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CONTEXTO PARA NOVAS 

POLÍTICAS ECONÔMICAS 

E TRIBUTÁRIAS DOS 

MATERIAIS RECICLÁVEIS
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Soluções em EMBALAGENS PLÁSTICAS

Redesign e Inovação

• Concepção de embalagens para tornar a embalagem mais

sustentável (combinação e rastreamento de matérias-

primas, uso de novos materiais);

• Embalagens inteligentes que informam/interagem com o

consumidor;

• Embalagens ativas com melhores capacidades de

conservação de alimentos/substituição de conservantes;

• Embalagens com maior capacidade de manipulação

logística (aumento de compras por e-commerce).

Reuso
• Concepção da embalagem considerando a extensão da vida

útil do produto e outras utilizações.

Reciclagem com incrementos econômicos e qualidade
• Incremento da qualidade do materiais reciclados para

reinserção na cadeia de embalagens;

• Pesquisa e desenvolvimento para uso de materiais

recicláveis novamente em embalagens em contato com

alimentos.



Economia Linear                          Economia Circular
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Isonomia tributária versus Economia Circular
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Ciclo 
tributário 

necessita se 
adaptar ao 

novo ciclo de 
produção



6

A RECICLAGEM DE 

PLÁSTICO NO BRASIL -

PARTICULARIDADES
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A CADEIA PRODUTIVA E APLICAÇÕES DO MATERIAL PLÁSTICO
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A CADEIA PRODUTIVA DA RECICLAGEM DE MATERIAL PLÁSTICO - ESPECIFICIDADES DO SETOR 

Elo particular do 

setor plástico

Reciclagem de 

outros materiais

(vidro, papel, aço, 

alumínio, etc)
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Reduz 1,1 tonelada em média de resíduo plástico disposto em aterros

Economia média de 75% de energia

São evitados 450 L de água na produção

Gera empregos de 3,16 catadores, que recolhem esse volume de 

material no mês

Contribui para a redução da emissão de Gases de Efeito Estufa

A cada 1 tonelada de material reciclado produzido:

BENEFÍCIOS SOCIOAMBIENTAIS DA RECICLAGEM DE MATERIAIS PLÁSTICOS

1.061 10 mil
550 mil

toneladas

EMPRESAS EMPREGOS PRODUÇÃO

RECICLADOSO SETOR DE RECICLAGEM 
EM NÚMEROS 
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POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS 
E O MEIO AMBIENTE
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POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS VISAM INCENTIVAR A RECICLAGEM

Impostos relacionados 

ao meio ambiente

Taxas

Fundos de Depósito/

Reembolso

Subsídios

Existem nas bases de dados da OCDE mais de 
1.400 diferentes tipos de impostos ambientais.

Nos países da OCDE são mais de 530 tipos de 
taxas, em mais de 49 países. 

Existem 60 tipos diferentes dessas taxas em 29 
países.

Existem 900 tipos de subsídios por motivos 
ambientais em 53 países. 
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POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS DE 
INCENTIVO À RECICLAGEM 
DO PLÁSTICO
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A PNRS JÁ PRECONIZA A CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE INCENTIVOS FISCAIS PARA 
RECICLAGEM:

“Art. 8º São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre

outros:

(..)

IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;”

“Art. 44. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no

âmbito de suas competências, poderão instituir normas com o

objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios,

respeitadas as limitações da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de

2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a:

I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à

reciclagem de resíduos sólidos produzidos no território nacional;”

Lei nº 12.305 de 02 

de agosto de 2010
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OPERAÇÕES NA CADEIA DE RECICLAGEM: IPI 

Alíquota zero de IPI para desperdícios,

resíduos e aparas.

A Lei Nº 12.375/2010 concedia até

31/12/2018 crédito presumido na

aquisição de sucata proveniente

somente de cooperativas o que

restringia o alcance e beneficio da

medida.

Crédito presumido de IPI sobre o uso

de resíduo sólido como matéria-

prima.

Proposta é prorrogar a Lei existente

estendendo o beneficio a qualquer

tipo de aquisição de resíduo sólido

de empresas da cadeia de reciclagem.

O QUE EXISTE ONDE QUEREMOS CHEGAR
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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.375-2010?OpenDocument


OPERAÇÕES NA CADEIA DE RECICLAGEM: PIS / COFINS

O QUE EXISTE ONDE QUEREMOS CHEGAR

Suspensão de PIS/COFINS

sobre aquisições de sucatas

para empresas do Lucro Real.

Ampliação da suspensão de

PIS/COFINS para incluir também

empresas de lucro presumido e

Simples aliado a sistemática de

crédito presumido.
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OPERAÇÕES NA CADEIA DE RECICLAGEM: ICMS

O QUE EXISTE ONDE QUEREMOS CHEGAR

Diferimento de ICMS para operações

com sucatas e resíduos recicláveis.

Existem estados que adotam sistemáticas

de crédito presumido.

Incidência de ICMS sobre transporte de

sucata e burocracia para transporte.

Harmonização das regras de

diferimento e crédito presumido para

todos os estados.

Simplificar as obrigações acessórias e

diferir impostos incidentes sobre o

serviço de transporte de materiais

recicláveis/sucatas.
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OPERAÇÕES NA CADEIA DE RECICLAGEM: INCENTIVO AO INVESTIMENTO

O QUE EXISTE ONDE QUEREMOS CHEGAR

Linhas tradicionais de BNDES 

para financiamento.

Abatimento do imposto de Renda de recursos

utilizados no investimento em projetos de

reciclagem (espécie de Lei Rouanet da

Reciclagem).

PL 7535/2017 cria o FAVORECICLE e o

PRORECICLE que preveem a aplicação de

parcela do imposto de renda devido por

pessoas jurídicas tributadas sobre o regime de

lucro real em projetos para fomento da

atividade de reciclagem.
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ICMS EM SÃO PAULO
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MG: Redução da base de cálculo de 33,33%

ES: Crédito presumido – carga de 7%

RJ: Crédito presumido – carga de 6%

PR: Crédito presumido – carga de 4,25%

SC: Crédito presumido – carga de 4,25%

RS: Crédito presumido – carga de 4,25%

MS: Crédito presumido de 5% 
(operações interestaduais) e até 100% 
de abatimento da carga (Programa MS 
Indústria)

GO:  crédito presumido 5%.

Estados que concedem benefícios fiscais de ICMS na região Sul/Sudeste e isolam 
SP, que só adota diferimento nas operações com sucatas
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Obrigado!
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