
E. AGENDA TRIBUTÁRIA

Foco: revisão da carga tributária incidente sobre os medicamentos produzidos no País na direção dos padrões adotados nos países que contam com forte indústria
farmacêutica.

Justificativa: A carga de tributos sobre medicamentos no Brasil, de 28% sobre o Valor Adicionado, é quase 50% maior que a da Alemanha e quase o triplo da
observada em países como Itália e Áustria. Nos casos de Suíça e França, essa carga está limitada a 2,5% e 3,8%, respectivamente. Em países com forte setor
farmacêutico, como EUA e Reino Unido, o setor também é pouco tributado. A reduzida carga tributária sobre os medicamentos está associada ao caráter de produtos
essenciais.

Carga tributária

No preço final dos medicamentos no Brasil, a carga tributária é superior a 35%. Esse percentual é superior a de qualquer outro tipo de bem essencial como, por
exemplo, alimentos.

Peso da carga tributária

Os principais tributos incidentes sobre medicamentos são ICMS; PIS/COFINS e Imposto sobre Importação.

Em relação aos impostos incidentes sobre a folha de pagamentos, os gastos de pessoal (que compreendem salários, contribuições para previdência social, FGTS,
contribuições para previdência privada, indenizações trabalhistas e benefícios concedidos aos empregados) foram da ordem de R$ 5.974,5 milhões em 2009,
representando 2,86% do total na indústria de transformação. Em 2009, a indústria farmacêutica empregou um total de 77.454 pessoas, sendo 50,8% ligado à produção.
O valor dos salários pagos foi de R$ 3.929,6 milhões, configurando salário médio por pessoal ocupado de R$ 50,7 mil anuais.

O impacto dos gastos de pessoal no setor é mais significativo que na indústria de transformação (13,3%), e até mesmo do observado em setores notadamente
intensivos em mão de obra, como fabricação de produtos de material plástico, no qual esse percentual é de 17,3%, e que, como referido, foi contemplado na medida de
desoneração dos encargos.

Como exposto, o maior impacto dos gastos de pessoal na estrutura de custos da indústria farmacêutica em comparação com a indústria de transformação se deve ao
maior nível dos salários praticados. Por empregar mão de obra mais qualificada com remuneração elevada, os encargos sobre a folha de pagamentos se tornam fator
de custo muito expressivo no setor.

A diferença entre o valor dos salários pagos (R$ 3.929,6 milhões) e o valor dos gastos de pessoal da indústria farmacêutica (R$ 5.974,5 milhões) se refere aos encargos
e benefícios concedidos (R$ 2.044,9 milhões). Por sua vez, 62,1% desse montante – R$ 1.270,1 milhões, correspondem, somente, a contribuições para previdência
social e FGTS. A propósito, a participação desses dois encargos no valor dos custos totais é significativamente maior na indústria farmacêutica (4,45%) do que na
indústria de transformação (2,68%).

Proposta: Acompanhamento pelo GFB da execução das seguintes ações:

Eixos que comporão o Plano de Ação da Proposta

Eixo 1– Ações de natureza tributárias 

Ação 1: estabelecimento de uma pauta de negociações no âmbito do Confaz, de forma a articular uma ação coordenada entre a União e os Estados da Federação,
para desoneração dos medicamentos e incentivo à sua produção no País.
Ação 2: inclusão do setor farmacêutico no Programa de desoneração da folha de pagamentos.
Ação 3: Redução gradual da carga tributária incidente sobre medicamentos novos desenvolvidos e produzidos no Brasil.
Ação 4: Adotar a sistemática de todos os produtos de tarja preta ou tarja vermelha tenham alíquota zero de PIS/COFINS, descartando a sistemática atual de publicação
de um decreto presidencial para cada atualização de lista.

Categoria: Proposta de convergência das políticas públicas e estratégias empresariais para o futuro da indústria farmacêutica
brasileira
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