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Ins�tui a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incidente sobre a comercialização da produção e da importação de refrigerantes e bebidas açucaradas, que será repassado
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Por que devemos ins�tuir a CIDE sobre a comercialização da produção e da importação de refrigerantes e bebidas açucaradas?
• A obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis
como a hipertensão, o câncer e a diabetes. O sobrepeso e a obesidade causaram 3,4 milhões de
mortes evitáveis no mundo em 2010. Em 2014, 39% dos adultos estavam com sobrepeso e 13%
eram obesos. No Brasil, consumimos muito mais açúcar por dia do que o limite recomendado pela
OMS.
• Bebidas açucaradas são um componente modiﬁcável da dieta que representam um risco para a
saúde, pois impactam a ocorrência de mortes evitáveis e deﬁciências em adultos. O consumo
dessas bebidas está vinculado com disfunções de metabolismo, obesidade, diabetes, doenças
cardíacas e problemas dentários.
• O México ins�tuiu um imposto federal sobre o consumo de bebidas açucaradas em 2014, que
resultou na queda de 6% das vendas desses produtos e no aumento de 4% nas vendas de bebidas
que não haviam sido taxadas, especialmente de água. A experiência mexicana é um caso de sucesso
na taxação de bebidas açucaradas como forma de reduzir seu consumo e es�mular hábitos mais
saudáveis.
• O imposto é uma das principais medidas para prevenção da obesidade recomendadas por especialistas, incluindo pesquisadores e a OMS. A tributação de bebidas açucaradas desencoraja o seu
consumo, incen�va o uso de alterna�vas mais saudáveis, aumenta a consciência pública sobre os
riscos desse �po de bebida e pode incen�var a indústria a introduzir alterna�vas mais saudáveis em
seu por�ólio – além de aumentar signiﬁca�vamente as receitas do governo para a prevenção e
promoção da saúde.

