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Resumo
É sabido que o Brasil  utiliza  de mecanismos tarifários  como medida de defesa comercial  para
desacelerar a importação e que em contrapartida utiliza de subsídios para incentivar alguns setores
da indústria na exportação. Buscou-se por meio desta pesquisa apresentar a visão comparativa da
postura tributária referente a tributação de empresas do Agronegócio em ambos países. Comparando
a influência do Imposto sobre a Renda e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido no Brasil
com o Income Tax nos Estados Unidos, incidentes no lucro das empresas do segmento de Consumo
não Cíclico – Agricultura que negociam seu capital na BM&FBOVESPA e na NYSE. Trata-se de
uma pesquisa quantitativa, e um estudo dedutivo com base em dados obtidos nos demonstrativos
financeiros disponibilizados por cada empresa. A pesquisa prática deu-se pela análise de proporção
dos  tributos  citados  das  empresas,  no  período  de  3  anos,  tendo  o  objetivo  de  diagnosticar  a
influência da tributação incidente sobre a lucratividade no Brasil e nos Estados Unidos.
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RESUMO 

 

É sabido que o Brasil utiliza de mecanismos tarifários como medida de defesa comercial para 

desacelerar a importação e que em contrapartida utiliza de subsídios para incentivar alguns 

setores da indústria na exportação. Buscou-se por meio desta pesquisa apresentar a visão 

comparativa da postura tributária referente a tributação de empresas do Agronegócio em 

ambos países. Comparando a influência do Imposto sobre a Renda e a Contribuição Social 

Sobre o Lucro Líquido no Brasil com o Income Tax nos Estados Unidos, incidentes no lucro 

das empresas do segmento de Consumo não Cíclico – Agricultura que negociam seu capital 

na BM&FBOVESPA e na NYSE. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, e um estudo 

dedutivo com base em dados obtidos nos demonstrativos financeiros disponibilizados por 

cada empresa. A pesquisa prática deu-se pela análise de proporção dos tributos citados das 

empresas, no período de 3 anos, tendo o objetivo de diagnosticar a influência da tributação 

incidente sobre a lucratividade no Brasil e nos Estados Unidos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Pesquisa realizada pela a empresa de consultoria ECOAGRO em 2014, mostra que o 

setor agrícola é responsável por aproximadamente 37% de todos os empregos do Brasil, 

respondendo por aproximadamente 39% das exportações. O setor agropecuário registrou em 

2015 aumentou de 1,8% no PIB (Produto Interno Bruto) em relação ao ano anterior. 

(Ministério da Agricultura, 2016). No ano de 2012 obteve saldo comercial de 

aproximadamente 79 bilhões de dólares. Segundo dados obtidos em uma pesquisa realizada 

pelo EIU (Unidade de Inteligência Econômica, 2010), o Brasil é o maior país do mundo em 

termos de terras aráveis, ainda que apenas uma fração da terra seja explorada 

(aproximadamente 30% das terras brasileiras), as exportações do agronegócio atingem 46% 

das receitas totais obtidas pelo país com vendas externas. A economia brasileira é mais 

dependente do agronegócio do que a economia norte-americana, nos Estados Unidos, a 

participação do setor soma 11% das exportações totais do país (Zafalon, 2016). 

Segundo estudo realizado pela APEX (Agência Brasileira de Promoção de 

Exportação e Investimento), os EUA têm mantido uma linha de crédito subsidiário para 

incentivar a produção de produtos agrícolas, que no ano de 2010 correspondia a 5,5% de sua 

receita obtida com importação, o Brasil foi responsável por 3,3% do valor das importações 



(US$ 3,3 bilhões). Devido a questões de logística, e acordos tributários os principais 

fornecedores de perecíveis são México, e Canadá, bem como países integrantes do NAFTA 

(North American Free Trade Agreement) que respondem a 35,2% do total de produtos 

agrícolas importado pelos Estados Unidos em 2010.   

