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Sumário: 

A presente nota técnica trata da importância da Lei Kandir para o agronegócio. A lei garantiu que os impostos 
não fossem exportados juntamente com os produtos, garantindo a competitividade dos produtos 
comercializados em todo mundo, a consecutiva geração de superávits na balanca comercial e a estabilidade da 
moeda brasileira. 

As recentes (e recorrentes) iniciativas em revogar o dispositivo legal se deve ao atual cenário fiscal que os 
estados se encontram, muitas vezes sem analisar como a medida impactaria os agentes econômicos, seja por 
meio da corrosão da rentabilidade, redução dos investimentos ou mesmo na instabilidade jurídica que a 
proposta oferece aos investidores.  

Ao longo desta nota técnica foram analisadas como uma possível revogação da Lei Kandir reduziria os preços 
dos produtos agropecuários pagos aos produtores, como impactaria a competitividade de alguns produtos a a 
consecutiva queda nas exportações. O documento analisou ainda como o setor agropecuário poderá sofrer uma 
redução em seu faturamento total. Espera-se que o conteúdo aqui apresentado sirva como base de discussão 
para que o Governo Federal  se sensibilize em realizar os repasses previstos na Lei aos Estados, e com isso, 
reduzir a pressão sobre uma possível revogação da Lei. 

Palavras chave: Tributação; Aumento da Carga Tributária; Produtor Rural; Lei Kandir. 

1) Introdução 

A Lei Complementar (LC) nº 87 de 1996, denominada Lei Kandir, foi aprovada com objetivos principais de estimular 
as exportações e reduzir o custo Brasil. Determina ainda que a União compense os Estados receitas não auferidas 
com a desoneração. Ocorre que a os Estados (sobretudo os exportadores do agronegócio) discutem sobre os 
(baixos) valores repassados pela União para fins de compensação. Recentemente o Tribunal de Contas da União 
(TCU) publicou um relatório onde cita que o Governo Federal não tem mais obrigação em repassar os valores aos 
Estados. O relatório foi visto como afronta pelos Estados exportadores.  

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 37/2007, que previa a revogação da Lei Kandir, apresentada pelo 
Senador Flexa Ribeiro (PSDB/PA), estava pronta para ser votada no plenário do Senado Federal mas foi arquivada 
em 21/12/2018 pelo final da legislatura do Senador1. Com a queda da PEC, alguns Estados estão buscando outros 
meios para assegurar receita, seja instituindo tributos por meio de “fundos” ou não permitindo o ressarcimento 
aos contribuintes que obtiveram direito aos créditos previstos na LC.  

Importante destacar que a Lei Kandir tem papel protagonista em assegurar a competitividade dos produtos do 
agronegócio em todo mundo, permitindo que os produtos brasileiros tenham uma maior inserção no mercado 
internacional, com a consecutiva geração de superávit na balança comercial, que por fim, assegura a manutenção e 
estabilidade da nossa moeda, o Real. 

                                                           
1 Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/80817  
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2) Lei Kandir 

A Lei Complementar (LC) nº 87 de 13 de setembro de 19962 que levou o nome do seu autor, Deputado Antônio 
Kandir, foi sancionada com os seguintes objetivos;  

1) Desonerar as exportações de produtos primários, semielaborados e bens de capital; 
2) Ressarcimento pela União, aos Estados que perderiam receitas do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) por conta da desoneração; 
3) Modernizar o sistema tributário brasileiro; e  
4) Reduzir o custo Brasil: 

A LC trata de dois temas principais em seu escopo. Especificamente sobre as desonerações sobre as exportações, a 
Lei dispõe sobre a não incidência do ICMS nas operações destinadas ao exterior e assegura o crédito tributário na 
entrada das mercadorias dos contribuintes (Art. 32, incisos I e II). Além disso, a lei determinou que os Estados 
fossem compensados (pela União) pela perda de arrecadação que a aprovação da Lei ocasionaria. Lembramos que 
o Art. 155 da Constituição Federal de 1988 determina que sejam imunes do ICMS as mercadorias destinadas ao 
exterior e assegura ainda o direito à manutenção dos créditos relativos à aquisição de insumos.  

Entretanto, os Estados encontram-se em situação financeira preocupante, e especificamente os exportadores 
buscam, por meio da criação de taxas, ampliar sua arrecadação. De acordo com as críticas dos Estados, os repasses 
da União relativos às compensações estão sendo insuficientes3. 

A referida lei foi concebida para resolver duas questões econômicas importantes que se colocavam diante do 
recém-criado “Plano Real”. Criado em 1994 o plano tinha como objetivo estabilizar a moeda brasileira, por meio da 
valorização cambial e também por meio da política monetária, pela elevação da taxa de juros. Entretanto, os 
recorrentes déficits na balança comercial brasileira desequilibravam as contas nacionais. A LC foi aprovada em 1996 
e a partir daí, propiciou-se que o crescimento das exportações, ampliação da atividade econômica e 
consecutivamente a estabilidade da moeda recém-criada.  

Para se ter uma ideia de como a Lei Kandir propiciou um ambiente de negócios mais propício ao setor, as 
exportações do agronegócio cresceram 481% entre 1996 (aprovação da LC) e 2018. Enquanto em 1996 a Balança 
Comercial brasileira foi deficitária em US$ 5,59 bilhões, em 2018 apresentou um superávit de US$ 58,66 bilhões. 
(Gráfico 1) Essa geração de recorrentes superávits na balança comercial propiciou a valorização da moeda e a 
geração de reservas internacionais. Em 1996 o Banco Central apresentava reservas no valor de US$ 60,11 bilhões. 
Em 2018, esse valor saltou para US$ 374,71 bilhões, um aumento de 523,4%.  

