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Divisão Área Descrição da área Cursos

Merck Millipore SUPORTE AO NEGOCIO

Área focada por atender aos eventos, treinamentos, feiras corporativas e campanhas internas. 

Responsável pela criação/compra de todos os materiais, convites, certificações e infraestrutura 

necessários para atender tanto funcionários quanto clientes

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

COMUNICAÇÃO SOCIAL         

MARKETING

Merck Millipore
CUSTOMER EXCELLENCE 

REGIONAL

Atuação na América Latina para mapeamento de processos de Customer Excellence para identificação 

de gaps relacionados à harmonização, monitoramento dos indicadores de performance KPI´s LatAm, 

acompanhamento de status dos projetos LatAm de CEX e start up de treinamento e projetos Blue Belt 

Lean Six Sigma alinhados com o global operational excellence para melhoria de processos, redução de 

custos e aumento de satisfação dos clientes 

QUIMICA

ADMINISTRAÇÃO

Merck Millipore CUSTOMER EXCELLENCE

Área de vendas responsável pelo faturamento de produtos vendidos pela empresa. Atendimento ao 

cliente por telefone, contato direto com o vendedor externo, responsável por faturamentos, cotações 

e devoluções de produtos, buscando sempre a excelente no atendimento ao cliente

ENGENHARIA

ADMINISTRAÇÃO

Merck Millipore SOLUÇÃO DE PROCESSO

 É a área de negócios da Merck Millipore dedicada ao apoio técnico-comercial de produtos, serviços e 

soluções aplicadas a Pesquisa, Desenvolvimento e fabricação de Fármacos, Cosméticos, Alimentos e 

Bebidas, baseado em inovação, tecnologia, qualidade e experiência prática de quem tem 347 anos no 

mercado

FARMACIA

BIOLOGIA

ENGENHARIA

QUIMICA

Merck Millipore DISTRIBUIÇÃO

Área focada em importação e exportação dos produtos da empresa. A rotina inclui contato direto com 

fornecedores, despachantes, transportadora e com o depósito de mateiras da empresa, lançamento 

das informações das importações no sistema e pagamento de impostos, fretes e custos de embarque, 

garantindo que todos os produtos sejam entregues/ recebidos no prazo

ADMINISTRAÇÃO

COMÉRCIO EXTERIOR

Merck Group 

Functions
RECURSOS HUMANOS

O RH promove a realização da estratégia de negócios da Merck a partir da perspectiva do Capital 

Humano para atrair, reter e desenvolver as pessoas necessárias em cada divisão, funções e 

organizações locais, da Merck,  enquanto isso promove uma cultura de viver os valores Merck. O RH 

permite que o negocio faça entregas de alto desempenho através de uma parceria estratégica e 

entrega de processos e serviços eficazes num quadro global.

ADMINISTRAÇÃO

PSICOLOGIA

Alphaville/Barueri - SP



Divisão Área Descrição da área Cursos

Consumer 

Health

ASSUNTOS 

REGULATORIOS

Preparação de processos, avaliação de artes, monitoramento de atividades regionais, comparativo de 

legislações
FARMACIA

Suporte à gerência da área em todo o processo de pesquisa de mercado (com consumidores e 

médicos)

Preparação das pesquisas (briefing para instituto, preparação do formulário de recrutamento dos 

participantes, avaliação de questionário/guia de discussão)

Acompanhar o trabalho de campo (entrevistas em profundidade com médicos ou consumidores, 

focus groups, pesquisas on line ...)

Avaliação do relatório final do instituto e recomendações para o negócio.

Desenvolvimento e atualização de relatórios para avaliar a performance das marcas (demanda, 

venda, estoque,...)

