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Sumário Executivo 
 

 

O objetivo deste sumário é atualizar os dados referentes aos investimentos com 

pesquisa e desenvolvimento das empresas associadas à Interfarma, com a inclusão 

dos dados de 2009 e a revisão das projeções de dispêndio para 2010.  

 
 

 

 
 

Os indicadores analisados foram: 
 

� Faturamento total das empresas associadas 

� Valor dos investimentos em imobilizado 

� Montante dos investimentos com pesquisa e desenvolvimento e número de 

pesquisas (por fase) 

� Evolução do nível de emprego (por área) 

� Valor das importações (NCM Cap. 29 e Cap. 30) 

� Valor das exportações para a Europa, América do Norte, MERCOSUL e outras 

localidades 

� Montante dos impostos e contribuições sobre a renda e as vendas nos 

períodos analisados 

� Montante investido em programas sociais, projetos em andamento, população 

atendida e áreas de atuação (crianças, saúde, idosos, pessoas com mobilidade 

reduzida, menores em situação de risco etc.) 

� Número de empresas que possuem ou estão em processo de obtenção da 

certificação ISO 14000 

� Quantidade de plantas fabris localizadas no país 

� Remuneração média dos colaboradores 

� Número de colaboradores com formação superior completa 

� Número de colaboradores com formação farmacêutica 

� Número de colaboradores com formação médica 

� Número de colaboradores da força de vendas (propagandistas) 

� Número de colaboradores da produção na unidade fabril 

� Sedes das empresas 
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Esta pesquisa foi realizada a partir da consolidação dos dados fornecidos pelas 

empresas participantes. A Interfarma não efetuou nenhuma validação oficial dos 

dados por meio de auditoria o que, no entender da entidade, a isenta de qualquer 

responsabilidade pela utilização que venha a ser feita das informações contidas neste 

documento. 

 

 

 

A análise dos dados de 2009 mostra um crescimento dos indicadores de: 

 

Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento 

Evolução do Nível de Emprego 

Importações 

Exportações 

Impostos 

Unidades Fabris 

Salário Médio 

Colaboradores com Formação Superior 

Colaboradores com Formação em Farmácia 

Colaboradores da Força de Vendas 
 

 

 

 

 

Faturamento 
 

As 26 empresas associadas à Interfarma que responderam a esta pesquisa 

tiveram, em 2009, uma receita total de R$18,5 bilhões, equivalentes a 55,1 % 

do faturamento do segmento farmacêutico no Brasil (Grupemef).  

 

Investimento em imobilizado 
 

O valor de investimento em imobilizado, realizado em 2009, apresentou um 

decréscimo de 19,96% em comparação a 2008, totalizando R$ 267.494.076,08.  

 

Gastos com pesquisa e desenvolvimento 
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Em 2009, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento das empresas totalizaram 

R$ 251.936.347, um acréscimo de 16,29% em relação a 2008. Para o ano de 2010 são 

previstos investimentos de R$ 292.979.120 o que representará um aumento de 

16,29%, em relação a ano anterior. 
 

 

Evolução do nível de emprego 
 

Verificou-se em 2009 um acréscimo de 9,92% na força de trabalho em comparação 

com 2008, o que significa um aumento de 2.118 postos de trabalho. As 26 associadas 

totalizaram, em seus quadros, 23.470 colaboradores em 2009.  
 

Importações 
 

O valor das importações realizadas em 2009 aumentou 17,74%, em relação a 2008, 

perfazendo um total de R$ 6.197.635.024.  

 

Exportações 
 

O valor das exportações em 2009 atingiu R$ 1.150.924.407. Para 2010, as empresas 

projetam um acréscimo de 12,05% em relação ao período anterior, o que elevaria as 

exportações a um patamar de R$ 1.289.580.052. 

 

Impostos 
 

Em 2009, o total de impostos gerados pelas empresas pesquisadas atingiu R$ 

2.442.321.261, equivalentes a US$ 1.403.310.308. Esse montante é 2,94% maior do 

que os impostos gerados em 2008. Para 2010, as empresas associadas estimam um 

acréscimo de 13,75% na geração de impostos, o que aumentaria o montante pago 

para R$ 2.778.195.808. 
 

Impostos sobre vendas (ICMS, PIS E COFINS) 
 

Pelo resultado da pesquisa houve um acréscimo na geração desses impostos de 6,61% 

em relação a 2008 totalizando R$ 1.889.087.019. Para 2010, as empresas estimam um 

acréscimo de 10,39%, atingindo o patamar de R$ 2.085.448.985. 
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Impostos sobre a renda (Contribuição Social Sobre 

o Lucro e Imposto de Renda) 
 

Em 2009, o total de impostos gerados sobre a renda pelas empresas foi de R$ 

553.234.241, o que corresponde a um decréscimo de 7,87% em relação a 2008.  Para 

2010, as empresas prevêem um crescimento de 25,22%, em relação a 2009. 

 

Relacionamento com o terceiro setor  
 

O investimento das empresas participantes em programas de apoio a entidades do 

terceiro setor, em 2009, totalizou R$ 31.403.705, o que representa uma queda de 

8,38% em relação ao total investido em 2008. 
 

Meio ambiente 
 

Em 2009, 38,46% das empresas possuíam certificação ISO 14.000 e 3,85% estavam em 

processo de obtenção.  
 

Unidades fabris localizadas no país 
 

A pesquisa mostrou também que as empresas possuíam em 2009 um total de 27 

unidades fabris. 
 

Salário Médio 
 

A remuneração média dos colaboradores das empresas pesquisadas em 2009  

era de R$7.962,81, ou seja, um aumento de 15,38% em relação a 2008.  
 

Colaboradores com formação superior completa 
 

As empresas apresentaram, em 2009, um aumento de 23,20% no número de 

colaboradores com formação superior completa comparado a 2008, totalizando 

14.436 funcionários. Os colaboradores com formação superior completa representam 

61,51% do total dos funcionários das empresas estudadas.  

 

Colaboradores com formação farmacêutica 
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A pesquisa apontou também que as empresas possuem 1.107 colaboradores com 

formação superior em farmácia, ou seja, um número 6,96% maior do que o 

apresentado no ano de 2008. Esses funcionários constituem 4,72% do quadro total de 

colaboradores das empresas.  
 

Colaboradores com formação médica 
 

As empresas pesquisadas indicaram que em seus quadros existem 212 colaboradores 

com formação superior em medicina. Esses funcionários representam 0,90% do 

quadro total de colaboradores das empresas.  
 

Colaboradores da força de vendas (propagandistas) 
 

As empresas possuem 8.013 colaboradores na sua força de vendas, o que representa 

um aumento de 0,59% em relação a 2008. Esses funcionários constituem 34,14% do 

total de colaboradores das empresas.  

 

Colaboradores na produção 
 

Ainda de acordo com a pesquisa, em 2009, 4.894 colaboradores estavam alocados na 

produção das empresas, o que corresponde a um decréscimo de 4,56% em relação a 

2008. Esses funcionários representam 20,85% do quadro total de colaboradores das 

empresas.  

 

Sedes das empresas 
 

Das 26 empresas associadas que participaram desta pesquisa, 22 possuem sede no 

Estado de São Paulo e quatro no Rio de Janeiro. 

 
 

 
  