Dado os impactos que a Lei Kandir ocasionou para a sociedade brasileira, a medida não pode ser observada pelo 
prisma de benefícios fiscais, mas sim como medida para assegurar a competitividade dos produtos brasileiros no 
mercado internacional. Nada mais do que uma “harmonização tributária” frente ao comércio internacional.  

 

 

 

 

 

                                                           
2 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp87.htm  
3 Disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,estados-pressionam-uniao-por-repasse-de-r-14-bilhoes-de-
receitas-com-o-refis,70002293994  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp87.htm
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,estados-pressionam-uniao-por-repasse-de-r-14-bilhoes-de-receitas-com-o-refis,70002293994
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,estados-pressionam-uniao-por-repasse-de-r-14-bilhoes-de-receitas-com-o-refis,70002293994


3 

 Nota Técnica CNA 
Nº 18/2019  |  16 de maio 

 

Gráfico 1. Saldo da balança comercial brasileira (US$ bilhões) 
Fonte: Agrostat (MAPA) e AliceWeb (MDIC); Elaboração CNA. 

Outro fato pouco abordado nas discussões é de como a aprovação da lei foi benéfica para o restante da economia, 
sobretudo o setor industrial ao permitir investimento em bens de capital também com a imunidade tributária.  

A variação da Formação Bruta do Capital Fixo (FBKF), calculada pelo IBGE, mede o quanto as empresas 
aumentaram os investimentos em máquinas, equipamentos, etc. É um importante indicador da capacidade de 
produção do país. Quando o investimento em FBKF cai por longos períodos, o resultado se refletirá em queda na 
produtividade da economia no futuro, e tornará a economia menos competitiva.   

A taxa acumulada da FBKF em 1996 foi de -22,2% (em relação ao mesmo período do ano anterior). Destaque que 
para os três primeiros trimestres, o índice era negativo em -9,2%, -9,8% e -4,4% respectivamente. No último 
trimestre de 1996 o índice apresentou crescimento modesto de 1,2% revertendo a trajetória negativa que vinha se 
apresentando. Para o acumulado de 1997 o índice calculado pelo órgão federal apresentou crescimento de 38,3%.  

Diante dos fatos, alertamos que, caso a Lei Kandir seja revogada haverá queda na margem dos produtores rurais 
brasileiros, aumento na carga tributária do país em um primeiro momento, redução nos investimentos em FBKF em 
toda economia nacional, o que comprometerá (ainda mais) a competitividade dos produtos brasileiros frente aos 
principais países concorrentes e por fim, corrosão da competitividade dos produtos brasileiros no exterior. 

 

3) Arrecadação do ICMS e os Impactos da LC nº 86 para os Estados 

Mesmo diante dos benefícios concedidos aos contribuintes pela Lei Kandir, os Estados brasileiros promoveram 
alterações substanciais em suas legislações estaduais com o objetivo de aumentar a arrecadação tributária.  

De acordo com o Boletim da Arrecadação da Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE), entre 1997 (início 
da série) e 2018, a arrecadação do ICMS (valores correntes) cresceu 805,4%. A média de crescimento da 
arrecadação entre os Estados da Federação foi de 1.180,7%.  
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Gráfico 2. Arrecadação do ICMS – Variação (%) entre 1997 e 2018 – Valores Correntes 
Fonte: Boletim de Arrecadação do ICMS Cotepe; Elaboração CNA. 

Importante destacar que o sistema de cobrança do ICMS opera na modalidade “débito – crédito” onde as saídas 
tributadas possuem um débito do imposto que podem ser abatidas com os créditos oriundos das aquisições de 
matérias-primas, energia elétrica do processo fabril e alguns insumos (CF, Art. 155, Inciso I, § 2º).  

Entretanto, os Estados, diante do cenário das contas públicas, limitam o acesso ao crédito aos contribuintes. Haja 
vista a vedação de acesso ao crédito das compras para material de uso e consumo das empresas, embora esses 
materiais não sejam utilizados diretamente no processo fabril, são indispensáveis ao funcionamento de qualquer 
empresa. Essa limitação da compensação do tributo é uma ínfima parte da apropriação dos Estados frente aos 
créditos previstos aos contribuintes.  

A apropriação de maior vulto refere-se aos créditos acumulados das empresas exportadoras que acumulam 
créditos do ICMS pelas aquisições de seus insumos, porém com saídas isentas. O crédito se acumula nos balanços 
das empresas e os Estados não permitem a compensação nem realizam ressarcimento desses tributos aos 
contribuintes, demonstrando claramente um flagrante de inconstitucionalidade.  

Essa negativa dos Estados está pautada no argumento que a União não ressarce o erário estadual. Diante do 
cenário de crise fiscal nos Estados o problema se avoluma. Nestas condições a conta tem recaído para o 
contribuinte, que, mesmo tendo direito aos créditos devidos, não pode se beneficiar da prerrogativa constitucional. 
A situação não permite criar condições mínimas para o desenvolvimento sustentável da economia, pois o ambiente 
de insegurança jurídica é item constante na vida dos empresários e investidores.  

