


A Blau Farmacêutica é atualmente uma 

das principais empresas farmacêuticas da 

América Latina, produzindo medicamentos 

de alta complexidade, essenciais para a saúde 

humana, especializada em oncologia, nefrologia, 

hematologia, infectologia, dentre outras.

Estabelecida na cidade de Cotia, no centro 

metropolitano de São Paulo, a Blau Farmacêutica 

conta com três plantas “State of Art” de produção 

e com quatorze áreas produtivas, classificadas por 

classe terapêutica, utilizando os mais modernos 

equipamentos de produção e controle de qualidade. 

Seus locais de produção atendem às boas práticas 

de fabricação e controle de qualidade exigidos 

pelas autoridades sanitárias mais exigentes do 

mundo, incluindo a Anvisa, a Invima, entre outras.
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INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA A VIDA 
ESTA É A MISSÃO DE UMA EMPRESA QUE BUSCA A EXCELÊNCIA.
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O departamento de P&D da Blau Farmacêutica é dividido em 

dois setores de especialidades: produtos biológicos e drogas 

sintéticas. Neles são desenvolvidos novos produtos, formulações, 

processos e metodologias analíticas, utilizando a última geração de 

equipamentos, encontrados somente em universidades e laboratórios 

de pesquisa avançada. Conta com uma equipe que inclui profissionais   

pós-doutorados, doutores, mestres, entre outros.

Os métodos de análise utilizados para o controle de qualidade 

obedecem às monografias tanto brasileiras como as internacionais 

em suas últimas versões e também utiliza métodos próprios 

validados e desenvolvidos na empresa. Com equipamentos 

qualificados e processos validados, utilizando ferramentas 

modernas que garantem qualidade, segurança da informação e 

rastreabilidade. 
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Sua política de qualidade denominada “QUALIDADE TOTAL 

BLAU” tem como objetivo buscar, incentivar, renovar e 

modificar, exigindo a mais alta qualidade e tecnologia em cada 

processo, produto, meio ambiente e vida, priorizando a ética e 

o contínuo aprimoramento.

A Blau Farmacêutica está comemorando 29 anos de sucesso e 

crescimento, contando em sua trajetória com o desenvolvimento 

de mais de 100 diferentes produtos farmacêuticos, atendendo a 

diversas especialidades terapêuticas.
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Nos últimos 5 anos, a Blau vem mantendo um incrível 

crescimento da ordem de 2 dígitos. Seu plano é tão 

arrojado, ousado e bem-controlado, que é possível 

atingir estes resultados, mesmo diante dos mais 

diversos cenários econômicos, sociais e de mercado.
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A empresa conta atualmente com três subsidiárias em países da 

América Latina, incluindo Brasil, Uruguai e Colômbia, e inaugurará 

mais três: Argentina, Chile e Peru. Sua estratégia de crescimento 

tem plena aceitação de seus produtos nos novos mercados, o que 

resulta na crescente demanda de sua linha de medicamentos, 

não só nos países da América Latina, mas também em muitos 

outros ao redor do mundo, para onde a empresa já exporta seus 

produtos, em razão da sua competência técnica, que garante 

qualidade, eficácia e segurança em seus medicamentos.

BLAU FARMACÊUTICA - DEMONSTRATIVO DE CRESCIMENTO

38% 33%
60% 11%

33% 27%*

2011          2012        2013      2014   2015           2016

R$    131.323.506        174.145.343      277.697.714       307.437.905        408.604.181       520.000.000

(*2016 Estimado)
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BIOFÁRMACOS
Alfaepoetina – rHu EPO

Alfainterferon 2a – alfa 2a (ifn) 

Alfainterferon 2b – alfa 2b (ifn)

Filgrastima – rHu – (g–csf)

Molgramostina – (gm–csf)

Interferon beta 1a – (ifn)

Interleucina – rHu (il2)

Somatropina – rHu – (gh–hormônio do crescimento) 

BIOSSIMILARES
Alfaepoetina – rHu EPO – Eritromax  

Filgrastima – rHu – (g–csf) – Filgrastine 

 

