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    Sumário executivo e recomendações

 No que tange a tributação de bebidas açucaradas, já é uma tendência mundial aumentar a

tributação deste segmento, com objetivo de desestimular o consumo e, juntamente com ações

preventivas na área de saúde, reduzir a incidência da obesidade e das doenças e ela associadas.

 A Constituição Federal de 1988 explicita sobre a seletividade na tributação do Imposto sobre

Produtos Industrializados (IPI), em seu artigo nº 153, inciso I. Observa-se que não é verificado o

princípio da seletividade na tributação do setor de bebidas adoçadas, devido à alta incidência de

benefícios fiscais em que o setor faz jus.

 Os principais benefícios decorrem dos gastos tributários no âmbito da Zona Franca de Manaus.

 Estudo da Secretaria da Receita Federal (SRFB) explicitou que o Governo Federal deixou de

arrecadar R$ 2,0 bilhões a cada ano devido ao fato de os fabricantes de refrigerantes e outras

bebidas açucaradas estarem se aproveitando de crédito presumido equivalente a 20% do preço

total pago na aquisição de insumos (de fornecedores localizados na ZFM) que continham isenção

do IPI.

 Em 2018, o setor faturou R$ 31,4 bilhões ao passo que pagou apenas R$ 1,7 bilhão a título de

tributos federais, com exceção das contribuições previdenciárias. Deste valor, R$ 554 milhões

foram referentes ao PIS e ao COFINS e apenas R$ 38 milhões foi referente ao IPI.

 Em 2020 o governo ampliou novamente a concessão de benefícios fiscais para o segmento de

refrigerantes e outras bebidas adoçadas.  A renúncia tributária em decorrência da alteração foi

estimada pelo próprio Ministério da Economia e deve chegar a R$ 1,9 bilhão em três anos.

 A decisão pelo aumento dos incentivos fiscais para o setor, também afeta negativamente os estados

e municípios, pois a alteração ocorreu no IPI, tributo que é repartido com entes subnacionais por

meio de fundos de participação. A estimativa é que dos R$ 1,9 bilhão renunciado em três anos,

pelo menos R$ 1,0 bilhão impactara os entes subnacionais.

 A partir do estudo apresentado, foi possível sugerir algumas recomendações, as quais seguem

abaixo:

 Aumentar a tributação do setor de bebidas adoçadas com objetivo de desestimular o consumo

e, com isso, contribuir com a política pública de melhorar a saúde da população. Esta medida

pode ser realizada por meio da redução e/ou eliminação dos incentivos fiscais dos concentrados

produzidos na Zona Franca de Manaus;

 Calibrar as alíquotas dos refrigerantes e outras bebidas adoçadas em percentual próximo às

alíquotas de bebidas alcoólicas;

 Alinhar as ações de política tributária as diretrizes, metas e ações de prevenção da obesidade e

das doenças a ela relacionadas.



  Introdução

A tributação é uma fonte de recursos da sociedade (receita) e para a sociedade (despesa), à luz do pacto 
social firmado na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88), e tem suas funções 
amplamente estudadas pelos doutrinadores. Por isso, por exemplo, antes de se adjetivarmos uma carga 
tributária é preciso responder quanto de recursos o referencial de sociedade almejado demanda para 
que sejam atendidas as necessidades sociais.

Aqui fica evidente que importa à sociedade tanto a melhor forma de gerar receitas públicas quanto 
a melhor forma de se realizar o gasto público. Afinal, quanto melhor o planejamento e execução das 
receitas e despesas públicas, melhor a prestação dos serviços públicos.

Como a tributação não é um fim em si, cabe perseguir as funções da tributação. Segundo Viol (2005), 
podemos sintetizar a tributação em quatro finalidades: 

“a finalidade originária, que é o financiamento do Estado; a finalidade política, que é o 
estabelecimento do elo entre governante e governados; a finalidade econômica, que 
implica atuar nas funções alocativa e estabilizadora do governo; e a finalidade social, 
que é a função redistributiva do governo. ” (Voil, 2005)

Neste artigo, vamos nos ater a finalidade econômica. Assim, podemos observar aspectos extrafiscais 
da tributação, situação em que os tributos, além de gerar recursos (finalidade arrecadatória / do 
financiamento), também são utilizados para interferir no comportamento das pessoas, em uma 
perspectiva regulatória, por exemplo desestimulando externalidades negativas para a sociedade (função 
regulatória / econômica).