No Gráfico 1 é possível observar a evolução dos países ao longo dos anos, o Brasil 

vem gradualmente aumentando a sua participação no mercado mundial, é uma linha de 

tendência que foi pauta de diversos acordos, reformas e discussões em ambos os países, o 

Brasil é comumente citado como o maior concorrente dos EUA no ramo do agronegócio.  

(USDA, 2012).   

Gráfico 1: Comparação da produção agrícola entre os Estados Unidos e o Brasil, 1985-2008. Valor da 

produção bruta global (em percentagem)  

  
Fonte: http://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/err137/28920_err137.pdf  

  

Segundo a APEX (2011), as exportações brasileiras para os Estados Unidos no 

período 2005 a 2010 apresentou crescimento com relação a produtos primários (Agrícolas, 

Minerais e Energéticos), que passaram de 9,5% para 32,8%. Neste mesmo período, houve 

estabilidade da participação dos produtos intensivos em recursos naturais, cuja 

representatividade na pauta exportadora brasileira se situou em torno de 24%. 

De acordo com a Receita Federal, a carga tributária brasileira bruta em 2015 

correspondeu 32,66% do Produto Interno Bruto do país, o que equivale a R$ 5.904,33. Dentre 

as quais se submetem a competência Federal, Estadual e Municipal. As taxas e as 

contribuições de melhorias submetem-se a competência que realizou ou colocou à disposição 

o serviço.   



A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) foi estabelecida para que as 

pessoas jurídicas possam apoiar financeiramente a Seguridade Social, a qual visa proteger o 

cidadão nos direitos com saúde, aposentadoria e situações de desemprego. A base de cálculo 

da CSLL é o lucro líquido do período de apuração antes da Provisão do Imposto sobre a 

Renda. A alíquota de acordo com a Receita Federal do Brasil é: 

• Pessoas Jurídicas em geral - 9% do lucro líquido. 

• Pessoas Jurídicas consideradas instituições financeiras de acordo com a Lei 

Complementar nº 105 de 10/01/2001 - 15% do lucro líquido. 

Todas as pessoas jurídicas domiciliadas no país ou a essas equiparadas, segundo a 

legislação do IRPJ, devem recolher a: CSLL. Porém, a forma de apuração da base de cálculo 

vária de acordo com o regime tributário: Lucro Real, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado, 

Simples Nacional.  

A Constituição americana exige que o Income Tax federal seja uniforme em todos os 

estados. Já no caso do Income Tax estadual em alguns casos pode não haver incidência, pois 

podem oferecer vantagens tributárias. O Income Tax municipal incide apenas em algumas 

cidades, como é o caso Nova York, onde está localizada a NYSE, bolsa de valores de Nova 

York. O IRS exige de todas as empresas uma declaração de imposto de renda, já as 

Sociedades (LLC) entregam uma Declaração de Informação. (IRC – Código de Receita 

Interna, 2016) 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com a atual Constituição Federal de 1988, art. 145 ao 162, em relação ao 

Sistema Tributário Nacional Brasileiro, pode ser instituído os tributos classificados como 

Imposto, Taxa e Contribuição de Melhoria. Mediante Lei Complementar, também pode 

instituir Empréstimo Compulsório decorrente de calamidade pública e/ou iminência de guerra 

e Contribuições Especiais (art. 146).  

Tributo de acordo com o Código Tributário Nacional é “Toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato 



ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada” 

(Lei 5172/66 art. 3).  

As formas de contribuições especiais de acordo com a Constituição Federal Brasileira 

art. 149 são: “contribuições sociais (Ex. a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 

econômicas”, todas com função parafiscal. Ou seja, sua arrecadação não visa apenas receita, 

mas o controle de fins sociais e econômicos.  

