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RESUMO 

 

 O presente trabalho refere-se a um estudo de caso. A unidade de análise é o 

município de Piraí, no Estado do Rio de Janeiro. O objetivo geral é analisar, no 

município de Piraí, a utilização dos incentivos fiscais na atração de investimentos para o 

desenvolvimento econômico local. Na revisão da literatura destacam-se: (i) a 

caracterização do município; (ii) o desenvolvimento local e (iii) os incentivos fiscais. 

Para atingir ao objetivo estabelecido foram realizadas entrevistas com os atores locais 

relevantes no processo de desenvolvimento do município. A escolha dos atores 

considerou os cargos que os mesmos ocupam ou ocuparam na gestão política. Entre os 

resultados alcançados, destacou-se o protagonismo dos atores locais no processo de 

atração de investimentos e um planejamento incipiente quanto à efetiva implementação 

das políticas de desenvolvimento. 

   

Palavras-Chave: Desenvolvimento Local, Incentivos Fiscais, Estratégias de 

Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

 

The present work refers to a case study. The unit of analysis is the city of Piraí, 

in the state of Rio de Janeiro. The general objective is to analyze the use of tax 

incentives to attract investments for local economic development. In the literature 

review, the following stand out: (i) the characterization of the municipality; (ii) local 

development and (iii) tax incentives. To achieve the established objective, interviews 

were conducted with the relevant local actors in the development process of the 

municipality. The choice of actors considered the positions they occupy or occupied in 

political management. Among the results achieved, the local actors’ protagonism 

highlighted in the process of attracting investments and na incipient planning regarding 

the effective implementation of development policies. 

 

Keywords: Local Development, Tax Incentives, Development Strategies 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desigualdades socioeconômicas são traços que marcam a sociedade brasileira. 

Trata-se de um país desigual, exposto ao desafio histórico de enfrentar uma herança 

repleta de discrepâncias (BARROS; HENRIQUES; MENDONÇA, 2000). Isto posto, a 

elaboração de políticas públicas e programas, frequentemente, compõem algumas das 

estratégias adotadas pelos governos como forma de enfrentar ou minimizar os traços das 

disparidades que ocorrem em todo o país. 

Alves e Vasconcelos (2005) salientam que não há uma plataforma ou programa 

de governo perfeitos, capazes de solucionar tamanhas disparidades. E ainda que 

houvesse uma estratégia única e adequada para responder às mais variadas necessidades 

das sociedades das diferentes regiões do país, tal estratégia requereria infinitas frentes 

de planejamento para atender as demandas sociais, econômicas, políticas, ambientais, 

culturais entre outras. Nesse contexto, os autores consideram que cada região vai 

encontrar caminhos, em termos locais, na perspectiva socioespacial, para avançar na 

direção da superação dos problemas. 

Um dos caminhos seriam as estratégias de desenvolvimento baseadas em 

políticas de incentivos fiscais que têm sido utilizadas no Brasil de forma ampla pelos 

diversos níveis do poder público, visando atrair empresas e investimentos privados para 

localidades específicas. Os Estados procuram atrair os investimentos externos, com 

isenções e alíquotas mais baixas do ICMS, vislumbrando, assim, geração de novos 

empregos, diversificação da produção local e aumento da renda regional (COLOMBO; 

TOLEDO; PRANDO, 2016). 

A concessão da isenção ou redução do ICMS, imposto de administração 

estadual, é um dos principais incentivos fiscais utilizados no país (VARSANO, 1997), 

mas outros benefícios também são relevantes, como a cessão de terrenos, investimento 

em infraestrutura, qualificação de mão de obra, cessão de serviços públicos, transporte, 

dentre outros. Estes são oferecidos pelos três níveis da federação e embora não haja 

consenso quanto aos seus reais proveitos, o presente trabalho, destaca uma experiência 

de desenvolvimento local, à luz da política de incentivos fiscais e da atuação de atores 

locais importantes no processo de desenvolvimento do município. 

