva com o país.

GLOBALMENTE, AS PRINCIPAIS 
áREAS DE ATUAÇÃO SÃO:

oncologia, Cardiovascular, imuno-
ciência e doenças Fibróticas.
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ter uma equipe diversificada e uma cultura de 
inclusão é vital para a inovação e para executar 
de forma bem-sucedida nossa estratégia de 
negócios Biopharma. Estamos comprometidos 
em fomentar uma força de trabalho globalmente 
diversificada e uma cultura que se estenda por 
toda a empresa, que encoraje a excelência, 
liderança, inovação e um equilíbrio entre nossas 
vidas pessoais e profissionais.

nossa força de trabalho continua a evoluir à 
medida que buscamos refletir a diversidade 
de nossos pacientes, nossos médicos, nossos 
acionistas e as comunidades nas quais vivemos 
e trabalhamos. nossa cultura de inclusão nos 
possibilita criar um ambiente de trabalho no 
qual todos são livres para contribuir integral-
mente e atingir seu potencial máximo.

Como reconhecimento dessa estratégia, em 
2017 a empresa foi destacada com três prê-
mios GptW Brasil (Great place to Work), sendo 
apontada como uma das melhores empresas para 
trabalhar no país, uma das Melhores Empresas 
para Mulheres e ainda uma das Melhores Empre-
sas na área da saúde.

FOCO EM
NOSSAS pESSOAS

CONTAMOS 
ATUALMENTE COM 

CERCA DE:

310
FunCionários

MULHERES 57%
atualmente ocupam

da nossa fORÇA 
de TRABALHO

Mais de

40% dos funcionários são estagiários e aprendizes, que 
participam anualmente do Bioage, programa voltado 
ao desenvolvimento de jovens profissionais

estão em CARGOS 
de LIDERANÇA56%

sendo que dessas

MILLENNIALS

NúMEROS DA BMS BRASIL
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Estudos CLÍniCos da BristoL-MYErs sQuiBB EM 
andaMEnto no BrasiL
Caso queira conhecer um pouco mais sobre os estudos clínicos realizados pela BMs ou tenha inte-
resse em conduzir futuramente algum deles, acesse nosso portal no site da BMs Brasil.

TRABALHANDO 
pELOS pACIENTES

pEsQuisa CLÍniCa
a Bristol-Myers squibb tem como compromisso o desenvolvimento de novos medicamentos para tratamento de necessidades médi-
cas não atendidas nas áreas de imunologia, imuno-oncologia, entre outras. para tanto, trabalha com renomados pesquisadores na 
condução de estudos clínicos para avaliar a segurança e a eficácia de novos medicamentos.

avanços na ciência e tecnologia, bem como a condução de estudos clínicos, propiciam acesso a tratamentos inovadores, que trazem 
melhorias à área da saúde e qualidade de vida a milhares de pessoas. participantes de estudos desempenham papel fundamental na 
realização de pesquisas.

no Brasil, o investimento em 
pesquisa e desenvolvimento é 

direcionado a mais de

67
centros de

pesquisa parceiros 

38
estudos com

novos produtos

em
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a construção de uma relação com os diferentes stakeholders é essencial 
para que nossos medicamentos inovadores cheguem aos pacientes no 
momento certo, ajudando-os a superar doenças graves. para que isto ocorra, 
a área de Acesso ao Mercado e Assuntos Governamentais da BMs atua no 
engajamento dos provedores de tratamento, promovendo o diálogo com 
representantes de instituições dos sistemas público e privado de saúde, 
através da nossa equipe especializada no campo.

trabalhamos, também, em conjunto com o terceiro setor, através do depar-
tamento de Advocacy, com a finalidade de discutir a formulação e imple-
mentação de políticas públicas que atendam às necessidades da população 
e melhor alocação dos recursos públicos destinados à saúde.

para auxiliar os tomadores de decisão sobre os impactos sociais e econô-
micos da incorporação de um novo tratamento e melhorar a eficiência dos 
gastos, contamos com as avaliações econômicas dos nossos profissionais 
do departamento de farmacoeconomia e Preço, que também atua junto à 
CMEd no registro de preços de novos produtos.

