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Resumo

O  sistema  tributário  brasileiro  é  conhecido  por  apresentar  altas  cargas  tributárias,

comparadas até as de países ricos como os europeus. O grande problema disso é que não

se sabe ao certo quais são os efeitos da tributação sobre o crescimento econômico, visto

que existem defensores de que o tributo enquanto gerador de recursos para financiar as

políticas  públicas  de  investimento  em  infraestrutura,  por  exemplo,  pode  permitir

crescimento econômico. Por outro lado, outra corrente de pensamento, defende que os

tributos atuam como redutor de renda e, neste caso, afeta negativamente a capacidade de

consumo e consequentemente  o crescimento  econômico.  Nesse  sentido,  procurou-se

analisar a relação entre o tributo de maior relevância na estrutura tributária brasileira, o

ICMS, e o nível de atividade econômica, mensurado pelo PIB. A fundamentação teórica

utilizada na pesquisa baseou-se no modelo de crescimento endógeno de Barro (1990).

Para análise empírica do estudo, utilizou-se o modelo de regressão por dados em painel,

considerando os 27 estados do Brasil e um período de janeiro de 200 a dezembro de

2010.  Os  resultados  obtidos  evidenciaram  que  a  arrecadação  tributária  do  ICMS

apresenta relação positiva e significativa com o PIB no curto prazo e, portanto, contribui

para o crescimento econômico dos estados. Logo, não se rejeitou a hipótese da presente

estudo. Por fim, o que pode concluir com o estudo é que a tributação é uma das mais

relevantes formas do Estado arrecadar fundos, no qual pode contribuir com gastos que

incentivem não apenas o crescimento do país, mas também reflita no desenvolvimento

econômico.

Palavras Chave: ICMS, Crescimento Econômico, Política Fiscal, Tributação.



LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Receita Tributaria por Relevância do Tributo para os anos 2005 a 2010.............8

Figura 2-  Trajetória e projeções para a arrecadação do ICMS para intervalos de cinco

em cinco anos no período de 1995 a 2015.........................................................................24

Figura 3- Análise comparativa entra a arrecadação do ICMS e PIB em valóres médios

para o período de 2000 a 2010 Sudeste.............................................................................25

Figura 4- Análise comparativa entra a arrecadação do ICMS e PIB em valóres médios

para o período de 2000 a 2010 Norte.................................................................................26

Figura 5- Análise comparativa entra a arrecadação do ICMS e PIB em valóres médios

para o período de 2000 a 2010 Centro-Oeste.....................................................................27

Figura 6- Análise comparativa entra a arrecadação do ICMS e PIB em valóres médios

para o período de 2000 a 2010 Nordeste...........................................................................28

Figura 7- Análise comparativa entra a arrecadação do ICMS e PIB em valóres médios

para o período de 2000 a 2010 Sul.....................................................................................29

LISTA DE TABELAS

Tabela 1- Receita Tributaria por Relevância do Tributo para ao no de 2010......................7

Tabela 2- Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no modelo de dados em painel,

período de janeiro de 2000 a dezembro de 2010...............................................................30

Tabela 3 –Resumo das estimativas de Efeitos Fixos (EF), MQO e Efeitos Aleatórios

(EA) para a relação entre ICMS e PIB para as regiões do Brasil no período de 2000 a

2010....................................................................................................................................31

Tabelas 4- Estimativas de Efeitos Fixos para a relação entre ICMS e PIB para o Brasil,

2000 a 2010........................................................................................................................32



2014

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................5

1.1 Problema e sua importância.....................................................................7

1.2 Hipótese...................................................................................................8

1.3 Objetivos.....................................................................................................8

1.3.1 Objetivo geral.......................................................................................8

1.3.2 Objetivos específicos............................................................................9

2. REFERENCIAL TEÓRICO..........................................................................9

2.1 Diferenças entre os conceitos de crescimento e desenvolvimento 
econômico.........................................................................................................9

2.2 Conceitos de tributação e sua relação com o crescimento econômico.......10

2.3Perspectivas teóricas acerca do crescimento econômico............................11

      2.3.1 Modelo de crescimento endógeno proposto por Barros........................14

3. METODOLOGIA.......................................................................................17

3.1 Modelo de Regressão com Dados em Painel.............................................17

3.2Descrição e fonte de dados.........................................................................21

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES...................................................................21

4.1 Diferenças regionais e a relação entre ICMS e Crescimento econômico...21

4.2 Efeitos do ICMS sobre o crescimento econômico no Brasil, 2002 a 2010 28

5. CONCLUSÃO................................................................................................32

6. BIBLIOGRAFIA.............................................................................................34

ANEXO..............................................................................................................38



1 INTRODUÇÃO

Após a segunda guerra mundial o Estado viu a necessidade de interferir na

economia, até então não haviam politicas monetárias ou fiscal e o seu papael era muito

reduzido. Sobe a concepção de Keynes (apud Carvalho 1999) a interveção do governo

era essencial pra conter as falhas de mercado e manter o equilíbrio entre os agentes

privados e a sociedade, para isso era preciso criar politicas econômicas. Dessa forma o

governo utiliza as políticas como instrumento para manter o dinamismo e o crescimento

da economia, a promoção de empregos e a redução dos problemas socioeconômicos

ligados à falta de segurança, educação de qualidade, saúde, infraestrutura ineficiente,

entre outros, melhorando o desempenho da economia.

Dentre os mecanismos de política fiscal1·, a tributação tem sido o instrumento

mais incisivo, dado que o Brasil se destaca como um dos países com a maior carga

tributária  do  mundo  e  da  America  Latina.  Segundo  o  Instituto  Brasileiro  de

Planejamento (2008), os tributos pagos pelos brasileiros equivalem, atualmente, a quase

40% das riquezas produzidas no país. Conforme o site, O Progresso (2011), o Brasil já

atingiu a média da carga tributária dos países mais ricos do mundo, como a Dinamarca,

Suécia, Itália e Bélgica que apresentam, respectivamente, uma arrecadação equivalente

a 48%, 46%, 43% e 43% do PIB. 

O mais preocupante é que apesar de o brasileiro pagar impostos tão altos quanto

os incidentes em países ricos, nem sempre os recursos arrecadados geram serviços e

investimentos  em  infraestrutura  públicas  também  comparáveis  aos  ofertados  nestas

nações.  Isso  porque ao  observadar  o  Índice  de  Retorno de  Bem Estar  à  Sociedade

(IRBES) verificamos que até a  Argentina e Uruguai ficam a nossa frente,  além dos

paises ricos como Estado Unidos, Austrália e Coréria do Sul, nas quais se encontram em

primeiras  posições,  respectivamente.  A falta  de  distribuição  adequada  dos  recursos

disponíveis por parte do governo compromete os investimentos ao mesmo tempo em

que restringe o crescimento e o desenvolvimento do país, abrindo espaço para iniciativa

privada.

Segundo informações do Portal Tributário (2013), o brasileiro paga cerca de 89

tipos de tributos2.  Dentre os impostos existentes no país,  o que mais se destaca é o

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Intermunicipal e

1 A Política Fiscal pode ser expansionista ou contracionista. A expansionista permite aumento dos gastos
públicos  e  diminuição dos tributos,  já a  Política fiscal  contracionista  implica em redução  dos gastos
governamentais e aumento dos impostos.



Interestadual e Comunicação - (ICMS). De acordo com Paes (2009), o ICMS tem grande

relevância no total da carga tributária arrecadada no Brasil, representando cerca de 25%

desse montante.  Este é um tributo de competência de cada Estado e incidi sobre as

operações  relativas  à  circulação  de  mercadorias,  sobre  prestações  de  serviços  de

transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Sua alíquota padrão é em

média de 17%3 e sua regulamentação constitucional está prevista na Lei Complementar

87/1996 (a chamada “Lei Kandir”), alterada posteriormente pelas Leis Complementares

92/97, 99/99 e 102/2000. 

Ainda, segundo informações da Receita Federal apresentadas na Tabela 1, para

o ano de 2010, a arrecadação oriunda do ICMS comparada à arrecadação do imposto de

renda,  da previdência social,  Confins  e FGTS, foi  a  que mais  se destacou com um

montante equivalente a 6,99% do PIB, e 21,09% do total arrecadado com impostos. 

Tabela 1- Receita Tributaria por Relevância do Tributo, para ao no de 2010.
Tributos R$ milhões % PIB  %
Total da Receita Tributária 1233491,32 33,56% 100,00%
1. ICMS 256.837,91 6,99% 21,09%
2. Imposto de Renda 213.416,71 5,81% 17,53%
3. Contribuição para a 
Previdência Social 211.968,53 5,77% 17,41%
4. Cofins4 139.174,35 3,79% 11,43%
5. Contribuição para o FGTS 61.797,21 1,68% 5,07%

Fonte: Receita Federal – Carga Tributária no Brasil 2010.

