
Saúde e dinheiro com a engenharia genética  

Conheça o empreendedor Marcelo Hahn, fundador da empresa farmacêutica Blausiegel, que 
começou importando preservativos, investiu em remédios inovadores e hoje fatura 120 
milhões de dólares por ano. 

 
Hahn: "A inovação foi importantíssima para o nosso crescimento" 

Uma sala alugada de 20 metros quadrados em São Paulo e um investimento inicial de 20 000 
dólares, fruto da venda de um carro - foi assim que o empresário paulista Marcelo Hahn, hoje 
com 40 anos, deu início à Blausiegel, indústria farmacêutica nacional que fatura 120 milhões 
de dólares por ano e vende seus produtos para 20 países. O negócio começou há 21 anos de 
forma tímida, como uma importadora de preservativos, mas cresceu depois que Hahn adotou 
uma estratégia de diversificação. "Investimos em marcas próprias e em nichos rentáveis de 
mercado", afirma ele. Hoje, a empresa conta com um portfólio que vai de pomadas 
ginecológicas a remédios para câncer e biofármacos (drogas produzidas com engenharia 
genética). Nesta conversa com EXAME PME, Hahn apontou os principais momentos que 
estiveram na base do crescimento da Blausiegel e falou de seus planos para o futuro.  

Eu tinha 19 anos e ainda fazia faculdade de administração de empresas, em São Paulo, quando 
decidi que era hora de abrir meu próprio negócio. Desde os 14 já trabalhava no laboratório 
farmacêutico Ariston, que pertencia ao meu pai. Ele queria que eu continuasse a cuidar dos 
negócios da família, mas eu precisava conquistar meu espaço e ver do que era capaz. Vendi 
meu carro. Com os 20 000 dólares que recebi, em 1987 abri uma pequena importadora de 
preservativos fabricados na Alemanha.  

A empresa funcionava numa sala alugada de 20 metros quadrados. No início, eu fazia tudo: 
vendia, faturava o pedido, embalava a mercadoria e realizava as entregas. Acho que só 
consegui superar as dificuldades iniciais e tocar o negócio adiante graças à experiência 
adquirida nos anos de trabalho na empresa da minha família, na qual também era uma espécie 
de faz-tudo.  

Meu primeiro produto foi o Preserv Alta Proteção, um preservativo que vinha com espermicida. 
Com o tempo, ampliei nossa linha, buscando sempre produtos inovadores e com tecnologia de 
ponta. O negócio ia bem e melhorou ainda mais com a necessidade de proteção contra a Aids, 
no final dos anos 80. Naquela época, o mercado era dominado por duas marcas, e começou a 
faltar produto nas prateleiras. Com isso, não foi difícil colocar o Preserv nas redes de farmácias 
do país. Em pouco tempo, nossas vendas triplicaram e a Blausiegel tornou-se uma empresa 
consolidada e com dinheiro em caixa.  

 

 



Queria ser um líder no setor farmacêutico e, por isso, não tinha sentido focar num único 
produto. A oportunidade para crescer surgiu em 1991, quando a Fundação do Remédio Popular 
do Estado de São Paulo (Furp), abriu concorrência para aquisição de albumina humana, um 
hemoderivado. Como só havia um fabricante do produto no Brasil, vi que ali estava a chance 
que procurava. Importei o produto da Áustria, pedi registro no Ministério da Saúde e entrei na 
licitação. Venci a concorrência.  

A Furp cancelou o processo por falta de recursos. Foi um baque. Tinha feito um investimento 
altíssimo e corria o risco de ter grande prejuízo, que poderia levar a empresa à falência. A 
única saída era dar um jeito de vender o produto. Reuni os vendedores e orientei que fizessem 
um esforço de comercialização na rede hospitalar. Em um mês, o estoque se esgotou.  

Com essa adversidade, descobri que havia um novo nicho de mercado. Quatro anos depois, a 
comercialização de hemoderivados já respondia por 85% do faturamento da Blausiegel. Isso 
era bom. Por outro lado, a alta concentração tornava a empresa muito vulnerável. Mais uma 
vez, decidi investir na prospecção de novos mercados. Aluguei uma fábrica de remédios e 
passei a produzir medicamentos próprios, de cremes e pomadas ginecológicas a drogas para 
tratamento de câncer.  