Assim, a extra fiscalidade está exatamente no fato de existirem outros aspectos de interesse público além 
da arrecadação. Na extra fiscalidade o objetivo principal é intervir na liberdade de alguns em prol do 
benefício de todos (fraternidade e solidariedade).

Neste artigo vamos tratar de um segmento em que a tributação é utilizada, em vários países1, como 
forma de desestimular o consumo dos produtos gerados por este setor, em detrimento de uma melhora 
na saúde da população e consequente redução de custos associados as externalidades causadas por 
consumo excessivo destes bens – o segmento das bebidas adoçadas. 

No Brasil, a função regulatória vinculada a externalidades negativas é claramente identificada e 
socialmente aprovada na tributação do tabaco e na tributação de bebidas alcoólicas, mas ainda não 
ocorre no caso das bebidas adoçadas.

Para fins deste artigo nos limitaremos a estas breves considerações sobre a função socioeconômica do 
tributo, mais especificamente a regulação do consumo de bebidas adoçadas, destacando sua relação 
com os tributos e renúncias fiscais do setor.

Para tanto, o estudo está organizado de modo a trazer, inicialmente, uma motivação para a necessidade 
de uma reformulação da sistemática de tributação do setor de bebidas adoçadas; posteriormente 
será apresentado um panorama do setor de bebidas açucaradas no Brasil, destacando aspectos como 
faturamento, emprego e renda gerados pelo segmento; posteriormente será realizada uma breve análise 
da tributação do setor, destacando não somente os valores arrecadados a nível federal, como também 
explicitando os benefícios fiscais existentes; por fim, serão apresentadas as recomendações e conclusões 
do estudo.

1  Ver Banco Mundial (2020).



       Motivação

Para Eros Roberto Grau não há texto sem contexto, e a completude do texto se aperfeiçoa quando o intérprete 
lhe produz um sentido. Pois bem, qual o contexto e sentido da Constituição de 1988, quanto à Administração 
Pública, Tributação e Orçamento, Ordem Social, Saúde e Alimentação?

Aqui, longe de iniciar qualquer análise de teoria da constituição, faremos tão somente registrar que a 
constituição, enquanto baliza dissertativa da expressão do interesse público de uma sociedade, tem forte 
vínculo com os pilares da Revolução Francesa (liberdade-igualdade-fraternidade).

Então, a solidariedade expressa no artigo 3º, inciso I, da CF/882, tem vínculo com a fraternidade defendida 
na origem do constitucionalismo, e tanto a fraternidade quanto a solidariedade são elementos/diretrizes 
aceitos e reconhecidos como fundantes e essenciais para a boa convivência em sociedade, o que reforça a 
definição de saúde dada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)3 na sua dimensão social.

A CF/88 traz, no artigo n° 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Aqui temos a previsão constitucional de políticas públicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos.

Acrescente-se que o artigo n° 198 estabelece que os serviços públicos de saúde devem ser organizados 
observando-se, dentre outras, a diretriz de prioridade para as atividades preventivas.

Como se depreende do texto constitucional, receitas e despesas (aspectos de política fiscal/tributária) devem 
ser otimizados em prol da saúde.

Já é consenso científico a relação entre consumo de açúcares e obesidade, e o consumo excessivo de açúcar 
é uma das principais causas da obesidade e de doenças relacionadas.

A OMS e a World Cancer Research Fund publicaram, em 2015, diretrizes afirmando que o consumo de açúcares 
adicionados não deveria passar de 10% do consumo total de calorias, e em média, uma única garrafa de 
refrigerante de 600ml tem açúcares adicionados equivalentes a 12% do total de calorias consumidas por um 
adulto com uma dieta de 2.000 kcal/dia4.

Segundo a ACT – Promoção da Saúde, os açúcares em forma líquida (caso dos refrigerantes) são absorvidos 
pelo fígado mais rápido do que o organismo consegue processar e liberar, gerando acúmulo armazenado em 
forma de gordura, o que propicia doenças hepáticas, diabetes e outras Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNTs).5 

Segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2017-2018, juntamente com o arroz, o feijão 
e o café, as maiores médias de consumo diário per capita na população brasileira recaem sobre refrigerantes 
e sucos.

A POF 2017-2018 aponta ainda que do total de calorias consumidas diariamente entre os brasileiros, 19,7% 
são oriundas de alimentos ultra processados, categoria que inclui as bebidas adoçadas ultra processadas, 
inclusive os refrigerantes. A situação é pior entre adolescentes (27%).