De acordo com o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) em 2017 os Estados e Municípios deixaram de 
arrecadar R$ 42,7 bilhões com as desonerações promovidas pela lei. Diante do número apresentado pelo CONFAZ, 
é importante lembrar que, antes da promulgação da Lei, muitos estados já tinham isentado as operações 
destinadas ao exterior, portanto, este valor estimado pelo órgão federal pode estar superestimado. Outro fato que 
chama atenção é que a própria Lei definia um prazo para que a União repassasse os valores aos Estados e 
Municípios e que o Congresso Nacional regulamentasse a mesma, fato que até o momento não ocorreu. 

Variação média dos Estados 1.180% 
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A insistência dos Estados, sobretudo os exportadores de commodities, em pressionar o Governo Federal para que 
realize os repasses oriundos da desoneração, deve-se ao atual cenário fiscal que os Estados encontram-se. Até o 
presente momento, sete Estados decretaram calamidade financeira, o que os permite renegociarem e alongarem 
dívidas com fornecedores e também suspende temporariamente o pagamento da dívida com a União.  

O gráfico 3 apresenta a relação entre a dívida e a receita corrente líquida dos Estados. Esse indicador demonstra 
que os Estados encontram-se altamente endividados, o que limita investimentos e projetos de fomento de suas 
economias, comprovando assim, a necessidade dos Estados em obterem os recursos da União. 

 

 

Gráfico 3. Relação Dívida / Receita Líquida Corrente – 2017 
Fonte: Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais de 2018 – STN; Elaboração CNA. 

 

4) Impactos ao setor agropecuário 

Devido à relevância da aprovação da Lei Kandir para garantir a competitividade dos produtos do agronegócio no 
mercado internacional e também para a estabilidade macroeconômica nacional, o setor se apresentou nos últimos 
anos contrário a qualquer proposta que pretendesse revogá-la.  

Este capítulo visa apresentar como uma possível revogação poderá afetar a competitividade dos produtos no 
mercado internacional, quais serão os reflexos de uma redução no faturamento do setor e por fim, como a medida 
impactará a renda dos produtores rurais. 
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4.1) Competitividade no mercado internacional 

Para os produtos que não possuem negociações em bolsas de valores (carne suína, celulose, frutas frescas, dentre 
outros) a revogação da Lei Kandir poderá reduzir a competitividade, pois, quando houver a possibilidade4 dos 
exportadores repassarem o aumento do tributo no preço final, desde que, o mercado internacional esteja disposto 
a pagar o aumento. Quando houver a possibilidade desse fato ocorrer o aumento do preço de venda irá 
comprometer a competividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, caso contrário, haverá uma 
redução nas margens dos exportadores, em alguns casos, inviabilizando as exportações. 

Para projetar como a tributação incidente sobre o preço de venda poderá comprometer as vendas externas, foram 
analisadas as cadeias de carne suína, celulose e melões frescos para os principais destinos da produção nacional, e 
comparado aos preços praticados pelos países concorrentes para o mesmo destino.  

Os quadros 1, 2 e 3, demonstram como o Brasil perderá competitividade via preços. Os países destacados em 
vermelho são os que atualmente comercializam com preços mais altos que os preços brasileiros, mas com a adição 
do imposto aos produtos brasileiros (assumindo que a carga tributária seria repassada integralmente aos 
importadores), passariam a operar com preços mais competitivos que os produtos brasileiros nos mercados 
selecionados.  O quadro 5 apresenta as quantidades e valores exportados pelo Brasil em 2018 destes produtos. 

É temerário afirmar que uma possível revogação da Lei Kandir irá inviabilizar a comercialização da produção de 
produtos que não possuem preços estipulados em bolsa de valores e mercadorias em todo o mundo. Questões 
comerciais, cambiais, geopolíticas e climáticas exercem inúmeras influências nos mercados, entretanto, o que 
pretende-se com o exercício acima, é expor os riscos que “ceteris paribus5”, o setor exportador brasileiro estará 
exposto. 

Nas condições acima descritas, é necessário avaliar também se o país que ganhará competitividade frente ao Brasil 
possui capacidade de produção para atendimento dessa demanda, caso o Brasil perca na sua totalidade esse 
mercado. No caso da carne suína, o país que ganharia competitividade seria os Estados Unidos, que de acordo com 
seu Departamento de Agricultura (USDA) produziu em 2018, 11,9 milhões de toneladas desse produto, e exportou 
2,7 milhões de toneladas.  

Apenas nos três produtos analisados nos quadros 1, 2 e 3, considerando que os demais fatores não se alterarão, a 
projeção de uma consecutiva perda de mercado internacional será sentida por toda a economia. Caso o Brasil 
perca estes mercados pelos motivos expostos, o valor da exportação do agronegócio cairia aproximadamente 6,1%.  

                                                           
4 Pesquisa realizada pela Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas (ABRAFRUTAS) com seus associados, 
apontou que, diante do cenário econômico internacional, o repasse de aumento nos preços internacionais é descartado. 
Algumas empresas afirmam que, caso a revogação ocorra, deixarão de exportar.  
5 Ceteris Paribus da tradução “todo o resto constante” é uma condição utilizada em Economia para explicação de modelos ou 
teorias, considera-se que os demais fatores não se alterarão. 
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Setor 
Principais 
Destinos 

Preço 
praticado 
(US$/ton) 

Preço com 
adição do 

ICMS (17%) 

Países 
concorrentes 

Preço 
praticado 
pelo País 

Concorrente 
(US$/ton) 

Diferença 
Atual 

(US$/ton) 

Diferença 
atual (%) 

Diferença 
com ICMS 
(US$/ton) 

Diferença 
com ICMS 

(%) 

