PROPOSTAS PARA POLÍTICA FISCAL QUE INCENTIVE A INDÚSTRIA DE MADEIRA NATIVA
RASTREAVEL E CERTIFICADA
1. Contexto
Este documento visa contribuir com melhorias na política fiscal, indicando fragilidades e
apresentando propostas efetivas para diminuir a carga tributária e criar um diferencial
significativo para a madeira comprovadamente oriunda de manejo sustentável para incentivar
o crescimento desta indústria. Desta forma, almeja-se que empresas do setor de madeira
nativa rastreável possam entrar e sobreviver no mercado .
I. Alta tributação no setor e em produtos de origem da madeira nativa
FRAGILIDADE:
O setor é altamente tributado e a alta tributação do setor faz com que a madeira ilegal seja
economicamente mais atraente, desestimulando o crescimento do setor. Outra conseqüência
da alta tributação do setor é a preferência pela abertura de pequenas empresas, que implicam
menos impostos, em detrimento de empresas de maior porte que podem favorecer o
desenvolvimento em maior escala.
i. Embasamento para subsidiar a proposta de redução da tributação do setor:
A fim de entender o cenário com o qual trabalhamos, inicialmente foi realizado uma pesquisa
com o objetivo de avaliar o nível de tributação da madeira nativa no Brasil nos principais
Estados produtores e consumidores, para:
1. Identificar se de fato a carga tributária é um dos motivos do elevado grau de
informalidade no setor;
2. Identificar se, de fato este seria um mecanismo de incentivo ao consumo de madeira
de origem legal e proveniente de manejo sustentável.
Foram analisados os seguintes tributos:
IPI (Federal); PIS / COFINS (Federal); e ICMS (Estadual), para 15 produtos de origem nativa
segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCMs) analisados: Virola, Cedro, Ypê, entre
outros (lista completa no ANEXO 1). O ICMS, por ser de determinação de cada Estado, traz um
cenário mais abrangente. Portanto focou-se, inicialmente nos 4 principais Estados Produtores
(PA, MT, AC e RO) e nos 3 Principais Estados Consumidores (SP, RJ e MG).
Dentre os resultados para impostos federais, tem-se:
●
●

PIS / COFINS = 9,25% em todas as vendas;
IPI: 0% em madeira serrada (10% para tacos e forros).

O ICMS, por ser imposto estadual, tem um comportamento variável, com alíquotas diferentes
para ações internas ao estado, ou entre estados diferentes. Os Estados produtores trabalham
com uma alíquota interestadual da ordem de 12%, enquanto estados consumidores pagam
uma alíquota interna da ordem de 18% (dados podem ser observados no ANEXO 2). O peso

dessas alíquotas é mais evidente quando comparado com indústrias de produtos substitutos
(dados podem ser observados no ANEXO 3), que apresentam taxas muito menores, quando
não nulas.
Dessa forma, atualmente a empresa que trabalha com madeira legal, por exemplo, respeita o
pagamento de ICMS de 18%, no Estado de São Paulo, enquanto produtos da construção civil
pagam 12% e de aquecimento solar 0%.
Estes dados sobre tributação de produtores e consumidores podem ser confrontados com os
dados de arrecadação disponibilizados pela Coordenadoria da Administração Tributária CAT da
SEFAZ/SP, que demonstram o volume de produtos de origem florestal (madeira)
transacionados no estado de São Paulo (dados podem ser observados nos ANEXOS 4 a 9).
Segundo os dados, é possível inferir que a redução dos impostos aqui proposta não afetará a
arrecadação, podendo inclusive aumentá-la, dado o incentivo para formalização daqueles que
atuam ilegalmente.
ii. PROPOSTA
Mediante esse cenário, trazemos como propostas:



Diminuir a carga tributária para que empresas idôneas possam entrar no mercado
e sobreviver;
Criar um diferencial significativo para a madeira comprovadamente oriunda de
manejo sustentável para incentivar o crescimento desta indústria.

Para tanto serão necessárias as seguintes intervenções na política fiscal para o setor:
Figura 1 - Proposta executiva
Proposta - Madeira Rastreável
Imposto

Situação Atual
(Sistema DOF)

Proposta - Manejo
Certificado

PIS/COFINS

9,25%

3,65% (regime não cumulativo)

0% idem exportação de
madeira

IPI

0%, 5% e 10%*

0% (para qualquer uso)

0% idem material de
construção

ICMS
Produtores

12%

7%

0% idem aquecimento solar

ICMS
Consumidores

18%

TOTAL

21,25 a 37,25%

10,25%

0%

*IPI – depende do grau de industrialização do produto (tacos, forros, pisos, decks etc).
Estas mudanças poderão ser alcançadas pelos seguintes mecanismos:



Redução das alíquotas de ICMS por meio de acordo geral no CONFAZ (7% de todas
as operações);
Criação de um mecanismo de crédito presumido de 100% do ICMS apurado (ICMS
efetivo = zero) perante 6 condições:

1.