2  “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; (...)” Brasil (1988)
3  Em inglês: World Health Organization (WHO). Na Constituição da WHO saúde é definido como “um estado 
de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade” (tradução 
nossa). WHO (2006)
4  Em 4 de março de 2015 a OMS lançou guia com recomendações de consumo de açúcar para adultos e 
crianças. A recomendação é de que o consumo diário não ultrapasse 10% das calorias ingeridas diariamente, em uma 
dieta saudável. Maiores benefícios à saúde podem ser alcançados se o consumo diário de açúcar for reduzido para 
5% das calorias ingeridas (ou cerca de 25g de açúcar por dia). 
5  Para mais detalhes, ver: https://bit.ly/3vCJ6eR e https://actbr.org.br/uploads/arquivos/Tributacao-de-
Bebidas-Adocadas.pdf. 



Ainda, segundo pesquisa do Instituto de Efectividad Clinica y Sanitaria (IECS), os brasileiros consomem, em 
média, 61 litros de bebidas açucaradas anualmente6.

Assim, para desestimular o consumo destes alimentos nocivos à saúde, uma medida importante reside na 
revisão da tributação destes bens. Além de se pensar em uma melhor estruturação do sistema tributário, em 
que uma boa reforma tributária é fundamental, importa também rever renúncias fiscais vinculadas a setores 
com externalidades negativas, por exemplo, o segmento de refrigerantes.

Dados do setor

Para os objetivos desta análise, serão avaliadas as bebidas açucaradas e as dietéticas, que compõem as bebidas 
adoçadas, assim especificadas: refrigerantes, refrigerantes dietéticos, isotônicos e energéticos, bebidas 
adoçadas à base de leite, chocolate e/ou soja, outras bebidas adoçadas ou preparados para elaboração de 
bebidas adoçadas, como néctares, refrescos, chás, cafés prontos para beber, pós e xaropes para elaboração 
de bebidas adoçadas. Não serão avaliadas bebidas adoçadas no momento do consumo e/ou preparo, como, 
por exemplo, café de infusão com adição de açúcar.

Os dados que seguirão terão como base a Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) e 
considerando os dados da classe 11.22, que corresponde a fabricação de refrigerantes e de outras bebidas 
não alcoólicas. A fonte de informação são as declarações dos impostos de renda das pessoas jurídicas, 
divulgados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) 7.

A fabricação de refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas auferiu uma receita bruta de R$ 31,4 bilhões de 
reais em 2018 – correspondente a um crescimento de 4,9% em relação ao observado no ano imediatamente 
anterior. Embora tenha sido observado crescimento no faturamento da atividade, os dados relativos a 
impostos federais, emprego e massa de salários gerados tiveram movimentos distintos. 

A massa salarial gerada pelo setor foi de apenas R$ 1,4 bilhão, o que representa apenas 4,3% do faturamento 
total. Ainda falando da massa salarial, observa-se queda 8% em relação ao ano de 2017.

Tal como a massa de salários, a quantidade de empregos gerados pelo setor também apresentou queda em 
relação a 2017. Em 2018 a quantidade de vínculos foi de 39,4 mil pessoas, ao passo que em 2017 o estoque 
foi de 43,4 mil empregos.

No que tange ao pagamento de tributos federais, com exceção das contribuições previdenciárias, observa-
se que em 2018 foi pago R$ 1,7 bilhão pelo setor. Deste valor, R$ 554 milhões foram referentes ao PIS e ao 
COFINS e apenas R$ 38 milhões foi referente ao IPI8. 

As informações divulgadas pela SRFB, também trazem recortes por Unidades da Federação. De modo que 
é possível conhecer as diferenças regionais do setor de fabricação de refrigerantes e outras bebidas não 
alcoólicas. 

Pelo recorte regional, é possível notar que cerca de 37% do faturamento do setor ocorreu no Amazonas, 
onde fica localizado a Zona Franca de Manaus9. A tabela abaixo traz o detalhamento do faturamento do setor 
nas principais UF’s analisadas.