Carne Suína 

1º Hong 
Kong 

2.161 2.528 

EUA 2.255 -95 -4% 273 12% 

China 4.748 -2.588 -54% -2.220 -47% 

Alemanha 1.860 301 16% 668 36% 

2º China 2.114 2.474 

Alemanha 1.665 449 27% 809 49% 

Espanha 1.806 308 17% 667 37% 

EUA 1.835 279 15% 639 35% 

3º Singapura 2.799 3.275 

Austrália 2.343 456 19% 932 40% 

Holanda 3.119 -320 -10% 156 5% 

Espanha 2.390 409 17% 885 37% 

Quadro 1. Exportações de carne suína, principais destinos e comparação de preços praticados pelos países concorrentes. 
Fonte: TradeMap com dados de 2018 e 2017; Elaboração e Análises CNA  
 
 

Setor 
Principais 
Destinos 

Preço 
praticado 
(US$/ton) 

Preço com 
adição do 

ICMS (17%) 

Países 
concorrentes 

Preço 
praticado 
pelo País 

Concorrente 
(US$/ton) 

Diferença 
Atual 

(US$/ton) 

Diferença 
atual (%) 

Diferença 
com ICMS 
(US$/ton) 

Diferença 
com ICMS 

(%) 

Celulose 

1º China 748 875 

Canadá 804 -56 -7% 71 9% 

Indonésia 773 -26 -3% 101 13% 

Chile 826 -79 -10% 48 6% 

2º EUA 719 841 

Canadá 694 25 4% 147 21% 

Chile 333 385 116% 507 152% 

México 1.089 -370 -34% 248 -23% 

3º Holanda 773 904 

Uruguai 764 9 1% 141 18% 

Finlândia 730 43 6% 174 24% 

EUA 889 -116 -13% 16 2% 

Quadro 2. Exportações de celulose, principais destinos e comparação de preços praticados pelos países concorrentes. 
Fonte: TradeMap com dados de 2018 e 2017; Elaboração e Análises CNA  
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Setor 
Principais 
Destinos 

Preço 
praticado 
(US$/ton) 

Preço com 
adição do 

ICMS (17%) 

Países 
concorrentes 

Preço 
praticado 
pelo País 

Concorrente 
(US$/ton) 

Diferença 
Atual 

(US$/ton) 

Diferença 
atual (%) 

Diferença 
com ICMS 
(US$/ton) 

Diferença 
com ICMS 

(%) 

Melões 

1º Holanda 876 1.025 

Honduras 1.086 -209 -19% -60 -6% 

Costa Rica 956 -79 -8% 70 7% 

África do Sul 1.620 -744 -46% -595 -37% 

2º Reino 
Unido 

905 1.059 

Espanha 823 83 10% 236 29% 

Honduras 1.300 -395 -30% -241 -19% 

Costa Rica 1.503 -597 -40% -443 -29% 

3º Espanha 813 951 

Senegal 738 75 10% 213 29% 

Marrocos 913 -100 -11% 38 4% 

Holanda 924 -111 -12% 27 3% 

Quadro 3. Exportações de Melões, principais destinos e comparação de preços praticados pelos países concorrentes. 
Fonte: TradeMap com dados de 2018 e 2017; Elaboração e Análises CNA  

 

Setor Principal País de Destino 
Volume Exportado  

(ton) 
Valor Exportado  

(US$ milhões) 

% Destinado ao País sobre 
as Exportações Totais do 

Produto 

Carne Suína 
Hong Kong 176.000 380 35,5% 

Singapura 35.763 100 9,3% 

Celulose 
China 6.781.000 5.070 44,3% 

Holanda 674.000 521 1,6% 

Melões Frescos 
Holanda 95.000 83 48,1% 

Espanha 60.380 49 28,4% 

Total - 7.822.143 6.203 - 

Quadro 4. Exportações brasileiras dos produtos selecionados em 2018 para os principais destinos com perdas de competitividade. 
Fonte: TradeMap; Elaboração CNA 
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4.2) Impactos para o faturamento do setor agropecuário 

Tanto para os produtos negociados em bolsa de mercadorias (soja, milho, algodão, açúcar e café), onde a formação 
dos preços se dá no mercado internacional, quanto para outros produtos (carnes de aves e suínos, e até mesmo a 
de bovinos) não existe a possibilidade de haver um repasse aos compradores internacionais, dessa forma, o 
aumento de custo será revertido na cadeia por meio da redução dos preços pagos aos produtores rurais.  

Inúmeros fatores vão influenciar para dimensionar qual será o impacto sentido pelos produtores rurais. 
Negociações comerciais, flutuações cambiais, margens dos exportadores, clima, níveis de produção mundial do 
produto são alguns dos fatores que determinam quais serão os impactos aos produtores rurais.  

Para buscar mensurar como a medida da revogação poderá afetar o setor agrícola, foi projetado sobre o valor total 
exportado ao longo de 2018 (US$ 101,7 bilhões), a alíquota de ICMS de 17% (alíquota interna média) e subtraído do 
Valor Bruto da Produção (VBP) do ano anterior, pois, seguindo a lógica que a carga tributária que se elevará será 
repassada integralmente aos produtores rurais, haverá uma consecutiva redução no faturamento do setor agrícola.  

Em 2018 o VBP agropecuário atingiu a marca de R$ 590,7 bilhões, na projeção calculada sobre os produtos 
exportados do mesmo ano, subtraído do faturamento do setor, o valor projetado é R$ 542,8 bilhões, uma redução 
de 8,1% no faturamento do setor primário de todo o Brasil.  