Portanto, conforme mostra a Tabela 1, mesmo que em termos de percentual do

PIB, o imposto de renda e a contribuição para a previdência social apresentam valores

muito  próximos  aos  do ICMS, quando a análise  se  dá  em termos de  percentual  de

arrecadação tributária, observa-se que este, de fato apresenta certa vantagem em relação

aos  demais.   Além  disso,  cabe  destacar  que  o  ICMS  possui  um  alto  índice  de

arrecadação, podendo chegar a cerca de 80% do total de tributos recolhidos por cada

2De acordo com o artigo 145 da Constituição Federal Brasileira,  e do artigo 5 do Código Tributário
Nacional (CNT),  tributos são: a) impostos; b) taxas, cobradas em razão do exercício do poder de polícia
ou  pela  utilização,  efetiva  ou  potencial,  de  serviços  públicos  específicos  e  divisíveis,  prestados  ao
contribuinte ou postos à sua disposição; e, c) contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

3Cada Estado tem autoridade para legislar a respeito do ICMS. Portanto, a alíquota de 17% não é padrão
para todas as mercadorias nem estados. Assim, ocorre comumente sobre comunicações e combustíveis
com alíquotas maiores; medicamentos e alimentos com alíquotas menores.
4COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social  -  É cobrada pela União sobre o
faturamento das  empresas e se destina ao financiamento da Seguridade Social.  (saúde,  previdência e
assistência social).



unidade federativa, para bens produzidos ou importados e consumidos dentro do próprio

Estado. 

Dada a relevância do imposto sobre circulação de mercadoria verificamos que

a tributação não ocorre de maneira equitativa já que o inposto 

No Figura 1,  pode-se ver claramente o destaque que o ICMS em relação a

outros tributos. No período de 2005 a 2010, o ICMS esteve em primeira posição e o

valor da arrecadação para este imposto aumentou ao longo do período, assim como os

demais tributos considerados.

Object 3

Figura 1- Receita Tributaria por Relevância do Tributo, para os anos 2005 a 2010.
Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Receita Federal.

Portanto, verifica-se que o ICMS é o principal gerador de receitas tributárias

para os estados, contudo, a forma como esses impostos são repassados para a sociedade,

através de mecanismos criados pelo governo, é uma questão que vem sendo levantada

nos  últimos  anos.  A exemplo  tem-se  os  trabalhos  de  Monasterio  (2004)  e  Oliveira

(2002). Nestes trabalhos, discutem-se a questão que cada  região possui características

socioeconômicas distintas que impactam na carga tributaria e afetam a relação tributo/

PIB. Dado que grande parte do montante arrecadado de impostos é derivado do ICMS,

estes  autores  destacam a  importância  de  se  explorar  mais  a  fundo,  a  relação  entre

arrecadação  de  impostos  com  o  PIB.  Uma  vez  que  se  observa  uma  tendência  de



crescimento no volume arrecadado via ICMS que, por consequência, leva a aumentos

do produto interno bruto (PIB).

1.1 Problema e sua importância

A discussão  sobre  o  papel  da  política  fiscal  em  relação  ao  crescimento

econômico é verificada desde 1986 com os trabalhos do Romer (1986) e Lucas (1988

apud  Castro  2006).  Nesses  estudos,  discutia-se  a  possibilidade  do  crescimento

econômico sofrer efeitos permanentes da política fiscal. Isto porque, partes dos gastos

do governo podem ser reinvestidos para a sociedade; como exemplo, pode-se citar a

infraestrutura, quando o governo investe nas estradas diminui os custos de transporte,

diminui os preços e oferece um retorno positivo para a sociedade. 

Mais recente, tem-se os trabalhos de Oliveira et. al. (2009) e Gomide e Ferreira

(2009)  que  mostram  uma  relação  positiva  entre  o  crescimento  econômico  e  o

investimento públicos destacando a importância da política fiscal local. A tributação,

como  instrumento  da  política  fiscal,  atinge  de  diferentes  maneiras  cada  região,

dependendo não somente de características ambientais e culturais, mas principalmente

de características econômicas, políticas e sociais que reflitam na qualidade de vida dos

cidadãos e indicadores sociais de saúde, desenvolvimento, educação, entre outros.

Portanto, dado a expressividade e abrangência do ICMS e os indícios de que

exista uma relação direta e positiva5 entre estes impostos e o crescimento econômico,

cabe questionar se para o período de 2000 a 2010, para o caso do Brasil esta relação se

confirma e quais características das regiões poderiam levar a esta relação. A escolha do

período a ser estudado se deu principalmente por ser um momento de maior estabilidade

da inflação, após a década de 90, muito em função da implementação do Plano Real em

94 seguido pela mudança cambial que passou a ser flutuante em 1999. 

1.2 Hipótese

Conforme modelo  teórico  de  Barro  (1990)  acredita-se  que,  para  o  caso  do

Brasil,  a  arrecadação  de  ICMS  apresenta  relação  positiva  como  o  crescimento

econômico no curto prazo e relação negativa para o longo prazo.

5A exemplo temos os autores: Barro(1990), Ferreira (1996) e Oliveira (2009).



1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

O  objetivo  geral  do  presente  estudo  consiste  em  analisar  a  relação  entre

arrecadação de ICMS e o crescimento econômico para os estados do Brasil durante o

período de janeiro de 2000 a dezembro de 2010.

1.3.2 Objetivos específicos

a) Analisar a relação do ICMS e crescimento econômico para os estados do

Brasil  no  período  de  2000  a  2010,  buscando  destacar  características

regionais que determinam esta relação.  

b) Mensurar  os  efeitos  da  arrecadação  do  ICMS  sobre  o  crescimento

econômico para o Brasil, entre os anos de 2000 e 2010. 

1.4  Estrutura do Trabalho

Neste  trabalho,  busca-se  analisar  a  relação  de  arrecadação  do  ICMS  no

crescimento econômico para o Brasil. O estudo está estruturado em 4 seções incluindo a

introdução. A seção 2 destina-se a uma breve revisão da literatura sobre as teorias do

crescimento económico e a descrição do modelo de crescimento endógeno desenvolvido

por  Barro  (1990),  usado  como  referência  para  as  estimações  econométricas  deste

estudo. Na seção 3 são apresentados o material utilizado na pesquisa e a metodologia

empregada.  Na  quarta  e  ultima  seção  são  expostos  os  resultados  obtidos  com  a

realização dos testes econométricos, seguido pela conclusão do trabalho.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta  seção  apresentam-se  perspectivas  teóricas  a  cerca  da  relação  entre

arrecadação do ICMS e crescimento econômico, com vistas a fundamentar as análises

empíricas realizadas na presente pesquisa. Para tanto, em primeiro momento discute-se



os conceitos  de crescimento  e  desenvolvimento  econômico e  em segundo momento

apresenta-se a relação entre ICMS e crescimento do ponto de vista teórico.

2.1 Diferenças entre os conceitos de crescimento e desenvolvimento econômico

O crescimento é um termo que avalia quantitativamente os dados apresentados

pela produção interna do país, o PIB, porém os valores não refletem as desigualdades

por trás destes dados. Quanto ao desenvolvimento econômico,  Maluf (2000) destaca

que o tema desenvolvimento, é um termo antigo muito associado ao crescimento, porém

o termo desenvolvimento econômico só passa a ser difundido na metade da década de

1970, incluindo variáveis sociais em modelos econômicos.

Neste sentido, o termo desenvolvimento se associa qualitativamente à melhoria

de vida da população, uma vez que pode ser verificado através de indicadores sociais

como  saúde,  educação,  mortalidade  infantil  entre  outros.  Com  esses  indicadores  é

possível analisar os resultados das políticas públicas implementadas e utilizar dessas

informações como instrumento para melhorar determinadas áreas deficitárias. 

Por  sua  vez,  Oliveira  (2002)  aponta  para  o  fato  deque  desenvolvimento  é

crescimento, pois para que haja melhorias nas condições de vida da população é preciso

mudanças  no  âmbito  não  apenas  social,  mas  também  econômica  e  política  que

propagem em aumentos positivos de renda e produto. É preciso ter crescimento, mas

que seja de forma que os reflexos possam abranger o máximo de pessoas.

2.2 Conceitos de tributação e sua relação com o crescimento econômico

A partir da Constituição Federal de 1988 a estrutura tributária do Brasil sofreu

mudanças significativas que impactaram na vida dos cidadãos brasileiros. Nesse período

houve um aumento da carga tributaria, dando maior ênfase para os impostos voltados a

produção e consumo. Reformulado, o ICMS, no qual anteriormente era denominado

como ICM,  passou  a  ter  sua  autonomia  denominada  para  cada  estado  e  o  Distrito

Federal.  Sendo assim, ficou a critério dos estados definirem e legislar a respeito do

cálculo  e  repasse  desse  recurso.  Dessa  forma,  para  o  caso  do  Brasil,  existem  27

regulamentações  sobre  o  ICMS,  com  diversas  alíquotas,  prazos  de  recolhimento  e

exigências  de  documentação diferentes   e  tratamentos  tributários  diferenciados  para

cada unidade da federação.A taxação do ICMS é bastante complexa, devido à existência



de múltiplas alíquotas para diversos produtos agrícolas e insumos e a aplicabilidade das

leis.