6  Para saber mais consultar IECS  (2020).
7  Para fins didáticos adotaremos a expressão “indústria de refrigerantes”, ainda que em algumas 
passagens do texto será abordada a produção desta e de outras categorias de bebidas da indústria de bebidas 
adoçadas ou indústria de bebidas não alcoólicas.
8  As siglas correspondem, respectivamente a, Programa de Integração Social (PIS); Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
9  A Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento econômico implantado pelo governo 
brasileiro objetivando viabilizar uma base econômica na Amazônia Ocidental e Amapá, promover a melhor 
integração produtiva e social dessa região ao País, garantindo a soberania nacional sobre suas fronteiras. 
(Ver: https://www.gov.br/suframa/pt-br/zfm) 



Tabela 1 - Receita Bruta das Fabricantes de refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas 
(CNAE 1122)

R$ milhões corrente.

UF 2016 2017 2018 ∆ % 2017 ∆ % 2018
Total 28.838 29.943 31.409 3,8% 4,9%
AM 10.979 10.345 11.555 -5,8% 11,7%
RJ 7.036 6.833 7.390 -2,9% 8,2%
CE 4.475 5.078 5.390 13,5% 6,1%
SP 1.914 2.406 2.550 25,7% 6,0%
GO 1.786 1.857 1.705 4,0% -8,2%
MG 1.160 1.218 1.262 5,0% 3,6%
RS 1.101 1.145 1.193 3,9% 4,3%

Demais UF’s 386 1.060 363 174,3% -65,7%

Fonte: SRFB (2020). Elaboração própria.

Considerando o mesmo recorte regional, observa-se que, enquanto 37% do faturamento do setor está 
concentrado no Amazonas, apenas 15% do total pago a título de PIS/COFINS foi realizado pelas empresas 
situadas no Amazonas. Indo além, apenas 16% da massa salarial gerada pelo setor, ocorreu no Amazonas. 

É sabido que as empresas localizadas na Zona Franca de Manaus recebem expressivos benefícios fiscais e no 
que diz respeito ao pagamento do PIS/COFINS, os benefícios são de alíquota zero nas entradas e nas vendas 
internas entre indústrias e alíquota de 3,65% nas vendas de produtos acabados para o resto do país. Assim, 
este benefício, somado aos demais que serão melhor explorados na próxima seção, ajuda a explicar a alta 
concentração do faturamento concomitante ao baixo peso do PIS/COFINS no Amazona em detrimento dos 
demais estados. 

A tabela abaixo explicita a relação entre pagamento do PIS/COFINS e Faturamento por Unidades da Federação 
e mostra o baixo peso no pagamento destes tributos no estado do Amazonas vis-à-vis outros estados. 

Tabela 2 – Relação Tributos PIS/COFINS sobre Receita Bruta das Fabricantes de 
refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas (CNAE 1122) - %

  2016 2017 2018
Total 4,7% 4,9% 4,3%

AM 2,2% 2,4% 1,9%

RJ 4,7% 4,8% 4,3%

CE 5,5% 5,6% 5,1%

SP 9,4% 9,2% 7,9%

GO 6,6% 6,9% 6,8%

MG 8,5% 8,6% 8,2%

RS 7,4% 7,1% 6,6%

Demais UF’s 12,8% 8,4% 13,1%

Fonte: SRFB (2020). Elaboração própria.

A seção seguinte vista explorar esta questão das renúncias fiscais vis-à-vis arrecadação efetiva do setor de 
bebidas açucaradas.



A política tributária do setor de bebidas adoçadas
A Constituição Federal explicita no art. n° 153 que compete a União instituir impostos sobre produtos 
industrializados e também diz que o referido imposto será seletivo em função da essencialidade do produto. 

Pois bem, o setor de bebidas açucaradas não constitui produtos essenciais, de modo que é de se esperar que 
sua tributação seja elevada, tal como ocorre com outros bens que geram externalidades negativas, como, 
por exemplo, os cigarros. A seletividade também beneficia alguns bens essenciais com uma carga tributária 
menor ou isenção, como, por exemplo, os remédios e os alimentos. 

Para ter uma noção da dimensão dos benefícios fiscais em que o setor de refrigerantes e outras bebidas 
açucaradas faz jus, vale sintetizar a análise realizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre a 
temática. 

