
Preços e impostos sobre 
bebidas açucaradas: Resposta 

às afirmações da indústria

Afirmação da indústria: Impostos sobre bebidas açucaradas não resolvem os problemas de 
obesidade e diabetes.

QUAL É A VERDADE:

 As epidemias de obesidade e diabetes são complexas.¹ É consenso que as duas maiores 
causas da obesidade (e de doenças relacionadas, como a diabetes) são o consumo de bebidas 
açucaradas e de açúcar em excesso no geral.² ³ ⁴ Reduzir o consumo de bebidas açucaradas não 
resolve o problema por si só, mas tem uma grande importância para isso.
 As bebidas açucaradas contribuem enormemente para a obesidade e a diabetes e seu 
consumo deve ser reduzido através de várias iniciativas, incluindo impostos.² ⁵
 A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o consumo de bebidas açucaradas é 
uma das principais causas de obesidade, diabetes e cáries, e que os impostos sobre bebidas 
açucaradas são a melhor estratégia para desencorajar o consumo.⁶
 Os impostos são uma das maneiras mais eficazes de reduzir o consumo de bebidas 
açucaradas⁷ ⁸ ⁹ porque atingem toda a população e podem ser implementados facilmente, 
produzindo mais recursos do que gastam.
 A renda proveniente desses impostos pode ser direcionada ao financiamento de outros 
programas de saúde pública para reduzir a obesidade e a diabetes.
 Uma abordagem abrangente é de fato necessária para o combate à obesidade, incluindo 
impostos sobre bebidas açucaradas, restrições de publicidade, rótulos claros na frente da 
embalagem e outras medidas, mas isso não é motivo para esperar para implementar uma das 
intervenções mais eficazes e de fácil realização, já que sabemos que ela trará melhorias para a 
saúde e salvará vidas.

Afirmação da indústria: Impostos sobre bebidas açucaradas não diminuem o consumo desse tipo 
de bebida. Existem apenas evidências pouco convincentes de que o imposto diminui o consumo.

QUAL É A VERDADE:

 Já foi provado que impostos sobre bebidas açucaradas reduzem a compra e o consumo 
proporcionalmente ao valor da taxação.¹⁰ ¹¹ ¹²
 O imposto do México (de aproximadamente 10%) está funcionando conforme o previsto, 
já que a compra de bebidas açucaradas caiu 6% no primeiro ano da taxação.¹² Além disso, o 
impacto aumentou durante o primeiro ano da taxação.
 Modelos e teorias econômicas mostram que impostos maiores diminuiriam o consumo de 
bebidas açucaradas ainda mais.¹² ¹³



 Empresas fabricantes de bebidas gastaram grandes quantidades de dinheiro para se opôr 
aos impostos sobre bebidas açucaradas, o que sugere fortemente que elas acreditam que as 
taxações reduzem o consumo.¹⁴ ¹⁵ Entre 2009 e 2014, por exemplo, essas empresas gastaram 
pelo menos 106 milhões de dólares para afastar a opinião pública e política de iniciativas para 
frear o consumo de bebidas açucaradas.¹⁶

Afirmação da indústria: O consumo de sucos e bebidas gaseificadas já estava caindo em muitos 
países de renda alta e em alguns países de renda média e baixa, mas as taxas de obesidade não 
diminuíram.

QUAL É A VERDADE:

 Embora globalmente a venda de sucos e bebidas gaseificadas esteja abaixo de seu pico, a 
venda de outras bebidas açucaradas - como energéticos, água vitaminada e cafés e chás adoçados 
- está aumentando.¹⁷ Substituir uma bebida açucarada por outra não traz melhorias para a saúde.
 Essa queda recente só começou depois de duas décadas de aumentos massivos no consumo 
de bebidas açucaradas. Pessoas de todo o mundo ainda estão ingerindo muito açúcar em forma de 
bebida. Diminuir e manter uma taxa menor de consumo de bebidas açucaradas evita o ganho de 
peso e ajuda a perder peso.¹⁸ ¹⁹ ²⁰
 Diminuir a obesidade leva tempo. As taxas atuais de obesidade são um resultado de 
décadas de dietas inadequadas e aumento no consumo de bebidas açucaradas; por isso, diminuir 
e reverter essa tendência também levará tempo e requer medidas abrangentes e eficazes, 
incluindo restringir o marketing de alimentos não saudáveis e conscientizar os consumidores 
sobre os riscos que esses alimentos trazem para a saúde através do rótulo e de campanhas 
educativas.