 

Gráfico 4. Valor Bruto da Produção (VBP) de 2018 e projetado com os impactos da revogação da Lei Kandir 

Fonte: Elaboração CNA. 
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4.3) Redução dos preços da commodities pagas aos produtores rurais 

Uma das preocupações que a possível revogação da Lei Kandir traz aos produtores rurais é de saber se os impactos 
seriam sentidos por meio da redução dos preços pagos aos produtores, na aquisição das empresas adquirentes 
(tradings, cooperativas, processadoras, etc). 

O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(ESALQ) da Universidade de São Paulo (USP) avaliou quais seriam os impactos da extinção da Lei Kandir sobre os 
preços da soja no Brasil através da estimação das elasticidades de transmissão de preços entre a Bolsa de Chicago 
(CME/CBOT), a base de preços no porto de Paranaguá/PR, e os preços do produto nas regiões do oeste do Paraná 
(Cascavel) e no norte do Mato Grosso (Sorriso). 

A metodologia utilizada é o Modelo de Vetores Autorregressivos (VAR), amplamente utilizado na estatística e em 
modelos econométricos. O VAR é uma extensão de uma regressão univariada para um ambiente multivariado, 
onde cada equação definida pelo VAR é uma regressão por mínimos quadrados ordinários de determinada variável, 
defasada pela si própria e de outras variáveis, componentes do modelo.  

Os preços considerados nas análises compreendem o período de abril de 2005 a março de 2019 e foram 
deflacionados pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI). 

O modelo que explica a formação do preço de exportação da soja para a região oeste do Paraná determinou que 
cerca de 60% da variância do erro de previsão dos preços da soja Free On Board (FOB) de Paranaguá/PR (Porto) são 
justificados pelos valores dos contratos da Bolsa de Chicago e outros 39% do próprio preço. Já o modelo que 
explica os preços no mercado físico da região oeste do Paraná é explicado pelo próprio preço em 25% das vezes, 
outros 35% vem dos preços no porto e cerca de 40% das variações de contratos futuros na bolsa de Chicago.  

Essa transmissão de preços no caso de aumento de tributação em 17% se refletirá necessariamente numa queda 
nos preços pagos no porto de Paranaguá, e também no mercado de soja na região de Cascavel/PR, que de acordo 
com as projeções, sofreria uma redução de 23,0% no período de até 12 meses. 

Os impactos também seriam sentidos na região norte do Mato Grosso, cerca de 63% da variância do erro de 
previsão dos preços da soja FOB em Paranaguá são justificados pelos valores dos contratos na bolsa de Chicago, 
33% pelo próprio preço. Já no mercado físico da região de Sorriso, 38% tem sua variância explicada pelo próprio 
preço, 28% é resultado dos preços no porto, e cerca de 34% das variações são resultados das alterações nos 
contratos futuros de Chicago.  

Para a região norte do Mato Grosso, os choques ocorridos em Chicago influenciam menos quando comparados aos 
choques na região oeste do Paraná. O aumento da tributação em 17% se refletiria em uma queda nos preços pagos 
aos produtores mato-grossenses na ordem de 25,3% no período de até 12 meses.  

Os resultados apresentados no Gráfico 5 demonstram os impactos sobre os preços pagos aos produtores rurais de 
soja no oeste do Paraná e no norte do Mato Grosso no período de 12 meses. O estudo conclui que a extinção da Lei 
Kandir teria efeito de reduzir os preços recebidos pelos produtores, podendo reverter a tendência observada desde 
meados dos anos 90, quando a introdução da Lei desencadeou forte expansão das exportações de produtos do 
agronegócio, sobretudo grãos.  

O gráfico apresenta ao longo dos períodos (meses), o comportamento dos preços pagos aos produtores após a 
revogação da Lei. No primeiro mês os preços pagos cairiam 8,7% e 9,1% no PR e em MT, respectivamente. A queda 
se intensifica até o quinto mês subsequente, com relativa estabilização após o sexto mês, chegando a queda de 
23% e 25,3% em até 12 meses após a revogação da LC.  
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Gráfico 5. Projeção de impacto nos preços da soja paga aos produtores rurais no PR e em MT 
Fonte: CEPEA/ESALQ/USP, Elaboração CNA. 

 

4.4) Redução da competitividade do setor sucroenergético brasileiro6 

Com a preocupação em mensurar o impacto de uma possível revogação da Lei Kandir no setor sucroenergético 
brasileiro, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) elaborou simulações considerando os dados das últimas 
duas safras, aplicando as alíquotas praticadas internamente para o valor exportado. De acordo com o estudo, e 
com a impossibilidade de repasse do custo tributário aos preços internacionais, indica-se que a perda de receita 
das usinas e destilarias pode chegar a R$ 6 bilhões por ano. Trata-se de uma redução de até 17% na receita total 
com exportações de açúcar e etanol.  

De acordo com os resultados e considerando que a receita do produtor rural representa cerca de 60% da receita da 
agroindústria, pode-se afirmar que a perda potencial dos fornecedores de cana-de-açúcar pode superar R$ 3,5 
bilhões por ano.  

O estudo considerou ainda que as mais de 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar processadas no País, a 
redução no faturamento seria equivalente a quase R$ 10,00 por tonelada para a agroindústria, com perda potencial 
de em torno de R$ 6,00 por tonelada para o produtor rural independente. Os valores representam uma média do 
setor.  