Espécies Nativas Tropicais;

2.

Oriunda de Manejo Sustentável;

3.

Com rastreamento comprovado;

4.

Itens 1 a 3 auditados por organismos creditados;

5.

Organismo Certificador trocado a cada 2 anos

6. Não tomada de qualquer crédito de ICMS (como por exemplo, insumos).
Com estas medidas, espera-se alcançar a vantagem de uso da madeira nativa legal e
certificada. De forma mais específica, espera-se:




Incentivo à formalização de cadeia produtiva;
Manutenção da arrecadação por meio da formalização de vários produtores hoje
informais ou fazendo o uso de várias empresas optantes pelo Simples Nacional;
Fortalecimento de uma Indústria de Madeira oriunda de Manejo Certificado.

ANEXOS

ANEXO 1 – NCMs analisados
ALÍQUOTA IPI
(%)

NCM

DESCRIÇÃO

44.07

Madeira serrada ou fendida longitudinalmente,
cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo
aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de
espessura superior a 6mm.

4407.22.00

--Virola, Imbuia e Balsa

0

4407.29.10

De cedro

0

4407.29.20

De ipê

0

4407.29.30

De pau-marfim

0

4407.29.40

De louro

0

4407.29.90

Outras

0

4407.94.00

--De cerejeira (Prunus spp.)

0

4407.95.00

--De freixo (Fraxinus spp.)

0

4407.99.20

De peroba (Paratecoma peroba)

0

4407.99.30

De guaiuvira (Patagonula americana)

0

4407.99.40

De cabreúva Parda (Myrocarpus spp.)

0

4407.99.60

De amendoim (Pterogyne nitens)

0

4407.99.70

De angico preto (Piptadenia macrocarpa)

0

4407.99.90

Outras

0

44.09

Madeira (incluídos os tacos e frisos de parquê, não
montados) perfilada (com espigas, ranhuras, filetes,
entalhes, chanfrada, com juntas em V, com
cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de
uma ou mais bordas, faces ou extremidades,
mesmo aplainada, polida ou unida pelas
extremidades.

4409.29.00

--Outras

10

ANEXO 2 – ICMS, Cenário Condensado
ESTADO

ALÍQUOTA ICMS

ALÍQUOTA ICMS ESTADO

PRODUTOR

INTERESTADUAL
INTERNA (CF E COM) (COMERC)
DESTINO

PARÁ

17%

12%

SP; RJ; MG

MATO GROSSO

17%

12%

SP; RJ; MG

ACRE

17%

12%

SP; RJ; MG

RONDÔNIA

17%

12%

SP; RJ; MG

(maior parte das
operações)
CF = Consumidor Final (inclui Construtoras) COM =
Comerciante de Revenda

ESTADO

ALÍQUOTA ICMS

ALÍQUOTA ICMS

INTERESTADUAL
COMERCIALIZAÇÃO INTERNA (CF E COM) (COMERC)

ALÍQUOTA ICMS ESTADO
INTERESTADUAL
CONS.FINAL
DESTINO

SÃO PAULO

18%

12%

18%

SP; RJ*; MG;
PR

RIO DE JANEIRO

19%

12%

19%

SP; RJ; MG; PR

18%

SP; RJ*; MG;
PR

MINAS GERAIS

18%
(maior parte das

12%

operações)
CF = Consumidor Final (inclui Construtoras) COM =
Comerciante de Revenda

Observação:

Quando houver venda para consumidor final com destino ao Estado do
RJ, o consumidor Final deverá recolher 1% ICMS ref.
FECP-Fundo Estadual Combate a
Pobreza.

ANEXO 3 - Comparação com outras indústrias afins
Imposto

Madeira Nativa

Outras Indústrias
0% exportação de madeira

PIS/COFINS

9,25%

3,65% indústrias de extração

IPI

0%, 5% e 10%*

0% Materiais de Construção

ICMS Produtores

12%

ICMS
Consumidores

TOTAL

18%

21,25 a 37,25%

Telhas Cerâmicas 7% (RS, SC, PR, SP*)
Aquecimento Solar 0% (Brasil)
Telhas Cerâmicas 0% (MG)

0% a 10,25%

*IPI – depende do grau de industrialização do produto (tacos, forros, pisos, decks, etc).

ANEXO 4 – Demonstrativo de compras e vendas - 2010

ANEXO 5 – Arrecadação de ICMS em 2010

ANEXO 6 – Arrecadação e faturamento em 2010

ANEXO 7 – Compras e vendas em 2011

ANEXO 8 – Arrecadação de ICMS em 2011

ANEXO 9 – Arrecadação e faturamento em 2011