Afirmação da indústria: Todas as calorias são iguais. Calorias são calorias; é injusto focar em 
bebidas açucaradas.

QUAL É A VERDADE:

 A maior parte das bebidas açucaradas não tem valor nutricional. As calorias “vazias” das 
bebidas açucaradas não podem ser comparadas às calorias nutritivas de outros alimentos. Por 
exemplo, a fibra de uma maçã faz com que a pessoa que a ingere se sinta mais satisfeita e com 
menos fome do que alguém que toma um refrigerante comum.²¹
 Independente das calorias “vazias” das bebidas açucaradas, os açúcares contidos nelas 
alteram o metabolismo do corpo, afetam os níveis de insulina e colesterol e podem causar 
inflamações e pressão alta.¹ ²² ²³ ²⁴ Essas alterações no corpo aumentam o risco de diabetes, 
doenças cardiovasculares, problemas dentários e doenças do fígado.² ³ ²² ²⁵
 As grandes quantidades de açúcar líquido presente em bebidas são especialmente 
prejudiciais ao fígado, por conta de sua rápida absorção, além de estarem associadas com todas as 
formas de doença cardíaca.²² ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹



Afirmação da indústria: As bebidas açucaradas não são o único problema. Elas são responsáveis por 
apenas uma porção  das calorias da dieta de uma pessoa. A obesidade é causada por muitos fatores.

QUAL É A VERDADE:

 Em muitos países, as bebidas açucaradas são a fonte de quase metade das calorias 
provenientes de açúcares adicionados na dieta média de uma pessoa.² ³ ²² ²⁵ ³⁰ ³¹ ³² ³³
 A OMS recomenda reduções drásticas no consumo de bebidas açucaradas e destaca que 
elas são o principal tipo de alimento que deve ter o consumo reduzido para diminuir os riscos de 
diabetes, obesidade e muitas outras doenças, inclusive problemas dentários.² ³³

Afirmação da indústria: A culpa não é das bebidas açucaradas. Os verdadeiros culpados são a falta 
de atividade física e dietas inadequadas. O controle de peso depende do equilíbrio de calorias 
ingeridas e gastas.

QUAL É A VERDADE:

 Evidências científicas mostram que reduzir a ingestão de calorias é mais efetivo para limitar 
o ganho ou perder peso do que fazer exercícios físicos.³⁴ ³⁵
 Um adulto precisaria, em média, correr pelo menos dois quilômetros/por 20 minutos para 
compensar o consumo de uma lata de 355 mL de refrigerante regular (que tipicamente contém 
150 kcal ou 630 kJ). Correr dois quilômetros por lata de refrigerante ingerida é inviável para a 
maioria das pessoas.
 Estudos mostram que o corpo humano não responde da mesma forma a calorias ingeridas 
de forma líquida do que de forma sólida. Em consequência disso, calorias líquidas podem resultar 
rapidamente em um consumo excessivo de calorias e aumento de peso.³⁶ ³⁷ ³⁸
 É consenso científico que o consumo de açúcar em excesso é prejudicial a saúde, pois causa 
impactos no fígado, coração e dentes e pode estimular a diabetes.¹ ² ³ ⁴ ³³ Exercícios físicos por si 
só não são suficientes para combater os efeitos negativos causados pelo consumo excessivo de 
bebidas açucaradas.
 A indústria de bebidas gastou muito dinheiro tentando convencer o público de que 
atividades físicas são a única maneira de perder ou manter o peso para tirar a atenção de 
abordagens mais efetivas.

Afirmação da indústria: As pessoas são responsáveis pelas próprias escolhas. Por que todo mundo 
teria que arcar com as consequências do consumo excessivo de bebidas açucaradas feito por pessoas 
que tomaram decisões ruins?