Segundo os autores  Romer e Lucas (1986 e 1988 apud Oliveria et al 2009), a

tributação sobre a renda pode trazer efeitos negativos permanentes para o crescimento

econômico,  uma  vez  que  o  aumento  dos  gasto  público  via  elevação  dos  tributos,

ocasiona uma redução da renda disponível para a população, por conseguinte, reduzem

também a poupança e a acumulação de capital físico e humano na economia. 

Como citado anteriormente, a política fiscal possui grande importância para o

crescimento econômico do país. Porém, esta ocorre de forma irregular, pois a tributação

fiscal, muitas vezes não é compatível com o nível de renda de cada indivíduo.  Quando

se  analisa  os  impostos  cobrados  sobre  a  circulação  de  mercadorias,  não  é  possível

avaliar o consumidor quanto ao seu nível social, a tributação será sempre a mesma, não

levando em conta o rendimento mensal de cada um, caracterizando-o como um imposto

regressivo.  Por outro lado, os rendimentos anuais de cada indivíduo, que são referentes

ao seu salário  dentro de um prazo de 12 meses,  possuem seu imposto avaliado em

porcentagens sobre este mesmo valor. Para exemplificar, vamos levar em conta produtos

básicos do dia a dia e o salário de cada brasileiro. Indo ao supermercado, você compra

um produto  que  já  está  tributado,  logo,  este  valor  se  aplica  a  qualquer  comprador.

Referente ao salário, cada um contribui sobre o valor que ganha, ou seja, quem ganha

mais, logo pagará mais tributos.

Com  base  na  literatura  sobre  finanças  públicas6,  pode-se  notar  diferentes

pensamentos entorno do papel dos tributos ao nível de crescimento econômico, para

Rebelo  (1991)  e  Assis  e  Dias  (2005),  a  atividade  econômica  pode  ser  corrompida

através dos impostos, porém para Castro (2006) e Oliveita et. al. (2006), os impostos

desenvolvem  um  papel  importante  como  fonte  para  promover  investimentos  em

infraestrutura,  educação  e  prestação  de  serviços,  fatores  que  contribuem  para  o

crescimento. 

Além  disso,  uma  questão  importante  em  relação  aos  investimentos

governamentais  são  os  programas  sociais  de  amplitude  nacional.  Estes  têm  como

objetivo ajudar financeiramente famílias que possuem baixo rendimento econômico. Os

programas sociais não caminham para um fim e sim para maior abrangência de famílias.

Este fato está relacionado ao fator de compra, partindo do pressuposto de que se mais

6Autores que tratam sobre finanças públicas, verificar: Meneghetti (2012) - O desempenho das finanças 
públicas estaduais em 2011; FORLIN e RODRIGUES (2012) - Finanças públicas e crescimento 
econômico nos municípios paulistas.



famílias  possuírem  o  benefício,  maior  será  o  poder  de  compra  das  mesmas

consequentemente  maior  arrecadação  de  imposto  e  maior  será  o  retorno  para  a

sociedade. O alcance dessa política pública nos permite analisar a intensidade com que a

arrecadação de impostos pode proporcionar ao nível da atividade econômica do país.

2.3 Perspectivas teóricas acerca do crescimento econômico

O estudo sobre crescimento econômico teve como ponto de partida o autor

Solow-Swan  em  1956,  que  definiu  o  primeiro  modelo  de  crescimento  econômico

exógeno. O modelo de Solow é um modelo neoclássico de crescimento e serviu como

base  para  estudos  posteriores.  Sua  teoria propõe  que  aumentos  na  relação

capital/trabalho  podem  gerar  crescimento  econômico,  devido  ao  aumento  da

produtividade do trabalho. 

Além disso, os autores destacam que mudanças nos gastos do governo e na

tributação sofrem efeitos temporários, ou seja, afetam o nível do produto no curto prazo,

mas não alteram a taxa de crescimento de longo prazo. Nesse caso, o crescimento da

economia passa a ser função do progresso técnico, que no modelo de Solow é tratado

exogenamente.  Neste  sentido,  regiões  com  pouco  estoque  de  capital  poderiam,

inicialmente,  crescer  mais  rapidamente  do  que  regiões  mais  ricas  a  partir  de

investimentos adicionais em capital físico. 

Posteriormente os trabalhos de Romer e Lucas (1986 e 1988 apud Oliveira et al

2006)  retomaram o tema de  crescimento  econômico,  porém de  forma mais  robusta

através  do  desenvolvimento  dos  modelos  de  crescimento  endógeno.  Em  que

considerava o importante papel da política fiscal sobre o crescimento econômico. Nessa

concepção, a tributação sobre a renda pode causar efeitos negativos permanentes no

crescimento econômico, via redução do consumo, reduzindo a poupança, e ocasionando

uma  menor  acumulação  de  capital.  Com  isso,  a  ideia  de  tributos  distorcivos7 se

apresenta de forma negativa para o crescimento. Por outro lado, segundo os autores,

caso a  tributação ocorra somente sobre o consumo,  de  nada afeta  a  acumulação de

capital, e consequentemente o crescimento econômico.

Sob influência dos trabalhos de Romer (1986) e Lucas (1988), Barro (1990 apud

Assis  e  Dias  2005) desenvolveu uma relevante  análise  para estudos de  crescimento

econômico, a partir de um modelo teórico e empírico em que avaliou o comportamento

7Sãos impostos que modificam o sentido da alocação dos fatores de produção.



que a política fiscal exerce sobre a taxa de crescimento da economia.  Segundo Barro

(1990 apud Oliveira et al 2006) a taxa de crescimento que é afetada pelos gastos do

governo resulta em duas diretrizes. Pela primeira é possível afirmar que o gasto público

como agregado da função de produção traz benefícios e ganhos para o setor privado e o

crescimento. Para a segunda, nota-se um contraponto à primeira, uma vez que esta visão

aponta para o fato de que aumentos contínuos nos gastos de forma expansiva requerem

aumento  da   tributação,  que  por  sua  vez  diminui  os  recursos  do  setor  privado,

minimizando os efeitos de crescimento. 

Oliveira  et.  al.  (2009)  em  seu  trabalho  concluíram  que  os  modelos  de

crescimento endógeno existentes,  a exemplo temos os trabalhos  de  Romer (1986) e

 Lucas (1988) e assim como o modelo de crescimento endógeno proposto por Barro

(1990 apud Oliveira et al 2006), em suma, refletem que a taxa de crescimento necessita

positivamente  dos  gastos  produtivos  e  negativamente  dos  tributos  distorsivos,

garantindo  um crescimento  fundamentado  na  diminuição  das  desigualdades  sociais,

investimentos na saúde e educação, entre outros.

Dentre as políticas intervencionistas, como já mencionadas, a tributação tem sido

a mais efetiva na geração de receitas para o governo, seja na forma direta ou indireta de

arrecadação.  Estudos como o de Ferreira  (1996) apontam para uma relação positiva

entre o crescimento do PIB e os investimentos do setor público. Já, para o autor Rebelo

(1991) a relação entre essas variáveis ocorre de maneira inversa, onde uma menor taxa

tributária traz um retorno líquido de capital privado maior, ocasionando um aumento do

crescimento econômico de longo prazo. Dessa forma a tributação traz duas diretrizes

oposta, atuando como incentivo a atividade econômica ou como uma fator limitador

deste, e sito ocorre, de uma maneira estritamente ligada ao horizonte temporal. 

Conforme Bangs (1971 apud Gomide e Ferreira 2009) através de sua análise

descreve a estrutura tributaria de uma economia sob duas vertentes distintas, em que o

tributo  além de  sua  função fiscal  também desempenha a  função extra  fiscal,  o  que

significa que sua atuação ocorre como instrumento de arrecadação para os estados e

também  como  meio  de  intervenção  na  economia,  estimulando  atividades  e  setores

econômicos. Nesse sentido a arrecadação tributária possibilita o crescimento econômico

de uma determinada região, mesmo que via dependência tributária.

Na perspectiva de  Melo et.al. (2014)  a falta de eficiência dos gastos públicos

assim  como  altos  custos  da  tributação  contribuem  para  um  baixo  crescimento

econômico. A eficiência em arrecadar recursos e o seu uso correto tem relação direta



com a  execução de  políticas  públicas  bem sucedidas  que  traduzem as  necessidades

específicas  de cada região,  bem como redução das diferenças sociais  e  melhoria  da

qualidade de vida para a população, resultados positivos  para o crescimento econômico.