Segundo a SRFB (2018), até 2018 a alíquota do IPI sobre refrigerantes e outras bebidas açucaradas era 
negativa em 4%. Segundo a SRFB, este fenômeno ocorrida pelo fato de “os fabricantes de refrigerantes e 
outras bebidas açucaradas vinham se aproveitando de um crédito ficto (ou presumido) equivalente a 20% do 
preço total pago na aquisição dos insumos oriundos de fornecedores localizados na Zona Franca de Manaus 
(ZFM), embora as mercadorias saiam com isenção de IPI. ” (SRFB, 2018)

Estudo recente da Fundação Getulio Vargas (FGV) ilustrou a operação descrita acima, em que “o produtor 
estabelecido na ZFM utiliza matérias primas regionais para a produção do seu insumo, e, portanto, os 
adquirentes industriais estabelecidos fora da ZFM, tem o direito de manter o crédito de IPI, calculado de 
acordo com a alíquota incidente sobre o insumo. ” (Holland et al, 2019)

A ilustração de (Holland et al, 2019), abaixo reproduzida, foi feita com base na produção de concentrados de 
refrigerante e venda para as indústrias que realizam o envase nas demais regiões do Brasil.

Figura 1 – Produção na ZFM de concentrados de refrigerantes com venda para indústrias que realizam 
envase fora da ZFM.

                                                                                                                                                               Fonte: Holland at al (2019)

Segundo o estudo da SRFB (2018), o volume de recursos que deixou de entrar nos cofres públicos, seguindo 



a sistemática acima descrita, chegou a cerca de R$ 2 bilhões a cada ano. 

Além disso, a SRFB (2018) explicitou que: 

“Os fornecedores de Manaus também recebem valores significativos de benefícios fiscais, 
em decorrência da aplicação de alíquotas reduzidas de IRPJ, PIS/COFINS, ICMS e Imposto 
de Importação. Com isto, nos últimos anos, além dos 2 bilhões de reais de créditos do 
IPI aproveitados pelos engarrafadores espalhados pelo país, em torno de 1,9 bilhões de 
reais beneficiou os fornecedores de insumos de Manaus, totalizando uma renúncia fiscal 
de quase 4 bilhões de reais anuais. ” (SRFB, 2018)

Sobre a Zona Franca de Manaus (ZFM), Miranda (2013) explicita que a ZFM foi inicialmente idealizada como 
Porto Livre, em 1957. Mais tarde, o Decreto-Lei nº 288, de 1967, reformulou o modelo e instituiu incentivos 
fiscais para implantação de um polo industrial, comercial e agropecuário na Amazônia10.

Os empreendimentos instalados na ZFM contam com diversos incentivos, que têm por objetivo reduzir 
desvantagens locais e estimular o desenvolvimento regional. Há incentivos tributários, com redução ou 
isenção de tributos federais, estaduais e municipais, dentre outros.

Os incentivos fiscais da ZFM foram inicialmente previstos para terminar em 1997, mas desde então vêm 
sendo renovados seguidamente.

Em relação aos tributos federais, há redução de até 88% do Imposto de Importação, isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados com manutenção de créditos, redução de 75% do Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica e isenção da contribuição de PIS/PASEP e da COFINS nas operações internas da ZFM. Em relação aos 
tributos estaduais, há restituição de 55% a 100% do ICMS destacado. Na esfera municipal, há isenção de IPTU 
e Taxas de Serviços de Coleta de Lixo, de Limpeza Pública, de Conservação de Vias e Logradouros e Taxas de 
Licença para empresas que gerarem um mínimo de 500 empregos diretos.
No caso do IPI há isenção do imposto, e a legislação permite que o valor que sequer foi pago em função da 
isenção seja abatido nas operações subsequentes na forma de crédito do imposto. Por isso, quanto maior for 
o IPI melhor para as empresas, pois não recolherão o imposto em função da isenção, e na sequência, outro
estabelecimento (geralmente do mesmo grupo empresarial) recebe o prêmio de usar como crédito (redutor)
do valor a pagar de IPI valor que sequer foi pago, ou até receber o valor acumulado de crédito “devolvidos”.
Aqui devolve-se valor que sequer foi recolhido a título de tributo, na prática uma doação de dinheiro público
para empresas privadas.