QUAL É A VERDADE:

 A indústria de bebidas gasta bilhões de dólares no mundo todo com propagandas 
destinadas a influenciar as pessoas a comprarem seus produtos, e depois volta atrás e culpa-as por 
não terem auto-controle. Abordagens agressivas de marketing prejudicam a capacidade de tomar 
decisões de cada indivíduo, promovem um ambiente em que opções não saudáveis estão mais 



disponíveis do que opções saudáveis e torna difícil para as pessoas tomarem decisões conscientes 
e embasadas.³⁹
 Todos pagam com custos médicos associados com a obesidade, diabetes e outras doenças 
cardiometabólicas e dentárias. Isso vale tanto para sistemas de saúde públicos, pagos através de 
impostos, quanto privados, nos quais as taxas de convênio médico e dentário sobem conforme a 
população se torna menos saudável.⁴⁰ ⁴¹ ⁴²

Afirmação da indústria: Ao implementar um imposto sobre bebidas açucaradas, o governo está 
interferindo na vida das pessoas. O governo interfere na liberdade de escolha da população ao taxar 
bebidas açucaradas. As medidas tomadas pelo governo deveriam se limitar a conscientizar a 
população a não consumir muito açúcar vindo de qualquer tipo de comida ou bebida.

QUAL É A VERDADE:

 Os consumidores ainda terão liberdade de escolha para comprar e consumir bebidas 
açucaradas.
 O governo deve se preocupar com a piora na saúde de seus cidadãos e tomar medidas 
preventivas. Isso é uma questão de saúde pública - e não privada.⁴³
 Em muitos países, os cidadãos têm o direito à saúde garantido pela constituição, e nesses 
países o governo tem o dever de adotar medidas para proteger a saúde de sua população.
 O consumo excessivo de bebidas açucaradas leva a problemas de saúde sérios e de longo 
prazo que causam enormes gastos com saúde para indivíduos, famílias e para o país.⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ 
Esses custos não estão refletidos no preço de venda desses produtos.
 O governo deve tomar medidas para incentivar comportamentos benéficos e desencorajar 
comportamentos que causam danos. Por exemplo, proibir o fumo em determinadas áreas, exigir o 
uso do cinto de segurança e regulamentar a publicidade de alimentos não saudáveis para crianças 
(um exemplo disso aconteceu no Chile).
 Fabricantes de bebidas açucaradas gastam milhões/bilhões em marketing de produtos não 
saudáveis, muitas vezes direcionado para crianças. O imposto sobre bebidas açucaradas ajuda a 
combater o impacto desse marketing nas crianças.

Afirmação da indústria: Impostos sobre bebidas açucaradas prejudicam os pobres. O imposto é 
regressivo e trará impactos negativos desproporcionais para a população de baixa renda, que tem 
menos capacidade de arcar com os custos.

QUAL É A VERDADE:

 São as bebidas açucaradas que prejudicam desproporcionalmente os pobres. Em muitos 
países, famílias com baixa renda consomem mais bebidas açucaradas e portanto sofrem mais com 
a obesidade, diabetes e outras doenças relacionadas com dietas inadequadas.⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² Os custos 
dessas doenças (em termos de tratamentos, perda de produtividade, perda de qualidade de vida, 
membros da família tendo que se dedicar a cuidar do doente) também são um fardo maior para 
famílias com renda baixa do que para famílias com renda alta.⁴⁰ ⁴⁴
 



 Como consumidores com rendas menores são mais responsivos a aumentos em preços, eles 
reduzirão o consumo de bebidas açucaradas mais do que consumidores com rendas mais altas. 
Assim, eles terão mais benefícios em termos de saúde e custos com tratamentos médicos.
 Como a população de renda baixa é mais responsiva ao aumento em preços, a compra de 
bebidas açucaradas diminuirá mais e, portanto, a proporção de renda anual gasta com o imposto 
se assemelhará à da população com renda mais alta.¹² ⁵³ As pessoas que pararem de comprar 
bebidas açucaradas vão economizar dinheiro e poderão gastá-lo com produtos mais saudáveis.¹²
 A renda proveniente dos impostos pode ser usada em programas de prevenção e 
tratamento de problemas de saúde em comunidades de baixa renda, promovendo, assim, um 
benefício adicional.⁴⁹ ⁵⁴ ⁵⁵