Para Souza (1993), sob a perspectiva Cepalina, o crescimento econômico é uma

forma  de  avaliar  quantitativamente  o  rendimento  da  economia,  através  dos  dados

apresentados  pela  produção  interna  do  país,  o  PIB.  Nesta  linha,  autores  como

Monasterio  (2004),  Assis  e  Dias  (2005),  entre  outros,  que  fizeram uma  análise  de

crescimento  em seus  trabalhos,  utilizam a  variável  PIB  como sendo  uma  proxy  do

crescimento  econômico,  dado  seu  conjunto  de  valores  que  descrevem  a  atividade

econômica.

As variadas interpretações sobre o papel da política fiscal local no crescimento

econômico, é um tema que a tempos divide opiniões. Alguns autores realizaram uma

análise  empírica,  com  o  objetivo  de  avaliarem  o  papel  da  política  fiscal  local  no

crescimento  econômico  para  o  caso  brasileiro.  Podemos  destacar  os  trabalhos  de

Gomide e Ferreira (2009) e Oliveira et al (2006), nos quais realizaram estudos sobre o

impacto  da  arrecadação  tributária  na  atividade  econômica  das  cidades  brasileiras,

ressaltando a importância dos instrumentos de política fiscal em nível local, que podem

afetar a trajetória de crescimento de longo prazo de suas localidades.

Portanto, com já mencionado, a tributação pode atuar de duas formar, ou sendo

promotora da atividade econômica, mas pode também atuar como fator de limitação

desta. Segundo Bangs (1971 apud Gomide e Ferreira 2009) é possível obter uma relação

significativa entre as variáveis PIB e impostos, passível de comprovação por meio de

procedimentos estatísticos. 

2.3.1 Modelo de crescimento endógeno proposto por Barro (1990)

O modelo endógeno desenvolvido por Barro (1990  apud  Assis e  Dias 2005)

apresenta uma análise rica sobre o tema de crescimento econômico ao incluir os gastos

do governo, financiado via taxação de impostos, na função de produção da economia. O

autor buscou com isso, verificar a influência dos gastos públicos via política fiscal sobre

o crescimento. Logo, por meio do trabalho de Barros (1990 apud Assis e Dias 2005), é

possível  observar  que  a  política  fiscal  exercida  de  forma  equilibrada  assim  como

investimentos  em  infraestrutura,  vem  a  ser  uma  fonte  geradora  de  crescimento

econômico.



O crescimento gerado endogenamente através da acumulação conjunta de capital

e gastos do governo é descrito pela Equação (1):

y= f ( k , g )=A k (α−1) gα                  (1)

Em que(y) determina o produto, (k) representa o estoque de capital privado, (g)

gasto do governo, (A) representa o nível de tecnologia e ( α ) parametro que define o

retorno como crescente, constante ou decrescente. O gasto do governo na função de

produção representa que há retornos constantes de escala, na sua ausência, o retorno é

decrescente de escala. Isso significa que com a variável g, os gastos públicos têm o

efeito de eliminar os retornos decrescentes do capital privado.

Neste  modelo  (Equação  1),  para  todos  os  períodos  o  orçamento  público  é

considerado equilibrado e não há endividamento público, além dos gastos do governo

serem financiados por meio de uma tributação proporcional à renda. Na Equação (2) é

apresentada a restrição orçamentária do governo:

g = T = τy  = τA k(1-α) gα                       (2)

onde  (T) corresponde às receitas tributárias e (g) os gastos do governo. A alíquota  τ

expressa a taxa média do imposto de renda, podendo também ser entendida como uma

medida da carga tributária incidente sobre determinada economia.

O agente representativo desta economia apresenta vida infinita  e  escolhe sua

trajetória de consumo de forma a maximizar sua função de utilidade (U), descrita na

Equação (3), sujeita a uma restrição dinâmica, indicada pela Equação (4):

U = ∫
0

∞

(
c1-σ -1
1-σ

).e-ρt (3)
k= (1-τ ) A k(1-α ) gα -c                                            (4)

onde c representa o consumo e ρ >0 é uma taxa constante de preferência intertemporal.

A taxa de crescimento em equilíbrio estacionário desta economia resulta da solução do

problema individual acima. O Hamiltoniano8 resultante está descrito na equação (5):

8Hamiltoniano corresponde a uma reformulação da mecânica clássica, originalmente proveniente da 
mecânica Lagrangeana. Elaborada pelo matemáticoWilliam Rowan Hamiltonem 1833. Assim como a 
função de Lagrange, baseia-se em coordenadas: taxa de variação do momento linear em relação ao tempo.

http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Rowan_Hamilton
http://www.infoescola.com/fisica/mecanica-lagrangeana/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_cl%C3%A1ssica


H()= e-ρt[c
1-σ -1

1-σ ]+λ [(1-τ ) A k(1-α ) gα -c ]  (5)
A partir da Equação (5) são descritas as condições de primeira ordem:

Hc =0,
∂H
∂c

= c-σ -λ                                                                                        (6)
c-σ =λ

∂λ
∂t

= λ́ = λρ -
∂H
∂K

(7)
λ́ =ρ- (1-α ) (1-τ ) A k-α gα

Dividindo a equação (7) por λ , temos:

λ́
λ

=ρ- (1-α ) (1-τ ) A k-α gα (8)
Para  encontrar  a  taxa  de  crescimento  em equilíbrio  estacionário,  deriva-se  a

equação (6) com relação a t:

∂( c-σ )
∂t

=
∂(λ)
∂t

−σ c−σ−1 ć= λ́

−σ
ć
c

c−σ
= λ́

−σ
ć
c

λ= λ́

ć
c
=

−1
σ

λ́
λ

Substituindo  a  Equação  (8)  na  expressão  acima,  encontramos  a  taxa  de

crescimento em estado estacionário:



ć
c

=-σ-1 [ρ- (1-α ) (1-σ ) A (g /k )
α]  (9)

em que     
ć
c

=γ=σ-1 [(1-τ ) A (1-α ) (g /k )
α]

Através da Equação (9) é notável que a taxa de crescimento econômico está em

função  da  razão  entre  os  gastos  públicos  e  o  capital  privado,  da  carga  tributária

incidente sobre a economia e do nível tecnológico.

O modelo apresentado indica o efeito ambíguo que a política fiscal, representada

pelos gastos do governo e pela tributação, pode representar sobre a taxa de crescimento

econômico  no  longo  prazo.  Se  por  um  lado  o  impacto  da  política  fiscal  sobre  o

crescimento  é  positivo,  por  outro  temos efeito  negativo  caso a  carga  tributária  seja

muito alta, diminuindo o retorno líquido do capital privado. 

Isso significa que a interferência do governo, via tributação, deve ocorrer em

nível de necessidade para financiamento das despesas públicas. Com isso, é possível

considerar  positiva  a  participação do governo na  economia,  em termos  de  gastos  e

tributação,  para  a  promoção do crescimento econômico,  porém até  um determinado

nível para garantir a eficiência.

3. METODOLOGIA

Esta seção consiste em apresentar o modelo analítico a ser adotado no presente

estudo, para a obtenção dos objetivos propostos, bem como a base de dados que se

pretende usar. 

3.1 Modelo de Regressão com Dados em Painel

A utilização de dados em painel acompanha ao longo do tempo o movimento de

unidades  de  corte  transversal,  correspondendo  a  um maior  número  de  observações,

consequentemente,  traz  para  sua  análise  uma  quantidade  maior  de  informações,

variabilidade dos dados, menos colinearidade entre variáveis, maior graus de liberdade e

a eficiência dos parâmetros estimados. É comumente a utilização dos Dados em Painel

para análises que se relacionam aos indivíduos, empresas e Estados, conforme Gujarati

(2011).



 Os  dados  em painel  se  apresentam como  mais  adequados  para  análises  de

longos  períodos,  pois  leva  se  em  consideração  a  existência  de  características

diferenciadas entre os indivíduos, podendo ou não ser constantes ao logo do tempo, e

neste  caso,  o  problema  da  heterogeneidade  se  torna  comum. Ao  contrário  dos

pressupostos  do  modelo  de  Mínimos  Quadrados  Ordinários  (MQO),  os  modelos  de

dados  em  painel,  levam  em  consideração  a  existência  dos  problemas  de

heterocedasticidade e autocorrelação, tanto dentro dos grupos, quanto entre os grupos,

ou  as  duas  situações  simultaneamente.  De  acordo  com  Marques  (2000),  a  não

identificação  da  heterogeneidade  na  análise,  assim  como  estudos  temporais  ou

seccionais, quase sempre, apresentam resultados fortemente enviesados. 

Contudo, segundo Gujarati  (2011),  os dados em painéis não estão isentos de

problemas, principalmente os relacionados aos procedimentos de estimação, uma vez

que envolvem tanto estudos de dimensões temporais quanto de corte transversal. Não

obstante  a  isso,  escolha  de  estimação  pelo  método  de  painel  para  esse  estudo  se

apresentou mais adequada,  pois os efeitos das variáveis omitidas não trazem efeitos

significativos para esse tipo de análise.