Entretanto, para algumas unidades produtoras o impacto seria ainda maior. Atualmente, existem cerca de 20 
empresas que obtém maios de 70% da receita anual com venda de produtos destinados ao exterior. Para essas 
unidades, o impacto pode chegar a R$ 16,00 por tonelada, e no caso de seus fornecedores, totalizar quase R$ 10,00 
por tonelada de cana-de-açúcar como perda de receita. 

                                                           
6 Elaborado pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), a quem a CNA agradece o apoio e colaboração na defesa 
deste, que é um dos principais temas de interesse do setor agropecuário brasileiro.  
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Analisando o impacto projetado pela Única, em como impactaria na receita dos produtores rurais fornecedores em 
São Paulo (redução de R$ 6,00/tonelada), com base nos dados do Projeto Campo Futuro, que levanta os custos de 
produção a 12 anos em todo o Brasil. Projetou-se os impactos especificamente para os produtores rurais de 
Ituverava/SP. De acordo com a projeção, a receita bruta cairia 8,03% por hectare para os produtores estabelecidos 
nesta região. Essa queda no faturamento resultaria em uma redução da margem bruta em 41,4%. Redução de 
margem que comprometerá o investimento em novos pacotes tecnológicos, que por sua vez, comprometerá a 
produtividade da cultura no futuro. 

De acordo com a UNICA, a medida deverá impactar principalmente os estados exportadores, sendo; São Paulo, 
Paraná, Alagoas e Pernambuco, que no ano anterior foram responsáveis por 80% das exportações do setor.  

 

5) Comparação internacional dos custos de produção da soja  

Caso a redução do faturamento do setor agropecuário brasileiro ocorra como demonstrado no item 4.2, haverá um 
desestímulo à produção nas próximas safras, isso pois, além da redução da renda dos produtores brasileiros, a 
previsão para o índice de preços das commodities soft (commodities cultivadas) em todo o mundo é de certa 
estabilidade para o próximo ano, bem abaixo das máximas históricas observadas em 2011. (Gráfico 6)  

 

Gráfico 6. Índice de preços de commodities agrícolas (FAO)  
Fonte: FAO; Projeção LCA Consultores; Elaboração CNA. 

Além das projeções dos preços das principais commodities agrícolas estarem em patamares que não favoreçam a 
atividade, alia-se o fato de que o Brasil possui o maior custo de produção por hectare, dentre os principais países 
concorrentes.  

Dados do Agribenchmark demonstram que o custo de produção da soja no Brasil é maior que nos Estados Unidos e 
na Argentina, comparando propriedades similares. O Gráfico 7 apresenta a evolução dos custos enquanto o Gráfico 
8 apresenta a rentabilidade das propriedades sobre o custo. Os produtores rurais7 nos principais países 

                                                           
7 Os produtores rurais analisados nos três países possuem áreas em torno mil hectares. 
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concorrentes do Brasil possuem uma rentabilidade sobre o custo de mais de 110%, enquanto a rentabilidade no 
Brasil atingiu 50% em 2017.  

Esse fato chama atenção pela corrosão da renda do produtor mato-grossense com área em torno de mil hectares, 
que com o passar dos anos estará em piores condições de investir em pacotes tecnológicos mais arrojados, investir 
em equipamentos que ofereçam uma maior produtividade, e com isso, os produtores rurais brasileiros poderão 
não estar na vanguarda da produção agropecuária mundial nos próximos anos. 

As características das propriedades analisadas no estudo são: Brasil, propriedade em Mato Grosso com 1.300 ha. 
Estados Unidos, propriedade em Dakota do Norte com 1.300 ha e na Argentina, propriedade na região de Buenos 
Aires com 900 ha. 

 

Gráfico 7. Evolução do Custo Operacional da Soja (Países Selecionados) Valores Correntes US$/hectare 
Fonte: Agribenchmark/CEPEA/CNA; Elaboração CNA. 
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Gráfico 8. Rentabilidade (%) sobre o Custo da Soja (em valores correntes US$/ha) 
Fonte: Agribenchmark/CEPEA/CNA; Elaboração CNA 

 

6) Concentração das empresas exportadoras  

Outro fato que deve ser observado no debate sobre a Lei Kandir é de como as exportações contribuem para a 
geração de riqueza, medido pelo Produto Interno Bruto. Nos últimos 17 anos as exportações participaram em 
média, 11% do total do PIB o que denota uma baixa participação das exportações para a geração de renda, quando 
comparado aos principais países em desenvolvimento. 

 

Gráfico 9. Participação das exportações no PIB (%) 
Fonte: IBGE, MDIC, Projeção LCA Consultores, Elaboração CNA. 
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A baixa participação das exportações na economia no geral pode ser atribuída ao fato de que exportar no Brasil é 
fato muito difícil, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. No quesito “Acesso ao mercado estrangeiro” o 
Brasil fica atrás da média dos países da américa latina (Latam) e dos países da OCDE. 

 

Gráfico 10. Índice de facilitação de comércio 
Fonte: IBGE, MDIC, Projeção LCA Consultores, Elaboração CNA 

Esse baixo índice de acesso ao mercado estrangeiro pelas empresas brasileiras acaba resultando em uma baixa 
participação das empresas brasileiras no mercado nacional. De acordo com a plataforma TradeMap, em 2018, 
25.503 empresas brasileiras realizaram exportações, destas, apenas 2.066 empresas (8,1%) exportaram valores 
acima de US$ 10 milhões ao longo do ano passado.  