Voltando ao estudo da SRFB (2018), as conclusões do estudo foram:
“a) O valor da renúncia fiscal só é tão elevado porque as empresas desobedecem a 
legislação que regula os incentivos concedidos, sendo que algumas delas praticam 
graves infrações, como sobrevalorizar (“superfaturar”) preços, declarar que marcas 
estrangeiras são cedidas de forma gratuita e fazer com que os cofres públicos 
paguem por despesas com marketing de refrigerantes;

b) Os benefícios sociais gerados na região amazônica pela produção dos insumos
são muito reduzidos, quando comparados com os montantes da renúncia fiscal;

c) Mesmo que fosse mantida a redução da alíquota dos concentrados para 4%,
a permanência das empresas em Manaus continuaria sendo vantajosa para elas,
inexistindo risco de esvaziamento da Zona Franca;

d) A redução nos valores dos incentivos fiscais traria impacto positivo significativo nas
contas públicas, ao mesmo tempo em que não geraria prejuízos para o consumidor,
nem perda de postos de trabalho, pois as grandes empresas do setor, que no Brasil
são as maiores remetentes de lucros e dividendos para o exterior, tem todas as
condições de absorver um aumento em sua carga tributária. ” (SRFB, 2018)

10  Para saber mais consultar o Texto Para Discussão nº 126/2013 do Senado Federal, 
disponível em https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/
textos-para-discussao/td-126-zona-franca-de-manaus-desafios-e-vulnerabilidades



Infelizmente, as medidas recentes parecem ir na direção contraria ao recomendado pela (SRFB, 2018). 
Em 2020, o Ministério da Economia atualizou a Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI 
por meio do decreto nº 10.523/2020. Na ocasião houve um pedido de requerimento de informação nº 
1.537/202, em que era solicitada informações sobre os impactos orçamentários e financeiros decorrentes 
da edição do Decreto nº10.523/2020.

Em resposta ao referido pedido de informação, o Ministério da Economia divulgou a tabela com os seguintes 
impactos sobre receitas e sobre as transferências intergovernamentais em decorrência da referida alteração 
da tributação do IPI sobre o seguimento de refrigerantes e outras bebidas adoçadas. 

Abaixo as tabelas divulgadas pelo Ministério da Economia, que apontam para uma renúncia de receita 
tributária estimada em R$ 1,9 bilhão e, consequente repasse da perda para os entes subnacionais no valor 
de R$ 1,0 bilhão.

Tabela 3 – Impacto Fiscal do Decreto 10.523/2020 para União e para subnacionais – R$ milhões

Ano
Impacto negativo 
na Arrecadação 

do IPI

Impacto no 
FPE (21,5%)

Impacto no FPM 
(24,5%)

Impacto no 
IPI-Exportação 

(10%)

Impacto total 
dos fundos de 
participação

2021 547,08 117,62 134,03 54,71 306,36

2022 624,76 134,32 153,07 62,48 349,87

2023 699,05 150,30 171,27 69,91 391,47

Total (21-
23) 1.870,89 402,24 458,37 187,09 1.047,70

   

                                                                                                                                                                                                                                                                           
Fonte: RIC 1537/2020.



No que tange a tributação de bebidas açucaradas, já é uma tendência mundial aumentar a tributação deste 
segmento, com objetivo de desestimular o consumo e, juntamente com ações preventivas na área de saúde, 
reduzir a incidência de obesidade e as doenças associadas.

Infelizmente, como colocado nesse breve artigo, o Brasil vai na contramão da tendência mundial e da própria 
diretriz imposta no Art. 153, inciso I da Constituição Federal ao conceder um volume elevado de benefícios 
fiscais aos fabricantes de refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas.

O estudo também evidenciou a necessidade de alterar esta sistemática de tributação, além de evidenciar, 
com base no estudo da Secretaria da Receita Federal, que a alteração não traria prejuízos para o setor.

Conclui-se que é imperativo adotar a seletividade tributária no que diz respeito as bebidas açucaradas, de 
modo a aumentar a tributação para desestimular o consumo, melhorar a saúde da população e tornar a 
tributação mais justa.

Além disso, a partir do estudo apresentado, foi possível sugerir algumas recomendações, as quais seguem 
abaixo:

(i) Aumentar a tributação do setor de bebidas adoçadas com objetivo de desestimular o consumo 
e, com isso, contribuir com a política pública de melhorar a saúde da população. Esta medida 
pode ser realizada por meio da redução e/ou eliminação dos incentivos fiscais dos concentrados 
produzidos na Zona Franca de Manaus;

(ii) Calibrar as alíquotas dos refrigerantes e outras bebidas adoçadas em percentual próximo às 
alíquotas de bebidas alcoólicas;

(iii) Alinhar as ações de política tributária às diretrizes, metas e ações de prevenção da obesidade e 
das doenças a ela relacionadas.

Considerações finais
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