Além disso, a utilização do modelo de dados em painel permitiu acompanhar o

comportamento das variáveis para determinados períodos de tempo, combinando série

temporal e seção cruzada. Através dos dados em painel é possível mensurar e identificar

os efeitos que não são possíveis de serem detectados por meio da análise de dados em

corte transversal ou de séries temporais isoladamente.

Para avaliar econometricamente o impacto do ICMS sobre o PIB para os estados

do Brasil, será utilizado dado em forma logarítmica para uma melhor padronização dos

dados, além de fornecer os dados em termos de elasticidade, para estimação de uma

série de tempo para o período de 2000 a 2010, no qual o painel apresentará 27 (i=27)

estados para um período de 10 anos (t=10), o que correspondem a 270 observações

(N=it). Neste caso, as estimativas dos parâmetros betas serão obtidas de acordo com a

Equação (10), via modelo de regressão por dados em painel.

LOGPIBpcit = β1 +β2LOGICMSit +β3LOGICMSit-1 +β4LOGICMSit-2+β5LOGPIBpcit-

1+β6LOGPIBit-2 +εit(10)



em que:LOGPIBpcit refere-se logarítmo do produto interno bruto(PIB) per capita  de

cada estado (i) no período (t); LOGPIBpcit-1 e  LOGPIBit-2  representam o  logaritmo do

PIB  per  capita  defasado  sem  um  e  dois  anos,  respectivamente.Quanto  à  variável

LOGICMSit, está diz respeito ao logarítmo do imposto sobre circulação de mercadorias

e serviços (ICMS), como uma proxy para os gastos públicos estaduais, o LOGICMSit-1e

LOGICMSit-2  representam  o  logarítmo do ICMS defasado em um e dois  anos. εit

refere-se ao termo de erro estocástico para o estado (i) no tempo (t). A defasagem foi

inserida no modelo de modo a captar as relações de curto e longo prazo, conforme

determina o modelo teórico proposto por Barros.

Para estimação correta dos parâmetros da Equação (10) é necessário escolher de

acordo com a teoria e suas suposições e a qualidade do ajustamento, o melhor modelo a

ser utilizado para cada estudo. Os três modelos considerados foram: Modelo Pool, ou

seja, modelo dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), Modelo de Efeito Fixo (EF) e

o Modelo de Efeito Aleatório (EA).

O modelo (EF) tem como objetivo controlar todas as diferenças que não variam

no tempo entre  indivíduos,  isso significa  que  as  características  que não variam são

únicas ao grupo e que não são correlacionadas com as características de outros grupos.

Cada entidade é diferente, assim o termo de erro de cada entidade e a constante, que

captura as características individuais, não devem ser correlacionado com os outros. Com

isso  os  coeficientes  estimados  para  os  modelos  não  serão  viesados  por  causa  de

características  omitidas  que  não  variem  no  tempo,  a  exemplos,  tem-se  gênero,

nacionalidade,  sexo,  cultura,  etc.  O uso desse modelo busca analisar  o  impacto das

variáveis que variam ao longo do tempo. 

Destaca-se que o estimador de Efeitos Fixos sob a hipótese de exogeneidade

estrita, é considerado um estimador é consistente. Este estimador também é conhecido

como  estimador  within,  por  usar  a  variação  do  tempo  dentro  de  cada  unidade

observacional. Outro estimador bastante utilizado a partir das transformações anteriores

é  o  estimador  between,  que  é  obtido  ao  se  aplicar  MQO  agrupados,  e  leva  em

consideração somente a variação entre as unidades observacionais.

Outra importante suposição do modelo de Efeitos Fixos é que o intercepto é um

parâmetro fixo e desconhecido que capta as diferenças entre os indivíduos que estão na

amostra. Para tanto, supõe que o intercepto varia de um indivíduo para o outro, mas é

constante ao longo do tempo; ao passo que os parâmetros resposta são constantes para

todos os indivíduos e em todos os períodos de tempo.



Para  análise  de  modelo  de  Efeito  Aleatório  são  consideradas  as  mesmas

suposições do modelo de Efeitos Fixos, no qual o intercepto varia de um indivíduo para

o outro, mas não ao longo do tempo, e os parâmetros resposta são constantes para todos

os  indivíduos e  em todos os períodos de tempo.  A diferença entre  os  dois  modelos

refere-se ao tratamento do intercepto, que para esse modelo de (EA) é tratado como uma

variável.

O  modelo  (EA)  permite  que  as  variáveis  que  não  variam  no  tempo

desempenhem  um  papel  enquanto  variáveis  explicativas.  No  entanto  é  necessário

especificar as características que podem ou não influenciar as previsões, caso alguma

variável  não  seja  incluída  no  modelo,  ocorre  o  problema  de  viés  por  omissão  de

variáveis. Ressalta-se que, intuitivamente, o modelo EA se assemelha ao Método dos

Mínimos Quadrados (OLS) onde a interseção da reta da regressão varia aleatoriamente

entre indivíduos. 

Contudo, no simples OLS a variação entre entidades é assumida ser aleatória e

não  correlacionada  com  as  variáveis  independentes  incluídas  no  modelo;  ou  seja,

assume-se uma correlação nula entre ui e Xit.  Se ui e Xit  estão correlacionados, as

estimativas de Efeitos Aleatórios serão viesadas e não consistentes. Desse modo, para a

correta  estimação  dos  coeficientes  do  modelo,  é  necessário  utilizar  o  estimador  de

Mínimos Quadrados Generalizados (MQG).

O modelo  Pool  ou também conhecido como  Pooled  ou Restritivo considera o

mesmo intercepto para toda a amostra, ou seja, assume-se que todos os elementos da

amostra possuem comportamento idêntico, além de não considerar o efeito do tempo e

nem o efeito individual de cada unidade. Sua forma de estimação utiliza os Mínimos

Quadrados Ordinários.  Gurajati (2000) afirma que, esta especificação mais simples (e

também  mais  irrealista)  assume  que  o  comportamento  é  uniforme  para  todos  os

indivíduos e ao longo do tempo e que todas as observações são homogêneas.

Em tempo, dado que existem pelo menos três estimadores distintos que podem

ser utilizados em um contexto de dados em painel, ressalta-se que a escolha do modelo

mais adequado deve-se basear na aplicação dos testes estatístico de Hausman e Breusch-

Pagan para  avaliar a consistência  de um estimador comparado a um outro estimador

alternativo.  Caso a escolha entre  os modelos seja  feita  incorretamente os resultados

obtidos  através  dessa  análise  serão  inconsistentes,  comprometendo  os  resultados  do

estudo.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estimador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica


Então,  o Teste LM de Breusch-Pagan baseado no multiplicador de Lagrange tem

distribuição qui-quadrado com um grau de liberdade.  Sua hipótese nula é  de que o

modelo pooled (MQO) é o mais adequado e a alternativa diz que o modelo de Efeitos

Aleatórios é o mais adequado. Quanto ao teste de Hausman, este permite verificar a

adequação entre os modelos de Efeitos Fixos (EF) e o modelo de Efeitos Aleatórios

(EA).Por  meio  do  teste  de  Hausman,  é  possível  verificar  se  os  erros  (ui)  estão

correlacionados  com os  regressores,  no  qual  a  hipótese  nula  é  que  o  modelo  mais

adequado é o de Efeitos Aleatórios, não apresentando correlação, versus a alternativa de

a Efeitos Fixos. 

3.2Descrição e fonte de dados

Para  realização  das  análises  empíricas,  foram  utilizados  os  dados  de  PIB  e

ICMS, em séries anuais para o período de janeiro de 2000 a dezembro de 2010, para

todos os estados das regiões do Brasil.  Os dados sobre o PIBper capita de cada estado

foram  obtidos através do site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). O

ICMS de cada estado do Brasil para os devidos anos foi obtido via Conselho Nacional

de Política Fazendária  (CONFAZ) através do boletim do ICMS.  Para estimação das

equações e realização dos resultados utilizou-se o Software Estatístico Stata 12.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção apresentam-se as análises das relações entre ICMS e crescimento

econômico destacando as caracteristicas de cada região que podem ter determinado o

comportamento dessas importantes variáveis macroencomicas. Além disso, apresentam-

se  também  os  resultados  das  análises  econométricas  para  a  relação  entre  ICMS  e

crescimento econômico a partir de um painel de dados para os estados do Brasil.   

4.1 Diferenças regionais e a relação entre ICMS e Crescimento econômico

Ao analisar o crescimento econômico do Brasil, relacionando-o à aplicação dos

imposto, é importante ter em mente que cada Estado possui um nível de industrialização



e  consequentemente  desenvolvimento  econômico  diferente.  As  diferenças  regionais

estão associadas principalmente à localização das atividades econômicas e das pessoas,

assim como propõe Krugman (1991 apud Oliveira et al. 2009) no seu trabalho sobre a

Nova Geografia Economica (NEG). Para o autor, entre outros fatores, consideram-se a

mobilidade  dos  fatores  capital  e  mão  de  obra  no  espaço  como  determinantes  da

aglomeração das atividades econômicas em determinadas regiões devido as escolhas

dos cidadãos e empresários.