Parte-se de um ponto de vista local, considerando a ótica de que os municípios 

detêm políticas diferenciadas para atração de indústrias, negociadas diretamente com o 

Chefe do Poder Executivo Municipal. 
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O espaço territorial em questão refere-se ao município de Piraí, na região 

turística do Vale do Café do Estado do Rio de Janeiro, que teve na cultura do café, o 

destaque de suas atividades econômicas (SANTOS, 2017) e com a crise na economia 

brasileira no início do século XX, seguiu para uma diversificação econômica, abrindo 

caminho para transformações significativas na economia local (CEPERJ, 2011). 

  

1.1. Problema de Pesquisa 

 

O problema de pesquisa parte da premissa de que são importantes as políticas 

públicas de atração de empresas voltadas para as cidades menos desenvolvidas, de 

forma a minimizar as desvantagens que estas possuem frente a outras que possuem 

estrutura econômica mais amadurecida.  

Nesse sentido, a investigação sobre o desenvolvimento do Município de Piraí, se 

dá em torno da seguinte pergunta norteadora: Qual a percepção dos atores locais sobre o 

desenvolvimento de Piraí, baseado na política de incentivos fiscais? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

Analisar, no município de Piraí, a utilização dos incentivos fiscais para atração 

de investimentos para o desenvolvimento econômico local. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Caracterizar o objeto de estudo (Piraí) à luz das políticas de incentivos fiscais, a partir 

do levantamento de dados oficiais e relato dos atores locais; 

• Analisar as contrapartidas existentes a partir da atração de empresas para o município; 

• Compreender a percepção dos atores locais sobre o desenvolvimento de Piraí, baseado 

na política de incentivos fiscais; 
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1.3. Justificativa 

 

Não há consenso quanto aos reais benefícios de se abrir mão da arrecadação 

fiscal, doar terrenos, preparar infraestrutura, qualificar mão de obra, dentre outros, para 

que uma empresa se instale numa dada região. Segundo Varsano (1997), com o passar 

do tempo, as renúncias fiscais se avolumam e os estados de menor poder financeiro 

perdem a capacidade de prover os serviços e a infraestrutura de que as empresas 

necessitam para produzir e escoar a produção. Nesse sentido, com a generalização dos 

benefícios fiscais — todos os estados concedendo incentivos semelhantes —, estes 

perdem seu poder de estímulo e transformam os incentivos em meras renúncias de 

arrecadação, que não têm qualquer efeito estimulador ao desenvolvimento da região. 

Para Varsano (1997), quando se generalizam os incentivos fiscais, eles deixam 

de ser um diferencial, gerando, inclusive, o ônus da desarmonia entre os estados da 

federação. Uma vez que são oferecidos benefícios semelhantes às empresas, poderão 

elas, migrarem para quaisquer regiões, após o período de carência, antes, até, que a 

região recupere em sua totalidade os recursos aplicados. 

Schneider, Lumbieri e Kronbauer, (2011) afirmam que a concessão de 

incentivos fiscais por parte dos estados é um tema que gera discussões sobre sua 

eficiência como política econômica e social. Em seu estudo, o autor evidenciou que as 

empresas do Nordeste retornaram à sociedade um valor superior ao investido pelo 

governo a título de incentivo fiscal, isto proporcionou oportunidades de 

desenvolvimento social e econômico. O autor sugere, inclusive, a realização de outros 

estudos para verificar se as políticas de concessão de incentivos fiscais geram benefícios 

para os municípios onde as empresas possuem suas unidades industriais instaladas. 

Cabe o registro, também, que o objeto de estudo é o local de vida pessoal e 

profissional da pesquisadora o que torna mais um ponto de relevância para o interesse 

no estudo.  

Para além do exposto, Piraí, assim como muitos municípios pequenos do Brasil, 

raramente é objeto de estudo em pesquisas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Caracterização de Piraí  

 

A unidade de análise da pesquisa é o município de Piraí, localizado no interior 

do Rio de Janeiro, na região sul fluminense do Estado e dista aproximadamente 90 

quilômetros da capital.  