De acordo com a Receita Federal a carga tributária brasileira bruta em 2015 

correspondeu 32,66% do Produto Interno Bruto (R$ 5.904,33) do país no mesmo ano. Dentre 

as quais se submetem a competência Federal, Estadual e Municipal. As taxas e as 

contribuições de melhorias submetem-se a competência que realizou ou colocou à disposição 

o serviço.    

A captação dos impostos no Brasil, como é o caso do Imposto sobre a Renda, de 

acordo com a Constituição Federal Brasileira (art. 145), não tem finalidade específica e os 

mesmos incidem sobre um fato gerador, ou seja, uma ocorrência que exija a contribuição dos 

mesmos. Já a taxa e a contribuição de melhoria tem finalidade específica. Sendo da taxa em 

razão do exercício do poder de polícia ou serviço prestado, e da contribuição de melhoria a 

decorrência de obras públicas que gera uma valorização imobiliária.  

 

As leis tributárias dos Estados Unidos encontram-se no Código de Receita Interna - 

IRC (Intemal Revenue Code). Esse código é organizado e aplicado pela administração 

tributária americana, o Serviço de Receita Interna IRS (Internal Revenue Service).  

As empresas são classificadas conforme mostra o Quadro 1.  

  

Quadro 1: Tipos de entidades empresariais Americanas  

   

LLC – Empresa de  

Responsabilidade Limitada  S-Corporation  C-Corporation  

Tipo de 

proprietários  “Parceiros"  
"Acionistas Prioritários ou 

Ordinários"  "Acionistas"  

Proprietários 

elegíveis  
Não há restrições.  

Limite de 100 acionistas, não 

podendo ser acionistas 

estrangeiros não residentes.  
Não há restrições.  



Gestão  
Dirigido pelo membros ou 

gerente (s) designado.  Conselheiros e diretores.  
Conselheiros e 

diretores.  

Transferência de 

propriedade  

Há alguns casos de 

restrições sob leis estaduais.  

Ações só podem ser 
transferidas para os  

acionistas da corporação 

elegíveis S-Corporation.  

Ações podem ser 

transferidas livremente.  

Taxa de imposto  

Não há Income Tax 
(Imposto sobre a Renda).  

Todos os lucros ou perdas 

são tributados aos membros 

(pessoa física).  

O lucro ou prejuízo líquido de 
uma S-Corporação é  

passado para os acionistas  

e são incluídos em suas 

declarações fiscais pessoais.  

Income tax de 15% até 
39%, a renda é tributada 

no nível  

corporativo - Pessoa  

Jurídica, e a nível 

individual - Pessoa 

Física.  

Fonte: KOWALSKI, Robert. (2014)  

 

Nem todas as empresas são tratadas como pessoas, visto que no caso da Companhia 

de Responsabilidade Limitada - LLC (Limited Liability Company), não há Income Tax da 

corporação, apenas dos sócios. As corporações nos EUA são duplamente tributadas: pagam 

imposto ao faturar e os seus acionistas caso recebam, também pagarão impostos. A S-

Corporation é similar ao LUCRO PRESUMIDO no Brasil. jurídica (NEGOCIO NOS EUA, 

2010)  

Segundo o Departamento do Tesouro - Receita Federal (Department of the Treasury 

Internal Revenue Service, 2016), durante as últimas quatro décadas o imposto de renda 

individual consistia em dois sistemas fiscais paralelos: o imposto regular e um imposto 

alternativo, que tinha o objetivo de impor impostos sobre indivíduos e corporações de alta 

renda que usam preferências fiscais para reduzir ou eliminar a sua responsabilidade nos 

termos da regularidade, similar à elisão fiscal no Brasil.   