Ou seja, atualmente existe uma elevada concentração de empresas que promovem exportações e têm, 
comparativamente, melhores condições de competir no mercado internacional. Caso a Lei Kandir seja revogada e 
ocorra um aumento de custo das empresas exportadoras, o contingente de empresas exportadoras seguramente 
irá cair. Dessa forma, deverá ocorrer uma maior concentração de mercado das empresas exportadoras.  

 

7) Experiências internacionais em tributar as exportações 

As tarifas de exportação são impostos que podem ser aplicados de diferentes formas, podendo ser uma tarifa ad 
valorem ou uma tarifa específica que é calculada sobre a quantidade exportada, podendo ser fixa ou progressiva, 
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Estas tarifas são mais comumente adotadas por países menos desenvolvidos (LDC) ou países em desenvolvimento, 
visto que os produtos mais exportados são as commodities, que são mais prejudicadas com flutuações de preços no 
mercado internacional, entretanto os efeitos deste tipo de medida são particularmente vinculados ao poder de 
formação de preço do país no comércio internacional do bem e à existência de bens substitutos. 

Caso o país seja um grande ofertante do produto as tarifas à exportação incentivam o produtor a comercializar sua 
mercadoria no ambiente interno, o que reduz a oferta do bem no mercado internacional e pressiona os preços para 
cima, melhorando assim os termos de troca do país. Apesar disso, a distorção de preços causada pelo tributo gera 
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custos em termos de eficiência no país produtor, algo que prejudica a capacidade produtiva do país no longo prazo 
e penaliza duramente os exportadores, isso faz das tarifas de exportação uma medida arriscada. 

 

7.1) Filipinas – Copra (coco seco) e Óleo de coco 

Na década de 70 as Filipinas eram o maior exportador de cocos secos e óleo de coco no mercado internacional. No 
mesmo período houve uma tendência de aumento nos preços dos bens no mercado internacional, deteriorando os 
termos de troca Filipinos. O governo, no intuito de recuperar os termos de troca, implementou tarifas de 
exportação de 6% para a Copra e 4% para seus derivados. 

Os efeitos observados foram desastrosos, a estabilização dos preços no mercado interno não foi alcançada, a oferta 
destes produtos no mercado doméstico cresceu muito e empurrou os preços para baixo, tornando-os ainda mais 
sensíveis às variações no mercado internacional, além disso o óleo de coco é um produto facilmente substituível 
por outros óleos vegetais, o que prejudicou as vendas do produto filipino. 

A redução no volume de exportação foi ainda mais prejudicial para os produtores. A medida reduziu os lucros dos 
produtores que agora estavam sujeitos aos novos preços do mercado internacional e ao baixo preço do produto no 
mercado doméstico, reduzindo os salários pagos e deixando a economia do país mais pobre. 

 

7.2) Indonésia – Óleo de palma 

Em 1994 o governo indonésio preocupado com a inflação no mercado doméstico, impôs uma tarifa de exportação 
sobre o óleo de palma. A medida teve impactos positivos, pois reduziu o preço do produto no país, entretanto, este 
impacto foi bastante pequeno visto que o óleo de palma representava uma parcela muito pequena (cerca de 4% do 
valor) da cesta básica de bens na Indonésia. 

A arrecadação do governo do país também foi prejudicada. O valor arrecadado com o novo imposto ficava longe de 
compensar as perdas na arrecadação que era obtida da produção de óleo de palma por estatais, além disso, os 
lucros dos produtores e exportadores também foram deteriorados. A produção de óleo de coco na Indonésia 
também foi afetada. Por ser um mercado menor que o de óleo de palma a capacidade de exportação destes 
produtores era também menor e a queda nos preços do óleo de palma pressionou para baixo os preços do setor 
adjacente e graças a isso, diversas fábricas de produção de óleo de coco vieram a fechar. 

 

7.3) Argentina - Soja 

A Argentina possuí histórico de aplicação de tarifas de exportação sobre produtos agrícolas que data desde a 
década de 80. Em maio de 1989 a alíquota aplicada anteriormente (41% AVE) foi reduzida para 3,5% e 1% para 
grãos e óleo de soja respectivamente. 

Devido à crise econômica que assolou a Argentina no início dos anos 2000, o governo decidiu por elevar as 
alíquotas das tarifas de exportação sobre a oleaginosa para 23,5% no caso do grão, 19,3% para o farelo e 20% para 
o óleo. Com a diferença de 3,5 pontos percentuais nas alíquotas esperava-se que a indústria de processamento do 
grão na Argentina fosse beneficiada, reduzindo assim a oferta do grão no mercado internacional ao mesmo passo 
que aumentava a disponibilidade de seus subprodutos. 
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Durante o período do governo Néstor Kirchner, em 2005, também se pôde observar uma elevação nas alíquotas 
das tarifas de exportação sobre produtos agrícolas. Neste período observou-se uma queda no volume exportado de 
soja em grão da ordem de 21%. A produção da oleaginosa apresentou níveis instáveis ao longo da série. 

A ressalva aconteceu nos anos 2008 e 2009 onde o setor agropecuário argentino fez greves devido às taxas de 
exportação aplicadas sobre a soja. Neste período as exportações de soja e derivados caíram 22%. 

 

 

Gráfico 11. Tarifa de Exportação e MarketShare da Argentina (Soja em grão) 
Fonte: TradeMap/ITC, Reuters, EFARM e USITC; Elaboração CNA. 
 

Necessário lembrar ainda que, ao contrário dos demais países exportadores de commodities, o Brasil está entre as 
últimas posições no relatório Doing Business 2019 do World Bank8. No quesito “Pagamento de Tributos” estamos 
na penúltima colocação, o Brasil fica à frente apenas da Venezuela.   

