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Dimensionamento do
Mercado Farmacêutico e
definição do recorte de
MIPs
Resultados finais

Websetorial para ABIMIP:
Mercado de Medicamentos Isentos de Prescrição no Brasil (2017)
Consumo das famílias em R$ correntes
(2017) a preços do consumidor (CSS –IBGE)

Valor da produção na fábrica (PIA – IBGE)
R$ 10,7 bi

R$

Exportações (ComexStat MDIC)
US$ 303 mi
Importações (ComexStat MDIC)
US$ 1,5 bi
Contribuição para a margem
do comércio (CSS –IBGE) R$ 6,5 bi
Contribuição para a margem
do transporte (CSS –IBGE) R$ 237 mi

25,9

bi

Faturamento MIPs (CMED)
pelo critério da soma de classes
terapêuticas típicas MIPs (2017)

R$

24,9%
% do mercado de
medicamentos
em valor

30%
% do mercado de
medicamentos em unidades

0,13%
R$

5,1

17,2

bi

do PIB

25

mil

bi

Impostos

(oferta total a preço do consumidor – excluídas as exportações e incluídas as
importações em todos os mercados - IBGE/2017)

empregos diretos

Fonte: IBGE e Elaboração Websetorial

Estratificação do MIP na indústria de medicamentos
para uso humano
Metodologia/ Critério

Soma de resultados das colunas,
nas subclasses terapêuticas de medicamentos de venda
livre da planilha 1.5 das tabelas em excel do “Anuário
estatístico do mercado farmacêutico, 2017”. (Anvisa,
2018)

Principais informações (ano base: 2017)
Total de medicamentos

MIPs

MIPs/ total medicamentos

Faturamento de MIPs
(CMED)

R$ 73,6 bilhões total e R$
69,0 bilhões excluindo
testes de diagnóstico,
vacinas e diversos

R$ 17,2 bilhões de faturamento de
MIPs, em 2017. (CMED)

MIPS = 24,9% do
faturamento total de
medicamentos para uso
humano

Emprego direto

84.313 empregados

25.294 empregos diretos
18.367 empregos indiretos nas
distribuidoras atacadistas e 34.010
nas farmácias

Critério usado: percentual
das quantidades de
apresentações MIPs = 27,2%
(~30%) *nas apresentações
totais

Valor da produção nacional (IBGE)

R$ 30, 9 bilhões na fábrica R$ 10,7 bilhões (FOB) na fábrica
(antes de impostos e
margens de
comercialização)

MIPs = 30,6% do total de
medicamentos produzido
no país

Importações e exportações (Comextat)

Importações: US$ 6,6
bilhões em 2017
Exportações: US$ 1,2
bilhões em 2017
Saldo: -5,3 bilhões

A indústria de MIPs importou US$
1,510 bilhões em 2017, exportou
US$ 303 milhões e registrou um
saldo negativo na balança
comercial de
US$ 1,2 bilhões.

Importações: MIP= 23% do
total importado

Consumo das famílias
(a preços do consumidor)
R$ 103 bilhões (IBGE)

MIPs consumidos pelas famílias,
MIPs = 25% do total
incluindo em hospitais (R$ 2 bi SUS
e R$4,6 bi não SUS a preços do
consumidor) = R$ 25,9 bilhões
(IBGE-CSS)
+ MIPs distribuídos pelo governo
(a preços do consumidor) R$ 2,1
bilhões (IBGE- CSS)
Total de impostos, líquidos de
subsídios R$ 5,1 bilhões (IBGE-CSS)

Soma dos produtos característicos MIPs na listagem
Prodlist do IBGE

Soma das posições NCMs característicos MIPs na
listagem MDIC/ SECEX
Consumo final de medicamentos, a preços
do consumidor

IBGE, CSS- Conta Satélite da Saúde, 2017, divulgada em
dezembro de 2019

Consumo do Governo
(a preços do consumidor)
R$ 8,4 bilhões (IBGE)

Exportações: MIPs = 24,3%
do total exportado

MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO - 2017
Faturamento por classes Terapêuticas e Comparação resultado CMED x IQVIA (PPP)
ABIMIP
Total
A-APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO
B- SANGUE E ÓRGÃOS FORMADORES DO
SANGUE

C-SISTEMA CARDIOVASCULAR
D-DERMATOLOGIA
G-SISTEMA GENITURINÁRIO E
HORMÔNIOSSEXUAIS
J-ANTIINFECCIOSOS EM GERAL

K-SOLUÇÕES HOSPITALARES
M-SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO
N-SISTEMA NERVOSO CENTRAL
P-PARASITOLOGIA
R-APARELHO RESPIRATÓRIO
S-ÓRGÃOS SENSORIAIS

*Valor PPP IQVIA 2017 = R$18,5 bilhões Fonte: Guia Interfarma pg 11

Participação das CT em
MIPs

17.189.890.561*

100%

3.707.668.078

22%

317.570.451

2%

1.202.779.165

7%

1.470.318.659

9%

460.120.267

3%

469.292.928

3%

105.068.332

1%

3.345.284.896

19%

2.418.778.673

14%

185.747.352

1%

3.090.917.727

18%

416.344.033

2%

Emprego e remuneração da força de trabalho

A indústria de MIPs gerou R$ 3,1 bilhões em remunerações, das quais, R$ 2,3 bilhões em salários
e mais R$ 742 milhões em contribuições sociais , em 2017*.
* Fonte: IBGE: Conta satélite da saúde referente a 2017, divulgada em 2019

Participação dos MIPs no PIB

O valor adicionado bruto é uma medida de geração de renda, em cada atividade
econômica, em um determinado período.

• Em 2017, todas as atividades relacionadas à saúde contribuíram com 7,6% da
geração de riqueza total do País (R$ 429,2 bilhões).
• Segundo o IBGE, em 2017, oferta de medicamentos para uso humano contribuiu
para a geração de riqueza do país em 0,51% do PIB.
•

Podemos assim estimar em 0,13% do PIB a parcela da geração de riqueza
gerada pela indústria de MIPs (30%) e 0,38% na atividade de fabricação dos
demais medicamentos para uso humano, incluindo as vacinas.

* Fonte: IBGE: Conta satélite da saúde referente a 2017, divulgada em 2019

