Valor Econômico premia BLAU Farmacêutica como campeã do setor Farmacêutica e
Cosméticos
A 18ª edição do anuário "Valor 1000", lançado ontem (20), em São Paulo, que premia as melhores empresas em 25 setores,
consagrou a BLAU Farmacêutica como a campeã em "Farmacêutica e Cosméticos".
Durante a solenidade, que contou com a presença do Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, foram conhecidos o ranking das mil
maiores empresas do Brasil em 2017, as vencedoras de 25 setores avaliados, e a Empresa de Valor 2018 - a que mais se destacou
entre as 25 vencedoras.
O anuário analisa as empresas em 25 setores e, além de utilizar a receita líquida como parâmetro para o ranqueamento, adota
critérios atuais de medida de desempenho, como o EBITDA (sigla em inglês para o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e
amortização) e endividamento.
Além dos resultados obtidos em 2017, que levaram a BLAU Farmacêutica a posição de campeã do setor "Farmacêutica e
Cosméticos" do anuário VALOR 1000, a empresa permanece crescendo, e atingiu sua melhor performance no segmento privado
no 1o semestre e 2o trimestre de 2018 com evolução de 24,1% e 52,1% contra o ano anterior.
No 1o semestre de 2018, a Receita Líquida da BLAU foi de R$ 334 milhões e EBITDA de R$ 79 milhões.
Valor 1000
Referência para o mercado, o estudo foi desenvolvido pelo jornal Valor Econômico em parceria com o Serasa Experian e a FGV.
Sobre a BLAU
Fundada em 1987, a Blau Farmacêutica é uma das principais empresas farmacêuticas da América Latina no segmento hospitalar
(non retail), com capital 100% nacional, que desenvolve e produz medicamentos de alta complexidade essenciais para a saúde
humana - biológicos, especialidades, oncológicos, entre outros - e comercializa com marcas proprietárias.
Estabelecida na cidade de Cotia, no centro metropolitano de São Paulo, a Blau Farmacêutica possui um moderno complexo industrial
farmacêutico, composto por quatro plantas industriais, com tecnologia de ponta, dedicadas à produção de medicamentos biológicos,
biotecnológicos, oncológicos, antibióticos, injetáveis, anestésicos e insumos biotecnológicos.