Já no campo de Assuntos Governamentais, agimos proativamente junto a 
autoridades e/ou representantes de autarquias e órgãos governamentais 
(Ministério da saúde, anvisa, secretarias de saúde, ConitEC, ans etc), 
de modo a acordar estratégias de parceria. trabalhamos e vencemos juntos, 
concretizando a missão da companhia de oferecer sobrevida a longo prazo e 
melhor qualidade de vida aos nossos pacientes.

ACESSO: AçõES 
EFICAzES EM pROL 
DOS pACIENTES

rEsponsaBiLidadE soCiaL
desde 2013, a Bristol-Myers squibb Brasil conta com um programa de voluntariado chamado 
“Eu faço o bem”, formado por um comitê de responsabilidade social.

o comitê é composto de funcionários-voluntários de praticamente todas as áreas da empresa 
que fortalecem o espírito solidário na BMs, avaliam novas ideias, disseminam iniciativas e engajam outros voluntários por meio de projetos e 
de ações que contemplem o bem-estar coletivo.

Em 2017, foram realizadas diversas ações internas, como doação de sangue e arrecadação de alimentos e agasalhos, e também ações 
externas, como visitas de profissionais da BMs a algumas onGs para colaborar, com suas competências e conhecimentos profissionais, 
na gestão dessas instituições.

GO ONG’S

um dos exemplos que traduzem na prática o
trabalho de advocacy é o projeto Go onG’s.
o Go onG’s é um grupo de trabalho, sem fins 
lucrativos, composto por organizações de diver-
sos setores da sociedade especialistas em saúde, 
como organizações não governamentais, indústria, 
academia, empresas, profissionais de saúde, que 
se unem para criar uma agenda de trabalho colabo-
rativa em torno de um propósito comum: trabalhar 
para que cada cidadão brasileiro tenha acesso aos 
avanços da oncologia contemporânea, prevenindo 
o que é previnível, curando o que é curável e tra-
tando o que é tratável.

LEI DE INCENTIVO fISCAL

uma das formas de atuação da área é por meio da 
Lei de incentivo Fiscal, que possibilita que empre-
sas que declaram imposto de renda (ir) com base 
no lucro real abatam até 9% do ir a pagar com 
doações para projetos sociais. dessa forma, com 
a doação do ir, as instituições podem executar os 
projetos aprovados no ano seguinte. na aprovação 
desses projetos são avaliados o interesse público, a 
compatibilidade de custos, a capacidade demons-
trada pelo gestor do projeto e o atendimento à 
legislação. para selecionar a destinação do ir da 
BMs Brasil, advocacy procura conhecer bem os 
objetivos dos projetos e focar, preferencialmente, 
na área da saúde, que está em linha com sua mis-
são de advocacy. 

Como destaques da área de advocacy estão os dois 
projetos abaixo:

80%das VIDAS do 
mercado de saúde 
suplementar

VISITAMOS AS 
OPERADORAS 

DE SAÚDE qUE 
REÚNEM
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Com o objetivo de colocar os pacientes no centro de tudo o que fazemos, 
e em linha com a nossa missão de descobrir, desenvolver e disponibilizar 
medicamentos inovadores que os ajudem a superar doenças graves, a BMs 
Brasil mantém programas de suporte aos pacientes. o intuito é apoiá-los, 
assim como a seus cuidadores, e ajudá-los com informações sobre a doença, 
adesão e acesso ao tratamento, além de oferecer serviços aos profissionais de 
saúde, visando o melhor atendimento do paciente.

pROGRAMA DE
SUpORTE AOS pACIENTES

o programa I-O Detect atende pacientes 
diagnosticados com câncer de pulmão, 
fornecendo o serviço de testagem de 
biomarcadores para a determinação da 
expressão do pd-L1, com qualidade e 
rapidez no resultado, agilizando o início 
do tratamento. 

o programa Vida em Movimento atende 
um número crescente de pacientes com 
diagnóstico de artrite reumatoide. ao 
fazer parte do programa, esses pacien-
tes têm acesso a uma série de benefí-
cios e serviços, além de uma equipe de 
atendimento para apoiá-los no diagnós-
tico, acesso e adesão ao tratamento.

o programa Sinergya atende pacientes 
com diagnóstico de Leucemia Mielóide 
Crônica desde 2015.