 Instituída pela Lei da Reforma Tributária de 1986 (Tax Reform Act Of 1986), no 

quesito pessoa jurídica, a versão atual do AMT - Imposto Mínimo Alternativo (Alternative 

Minimum Tax) permite desde a isenção de tributos no caso de pequenas corporações como 

também prevê uma taxa fixa com menos deduções. (GOODMAN, 1993)  

De acordo com o Escritório Nacional de Orçamento (Congressional Budget Office, 

2016) a empresa pode optar pela AMT se a receita tributável antes das deduções totaliza 

menos de $ 40.000. A alíquota do imposto é de 20% da renda alternativa mínima tributável, 

AMT é calculado ajustando o lucro tributável da corporação por ajustes especificados. 

(Intemal Revenue Code, 2016).  



A empresa é tratada como uma pequena empresa se:  

✓ O ano em curso é o primeiro ano fiscal da corporação (Independentemente de suas 

receitas brutas para o ano).   

✓ Foi tratada como uma pequena corporação, isentos da AMT para todos exercícios 

fiscais anteriores começando a partir de 1997.  

✓ As suas receitas médias anuais brutas para o período de 3 anos, terminando antes do 

seu ano fiscal corrente não for superior a US$ 7,5 milhões.  

  

 

 

3. METODOLOGIA  

 

O trabalho foi desenvolvido com base em análise de demonstrativos financeiros 

disponibilizados pelas empresas e estudos do sistema tributário em ambos os países. A 

pesquisa prática foi à aplicação de análise dos itens: Imposto Sobre a Renda e Contribuição 

Social Lucro Líquido dos Demonstrativos Financeiros (no Brasil) e Income Tax (Estados 

Unidos) das empresas no período de 3 anos (2013 a 2015), tendo o objetivo de analisar a 

influência da tributação incidente sobre a lucratividade no Brasil e nos Estados Unidos.  

Aplicou-se indicadores financeiros de Liquidez para auxiliar na escolha das empresas 

que foram analisadas. As análises dos índices de liquidez serviram não só como fator de 

seleção das empresas a serem analisadas, mas também forneceram uma visão macro do 

mercado, e uma tendência comportamental cultural, ainda que a tendência observada no 

Brasil seja a de não seguir tendências. 

 Para igualar a moeda das demonstrações e permitir a melhor visualização dos 

resultados os valores das contas dos demonstrativos brasileiros utilizados no cálculo dos 

indicadores foram convertidos em dólar com a cotação do dia 31 de dezembro de 2015, $1 = 

R$ 3,90.  

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, um estudo dedutivo, de conclusão mediata, ou 

seja: a premissa maior contém a proposição universal e a premissa menor contém a 

proposição particular, a conclusão resulta da comparação de ambas. Visto que as empresas 

são do mesmo ramo de atividade, a análise dos gráficos visa destacar a diferença entre as 



empresas brasileiras e americanas em relação ao impacto do IR/ CSLL e Income Tax no lucro 

de cada uma delas, comparando esse impacto ao longo de três anos.  

 

• Empresas selecionadas para analise BM&FBOVESPA e NYSE 

As empresas brasileiras (BRASILAGRO, POMIFRUTAS e SLC AGRÍCOLA) a 

seguir foram selecionadas de acordo com o lucro final positivo durante os três anos analisados 

ou pelo menos dois anos, apresentados nas Demonstrações de Resultados. As empresas da 

NYSE (ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY, DUPONT e MONSANTO 

COMPANY) escolhidas para Análise foram selecionadas a partir de um ranking, obtido no 

site FINDOUTER, que listou as empresas de agricultura mais influentes nos EUA, sendo que 

foram selecionadas aquelas que negociam seu capital na bolsa, de acordo com sua colocação 

no ranking.  

 

➢ EMPRESAS NA BM&FBOVESPA: FORMA DE TRIBUTAÇÃO 

A companhia BRASILAGRO e suas filiais de acordo com o relatório financeiro 

disponibilizado pela mesma, optaram pelo Regime Tributário de Transição em 2013 e 2014, 

que foi criado para eliminar os efeitos contábeis da Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 durante o 

período de adequação às normas internacionais de contabilidade, permitindo o pagmento dos 

tributos IR e CSLL independentemente das atualizações internacionais nas demonstrações. 