Nessa época, usei parte dos lucros na compra de um grande terreno no município de Cotia, 
vizinho a São Paulo. Lembro que meu pai me chamou de louco. Ele não entendia o que eu 
pretendia fazer com um espaço daquele. Hoje, esse terreno, de 8 500 metros quadrados, 
abriga uma fábrica própria e a sede da Blausiegel.  

Para crescer num mercado tão concorrido e com tantos conglomerados poderosos como os que 
lideram o setor farmacêutico, adotei a seguinte estratégia: em vez de brigar nas gôndolas de 
farmácias e drogarias com empresas multinacionais, investi na venda direta a governos e 
hospitais. Deu certo. Hoje, cerca de 90% de nossos clientes são hospitais da rede privada.  

A inovação foi importantíssima para o crescimento. Nosso carro-chefe são os biofármacos - 
drogas farmacêuticas fabricadas com a ajuda da engenharia genética, como o Interferon Alfa e 
a Eritropoetina Humana Recombinante, usados no tratamento de câncer, hepatite e anemia 
causada por insuficiência renal, entre outras doenças. Esses produtos têm 25% de participação 
nas vendas da Blausiegel, mas são responsáveis por 47% da rentabilidade. Começamos a 
importá-los da Argentina no início desta década e hoje temos uma linha própria. Atualmente, 
os preservativos são responsáveis por apenas 5% de nossa receita, que atingiu 120 milhões de 
dólares no ano passado.  

Sempre sonhei em ter uma empresa global. Nossa entrada no mercado internacional foi em 
2002. Recebi um telefonema de um laboratório da Venezuela com um pedido completamente 
inesperado. O país sofria um surto de uma doença parecida com a febre amarela e precisava 
urgentemente de 50 000 ampolas de Ribavirina injetável. Não tínhamos a droga, mas já 
produzíamos o Ribavirin, de composição idêntica, apresentado em cápsulas. Em pouco tempo, 
nos adequamos para produzi-lo na apresentação que o cliente queria. Essa agilidade nos 
permitiu fechar um ótimo negócio e iniciar o processo de exportação. Hoje, nossos produtos 
chegam a 20 países, entre eles Inglaterra e Índia.  

Desde 2003, a Blausiegel cresce à taxa média de 50% ao ano. Dependendo de como estiver o 
humor do mercado, em 2009 quero abrir o capital e colocar à venda 40% da empresa. Espero 
captar 800 milhões de reais e, com o dinheiro, fortalecer a presença no exterior, que é tímida 
em relação às muitas oportunidades que existem lá fora. Apenas 2% do faturamento vem de 
clientes internacionais. Quero multiplicar esse índice e, para isso, precisamos nos capitalizar.  



O dinheiro será usado para financiar pesquisas de novos medicamentos a ser lançados no 
exterior, bem como para abrir escritórios e fábricas lá fora. Com a abertura do capital, 
assumirei a presidência do conselho - mas não pretendo me afastar do dia-a-dia da 
companhia.  

Depois de 21 anos daquele tímido começo, hoje a Blausiegel tornou-se uma empresa 
competitiva, com três fábricas. O sucesso veio porque sempre investimos em marca própria e 
apostamos em nichos de mercado nos quais a concorrência não era tão grande. Busquei fazer 
grandes negócios e não deixei de investir em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. Sem 
isso, seria impossível crescer num setor competitivo como o farmacêutico.  

Há duas patentes de novos remédios em análise. Temos mais de 240 produtos farmacêuticos 
em processo de desenvolvimento ou de importação, boa parte em parceria com universidades, 
centros de pesquisa, outros laboratórios e empresas do exterior. Estamos montando uma 
fábrica de cultivos celulares para produção de princípios ativos e vamos trazer uma linha de 
aerossóis para tratamento de doenças respiratórias feita em Bangladesh. Nosso maior desafio 
no momento é justamente administrar o grande número de projetos. 
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