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Roche anuncia fortes resultados nos primeiros nove meses de 2013 

 

 A Roche anunciou que, nos nove primeiros meses deste ano, as vendas do Grupo subiram 6% e 

atingiram a marca de 34,9 bilhões de francos suíços. Entre os principais pontos que alavancaram 

este crescimento estão a demanda por medicamentos indicados para o tratamento de câncer, como 

Avastin® (bevacizumabe), Herceptin® (trastuzumabe), Mabthera® (rituximabe), Perjeta® 

(pertuzumabe), Kadcyla® (trastuzumabe-entansina), além do Actemra® (tocilizumabe), indicado 

para o tratamento de Artrite Reumatoide, e por produtos de laboratórios clínicos da Divisão 

Diagnóstica.  

 

Somente as vendas dos produtos farmacêuticos cresceram 7% no período, chegando ao total de 27,2 

bilhões de francos suíços. Já as vendas da Divisão Diagnóstica, subiram 4% e atingiram o valor de 

7,7 bilhões de francos suíços.  

 

De acordo com o CEO da Roche, Severin Schwan, a procura por produtos da companhia se 

manteve forte em ambas as divisões. “Nós vamos cumprir as nossas metas do ano inteiro. Estamos 

muito animados com a aceitação dos nossos novos medicamentos como Perjeta® (pertuzumabe) e 

Kadcyla® (trastuzumabe-entansina), que melhoram significativamente as taxas de sobrevivência de 

pacientes com uma forma muito agressiva de câncer de mama. Em Diagnóstica, o lançamento do 

cobas® 8100 vai fortalecer ainda mais nossa liderança no mercado”.  

 

 

 

Sobre a Roche  

Com sede em Basileia, na Suíça, a Roche é uma das líderes mundiais na pesquisa de produtos para a 

saúde, atuando fortemente e de modo combinado nas áreas farmacêutica e de diagnóstico. A Roche 

é a maior empresa de biotecnologia do mundo, e tem medicamentos realmente diferenciados para 

as áreas de oncologia, virologia, inflamação, metabolismo e neurociência. Além disso, a Roche é 

líder mundial em diagnóstico in vitro e no diagnóstico tecidual de câncer, e pioneira no tratamento 

do diabetes. A estratégia de medicina personalizada da Roche tem como foco o fornecimento de 
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medicamentos e ferramentas de diagnóstico que possibilitem melhoras tangíveis na saúde, 

qualidade de vida e sobrevida dos pacientes. Em 2012, a Roche tinha mais de 82 mil funcionários em 

todo o mundo e investiu mais de 8 bilhões de francos suíços em P&D. O Grupo registrou vendas de 

45,5 bilhões de francos suíços. A Genentech, nos Estados Unidos, é uma subsidiária integral do 

Grupo Roche. A Roche é o acionista majoritário da Chugai Pharmaceutical, do Japão. Para mais 

informações, visite a página www.roche.com.br. 

 

 

Caso necessite de alguma informação adicional ou para agendamento de entrevistas, entre em 

contato com a assessoria de imprensa da Roche:  

 

Imagem Corporativa 

Cristiane Barbieri – (11) 3526-4560 

cristiane.barbieri@imagemcorporativa.com.br  
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