Além disso, destaca-se que  a dinâmica de crescimento do país se deu através de

processos  de  intervenção  estatal  ao  longo  dos  anos  da  sua  história.  Apenas  com a

eclosão  da  Primeira  Guerra  Mundial  e  com  a  crise  de  1929  ocorrida  nos  Estados

Unidos, que levou a produção cafeeira ao declínio, o que dificultou a importação de

bens de consumo duráveis e não duráveis, é que o país iniciou um significativo processo

de industrialização. Neste período, foi importante o impulso da industrialização, abrindo

novas  políticas  administrativas.  Contudo,  como herança  história,  conforme  Forlin  e

Rodrigues  (2012),  toda  a  infraestrutura  necessária  para  a  criação  das  atividades

industriais acompanharam o antigo ciclo do café, que se restringiam à região Sudeste do

país

Logo, os fatores citados refletem, hoje, a distribuição espacial das indústrias,

que  se  concentram nos  estados  de  São Paulo,  Rio  de  Janeiro,  Minas  Gerais  e  Rio

Grande  do  Sul.  Como  consequência,  se  tornaram  os  Estados  com  maior  nível  de

desenvolvimento  econômico  e  investimentos  públicos.  Desta  forma,  novamente  de

acordo  com  Forlin  e  Rodrigues  (2012),  é  notável  que  se  tornaram  regiões  mais

desenvolvidas quando compradas ao restante do Brasil.

Neste sentido, considerando o Brasil, a região sudeste se destaca no que diz

respeito, principalmente, à arrecadação do ICMS, pois esse é um imposto que incide

especialmente sobre o consumo de bens e serviços. Além disso, conforme trabalho de

Forlin e Rodrigues (2012), a concentração econômica observada especialmente para o

estado de São Paulo não é recente, partindo desde a alta produção cafeeira, à indústria

automobilística na década de 50. Com isso, a região, desde aquela época,  concentra

grande parte da atividade econômica nacional e, neste caso, o dinamismo da atividade

econômica leva aos altos valores arrecadados no Estado. Ademais, ainda de acordo com

o trabalho de Diniz (2001), o autor  destaca que o Rio de Janeiro e São Paulo são

regiões  metropolitanas  que,  mesmo  antes  da  década  de  60,  já  apresentavam maior

volume populacional e crescimento econômico. 



Com base  no  que  já  foi  discutido,  por  meio  do  Figura  2,  demonstra-se  o

aumento contínuo do ICMS ao longo dos anos para todas as regiões do Brasil,  com

grande destaque para a região sudeste.
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Figura 2-  Trajetória e projeções para a arrecadação do ICMS para intervalos de cinco
em cinco anos no período de 1995 a 2015. 

Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  de  dados  do  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária – CONFAZ e do Boletim do ICMS - Valores Correntes.

O Figura  2  aponta  uma evolução temporal  do  imposto  sobre circulação de

mercadorias  ao longo do período de  1995 a  2010.  Nesses  anos,  conforme Forlin  e

Rodrigues (2012),  é possível verificar o destaque que a região sudeste apresenta; e, isso

se dá principalmente pelo nível de atividade econômica voltada para o setor industrial

com foco para o estado de São Paulo responsável por mais de 31% do PIB do país.

Além  disso,  as  cinco  regiões  que  dividem  o  Brasil  apresentam  diferentes

características econômicas e sociais, além de fatores climáticos, relevo, etc. Contudo, a

concentração  populacional  e  suas  atividades  socioeconômicas  se  resumem  em  uma

pequena proporção comparada a vasta extensão territorial.  Tal  constatação se baseia

segundo dados da população residente, disponível no IPEA, para o ano de 2010, no fato

de que a  região sudeste,  segunda menor em território,  apresenta 42% da população

brasileira, enquanto a região norte com maior extensão territorial acolhe apenas 8% da

população. 

No Figura 3, apresentam-se a relação entre ICMS e PIB para os Estados da

região sudeste.
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Figura 3- Análise comparativa entra a arrecadação do ICMS e PIB em valóres médios
para o período de 2000 a 2010.

Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  de  dados  do  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária – CONFAZ, Boletim do ICMS e do IPEADATA para dados do PIB -
Valores Correntes

Com  base  no  Figura 3  é  possível  verificar  que  mesmo  com  alta  atividade

econômica,  o  crescimento  apresentado pelos  estados  da  região  sudeste,  não  exibem

dependência  expressiva  em  relação  ao  imposto  sobre  circulação  de  mercadorias  e

serviços. Destaca-se que um dos principais fatores para isso acontecer é exatamente o

dinamismo econômico  de  São Paulo e Rio de Janeiro, consequência do seu processo

histórico e da conglomeração de grandes empresas, assim como Minas Gerais e Espírito

Santo.  

No Figura 4 apresentam-se a relação entre ICMS e PIB para os Estados da

região norte.
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Figura 4- Análise comparativa entra a arrecadação do ICMS e PIB em valores médios
para o período de 2000 a 2010

Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  de  dados  do  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária – CONFAZ, Boletim do ICMS e do IPEADATA para dados do PIB -
Valores Correntes

De  acordo com o Figura  4, os estados do Pará e do Amazonas apresentam os

maiores PIBs da região se comparado aos demais estados do norte do Brasil. Isto porque

no  Amazonas  está  a  Zona  Franca  de  Manaus  que  comporta  industrias  de  eletro-

eletrônico,  de  motocicletas,  químico-farmacêutica,  indústria  de  transformação  de

minerais, extrativismo vegetal, extração e processamento de petróleo e gás natural. No

caso do Pará,  este estado apresenta como base produtiva,  o extrativismo mineral de

ferro, bauxita, manganês, calcário e ouro.  Enquanto  os  demais  estados  têm  nas

atividades agrícolas suas principais  bases econômicas.  Ademais,  diferente do que se

observou para a região sudeste, não se pode afirmar que existe um ou outro Estado da

região  que  apresentasse  maior  dependência  em relação ao  ICMS. Logo,  em termos

relativos, a relação entre ICMS e PIB é similar, para os estados da região.

No Figura 5 apresentam-se a relação entre ICMS e PIB para os Estados da

região centro-oeste.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calc%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mangan%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bauxita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
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Figura 5- Análise comparativa entra a arrecadação do ICMS e PIB em valores médios
para o período de 2000 a 2010

Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  de  dados  do  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária – CONFAZ, Boletim do ICMS e do IPEADATA para dados do PIB -
Valores Correntes

A partir  do exame do Figura 5 notou-se que o Distrito Federal apresentou o

maior PIB da região Centro-Oeste, quando comparado aos demais. Ressalta-se que a

base produtiva do Distrito Federal baseia-se em atividade predominante relacionadas ao

setor de serviços de alto valor agregado. Quanto à relação do ICMS e o PIB, destaca-se

que,  em  termos  relativos  e  comparativos,  o  PIB  do  Distrito  Federal  foi  o  que

demonstrou menos dependência em relação ao ICMS, para a região centro-oeste. Uma

das  razões  para  isto  pode  estar  no  fato  de  que  as  atividades  do  setor  de  serviços

abrangem atividades  que  estão  isentas  de  tributação,  como  serviços  de  saúde  e  de

educação. Quanto aos demais estados de  Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,

esses são grandes produtores de commodities como carne e grãos, nos quais apresentam

uma participação significativa na arrecadação tributária brasileira devido ao sistema em

cascata,  que  se  acumulam ao longo  das  cadeias  produtivas  agroindustriais.  Logo,  é

natural que a arrecadação de ICMS apresente-se expressiva para estes estados.

No Figura 6 apresentam-se a relação entre ICMS e PIB para os Estados da

região nordeste do Brasil.
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Figura 6- Análise comparativa entra a arrecadação do ICMS e PIB em valóres médios
para o período de 2000 a 2010

Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  de  dados  do  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária – CONFAZ, Boletim do ICMS e do IPEADATA para dados do PIB -
Valores Correntes 

Conforme análise do Figura 6, os estados de Pernambuco e Bahia foram os que

apresentaram os maiores PIB, quando comparados aos outros Estados da região. Muito

disso, em função de a Bahia abrigar o maior pólo químico e petroquímico, além de

contar com a participação de duas fábricas internacionais, a Ford e a Continental.  O

mesmo para os estados de Pernambuco e Ceará que se destacam no setor industrial

devido  ao  Complexo  Industrial  de  Suape  e  Distrito  Industrial  de  Maracanaú,

respectivamente. Contudo, destaca-se que, na maioria das vezes, a instalação de fábricas

é livre de isenção fiscal. Quanto aos demais Estados, a dependência do PIB ao ICMS

são maiores,  visto que os valores do ICMS representam quase metade do PIB, isso

devido principalmente a sua economia também voltada para a produção agropecuária.

