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Organon, aqui pela saúde dela
Acreditamos em um dia a dia melhor e mais sadio para todas as mulheres, sem 
exceção, e nas diferentes etapas das suas vidas.

Como uma empresa nova, começamos nossa jornada ouvindo as necessidades 
das mulheres, entendendo quais são as questões de saúde que as afligem 
e como podemos verdadeiramente apoiar médicos e especialistas com 
medicamentos e soluções que transformem vidas.

Sabemos que podemos fazer muito pela saúde feminina e faremos, a partir de 
uma base sólida de tratamentos, em uma variedade de áreas. 

Entendemos que as mulheres são fundamentais para um mundo mais 
saudável. E, juntos, trabalhamos para fornecer soluções para os problemas de 
saúde que mais importam para elas, hoje e todos os dias.

Escritório Organon Brasil 
São Paulo (SP)

Fábrica Brasil 
Campinas (SP)

Presente em 

140 

países6 fábricas
no mundo

1 no Brasil,  
com exportação 
para 11 mercados

Sede Organon 
Jersey City (EUA)
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Pilares de atuação

Produtos 
estabelecidos

Presença forte no mercado global, incluindo produtos 
relacionados a problemas respiratórios, cardiovasculares 
e dermatológicos, além de analgésicos não opioides. 

Biossimilares
Foco em tratamentos mais acessíveis e variados  
para reumatologia, gastroenterologia, dermatologia  
e oncologia.

Saúde da 
Mulher

Soluções em contracepção e fertilidade, medicamentos 
para menopausa, osteoporose, câncer de mama e 
doenças autoimunes mais prevalentes na população 
feminina do que em homens

US$ 6,5 bilhões
(Receita global) 

US$ 188 milhões
(Receita no Brasil)

38 medicamentos 

comercializados no Brasil
+60 medicamentos 

no portfólio

Pesquisa e desenvolvimento: +700 pessoas dedicadas  
à inovação globalmente, sendo 20% médicos ou PhDs

~9 mil colaboradores ao redor do mundo

374 funcionários no Brasil, com  
mulheres representando 48%  
do quadro de diretores da empresa
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