Em 2014 esse regime foi extinto e introduzido um novo regime no qual a determinação do 

Lucro Real e da base de cálculo da CSLL passará a ser feita diretamente a partir do lucro 

societário (Sistema Público de Escrituração Digital - SPED Contábil). 

A POMIFRUTAS é tributada pelo Regime Lucro Real para dedução dos tributos 

sobre a lucratividade que são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do 

adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil (base anual) para imposto 

de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social, considerando a compensação 

de prejuízos fiscais do imposto de renda e a base negativa de contribuição social, limitada a 

30% do lucro tributável anual.   

Já algumas filiais da SLC AGRÍCOLA são optates pelo Lucro Presumido (8% para 

as receitas relativas à prestação de serviços e 32% para arrendamento rural e, ao resultado são 

acrescidas as outras receitas, rendimentos e ganhos de capital), mas a maioria delas são 



optantes pelo Lucro Real anual atingindo em conjunto a alíquota máxima de 34% do lucro 

apurado. 

➢ EMPRESAS NA NYSE: FORMA DE TRIBUTAÇÃO 

As empresas que foram analisadas nesta pesquisa são C-Corporations, e possuem o 

diferencial de serem do setor agrícola. Isso causa diferença na tributação, pois tais empresas 

recebem incentivo fiscal do governo norte americano. 

Um exemplo deste tipo de incentivo é a Farm Bill (P.L. 113-79) é uma lei agrícola 

aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em 2014 e estará vigente pelo período de 5 

anos. De acordo com o relatório The 2014 Farm Bill: Summary and Side-by-Side, elaborado 

pelo Serviço de Pesquisa do Congresso (CRS - Congressional Research Service), a nova Lei 

envolve um orçamento de US$ 200 bilhões (20% do orçamento total previsto) destinados às 

questões agrícolas como o suporte a commodities, por exemplo, por um período de dez 

anos. (FELDPAUSCH, 2014). 

A lei troca os pagamentos diretos anuais para os produtores de algodão e institui o 

STAX (Stacked Income Protection Plan) - Programa de Proteção de Renda, um sistema que 

garante de 70% a 90% da receita projetada pelos cotonicultores.  A Lei ainda permite a 

flexibilização dos fundos já recebidos pelo IBA (Instituto Brasileiro do Algodão) para serem 

usados para pesquisas realizadas junto ao USDA (United States Department of Agriculture) 

ou universidades/agências estadunidenses. A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) 

afirma que a mudança deve manter a alta de produção, derrubando os preços internacionais. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Foram aplicadas fórmulas matemáticas para a aproximação dos resultados de maneira 

que facilita a visualização do efeito do tributo no lucro das empresas. O resultado apresentado 

na Tabela a seguir corresponde ao percentual destinado ao IR ou Income Tax no período.  

Imposto sobre a renda (ou Income Tax) + CSLL / Lucro Bruto: O Lucro Bruto é o 

resultado após a dedução de todos os custos da empresa, é o quanto se gasta para produzir o 

produto ou para realizar um serviço deduzido da receita (ENDEAVOR, 2015). Na Tabela 1 

observa-se que em 2014 as empresas brasileiras tiveram um IR correspondente acima da 

média.  

https://www.endeavor.org.br/
https://www.endeavor.org.br/
https://www.endeavor.org.br/


Tabela 1: IR (ou Income Tax) + CSLL / Lucro Bruto 

 

IR / LUCRO BRUTO  

  2015  2014  2013  

ADM  0,10896  0,18393  0,17228  

MONSANTO  0,10560  0,12573  0,11956  

DU PONT  0,06869  0,10167  0,03121  

SLC AGRICOLA  0,10501  0,57213  0,11092  

BRASILAGRO  0,04783  1,13808  0,03187  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

No ano de 2014 a empresa BRASILAGRO tinha para cada unidade do Lucro Bruto 

1,14 correspondente a tributação incidente, isso significa que a empresa não foi capaz de 

saudar seu compromisso com os tributos.  No Brasil em 2015 houve recuo de 27,1% na 

liberação do crédito dos bancos públicos no primeiro trimestre de 2015 em relação a 2014, 

segundo dados do jornal O Estado de São Paulo em matéria veiculada em maio de 2015, 

porém os dados do Gráfico 3 mostram que as empresas tiveram aumento de liquidez corrente 

do ano de 2014 para 2015.   