No Figura 7 apresentam-se a relação entre ICMS e PIB para os Estados da

região sul do Brasil.
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Figura 7- Análise comparativa entra a arrecadação do ICMS e PIB em valóres médios
para o período de 2000 a 2010

Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  de  dados  do  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária – CONFAZ, Boletim do ICMS e do IPEADATA para dados do PIB -
Valores Correntes

De acordo com o exame do Figura 7, observou-se que a relação entre ICMS e

PIB para os três Estados da região sul, foi similar. Além disso,  segundo Soares et. al.

(2010),  destaca-se que esta região é o segundo maior parque industrial do país, com

diversificação na base produtiva,  em que coexiste  agricultura moderna,  comércio de

commodities  e  industrialização  agrícola,  setor  industrial  com  a  introdução  da  linha

metal-mecânica,  entre  outras  atividades.  Por  estas  razões,  notou-se que  para  os  três

estados, a relação entre PIB e ICMS, foi menos expressiva do que se observou para

alguns estados do norte, nordeste e sudeste, como já destacado.

4.2 Efeitos do ICMS sobre o crescimento econômico no Brasil, 2002 a 2010

Inicia-se esta subseção com a apresentação dos resultados por meio da Tabela 2

onde são expostas as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas na pesquisa. 



Tabela 2- Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no modelo de dados em painel,
período de janeiro de 2000 a dezembro de 2010.

Variável Observações média desvio-padrão Mínimo Máximo
LOGPIB 297 7,34 0,56 6,25 8,75

LOGICMS 297 6,38 0,60 4,67 7,97
LOGICMSDEF1 270 6,35 0,60 4,67 7,87
LOGPIBDEF1 270 7,33 0,56 6,25 8,72
LOGPIBDEF2 243 7,32 0,56 6,25 8,72

LOGICMSDEF2 243 6,32 0,60 4,67 7,87
Fonte:Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa

Nota: LOGPIB, LOGICMS, LOGICMSDEF1, LOGPIBDEF1, LOGPIBDEF2, LOGPIBDEF2 referem-se

aos logaritmos do PIB, ICMS, ICMS com uma defasagem, PIB com uma defasagem, ICMS com

duas defasagens, PIB com duas defasagens, respectivamente.

Conforme Tabela 2, verificou-se que em termos médios, o logaritmo do PIB foi

maior do que o logaritmo do ICMS. Contudo, para uma análise comparativa, em termos

relativos e médios, para o período em análise, o logaritmo do ICMS representa cerca de

86,9% do PIB. Logo, dado que o ICMS foi considerando uma proxy do gasto público e

o PIB do crescimento econômico, desconfia-se que de fato exista uma relação estreita

entre ICMS e PIB, como foi discutido no modelo de crescimento econômico utilizado

no presente estudo.

Quanto  às  análises  econométricas,  na  Tabela  3  apresentam-se,  de  forma

resumida, os resultados obtidos a partir dos modelos de Efeitos Fixos (EF), MQO e

Efeitos Aleatórios (EA). 



Tabela 3 –Resumo das estimativas de Efeitos Fixos (EF), MQO e Efeitos Aleatórios
(EA) para a relação entre ICMS e PIB para as regiões do Brasil no período
de 2000 a 2010.

Variável Efeitos fixos MQO Efeitos Aleatórios
LOGPIBDEF1 0,41*** 0,78*** 0,78***
LOGPIBDEF2 -0,01 NS 0,17** 0,17**

LOGICMS 0,29*** 0,15*** 0,15***
LOGICMSDEF1 -0,048* -0,08*** -0,08***
LOGICMSDEF2 -0,01NS -0,02 NS -0,02 NS

Constante 2,92*** ,08*** ,08***
R2 - 0,99 -

R2 Ajustado - 0,99 -
R2 (Within) 0,92 - 0,89

R2 (Between) 0,99 - 0,99
R2 (Global) 0,99 - 0,99

Teste F 964,71*** 40462,39*** -
Teste Wald - - 202311,97***

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

 Nota  1:  (NS),(*),  (**),  (***)  refere-se  a  não  significativo  e  à  significativo  a  5%,  1%  e  0,1%,
respectivamente.

Nota 2: LOGPIB, LOGICMS, LOGICMSDEF1, LOGPIBDEF1, LOGPIBDEF2, LOGPIBDEF2 referem-
se  aos logaritmos do PIB, ICMS, ICMS com uma defasagem, PIB com uma defasagem, ICMS
com duas defasagens, PIB com duas defasagens, respectivamente.

Nota 3: A escolha do número de defasagens ocorreu após a realização de testes e verificação do ajuste de
modelo através do R2 e o teste F, dessa forma o período foi definido para 2 defasagens, o que
significa que os dois anos anteriores causam efeitos no PIB e ICMS de hoje. 

De acordo com os  resultados  da  Tabela  3,  observou-se  que  os  três  modelos

apresentaram bom ajustamento,  dado  a  significância  estatística  de  grande  parte  dos

coeficientes estimados e os valores obtidos para os teste F e R2. Apesar do desempenho

dos três modelos, para escolher qual deles melhor se adequou à realidade do estudo,

avaliou-se,  empiricamente,  via  teste  LM  e  de  Hausman,  qual  modelo  deveria  ser

utilizado para estimar as relações entre ICMS e PIB. Os resultados obtidos para o teste

LM  e  de  Hausman  (vide  Tabela  3B  do  anexo),  indicaram,  respectivamente,  que  o

modelo  de  EA era  preferível  ao  modelo  de  MQO e,  que,  o  modelo  de  EF é  mais

adequado do que modelo de EA. Portanto, utilizou o estimador de EF para realizar as

análises a cerca da relação entre ICMS e PIB e os resultados foram apresentados na

Tabela 4.



Tabelas 4- Estimativas de Efeitos Fixos para a relação entre ICMS e PIB para o Brasil,
2000 a 2010

Variável Coeficiente Erro-padrão P>|t|
LOGPIBDEF1 0,41*** 0,09 0,00
LOGPIBDEF2 -0,01NS 0,10 0,90

LOGICMS 0,29*** 0,05 0,00
LOGICMSDEF

1 -0,05* 0,02 0,01
LOGICMSDEF

2 -0,01 NS 0,02 0,72
Constante 2,92*** 0,52 0,00

R2  (Within) 0,93
R2  (Between) 0,99

R2 (Global) 0,99
Teste F 964,71***

Teste de heterocedasticidade ( χ 2 ) 363,53***

Teste de autocorrelação (F) 16,22***

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

 Nota  1:  (NS),  (*),  (**),  (***)  refere-se  a  não  significativo  e  à  significativo  a  5%,  1%  e  0,1%,
respectivamente.

Nota 2: LOGPIB, LOGICMS, LOGICMSDEF1, LOGPIBDEF1, LOGPIBDEF2, LOGPIBDEF2 referem-
se  aos logaritmos do PIB, ICMS, ICMS com uma defasagem, PIB com uma defasagem, ICMS
com duas defasagens, PIB com duas defasagens, respectivamente.

Nota 3: De acordo com os resultados dos testes de heterocedasticidade e de autocorrelação, identificou-se
presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, que foram corrigidas. 

De acordo com a Tabela 4, quanto aos sinais obtidos para a relação entre ICMS e

PIB,  observou-se  que,  de  modo  geral,  estes  foram  condizentes  com  as  discussões

teóricas, a exceção do resultado apresentado para a relação entre ICMSDEF2 e PIB, que

não foram significativo nem a 10% de significância  estatística,  isso demostra que o

valor arrecadado do ICMS de dois anos anteriores não demonstram relevância no PIB

de hoje. Além disso, por meio dos valores obtidos para o  R2 e  R2 ajustado,  pode-se

afirmar que aproximadamente 99% das variações do PIB decorrem de mudanças nas

variáveis explicativas do modelo, ou seja, o modelo está bem ajustado. 

Ainda  em  relação  aos  resultados  da  regressão,  notou-se  sinal  negativo  da

estimativa da relação entre o ICMS defasado em uma unidade e o PIB, o que demonstra

que aumento de 1% no ICMS do ano anterior leva a uma diminuição de -0,05% no PIB

de  hoje.  Isso  porque  aumentos  contínuos  do  imposto  diminuem  os  recursos  para

investimento e consumo, logo, impactam negativamente na atividade econômica.

Ademais,  conforme  análise  da  Tabela  4  notou-se  que,  tudo  o  mais  mantido

constante,  um aumento de  1% no ICMS ocasiona um amento de 0,29% no PIB per



capita, então,  mesmo apresentando uma relação inelástica, o ICMS apresenta impacto

positivo para o crescimento econômico dos estados. Mantendo. Da mesma forma ocorre

para  o  para  o  PIB defasado.  Neste  caso,  quando  a  produção  interna  bruta  de  hoje

aumentar em 1%, o PIB de amanhã apresentará um aumento de 0,4%, ceteris paribus. 