PROGRAMA SINERGYA 

PROGRAMA I-O DETECT 

PROGRAMA VIDA EM MOVIMENTO 

www.iodetect.com.br

www.portalvidaemmovimento.com.br/portal

www.programasinergyalmc.com.br
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nossa 
CIÊnCIa

THOMAS J. LyNCH, JR., M.D. 
Chief Scientific Officer

“Poucas vezes na vida você tem a sensação de 

estar no lugar certo, na hora certa. Para mim, 

assumir o cargo de Chief Scientific Officer da 

Bristol-Myers Squibb é um desses momentos. 

A BMS tem um pipeline extraordinariamente 

rico e diverso, alguns dos mais talentosos 

cientistas e pesquisadores que já conheci 

e uma oportunidade sem precedentes de 

transformar a maneira como os pacientes com 

doenças graves são tratados.”

*no ano inteiro de 2016

INVESTIDOS 

EM R&D
$4.9

dEsEnvoLviMEnto E FornECiMEnto 
GLoBaL dE produtos (Gps) 

REDE INTERNA DE  

20  
unidades fabris e de desenvolvimento de processos

REDE EXTERNA DE MAIS DE  

100 
parceiros de fabricação contratados

fORNECIMENTO PARA  

63  
mercados globalmente

PORTfÓLIO DE 
MAIS DE 

100 
produtos

COMPOSTOS em DESENVOLVIMENTO

33
Nosso pipeline atualmente conta com 33 
compostos em desenvolvimento, concen-
trados nas principais áreas terapêuticas

Cardiovascular

oncologia

Fibrose

imunologia

BiLHõEs*
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tipos de tumor
48

estudos em 

novos compostos i-o   
em desenvolvimento 

clínico

11

a equipe do Mark desenvolve anticorpos totalmente humanos para avaliação clínica 
em oncologia. os alvos de interesse são aqueles que promovem ambientes tumorais 
imunossupressores e incluem coestimuladores positivos e negativos. Mark também 
supervisiona quatro cientistas com ph.d. que trabalham em diversos programas de 
anticorpos em estágio de desenvolvimento inicial e final. Mark trabalhou na Bristol
-Myers squibb e na Medarex (antes de ela ser adquirida pela Bristol-Myers squibb, 
em 2009) durante mais de 15 anos, concentrando suas pesquisas em anti-pd-1, 
anti-pd-L1, anti-pd-1 + anti-CtLa-4, anti-LaG-3 e anti-Gitr. Ele e sua equipe foram 
responsáveis pela movimentação de ativos de anticorpos pré-clínicos relacionados a 
esses alvos, alguns dos quais já foram aprovados para indicações oncológicas.      

DESENVOLVIMENTO 
DE NEGÓCIOS

a Bristol-Myers squibb foi criada a partir de parcerias. daquele 
dia, em 1887, quando os sócios William McLaren Bristol e John 
ripley Myers formaram sua empresa, até a fusão da Bristol-Myers 
com a the squibb Corporation, em 1989, e ainda hoje, elas têm 
sido parte integrante da evolução da nossa empresa. por isso esta-
belecer parcerias, além de estar no nosso dna, continua sendo 
fundamental para a nossa capacidade de disponibilizar medica-
mentos transformadores aos pacientes com necessidades médicas 
não atendidas.

nossa equipe de desenvolvimento de negócios estabeleceu colabo-
rações profundas, duradouras e bem-sucedidas como aquelas com 
a Medarex, adnexus, ono e Five prime. Essas e outras associações 
levaram ao desenvolvimento de medicamentos pioneiros e novas 
abordagens de pesquisa, e fortaleceram nossos programas de des-
coberta e desenvolvimento.

as equipes de desenvolvimento de negócios e p&d trabalham em 
estreita colaboração para fornecer inovação por meio de parcerias 
que combinam ciência, tecnologia e pesquisa de ponta com nosso 
desenvolvimento interno e experiência comercial.  

do meio acadêmico à biotecnologia para empresas farmacêuticas glo-
bais – as parcerias colaborativas proporcionam grande valor científico e 
comercial, além de tratamento atual e em potencial para os pacientes.

