Sanofi é a nova farmacêutica do inovabra habitat
e foca em inovação na área da saúde
São Paulo, 14 de fevereiro de 2019 – O ecossistema de startups está reconstruindo
e desafiando de forma radical o setor empresarial brasileiro. O segmento de saúde
também está inserido neste cenário e a Sanofi, uma das maiores farmacêuticas do
mundo, está apostando nessa tendência. A empresa acaba de firmar uma parceria
com o inovabra habitat, espaço de coinovação do Bradesco.
O objetivo do acordo, assinado no fim de 2018, é participar do ecossistema do espaço,
colaborando com o desenvolvimento de startups e tendo acesso à geração de
negócios no setor da inovação. "Essa parceria é mais um importante passo da Sanofi
em busca de inovação, um dos principais pilares estratégico da companhia no Brasil e
no mundo", afirma Marcelo Nadruz, head de Digital da Sanofi na América Latina.
A primeira atuação conjunta entre Sanofi e o inovabra habitat aconteceu em novembro
de 2018, quando o espaço recebeu uma etapa do segundo Sanofi Latam Digital
Summit, onde startups tiveram a oportunidade de apresentar soluções específicas
para os desafios enfrentados pela indústria farmacêutica.
A Sanofi conta agora com uma posição de trabalho dentro do inovabra habitat. "Temos
um ponto de contato direto com as startups do espaço, o que facilita ainda mais a
troca de experiências, algo fundamental para que, juntos, possamos desenvolver
soluções cada vez mais eficientes e que agreguem valor para toda a sociedade",
completa o executivo.

Sobre a Sanofi
A Sanofi se dedica a apoiar as pessoas ao longo de seus desafios de saúde. Somos
uma companhia biofarmacêutica global com foco em saúde humana. Prevenimos
doenças por meio de nossas vacinas e proporcionamos tratamentos inovadores para
combater dor e aliviar sofrimento. Nós estamos ao lado dos poucos que convivem com
doenças raras e dos milhões que lidam com doenças crônicas.
Com mais de 100 mil pessoas em 100 países, a Sanofi está transformando inovação
científica em soluções de cuidados com a saúde em todo o mundo.
Sanofi, Empowering Life, uma aliada na jornada de saúde das pessoas.

Sobre o inovabra habitat
O inovabra habitat é o espaço de coinovação do Bradesco, dedicado à geração de
negócios baseado em tecnologias digitais disruptivas como Blockchain, Big Data e
Algoritmos, Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Open API e Plataformas Digitais
e Computação Imersiva. O ambiente é focado em colaborar para inovar, ou seja,
promove a coinovação através da interação e conexão entre todos os habitantes:
startups, grandes corporações, investidores, mentores e os principais parceiros
tecnológicos do Bradesco.
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