Com relação as empresas americanas: é possível observar uma variação nos índices 

entre os anos de 2014 e 2015, depois da FARM BILL de 2014 (Lei Agrícola Americana que 

fixou orçamento durante 5 anos) houve ligeira queda na liquidez corrente, com exceção da 

Monsanto, que recuperou a liquidez no ano seguinte.  

No Gráfico 2 é possível observar melhor a importância dos valores apresentados na 

Tabela 1.   

Gráfico 2: IR (ou Income Tax) + CSLL / Lucro Bruto. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 



Neste caso quanto menor o valor do lucro, menor é a percentagem destinada aos 

tributos. Nota-se que as empresas americanas se mantêm na média de arrecadação, enquanto 

as brasileiras (SLC AGRICOLA e BRASILAGRO) enfrentaram variação brusca no ano de 

2014. Conforme exemplificado na Tabela 2. 

Tabela 2: Comparação da Tributação EUA e Brasil. 

SIMULAÇÃO 

 

EUA BRASIL 

LAIR 200.000,00 200.000,00 

IR - 61.250,00 -30.000,00 

CSLL - -18.000,00 

Lucro Líquido 138.750,00 152.000,00 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

Observou-se que a tributação acompanha esta volatilidade de maneira irregular, porém 

este fato não está atrelado a legislações: a tributação incidente no lucro final das empresas 

Agrícolas S/A brasileiras correspondem independentemente do volume do faturamento, 

menor proporção em relação as americanas, mesmo existindo na carga tributária brasileira 

dois tributos incidentes sobre a lucratividade, IR e CSLL, e nos EUA apenas o Income Tax. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Conforme citado, o país está em fase de desenvolvimento e passa por variações 

constantes de cenário, principalmente no setor agrícola, que tem sido o foco de um país que 

possui cerca de metade de seu território em condições de plantio. Ambos os governos utilizam 

mecanismos para tentativas de alavancar o setor, por mais que a tributação brasileira final seja 

em equivalência menos do que a americana, o todo deve ser analisado. Ou seja, no Brasil a 

complexidade da tributação que afeta o lucro final indiretamente pode ser a causa da não 

eficiência dos incentivos fiscais já garantidos ao setor.  

A pesquisa se restringe pelo tamanho limitado da amostra, pois na BM&FBovespa há 

apenas 5 empresas listadas para o segmento analisado, levando em conta que no Brasil a 

maior parte do mercado é formado por pequenas industrias o cenário geral pode variar do 

resultado aqui demonstrado. Sendo assim foram ampliados campos de estudo para serem 

futuramente explorados e entendidos, visto que o empecilho para a evolução não está na 



forma de tributação, superar problemas de gestão e investir em educação tecnológica 

provavelmente seria a solução para garantir-se a competitividade no setor agrícola. 

Com relação ao desenvolvimento do setor agrícola no Brasil o Conselho Consultivo 

da Céleres (empresa brasileira consultora de agronegócio) em entrevista ao GLOBO RURAL, 

apontou para dois problemas enfrentados: o risco climático atribuído a produção, e o 

investimento em desenvolvimento de tecnologia já nos EUA uma biotecnologia com 

tolerância à seca já está disponível. Ume reflexão também válida é a questão logística, e 

claro, a complexidade das leis tributárias e o real beneficio das mesmas para desenvolver o 

pais.  
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