ONCOLÓGICOS – injetáveis
Carboplatina – B-Platin

Cisplatina – C-Platin

Oxaliplatina – Genérico

Citarabina – Citarax

Etoposídeo – Epósido

Gencitabina – Genérico

Dacarbazina – Genérico

Docetaxel – Genérico

Epirubicina – Genérico

Idarrubicina – Genérico

Fludarabina – Genérico

Ifosfamida – Genérico

Irotecano – Genérico

Pemetrexede – Genérico

Vimblastina – Genérico

Vincristina – Genérico

Vinorelbina – Genérico

MTX - Metotrexato - Genérico

Mesna – Genérico

Ácido Zoledrônico – Genérico

Ondansetrona – Ontrax 

ONCOLÓGICOS – Orais
Tamoxifeno – Taxofen 

Metotrexato Dissódico (Oral) – Metrexato 

Flutamida – Genérico
Bicalutamida – Genérico
Anastrazol – Genérico
Letrozol – Genérico
Exemestano – Genérico 

HEMODERIVADOS
Imunoglobulina Humana Sol. IV – Imunoglobulin 
Albumina Humana 20% – Blaubimax 

ANTIVIRAIS E ANTIRRETROVIRAIS
Aciclovir – Genérico
Fanciclovir – Fanclomax
Ganciclovir – Ganvirax 
Ribavirina – Ribarin
Lamivudina – Vudirax 

ESTIMULADOR UTERINO
Ocitocina – Genérico

ANESTÉSICOS
Propofol – Profolen 
Lidocaína Hcl – Genérico
Suxametônio – Succitrat
Etomidato – Genérico
Remifentanilo – Suremifen  

ANTITROMBÓTICOS
Heparina Sódica Suína – Hepamax 
Enoxaparina Sódica – Enoxalow 

TROMBOLÍTICOS
Estreptoquinase – Streptonase

ANTIRREUMÁTICO
Metotrexato Dissódico (Oral) – Metrexato 

LINHA DE PRODUTOS FEMININOS
Tinidazol + Nitrato de Miconazol – Anfugine 
Tetraciclina + Anfotericina – Novasutin 
Nitrato de Miconazol – Genérico
Tioconazol – Genérico

ANTIBIÓTICOS
PENICILÂNICOS
Benzil Penicilina Potássica – Aricilina 

Ampicilina Sódica – Cilinon 

Amoxicilina + Clavulanato de Potássio – Doclaxin 

Oxacilina Sódica – Oxanon 

Benzil Penicilina Procaína + Potássica – Penkaron 

Piperacilina + Tazobactan – Pipertazo

NÃO BETA LACTÂMICOS
Sulfato de Amicacina – Amicilon   

Cloridrato de Vancomicina – Genérico

Teicoplanina – Teicoston  

Cloridrato de Lincomicina – Linatron  

Ciprofloxacino – Cifloxtron  

Meropenen – Genérico

Clindamicina – Clindarix  

Claritromicina – Sumiclar  

CEFALOSPORÍNICOS
Cefalotina Sódica – Genérico

Cefoxitina Sódica – Cefton 

Ceftazidima Pentaidratada – Ceftazidon 

Cefazolina Sódica – Fazolon 

Cefotaxima – Clafordil  

Ceftriaxona Dissódica Hemieptaidratada – Genérico

Ceftriaxona Dissódica Hemieptaidratada – Triaxton 

CLORANFENICOL
Succinato Sódico de Cloranfenicol – Arifenicol 

INIBIDORES DA BOMBA ÁCIDA
Omeprazol – Oprazon 

Pantoprazol – Genérico

OUTROS PRODUTOS HOSPITALARES
Sacarato de Hidróxido Férrico – Ferropurum  

Sulfato de Atropina – Atropion 

N–Acetilcisteína – Genérico

Hidrocortizona – Genérico

Diclofenaco Sódico – Genérico

Cloridrato de Dopamina – Dopabane 

Furosemida – Furosetron 

Gluconato de Cálcio

Adrenalina – Efrinalin 

Dobutamina – Dobutáriston

Sulfato de Magnésio – Magnoston 

Dexametasona – Metaxon 

Aminofilina – Minoton 

Cloridrato de Verapamil – Vasoton 

Fitomenadiona (vitamina K sintética) – Vikatron 

Ácido Tranexâmico – Genérico

Tiocolchicosídeo – Genérico

Metilpredinisolona – Sumitric 

PIPE LINE
Mesilato de Imatinibe

Erlotinibe

Bortezomibe

Sorafenibe

Cloridrato de Bendamustina

Capecitabina

Temozolomida

Fluvestranto

Polimixina B

Liraglutida

Hidróxiuréia  

Salbutamol

Linha de produtos BLau Farmacêutica



A Blau Farmacêutica tem um departamento de pesquisa clínica e 

não clínica que realiza estudos retrospectivos (PMS/Fase IV), estudos 

prospectivos (Fase I, II e III) e bioequivalências para comprovar a 

qualidade, a eficácia e a segurança de seus produtos, seguindo as 

boas práticas clínicas e as normativas aplicáveis. Este departamento 

utiliza ferramentas que garantem a confidencialidade e segurança da 

informação.