Possui 26.314 habitantes, de acordo com o último Censo IBGE e 30.000 

habitantes considerando os registros nos cadastros municipais de 2019.  

Trata-se de um município de pequeno porte. Possui uma área de 505 km2, 

fazendo limite com os municípios de Barra do Piraí, Itaguaí, Mendes, Paracambi, 

Pinheiral, Rio Claro, Barra Mansa e Volta Redonda.  

Diversos historiadores fixaram, respectivamente, os anos de 1770 e 1772, como 

as datas em que se teria erigido a pequena capela de Santana do Piraí, primeiro marco 

de colonização, em terras do atual Município de Piraí. Tudo indica que o desbravamento 

de seu território foi decorrência do trânsito que, desde a segunda metade do século XVI, 

se verificava no Rio Paraíba, pelo qual se faziam as comunicações entre as Minas 

Gerais e o Rio de Janeiro (IBGE, 2010). 

A figura a seguir refere-se ao mapa do Estado do Rio de Janeiro, com o devido 

destaque para a região sul fluminense.  

 

Figura 1.  Mapa do Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: IBGE Cidades 
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Segundo o IBGE (2010), o Sul Fluminense corresponde parcialmente às regiões 

geográficas intermediárias de Volta Redonda-Barra Mansa e do Rio de Janeiro. É uma 

região de razoável contingente populacional, com cerca de 1 milhão de habitantes. 

São componentes dessa região os seguintes municípios: Angra dos Reis, Barra 

do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Paraty, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio 

Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda.  

A maior cidade desta região é Volta Redonda, com aproximadamente 265.000 

habitantes. Política, administrativa e culturalmente a região Sul Fluminense engloba, 

também, as regiões de Vassouras e Três Rios. 

A figura 2 refere-se ao mapa do Município de Piraí, com a sinalização dos 

municípios limítrofes: Barra do Piraí, Itaguaí, Mendes, Paracambi, Pinheira, Rio Claro e 

Volta Redonda. 

Figura 2. Mapa de Piraí  

Fonte: IBGE Cidades 

Trata-se de uma região de estatura econômica muito diferenciada entre si, e por 

muitos anos “dependente” da siderurgia. Os municípios de menor pujança econômica 

são, ao mesmo tempo, os menores municípios em termos populacionais e em volume de 

empregos (exceção feita a Porto Real), como Pinheiral, Quatis, Rio Claro e Piraí. Ainda 

que em posição relativa diferenciada, os municípios menores também receberam 

investimentos importantes (DULCI, 2015). 

O segmento industrial possui uma importância preponderante na estrutura 

econômica dessa região, na medida em que assume um grande peso na composição da 

ocupação e principalmente, constitui a maior fonte segmentada de geração de riqueza 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Geogr%C3%A1fica_Intermedi%C3%A1ria_de_Volta_Redonda-Barra_Mansa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Geogr%C3%A1fica_Intermedi%C3%A1ria_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angra_dos_Reis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_do_Pira%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_do_Pira%C3%AD
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neste conjunto de municípios. A indústria de transformação é responsável por receber 

uma parte considerável do mercado de trabalho regional e é o segmento que concentra a 

maior parte dos estabelecimentos industriais ao longo dos últimos anos. Acrescenta-se 

que, apesar do setor de serviços ser mais relevante em termos de participação no 

emprego, a indústria se destaca quando se analisa a participação da riqueza na região 

(LIMA, 2016).  

O município de Piraí teve destaque na produção cafeeira, como toda a região, 

mas com o declínio da produção de café a economia foi impactada e as poucas empresas 

no território Piraiense não foram capazes de reconfigurar o espaço socioeconômico que 

se destacava em períodos anteriores (XAVIER, 2009). 

