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BAXTER PUBLICA 15ª VERSÃO DO RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE E REFORÇA COMPROMISSO COM MEIO
AMBIENTE
A Baxter conquistou globalmente redução do desperdício de plástico em 9% por
unidade de produção desde 2011, reduziu a frequência de acidentes no Brasil para
1,5 % em 2013 e foi novamente reconhecida pelo índice Dow Jones de
Sustentabilidade (“DJSI”)
São Paulo, 27 de outubro de 2014 – A empresa de saúde Baxter International Inc.
(NYSE: BAX) publicou a 15ª edição do seu Relatório de Sustentabilidade,
disponível em sua versão completa no link http://sustainability.baxter.com e em
português aqui, que detalha o progresso da empresa em criar valor social,
ambiental e econômico ao endereçar as necessidades de seus pacientes,
profissionais da saúde, acionistas e funcionários em todo o mundo.
“A vitalidade da Baxter como uma empresa de saúde, e nossa habilidade de
entregar nossos compromissos, depende de como abraçamos o ‘novo’”, diz Robert
L. Parkinson, Jr., Presidente e CEO global da Baxter. “Isso inclui não só inovações
científicas, mas também abrange novas formas de fazer negócios como uma
empresa de capital aberto e cidadã corporativa global”, completa.
Para Raul Trillo, Gerente Geral da Baxter no Brasil, a sustentabilidade é parte
integrante da forma como a empresa faz negócios. “Está no nosso DNA. É uma
filosofia que se estende por toda a nossa cadeia de produção e uma resposta às
nossas prioridades sociais, ambientais e econômicas”, diz. "Os resultados
positivos que temos alcançado ano após ano são fruto de compromissos
consistentes para cumprir as metas dentro de nossa operação que estão alinhadas
com a nossa constante preocupação com o meio ambiente e com a segurança de
nossos funcionários".
Entre as conquistas globais estão a redução do desperdício de plástico em 9 por
cento por unidade de produção desde 2011 em 20 instalações; início de um projeto
de uso da água de comunidade com uma organização não-governamental local
perto da fábrica de Cuernavaca, México, para aumentar a capacidade de gerir o
abastecimento de água e sistemas de saneamento em escolas; e otimização do
transporte de produtos através de tecnologia que maximiza a quantidade de peso

por caminhão - a redução nos embarques deve economizar 2.300 toneladas
métricas de dióxido de carbono equivalente das emissões.
Baxter no Brasil, compromisso com a segurança e bem estar dos
funcionários
Entre os destaques referentes a 2013 a nível nacional estão:






Diminuição da frequência de acidentes de 3,1% em 2012 para 1,5 % em
2013, e decréscimo na taxa de gravidade de 18,6 %.
Realização de audiometrias e de uma série de exames médicos
ocupacionais, treinamentos e campanhas de vacinação.
Atividades para promover um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado,
como treinamento de Administração do Tempo para funcionários PcDs,
reconhecimento no Programa de Alta Performance de Manufatura e
presença de intérprete de libras em todas as reuniões e treinamentos.
Desde 2005, as reduções cumulativas de energia foram de cerca de US$
3.3 milhões. No mesmo período, a redução do uso da água no país chegou
a 990 milhões de litros de água.
Baxter figura pelo 15º ano consecutivo no índice Dow Jones de
Sustentabilidade (“DJSI”)

A preocupação com sustentabilidade é reconhecida inclusive pelo mercado
financeiro – este ano a Baxter completa a 15ª vez em que figura no índice de
Sustentabilidade Down Jones, derivado do índice Dow Jones Global. Este é o
primeiro índice global com base na análise de fatores financeiros, econômicos,
ambientais e sociais que segue a performance financeira de companhias líderes
em todo o mundo guiadas pela sustentabilidade.
Sobre a Baxter
O compromisso da Baxter com sustentabilidade existe há mais de três décadas.
Além fazer parte do Índice Dow Jones de Sustentabilidade, tem sido reconhecida
pela revista Corporate Responsability como uma das 100 melhores Cidadãs
Corporativas. Mais informações sobre os programa e performance de
sustentabilidade podem ser encontradas em www.sustainability.baxter.com.
A Baxter International Inc., através das suas subsidiárias, desenvolve, fabrica e
comercializa produtos que salvam e prolongam vidas de pessoas com hemofilia,
distúrbios imunológicos, câncer, doenças infecciosas, doenças renais, traumas e
outras condições médicas crônicas e agudas. Como uma empresa de saúde global
e diversificada, a Baxter aplica uma combinação única de experiência em
dispositivos médicos, produtos farmacêuticos e biotecnologia para criar produtos
que melhoram o cuidado dos pacientes em todo o mundo.

A Baxter está presente no Brasil há mais de 50 anos e conta com 4 instalações em
São Paulo, entre elas uma fábrica com cerca de 700 funcionários. Mais
informações em www.baxter.com.br