Esse item mede a facilidade dos contribuintes em pagar tributos, que de acordo com o relatório de 2019, no Brasil, 
uma empresa precisa dedicar cerca de 1.958 horas para estar em dia com o Fisco.  

Ou seja, não é apenas o custo explícito do desembolso financeiro para pagamento dos tributos, mas todos os 
custos implícitos para o acompanhamento da regularidade da legislação tributária que os países concorrentes não 
enfrentam.  

 

8) Conclusão 

A presente nota técnica apresentou as razões para a manutenção da Lei Kandir para garantir a competitividade dos 
produtos brasileiros no mercado internacional e sobretudo, a estabilidade macroeconômica. A lei foi instrumento 
pela qual o agronegócio brasileiro pôde se alavancar, apresentando crescimento robusto após sua promulgação. 
Crescimento que assegurou a geração de superávits na balança comercial e a colaborou na manutenção da moeda 
brasileira.  

                                                           
8 Disponível em: http://portugues.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-
report_web-version.pdf 
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A atual queda da taxa básica de juros (SELIC) em níveis historicamente baixos, é reflexo de uma inflação controlada. 
O câmbio está menos propenso a ataques especulativos devido as reservas internacionais substanciais. Indicadores 
macroeconômicos que são frutos da criação de condições favoráveis à atividade econômica. Sem sombra de 
dúvidas a Lei Kandir foi uma dessas condições. 

Devemos lembrar que o setor agropecuário representa 21% do Produto Interno Bruto do Brasil, emprega 32% da 
mão-de-obra e é responsável por 44% das exportações, e que, uma possível revogação da Lei Kandir impactaria 
diretamente o agronegócio brasileiro;  

1) Queda nas exportações; por meio do aumento da carga tributária incidente sobre os produtos exportados 
e a consecutiva redução da competitividade do mercado internacional. Segundo as projeções detalhadas 
neste documento calculadas sobre três produtos (carne suína, celulose e melões frescos), as exportações 
do setor poderiam sofrer uma queda de até 6,1%. Essa queda promoveria uma tendência natural da 
redução do superávit da balança comercial; 

2) Redução do faturamento do setor; na hipótese dos exportadores repassarem os aumentos dos custos 
tributários para todo o setor, haverá uma queda no faturamento agropecuário. As projeções apontam que 
o faturamento poderia se reduzir em até R$ 47,9 bilhões (-8,1%) quando comparados ao Valor Bruto da 
Produção (VBP) observado em 2018. Essa redução deverá impactar toda sociedade brasileira, sobretudo 
nas cidades com alta participação do setor em sua economia; 

3) Redução dos preços pagos aos produtores rurais; segundo projeções do CEPEA/Esalq/USP, os preços da 
soja nos mercados de Cascavel/PR e Sorriso/MT poderão cair 23,0% e 25,3%, respectivamente, em até 12 
meses após a revogação da lei. Para o setor sucroenergético, as projeções elaboradas pela ÚNICA apontam 
uma perda de receita para o setor na ordem de R$ 6 bilhões ao ano. A redução dos preços da cana-de-
açúcar pode atingir R$ 10/tonelada para as agroindústrias, já para os produtores rurais independentes, a 
redução dos preços pagos pode chegar a R$ 6/tonelada, fazendo com que a margem dos produtores caia 
em torno de 41,4%. A redução dos preços pagos impactará nos investimentos de pacotes tecnológicos mais 
avançados por parte dos produtores rurais, comprometendo a produtividade no futuro. 

Além dos impactos acima descritos, lembramos que as projeções dos preços das commodities soft no mercado 
internacional não são alvissareiras, o que deverá influenciar em rendas menores para as próximas safras. Além do 
que, o custo de produzir soja no Mato Grosso (maior produtor nacional da oleaginosa) é o maior dentre os 
principais países concorrentes (EUA e Argentina) e a rentabilidade brasileira9 é metade da observada nestes 
mesmos países.  

Os países que no passado criaram ou majoraram alíquotas de tributos sobre exportações sofreram prejuízos 
irreparáveis em suas economias, o exemplo mais notório e recente é da Argentina, que ampliou a tarifa de 
exportação de 23,5% em 2005, para 27,5% em 2008 e 30% em 2015 e consecutivamente viu sua participação no 
mercado mundial da soja cair de 15% para 13% e em 2015 atingiu 8%. Demonstrando claramente que, embora o 
objetivo do Estado é de ampliar a arrecadação, no longo prazo acaba reduzindo-a por meio da retração da 
atividade econômica nacional.  

Por fim, os dados do Banco Mundial e do Fórum Econômico Mundial comprovam que o quesito exportação o Brasil 
fica à frente apenas de países como a Venezuela, visto a dificuldade burocrática que o empresário brasileiro 
enfrenta, o que torna o mercado exportador muito concentrado em poucas empresas.  

Diante do exposto, espera-se que haja uma sensibilização dos parlamentares no sentido de assegurar a Lei Kandir 
para garantir a competitividade dos produtos do agronegócio e assegurar estabilidade macroeconomia no longo 
prazo. O Governo Federal pode, por meio dos ressarcimentos previstos na lei, reduzir a necessidade de caixa dos 
Estados, que por sua vez, devem melhorar a gestão financeira, sobretudo reduzindo o percentual das receitas 
correntes líquidas destinadas ao pagamento de servidores públicos. 

                                                           
9 Comparação entre propriedades rurais com aproximadamente mil hectares. 


