
 
 

 
 

PRESS RELEASE  
 
AbbVie Divulga Resultados Financeiros Do Primeiro Trimestre De 2018 
 
 

- No primeiro trimestre de 2018 (T1 2018), a receita líquida foi de US$ 7.934 bilhões  - um 
aumento operacional de 17,6 por cento em relação ao mesmo período do ano passado 

- Os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) foram de 15 por cento do valor da 
receita no período. 

 
 
"A AbbVie teve um excelente início de 2018, com crescimento de receita acima das expectativas 
iniciais", declarou Richard A. Gonzalez, presidente e diretor executivo da AbbVie. "Desde o nosso 
início, nos esforçamos para criar um negócio com múltiplos impulsionadores de crescimento. Este 
trimestre demonstra claramente esse nível de diversidade, com medicamentos líderes em 
imunologia, oncologia e infectologia (Hepatite C) contribuindo significativamente para o nosso 
crescimento. Com base nesse crescimento robusto, estamos aumentando nossa previsão para um 
crescimento de 38 por cento em relação ao ano passado” 
 
Principais Resultados do T1 2018:  
• A receita líquida mundial foi de US$ 7.934 bilhões no primeiro trimestre – um aumento 
operacional  de 17,6 por cento, excluindo o impacto favorável de 3,8 por cento do câmbio 
internacional 
• As vendas globais de adalimumabeaumentaram 10,7 por cento operacionalmente, excluindo o 
impacto favorável de 3,7 por cento do câmbio internacional. Nos EUA, as vendas cresceram 11,4 por 
cento no trimestre. Fora dos Estados Unidos, as vendas cresceram 9,3 por cento, excluindo 10,7 por 
cento do impacto favorável do câmbio. 
• A receita líquida global de HCV no primeiro trimestre foi de US $ 919 milhões. 
• O Investimento em P&D foi de 15 por cento da receita, refletindo as ações de financiamento que 
apoiam todas as etapas do nosso portfolio de compostos em pesquisas 
 
Sobre a AbbVie 
A AbbVie é uma companhia biofarmacêutica global, que tem o compromisso de desenvolver 
terapias inovadoras avançadas, para algumas das mais complexas e críticas condições de saúde.  A 
missão da companhia é usar seu conhecimento, equipe dedicada e foco em inovação para 
aprimorar, de forma notável, tratamentos em quatro áreas terapêuticas principais:imunologia, 
oncologia, virologia e neurociência. Em mais de 75 países, os funcionários da AbbVie trabalham 
todos os dias para desenvolver soluções em saúde para pessoas ao redor do mundo. 
  
No Brasil, a AbbVie começou a operar no inicio de 2014.  Suas unidades de negócios locais incluem 
imunologia, neonatologia, virologia e oncologia e, entre suas diferentes áreas de atuação, conduz 
mais de 50 estudos e projetos clínicos, envolvendo mais de 200 equipes e centros de 
pesquisabrasileiros.  Para mais informações, acesse  
www.abbvie.com.br 

http://www.abbvie.com.br/


 
 

 