A garantia de qualidade da Blau Farmacêutica ultrapassa seus próprios 

limites, auditando e qualificando seus fornecedores e clientes, a fim de 

assegurar a qualidade e a rastreabilidade de seus medicamentos em toda a 

cadeia produtiva, até a administração de seus medicamentos aos pacientes.

A Blau possui um departamento de informação e tecnologia (TI), que 

utiliza as ferramentas mais modernas para se conectar com seus clientes 

e funcionários, obtendo agilidade e controle de suas informações.

A Blau conta também com um departamento de atendimento ao cliente 

(SAC/SAM) com uma equipe treinada e qualificada, para atender

pacientes e profissionais da saúde.

Seu sistema de Farmacovigilância está sempre monitorando as reações 

adversas, a fim de identificar eventuais riscos desconhecidos e propor, 

se necessário, medidas para gerir e minimizar riscos.
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A Blau Farmacêutica, além de atuar no desenvolvimento e na produção 

de medicamentos, está amplamente dedicada ao compromisso social, 

colaborando com instituições de assistência que realizam um trabalho social 

reconhecido.

Além disso, a empresa patrocina diversos projetos culturais e esportivos, 

incentivados ou não incentivados, promovendo o exercício da cidadania e 

trabalhando para uma sociedade mais justa.

A Blau acredita que uma forma de trabalhar para a saúde 

é através dos esportes. Por isso, apoia todos os tipos de 

esportes, com destaque para o automobilismo.
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O compromisso que a Blau tem com o crescimento contínuo não é motivo para 

que a empresa esqueça o que realmente importa: o meio ambiente e as pessoas. 

Por isso, investe amplamente em sustentabilidade através de atividades internas 

que contemplam a preservação ambiental.



A Blau Farmacêutica sabe como valorizar seus colaboradores. Sem eles, 

não seria possível escrever uma história de sucesso. Estes profissionais, 

altamente e continuadamente qualificados, somados à tecnologia presente 

na empresa, permitiu a Blau ser algo muito maior do que uma empresa. 

Por esta razão, aprendemos ao longo dos anos e continuamos a aprender 

diariamente, como valorizar, respeitar e a sermos solidários com as pessoas.  

Esta atitude conduziu a empresa a melhorar sua performance interna e elevar 

ainda mais o padrão de qualidade de seus produtos e serviços.

Esta é a Blau, uma empresa inovadora que busca a cada dia ser melhor, para 

assegurar que o maior número de pessoas possível possa ter acesso ao bem 

mais valioso que existe: uma vida com saúde.



Blau Farmacêutica
Matriz (Brasil) – Planta I
Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5
No. 2.833 • CEP: 06705-030
Cotia • São Paulo • Brasil
Fone: (11) 4615-9400
Fax.: (11) 4615-9401
sac@blau.com.br

Planta II
Avenida Ivo Mario Isaac Pires, No. 7.602
CEP: 06720-480 • Pedras • Caucaia • SP • Brasil
Fone: (11) 4611-0907
Fax: (11) 4611- 0037

Planta III
Rua Adherbal Stresser, No.84
Jardim Arpoador • SP • Brasil
Fone: (11) 3732-2500
Fax: (11) 3732-2500 • Ext. line: 2508

Blau Farmacêutica Colombia
Transversal 93, number 53-48 • Int. 51-52
Parque Industrial El Dorado • Bogota • Colombia
Fone: (571) 2515622
Fax: (571) 2515622 • Ext.: 109
info@blaufarma.com.co
www.blaufarma.com.co

Blau Farma Uruguay
Calle Dr. Luis Bonavita, 1.266
Piso 1. Of. 105 • Tower IV
WTC (11.300)
Montevideo • Uruguay
Fone: (598) 2626-1616
Fax: (598) 2626-1717
sac@blaufarma.com.uy
www.blau.com.uy

www.blau.com.br