Dar suporte à Diretoria & Gerencia de Vendas através de relatórios e informações para tomada de 

decisão

Ser o ponto de contato para os KAMs na solução de pendencias operacionais de pagamentos diversos 

para clientes e busca de rotas para retorno de resposta

MARKETING
É a área de define o plano estratégico de marketing para os produtos a fim de atingir os resultados da 

empresa

ADMINISTRAÇÃO

COMUNICAÇÃO SOCIAL

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

EFETIVIDADE DE 

VENDAS

Auxiliar o time de vendas e Diretoria com análises dos principais KPI's de vendas, para assim entender 

o que se passa na força de vendas e conseguir analisar e identificar diversos pontos de melhoria

ADMINISTRAÇÃO               

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Merck Serono

SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO E 

PROGRAMAS DE 

SUPORTE AO PACIENTE

Área responsável por gerenciar o Serviço de Atendimento e Programas de Suporte ao Paciente do 

Laboratório. responsável por auxiliar na monitoria e informações do serviço de atendimento, bem 

como registro de reclamações técnicas dos produtos junto a garantia de qualidade, dentre outras 

atividades

FARMACIA            

ADMINISTRAÇÃO

Merck Serono MAP Área responsável pela analise da economia e atualização de preços dos produtos Merck FARMACIA

Merck Serono
PROGRAMA DE 

SUPORTE AO PACIENTE
Área responsável por gerenciar os programas destinados a suporte aos pacientes

FARMACIA                          

BIOLOGIA                  

ENFERMAGEM

Merck Serono ÁREA MÉDICA
Área Médica apoia as áreas de negócio da implementação de suas estratégias sob o ponto de vista 

médico-científico

FARMACIA                          

BIOLOGIA

Merck Serono
COMUNICAÇÃO 

INTERNA
Área responsável por toda a comunicação e campanhas internas da Merck 

COMUNICAÇÃO SOCIAL  

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

São Paulo - SP

Consumer 

Health

PESQUISA DE 

MERCADO/BUSINESS 

INTELLIGENCE

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO        

MARKETING

ADMINISTRAÇÃO

COMUNICAÇÃO SOCIAL

CIÊNCIAS ECONÔMICAS

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO      

ESTATISTICA

Consumer 

Health
VENDAS

Consumer 

Health



Merck Serono GAP
Responsável por ações de responsabilidade social como também iniciativas voltadas a situações com 

pacientes

COMUNICAÇÃO SOCIAL  

ADMINISTRAÇÃO        

MARKETING

Merck Serono BUSINESS INTELLIGENCE

A área de BI na Merck é uma área bastante ativa e importante para o sucesso da organização pelo 

fato de suportar grande parte das decisões de marketing feitas pelas diferentes unidades de negócios. 

Nela podemos esperar um dia a dia bastante dinâmico, desafiador e motivante por estarmos 

envolvidos em grandes objetivos inerentes aos nossos produtos, visando assim o benefício e saúde de 

nossos pacientes

ADMINISTRAÇÃO        

MARKETING                        

CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Motivado por nossos valores e competências , consultamos , orientamos e apoiamos os nossos 

stakeholders internos com suas necessidades do mercado;

Concepção e implementação de estratégias de aquisições orientadas para o mercado;

Análise e penetração nos mercados de fornecimento globais , regionais e locais;

Identificação e desenvolvimento dos melhores fornecedores;

Negociação de contrato profissional;

Especificações de padrão e níveis de serviço;

Consultoria e avaliação comparativa com relação à demanda;

Consideração de ações e os custos da cadeia de fornecimento;

Identificação de fornecedores qualificados;

Certifique-se de receber especificação exigida.

Merck Group 

Functions
FINANÇAS

É área responsável por todas as operações financeiras da Merck Group, é responsável por garantir a 

eficiência dos custos e dos processos em relação a qualquer expertise financeira

  ADMINISTRAÇÃO                

CIÊNCIAS ECONÔMICAS                       

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Merck Group 

Functions

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO

A estratégia da Área de TI da Merck é construída baseada em 3 pilares:

1. alinhamento com o negocio e foco no cliente

2. qualidade e segurança com os nossos produtos e serviços

3. excelência organizacional.

Foco no cliente como centro da nosso estratégia pois permite uma maior agilidade e flexibilidade nos 

processos enquanto, simultaneamente, fornece excelência operacional, eficiência e harmonia nos 

processos robustos e confiáveis da área de TI. Melhorar a experiência do cliente é a chave; o nosso 

foco é em tecnologias que ajudem o negocio a ganhar, servir e manter clientes.

A TI tem como objetivo criar um balanço entre as politicas globais e o que o mercado local precisa.