Afirmação da indústria: O imposto traz prejuízos para a economia. Empregos serão eliminados - em 
vendas, fabricação de bebidas e na indústria do açúcar - o que prejudica famílias trabalhadoras. 
Consequentemente, o imposto terá um impacto negativo em toda a economia.

QUAL É A VERDADE:

 As pessoas que pararem de comprar bebidas açucaradas vão gastar seu dinheiro em 
produtos mais saudáveis, bem como em outras coisas.¹² No México, as vendas de água 
aumentaram significativamente depois que o imposto foi implementado.12 Não há evidências 
que a troca de bebidas açucaradas por outros produtos reduziu os empregos em jurisdições que 
adotaram a taxação. Estudos nos Estados Unidos não identificaram perda de empregos na 
fabricação de bebidas nem no comércio de alimentos.⁵⁶ Em Berkeley, na Califórnia, os lucros das 
lojas de alimentos não caíram devido ao imposto sobre bebidas açucaradas.⁵⁷
 No México, uma análise detalhada do impacto dos impostos sobre bebidas açucaradas e 
alimentos não essenciais mostra que não houve diminuição no número total de empregos no setor 
de manufatura após a introdução dos impostos sobre bebidas açucaradas e alimentos não 
essenciais; os empregos em lojas que vendem alimentos e bebidas não diminuíram depois que as 
taxações foram adotadas; e as taxas de desemprego do país também não aumentaram.⁵⁸
 O açúcar é um produto comercializado globalmente, portanto é pouco provável que um 
imposto regional sobre bebidas açucaradas afete a demanda mundial por açúcar.

Afirmação da indústria: O imposto não será repassado aos consumidores. Os fabricantes vão 
absorver o custo do imposto em vez de passá-lo para os consumidores, o que resulta em um aumento 
geral de preços ou redução no consumo.

QUAL É A VERDADE:

 Pesquisas revisadas por pares mostram que a maior parte dos fabricantes não absorveu o 
custo do imposto e que geralmente ele é repassado aos consumidores.
 No México, por exemplo, a maior parte dos fabricantes repassou completamente o custo do 
imposto para os consumidores (ou seja, o aumento no preço corresponde à taxação).⁵⁹
 Na França, o imposto foi totalmente repassado aos consumidores na maior parte dos tipos 
de bebidas açucaradas, como refrigerantes. A receita dos fabricantes de bebidas chegou a subir 
mesmo com a diminuição no consumo.⁶⁰



 O grau em que o imposto será repassado aos consumidores depende de vários fatores, 
incluindo a fatia de mercado das bebidas produzidas (ou seja, quão competitivo é o mercado) e o 
valor do imposto. Isso também vale para produtos como tabaco, álcool e bebidas.⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴
 Na maior parte dos lugares, apenas algumas empresas (oligopólios) dominam a indústria de 
bebidas, portanto espera-se que o imposto seja repassado aos consumidores.⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶
 Se os fabricantes decidirem absorver parte do imposto, uma taxação maior ajudará a 
garantir que eles não poderão prejudicar o impacto que o imposto traria para a saúde ao absorver 
o aumento no preço.
    

Afirmação da indústria: Impostos sobre bebidas açucaradas resultarão em contrabando e comércio 
ilegal. O imposto vai encorajar as pessoas a atravessar a fronteira para comprar bebidas açucaradas 
mais baratas em outros países.

QUAL É A VERDADE:

 Devido ao peso e espaço que ocupam, é muito caro e difícil contrabandear bebidas. Os 
impostos atuais não são altos o suficiente para tornar o contrabando economicamente viável.
 Não há evidências de compras significativas de bebidas sendo feitas em outros países ou de 
contrabando.
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