bms.com/researchers-and-partners

MARk SELBy, PH.D.
Diretor Sênior, Descoberta em Imuno-Oncologia

Nossos colaboradores que fazem a diferença
CONHEÇA

a colaboração entre a Bristol-Myers squibb e a Enterome 
Biosciences de paris irá unir nossa experiência no desen-
volvimento de novas imunoterapias com a plataforma 
proprietária de tecnologia metagenômica da Enterome e sua 
liderança na ciência do microbioma intestinal, que avança 
rapidamente, para dar suporte à descoberta de novos bio-
marcadores e agentes imunoterápicos.

um acordo entre a Bristol-Myers squibb e a psioxus thera-
peutics, do reino unido, irá explorar se os vírus oncolíticos 
podem ser um tratamento de primeira linha adequado para 
tumores selecionados ou se podem ser utilizados em uma 
função auxiliar para tratar tumores resistentes à imunoterapia.

Até agosto de 2017
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abgair amaro de souza, de Curitiba (pr), com 80 anos, adora fazer caminhadas e começou recentemente a fazer 
zumba, uma dança aérobica, que mistura diferentes ritmos latinos. 

Mas nem sempre foi assim. Quando tinha um pouco mais de 60 anos, em 1998, ela teve as primeiras manifestações 
de artrite reumatoide, doença que a fez sofrer bastante. “Eu sentia muita dor, era difícil fazer as atividades do dia a 
dia, como escovar os dentes e lavar a cabeça. não conseguir levantar os braços e subir escadas era um sofrimento.”

após passar por vários médicos e tentar diversos medicamentos sem resultados, o reumatologista dr. sebastião 
radominski lhe sugeriu fazer parte de uma pesquisa clínica de um novo medicamento, o abatacepte. “Eu faltava no 
trabalho por causa das dores e muitas vezes tinha que dormir sentada. ao acordar, tinha que entrar no banho rapida-
mente para ver se as juntas destravavam, sem falar do estômago, que era péssimo de tantos remédios que eu tomava”, 
lembra ela.

Foi assim que, em 2003, abgair começou a usar o abatacepte. Já no terceiro mês, estava maravilhada com os resul-
tados: começou a fazer de tudo e se tornou muito mais alegre e bem disposta. desde então, mudou de vida e toma o 
medicamento até hoje. “Minhas amigas dizem que remocei e eu mesma me sinto assim. Moro sozinha, sou indepen-
dente e nem me lembro que tenho artrite. Graças a deus e, como sempre digo, graças ao abatacepte!”.

ABGAIR AMARO DE SOUZA

“MORO SOZINHA, SOU INDEPENDENTE E NEM ME LEMBRO QUE TENHO ARTRITE 
REUMATOIDE. GRAÇAS A DEUS E, COMO SEMPRE DIGO, AO MEDICAMENTO DA BMS.”
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Dagmar DESfRUTANDO OS SIMPLES PRAZERES 
DA VIDA

dagmar tem uma personalidade vibrante e 
dinâmica, que compartilha com o público 
ao vivo no estúdio, como uma das apre-
sentadoras do bem-sucedido programa de 
entrevistas diário “día a día con raymond 
y dagmar”, em porto rico.

Em 2008, dagmar sentia uma dor de 
garganta persistente. no começo ela atri-
buiu essa dor ao trabalho que fazia, mas, 
depois de algum tempo, sabia que preci-
sava ouvir seu corpo e procurar o médico. 
uma biópsia revelou que ela tinha câncer 
de cabeça e pescoço. 

dagmar ficaria longe das câmeras durante 
vários meses para receber quimioterapia 
e radioterapia. Em meio à dor, à preocu-
pação e ao desconhecido, ela continuava 
esperançosa e dedicava seu tempo aos 
simples prazeres da vida, especialmente 
às caminhadas na praia.

“depois de ser diagnosticada com câncer, 
valorizei mais as pequenas coisas da vida. 
Caminhar na praia e escutar as ondas, 
sentir o sal da água e colocar meus pés na 
areia, todos esses momentos se tornaram 
maravilhosos para mim”, disse dagmar.

dagmar voltou a trabalhar em 2009 e 
achou que o pior já havia passado. Con-
tudo, em 2015 um exame mostrou que o 
câncer tinha apresentado metástase para 
o pulmão. receber a notícia de que a 
doença havia reaparecido trouxe de volta 
as mesmas emoções do primeiro diagnós-
tico, mas dessa vez ela sabia as perguntas 
que deveria fazer.

