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1. Afrezza (insulina em pó para inalação) - número de registro ANVISA - 133480002
2. Herzuma (trastuzumabe) - número de registro ANVISA - 192160002
3. Glargilin (insulina glargina) - número de registro ANVISA - 133480001
4. Wosulin N e Wosulin R (insulina humana) - número de registro ANVISA - 166740001/166740002
5. Ghemaxan (enoxaparina sódica) - número de registro ANVISA - 133480003
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Sobre a Biomm
Desde a sua criação, a Biomm acredita que
descobertas e benefícios gerados pela ciência
devem ser acessíveis a todos.
Por meio da biotecnologia, é possível criar soluções
e oferecer mais qualidade de vida às pessoas.

1975

Nosso DNA
Valores

Visão

Desenvolver, produzir e comercializar biomedicamentos de competitividade global, com
qualidade e acessibilidade, levando melhores
tratamentos a cada vez mais pessoas.

Ser reconhecida como uma empresa de pesquisa,
produção e comercialização de biomedicamentos
biossimilares, biobetters e bioinovações, assegurando
retorno aos acionistas.

Bovespa Mais
Em janeiro de 2012, nossas ações na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (Bovespa) foram migradas para
o Bovespa Mais. Somos a primeira empresa brasileira de biotecnologia humana listada na Bolsa e adotamos
práticas de governança corporativa moldadas nos melhores critérios de transparência, controle e tomada de
decisão utilizados pelo mercado.

Fábrica de
Nova Lima (MG)

Fundação da Biobrás

Pesquisadores e empreendedores fundam a
Biobrás para produzir enzimas extraídas de
matérias-primas animais e vegetais, destinadas
à indústria farmacêutica, têxtil e alimentícia.

2002
Ações da Biomm começam a ser
comercializadas na Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa).

1979

1990 - 1999

Produção pioneira de insulina

A Biobrás se torna a 4ª maior
produtora mundial de insulina ao
exportar seus produtos para mais
de 20 países.

Parceria Global

1983

2000

2016

Após adquirir a participação da Eli Lilly & Co.,
a Biobrás começa a desenvolver insulinas
altamente purificadas e a formulação da
insulina injetável, ou seja, o medicamento
pronto para uso.

Patente da insulina humana recombinante

1988

Fundação da Biomm

Joint-venture entre Biobrás e Eli Lilly & Co.
dá início à produção de insulina no Brasil.
FDA inspeciona a fábrica e autoriza a exportação
dos cristais de insulina para os Estados Unidos.

Pesquisa científica

Biobrás fecha parceria com Universidade de
Brasília para desenvolver processo de produção
industrial de proteínas recombinantes, como
insulina.

United States Patent and Trademark Office
(USPTO) concede a patente da insulina humana
recombinante para a Biobrás.

2001
Após a venda da fábrica da Biobrás para a Novo
Nordisk, a Biomm é fundada e fica com todo o
conhecimento da biofarmacêutica, direitos de
propriedade intelectual da plataforma tecnológica
para a produção de proteínas recombinantes e
capital humano.

2014

Biomm fecha acordo de exclusividade
com o laboratório Gan&Lee da China para
a representação de medicamento para o
tratamento do diabetes.

Biomm anuncia investimento de R$ 330 milhões
para construção de fábrica em Nova Lima (MG).
A planta ocupa terreno de 100 mil m2, 12 mil
m2 de área construída e capacidade anual de
produção de 20 milhões de frascos de insulina
e análogos por ano.

2017

Parcerias globais

Biomm fecha acordos de exclusividade com dois laboratórios
estrangeiros: o norte-americano MannKind Corporation para a
distribuição de insulina inalável para o tratamento do diabetes e com
o sul-coreano Celltrion Healthcare para tratamentos oncológicos.

Nova fábrica

Fábrica da Biomm em Nova Lima é inaugurada.

2018

1º Produto registrado

ANVISA aprova Glargilin® (insulina glargina), um
análogo de insulina de longa duração.

2019

Novos produtos

ANVISA aprova *Herzuma® (trastuzumabe) e
Afrezza (insulina humana em pó para inalação).

2020
*Produto é apenas comercializado pela BIOMM,
que não é a detentora do registro do produto.

Ampliação do nosso portfólio e segmentos
farmacêuticos. Início de comercialização de
*Wosulin. ANVISA aprova Ghemaxan (enoxaparina
sódica).