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Merck Group 

Functions
JURIDICO

Apoia a realização dos objetivos estratégicos da Merck, proporcionando aos nossos parceiros de 

negócios serviços jurídicos proativos e de alta qualidade, além de um efetivo departamento jurídico, 

Complience e privacidade de dados usando os mais altos padrões profissionais e nossa experiência 

empresarial. Nosso objetivo é proteger, manter e defender portfólio de marca e domínio da Merck.

DIREITO

Merck Group 

Functions
COMPLIANCE

Merck e seu conselho de administração estão sujeitos a uma série de regras rígidas e violações dessas 

regras, onde quer que possam ocorrer no mundo, pode desencadear passivos consideráveis. Não é 

apenas a violação da lei que queremos evitar, mas também uma investigação para determinar se 

alguma coisa esta errada, pois pode levar a enormes danos a excelente reputação da Merck 

DIREITO

Merck Group 

Functions
RECURSOS HUMANOS

O RH promove a realização da estratégia de negócios da Merck a partir da perspectiva do Capital 

Humano para atrair, reter e desenvolver as pessoas necessárias em cada divisão, funções e 

organizações locais, da Merck,  enquanto isso promove uma cultura de viver os valores Merck. O RH 

permite que o negocio faça entregas de alto desempenho através de uma parceria estratégica e 

entrega de processos e serviços eficazes num quadro global.

ADMINISTRAÇÃO

PSICOLOGIA

PROCUREMENT

ADMINISTRAÇÃO        

MARKETING                

ENGENHARIA                        

CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Merck Group 

Functions



Divisão Área Descrição da área Cursos

GMS QUALIDADE

Coordenação de todas as atividades que envolvem validação dos processos produtivos, a validação 

dos processos de limpeza, a validação dos métodos analíticos, a validação de transporte, validação de 

sistemas e a qualificação de equipamentos, seguindo, normas de Boas Práticas de Fabricação, 

garantindo o atendimento das normas da empresa e a legislação vigente

FARMACIA

GMS COMERCIO EXTERIOR

Responsável pelo planejamento dos itens comprados, com o objetivo de equilibrar os custos de 

estoques com o nível de serviço do cliente. Acompanhamento do processo de importação e/ou 

compra até a disponibilidade do produto para venda

COMÉRCIO EXTERIOR 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO

GMS

PLANEJAMENTO E 

CONTROLE DE 

MANUTENÇÃO (PCM)

Suporte de engenharia para controle de documentos de manutenção, controle de horas técnicas, 

documentação pra auditorias, compras de matérias de engenharia, elaboração de indicadores

ADMINISTRAÇÃO

ENGENHARIA

Planejamento e Controle de Manutenção do site Rio de Janeiro, abrangendo as seguintes atividades 

macro:
Centralização, coordenação, distribuição e controle de serviços de manutenção preventiva e corretiva 

do site;

Gestão de materiais do almoxarifado técnico de engenharia;

Planejamento anual e controle mensal dos investimentos de CAPEX GMS;

Planejamento anual e controle mensal das contas de OPEX da área ; 

Gestão de todas as compras técnicas relacionadas à CAPEX, materiais e serviços de manutenção 

destinados a todas as áreas de GMS e Administrativas do site.

Programas/projetos fabris, tais como: ISO 14000, Best Practices etc.

GMS EMBALAGEM

Planejamento, gestão e controle das operações referentes a embalagem dos produtos CH (farma e 

cosméticos) e Merck Serono, de acordo com as necessidades geradas pela área comercial ou países 

importadores, dentro dos limites e políticas orçamentárias estabelecidas pela empresa. 

Administração da produção farmacêutica (embalagem) de modo a permitir a entrega dos produtos 

nas datas previstas e de acordo com os objetivos fixados para a qualidade e custo. Desenhar os 

processos de engenharia de embalagem

ENGENHARIA                  

FARMACIA

GMS
TECNOLOGIA 

FARMACEUTICA

Atividades de tecnologia farmacêutica, desenvolvimento das formas de dosagem dos medicamentos 

e analise dos compostos como interagirão com outros agentes durante a fabricação/formulação do 

medicamento. Desenvolvimento dos mecanismos para produção em escala industrial com foco na 

viabilidade econômica do produto, na Qualidade e na eficiência do processo. Desenvolvimento e 

suporte aos Dossiês internos e externos, transferências de tecnologia e metodologia no site, 

manutenção de portfólio, second source, lançamentos de novos produtos e mudanças em produtos e 

metodologias

FARMACIA

GMS SUPPLY CHAIN
Responsável pela implementação das estratégias do Supply Network Operations no Brasil.