Além disso, ressalta-se que o resultado obtido via estimação por Efeitos Fixos,

corresponderam as perspectivas do modelo teórico de Barro (1990). Ou seja, para o

período estudado, no Brasil, no curto prazo, o ICMS impactou positivamente no PIB.

Contudo, para a análise de longo prazo, os resultados não sinalizaram o que o modelo

teórico afirmou, uma vez que os resultados para o longo prazo não foram significativos

do ponto de vista estatístico. Sendo assim, pode-se dizer que a arrecadação tributária

impacta a economia do Brasil, devendo, portanto, ser objeto de intenso planejamento na

formulação de políticas fiscais e tributárias que tragam retornos a sociedade.

5. CONCLUSÃO

O  principal  objetivo  deste  estudo  foi  investigar  o  papel  do  imposto  sobre

circulação de mercadoria e serviços (ICMS) no crescimento econômico dos Estados no

Brasil.  Para  este  fim,  foi  apresentado  o  modelo  teórico  de  crescimento  endógeno

proposto  por  Barro  (1990)  que  contribuiu  para  esta  análise.  O  modelo  foi  testado

empiricamente para as regiões do Brasil no período correspondente entre 2000 a 2010 a

partir de uma análise por meio de dados em painel. 

Os resultados obtidos foram os previstos pelo modelo teórico proposto. Notou-se

que o ICMS, apesar de ser um imposto indireto e regressivo, apresentou relação positiva

e significativa sobre o PIB brasileiro no curto prazo e não significativa para o longo

prazo. Logo, a hipótese testada no estudo foi aceita, pois se confirmou a relação positiva

e significativa entre ICMS e PIB.

Além disso, destaca-se que o crescimento está relacionado ao desenvolvimento

econômico, como já discutido. Todavia, não se pode dizer que o ICMS funciona como

fator impulsor do desenvolvimento econômico de forma direta.  Isto porque, o fato do

PIB, que representa o crescimento, ter bons resultados não reflete necessariamente em

melhorias  de  qualidade  de  vida  ou  desenvolvimento  econômico,  uma  vez  que  o

desenvolvimento  está  muito  mais  ligado  ao  comportamento  de  indicadores  sociais,

como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), do que com o PIB.



Em tempo, ressalta-se que a tributação pode exercer um efeito ambíguo sobre a

economia, o que significa que ora o imposto gera externalidades positivas, ora negativas

à economia, e isto impacta diretamente na vida da população e das empresas. Ademais,

enfatiza-se que se os recursos adquiridos pela tributação, direta ou indiretamente, forem

empregados em setores estratégicos, como o de infraestrutura e serviços públicos, estes

podem garantir maior produtividade dos setores da economia, gerar renda e emprego e

melhorias na qualidade de vida. Neste caso, pode-se dizer que o imposto traz resultados

positivos, estimulando a economia e gerando ganhos para a população e as empresas.

No entanto, quando os mesmo são cobrados demasiadamente, em constantes aumentos,

seguido por contínuos gastos do governo de forma expansiva, sem o devido retorno

esperado pela sociedade, os resultados são a diminuição dos recursos do setor privado, e

das famílias, o que implica em menores taxas de crescimento e desenvolvimento.

Por fim, cabe destacar que uma das principais dificuldades para a realização do

trabalho foi a falta de dados que permitissem examinar a relação entre PIB e ICMS para um

período  maior  de  tempo.  Como  sugestão  para  trabalhos  futuros,  acredita-se  ser  útil  a

combinação  de  ferramentas  teóricas  e  econométricas  para  analisar  a  relação  entre  os

determinantes do crescimento econômico e o desenvolvimento econômico, de modo que

os resultados possam nortear políticas públicas que visem gerar crescimento econômico

que se traduzem em desenvolvimento econômico.
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ANEXO

Tabela 1A –Estimativas de MQO para a relação entre ICMS e PIB para o Brasil, 2000 a
2010

Variável Coeficiente Erro-padrão P>|t|
LOGPIBDEF1 0,78 0,06 0
LOGPIBDEF2 0,17 0,06 0

LOGICMS 0,15 0,03 0
LOGICMSDEF1 -0,08 0,02 0
LOGICMSDEF2 -0,02 0,02 0,21

Constante 0,08 0,02 0
R2 0,99

R2 Ajustado 0,99
Teste F 40462.39***   

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota  1:  (NS),  (*),  (**),  (***)  refere-se  a  não  significativo  e  à  significativo  a  5%,  1%  e  0,1%,
respectivamente.

Nota 2: LOGPIB, LOGICMS, LOGICMSDEF1, LOGPIBDEF1, LOGPIBDEF2, LOGPIBDEF2
referem-se  aos logaritmos do PIB, ICMS, ICMS com uma defasagem, PIB com uma defasagem,
ICMS com duas defasagens, PIB com duas defasagens, respectivamente.

Tabela 2B-  Estimativas de Efeito Aleatório para a relação entre ICMS e PIB para o
Brasil, 2000 a 2010

Variável Coeficiente Erro-Padrão P>|z|
LOGPIBDEF1 0,78 0,06 0
LOGPIBDEF2 0,17 0,06 0

LOGICMS 0,15 0,03 0
   LOGICMSDEF1 -0,08 0,02 0

LOGICMSDEF2 -0,02 0,02 0,21
Constante 0,08 0,02 0

R2  (Within) 0,89
R2  (Between) 0,99

R2 (Global) 0,99
Teste χ2 202311,97***   

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota  1:  (NS),  (*),  (**),  (***)  refere-se  a  não  significativo  e  à  significativo  a  5%,  1%  e  0,1%,
respectivamente.



Nota 2: LOGPIB, LOGICMS, LOGICMSDEF1, LOGPIBDEF1, LOGPIBDEF2, LOGPIBDEF2 referem-
se  aos logaritmos do PIB, ICMS, ICMS com uma defasagem, PIB com uma defasagem, ICMS
com duas defasagens, PIB com duas defasagens, respectivamente.

Tabela 3B- Testes LM de Breusch-Pagan e Hausman para a relação entre ICMS e PIB
para o Brasil, 2000 a 2010

 Hausman LM  Breusch-Pagan

Teste χ2 106.22 0.00 
p-valor 0.00 1.00

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Do file - DADOS EM PAINEL

São apresentados os comandos para rodar o modelo e obter as estimativas através do programa Stata.

Clear
 set memory 100m.

Declarando a base como um painel em séries de tempo
 xtset id time, yearly

Regressão de MQO 
 regress lpib lpibdef1 lpibdef2 licms licmsdef1 licmsdef2 

Regressão em Painel com Efeitos Fixos
 xtreg lpib lpibdef1 lpibdef2 licms licmsdef1 licmsdef2, fe

Regressão em Painel com Efeitos Aleatórios
 xtreg lpib lpibdef1 lpibdef2 licms licmsdef1 licmsdef2, re

*Tabela  resumo  com  os  coeficientes  estimados  via  MQO,  EF  e  EA  e  as
significancias dos coeficientes encontrados

xtreg lpib lpibdef1 lpibdef2 licms licmsdef1 licmsdef2, fe
estimates store fixed
regresslpib lpibdef1 lpibdef2 licms licmsdef1 licmsdef2 
estimates store ols
xtreglpib lpibdef1 lpibdef2 licms licmsdef1 licmsdef2, re
estimates store randon
estimates table fixed olsrandon, star stats(N r2 r2_a)

*Cálculo do Teste de Hausman
quietly xtreg lpib lpibdef1 lpibdef2 licms licmsdef1 licmsdef2, fe
est store fe
quietly xtreg lpib lpibdef1 lpibdef2 licms licmsdef1 licmsdef2, re



est store re
hausmanfe re

**H0: Efeitos Aleatórios é o melhor modelo
**Ha: modelos de EF é o melhor modelo
*Teste  do  Multiplicador  de  Lagrange  (LM)-Desenvolvido  por  Breuch  e  Pagan
(1980) e modificado por Baltagi e Li (1990) 

*Regressão em Painel com Efeitos Aleatórios
xtreg lpib lpibdef1 lpibdef2 licms licmsdef1 licmsdef2, re

xttest0

*Ho: modelo de EA é o melhor
*Ha: MQO é a melhor

*Testes de heterocedasticidade
xtreg lpib lpibdef1 lpibdef2 licms licmsdef1 licmsdef2, fe

xttest3

**HO: homocedasticidade

*Teste de autocorrelação
xtseriallpib lpibdef1 lpibdef2 licms licmsdef1 licmsdef2

*HO: ausência de autocorrelação

*Se  houver  a  heterocedasticidade   e,ou  autocorrelação,  corrige  pelo  comando
robust
xtreg lpib lpibdef1 lpibdef2 licms licmsdef1 licmsdef2, fe robust
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