“você não sente medo, pois já sabe o que 
vem pela frente e tem esperança de que 
haverá um futuro, porque você já sobrevi-
veu”, disse dagmar.

depois da cirurgia nos pulmões, seu onco-
logista recomendou nivolumabe. dagmar 
começou o tratamento em junho de 2015 
e voltou à sua rotina de vida, inclusive 
retomando seu papel como uma das apre-
sentadoras do “día a día”. Em 2016, a 
Fda aprovou opdivo para o tratamento de 
pacientes com carcinoma espinocelular de 
cabeça e pescoço recorrente ou metastá-
tico com progressão da doença durante ou 
após terapia à base de platina.

“O CÂNCER NÃO É UMA SENTENÇA DE MORTE. O 
CÂNCER REPRESENTA LUTA. A LUTA PARA SOBREVIVER.”
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NOSSA CULTURA

Classificada entre as 10 
melhores na lista das 100 
melhores empresas cidadãs 
pela revista Corporate 
Responsibility pelo 8º ano 
consecutivo. 

recebeu a honraria da câmara 
de comércio nacional de Gays e 
Lésbicas em colaboração com seus 
parceiros no Consórcio nacional 
de inclusão Empresarial como 
uma das 30 Melhores dentre as 
Melhores Empresas.

Reconhecida pela Forbes como um 
dos melhores empregadores da américa 
em 2016. Nossos funcionários estão 
comprometidos com a nossa missão de 
descobrir, desenvolver e disponibilizar 
medicamentos inovadores que ajudem os 
pacientes a superar doenças graves.

100 melhores empresas para 
mães que trabalham em 2016 – 
o 19º ano consecutivo em que
a nossa empresa fez parte da
lista. a empresa foi reconhecida
pelas opções de creches no
local e próximas também pela
elegibilidade de benefício total.   

sELEÇÃo dE prÊMios E rEConHECiMEntos intErnaCionais

Na Bristol-Myers Squibb, promovemos uma abordagem 
em toda a empresa para criar e desenvolver uma cultura 
de colaboração e inclusão, incentivando a educação em 
relação ao preconceito inconsciente, o treinamento sobre 
micro desigualdades e os princípios de comunicação inclu-
siva. Nossos Grupos de Recursos Humanos e Empresariais 
(pBRGs) dão autonomia aos nossos colegas no mundo 
todo para compartilhar suas perspectivas e percepções úni-
cas, a fim de impulsionar o desempenho dos negócios. Os 
pBRGs representam mundialmente oito grupos de colegas 
apoiados pela empresa que se reúnem voluntariamente em 
torno de uma única dimensão de diversidade para ajudar 
a promover a missão da empresa. Mais de 7.500 funcioná-
rios em 45 países participam dos pBRGs.

Atualmente no Brasil são representados quatro grupos, sendo:

B-noW  
rede de Mulheres da Bristol-

Myers squibb

BoLd  
organização negra para 

Liderança e desenvolvimento

CLiMB  
Cultivando Liderança e 
inovação para Jovens 

Millennials

LGBta  
Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

transgêneros e aliados

Grupos dE rECursos HuManos 
E EMprEsariais

Acesse www.bms.com para saber mais sobre os 
Grupos de Recursos Humanos e Empresariais

nossas Metas de sustentabilidade para 
2020 abrangem um amplo espectro de 

responsabilidades da empresa para com 
nossos stakeholders, incluindo pacientes 

e clientes, funcionários, comunidades 
globais, acionistas e o meio ambiente.

Essas metas concentram a atenção em 
áreas de grande importância para o 

sucesso futuro da estratégia da empresa e 
para a saúde e bem-estar de nossas comu-

nidades globais.

Acelerar a inovação para 
desenvolver medicamentos 
transformadores

Ser o empregador 
escolhido e o campeão de 
segurança

Melhorar o acesso 
dos pacientes aos 
medicamentos

Impulsionar a 
liderança da cadeia 
de suprimentos em 
qualidade e integridade

Inovar para apoiar um 
planeta verde e saudável

MEtas dE 
sustEntaBiLidadE 
para 2020
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