Garantir a satisfação através da entrega dos produtos com um baixo custo e alta qualidade de serviço.

COMÉRCIO EXTERIOR 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO

GMS MANUTENÇÃO Suporte ao coordenador da área de engenharia de manutenção ENGENHARIA

Motivado por nossos valores e competências , consultamos , orientamos e apoiamos os nossos 

stakeholders internos com suas necessidades do mercado;

Concepção e implementação de estratégias de aquisições orientadas para o mercado;

Análise e penetração nos mercados de fornecimento globais , regionais e locais;

Identificação e desenvolvimento dos melhores fornecedores;

Negociação de contrato profissional;

Especificações de padrão e níveis de serviço;

Consultoria e avaliação comparativa com relação à demanda;

Consideração de ações e os custos da cadeia de fornecimento;

Identificação de fornecedores qualificados;

Certifique-se de receber especificação exigida.

Merck Group 

Functions
CONTABILIDADE

Contabilidade é a área chave que fornece todas as contas e relatórios financeiros da Merck Group e 

entrega alto valor para todo negocio da Merck baseado em excelentes habilidades, tecnologias e 

serviços

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Merck Group 

Functions

PLANEJAMENTO 

FINANCEIRO

A área de Controladoria precisa estar alinhada com as estratégias do grupo e do negocio para assim 

conseguir fornecer processos e instrumentos apropriados para suportar o negocio. Também 

acompanha os processos de Forecasting e Planejamento, Alocação de Recursos e as definições dos 

objetivos a serem alcançados pelo Grupo Merck. Controladoria é responsável pela analise de 

performance de todas as divisões da Merck

CIÊNCIAS CONTÁBEIS            

ADMINISTRAÇÃO

Merck Group 

Functions

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO

A estratégia da Área de TI da Merck é construída baseada em 3 pilares:

1. alinhamento com o negocio e foco no cliente

2. qualidade e segurança com os nossos produtos e serviços

3. excelência organizacional.

Foco no cliente como centro da nosso estratégia pois permite uma maior agilidade e flexibilidade nos 

processos enquanto, simultaneamente, fornece excelência operacional, eficiência e harmonia nos 

processos robustos e confiáveis da área de TI. Melhorar a experiência do cliente é a chave; o nosso 

foco é em tecnologias que ajudem o negocio a ganhar, servir e manter clientes.

A TI tem como objetivo criar um balanço entre as politicas globais e o que o mercado local precisa.

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Merck Group 

Functions
TESOURARIA

A área de Tesouraria é responsável por garantir a liquidez e a solvência da empresa para crescimento 

externo, assim como ajudar a controlar os riscos financeiros para a Merck

ADMINISTRAÇÃO                 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS

A área de impostos é responsável por:

Gestão fiscal proativa para garantir uma taxa de imposto sobre o rendimento ideal;

Suporte de todas as empresas, pessoas jurídicas da Merck e grupos funcionam como parceiros;

Garantir o cumprimento de imposto de renda em nosso próprio campo de responsabilidade e apoio 

no cumprimento de imposto de renda para todas as entidades jurídicas;

Mitigar riscos fiscais sempre que possível embora prosseguindo todos os outros compromissos do 

Imposto;

Ser um parceiro confiável em todos os assuntos de imposto de renda das demonstrações financeiras;

Ser um conselheiro de confiança em todas as outras questões fiscais.

Merck Group 

Functions
PROCUREMENT

ADMINISTRAÇÃO        

MARKETING                

ENGENHARIA                        

CIÊNCIAS ECONÔMICAS

PROJETOS DE 

ENGENHARIA
ENGENHARIA

Merck Group 

Functions
IMPOSTOS CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Rio de Janeiro - RJ

GMS