O município apresenta um expressivo potencial hidráulico, o que contribui para 

o abastecimento de 96% da água da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sendo um 

dos maiores produtores de energia elétrica do Estado, representando cerca de 20% da 

energia produzida pela Light para o Grande Rio (AZEVEDO, 2012). 

Destaca-se também por possuir 53 quilômetros do seu território situado ao longo 

da Rodovia Presidente Dutra, a proximidade com os principais centros consumidores do 

país e com o porto de Itaguaí, a enorme disponibilidade de água e a produção de energia 

elétrica (20% da que abastece o Grande Rio). No entanto, apesar dessas aparentes 

vantagens, Piraí tivera apenas duas empresas desde seu surgimento como município: a 

Light e a Cia Industrial de Papel Pirahy (RELATÓRIO ECONÔMICO MUNICIPAL 

DE PIRAÍ, 1997) 

Ambas eram as únicas empresas com potencial de geração de empregos e no 

final da década de 90 a cidade de Piraí se viu diante de um contexto infortúnio: a 

privatização da Light e a incorporação da Companhia de Papel de Piraí por uma 

empresa estrangeira, a Schweitzer Mauduit. Esse contexto gerou a demissão de 70% da 

população economicamente ativa do local (RELATÓRIO ECONÔMICO MUNICIPAL 

DE PIRAÍ, 1997). 

 A partir desse cenário de desemprego, a Prefeitura delineou as potencialidades 

locais enfatizando a localização geográfica como estratégica. A partir daí, traçou-se 

objetivos e ações para o desenvolvimento local com Programa de Geração de Renda, 

Emprego e Desenvolvimento do Comércio, Indústria e Serviço, Programa do Trabalho e 

Renda na Área Rural, Programa de Promoção e Renda com Fomento do 

Cooperativismo e um Condomínio Industrial (SILVA, 2002). 
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Às margens da Rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, 

foi instalado o chamado Condomínio Industrial de Piraí, atraindo algumas empresas, 

sobretudo, com a concessão de incentivos fiscais, minimizando os problemas da 

dependência criada com as empresas que foram privatizadas (RELATÓRIO 

ECONÔMICO MUNICIPAL DE PIRAÍ, 1997). 

No tímido condomínio instalou-se a empresa de cerveja Cintra - comprada 

posteriormente pela Ambev. Algumas outras empresas, pequenas, com atividades 

diversificadas como montagem de componentes para computadores, fábricas de isopor, 

fraldas geriátricas, achocolatados e medicamentos fitoterápicos, também se instalaram 

em Piraí nesse momento em que o governo local se preocupara com as questões do 

desemprego em massa na cidade (SAKATA; BATISTA, 2007). 

 A Light foi chamada a pagar impostos sobre as áreas de sua propriedade no 

município e Piraí obteve na justiça o direito de recolher os impostos sobre a geração de 

energia elétrica, que anteriormente eram recolhidos na capital (TELLES, 2010). 

Silva (2002) argumenta que o Programa de Trabalho e Renda na Área Rural foi 

implementado com o projeto do Polo de Piscicultura e a formação de Cooperativas que 

surgiram como atividades para complementar e diversificar os empregos no município. 

 O projeto do Polo de Piscicultura surgiu como uma atividade alternativa para o 

município, uma vez que este dispõe de grande quantidade de água e também de 

topografia adequada para a criação de peixes. O município providenciou aos 

interessados por esse tipo de empreendimento, conhecer as experiências de municípios 

produtores de pescado e realizou convênios com a Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (EMATER), com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de 

Janeiro (FIPER) e com o Ministério da Agricultura. A formação de cooperativas surgiu 

como opção para os trabalhadores de baixa qualificação profissional, de maneira que o 

município procurou organizar cursos de capacitação para que esses cidadãos pudessem 

ser reincorporados no mercado de trabalho por meio de organizações não 

governamentais, tendo destaque para o setor de artesanato. 

Um fato relevante é que o município de Piraí foi pioneiro no estado do Rio de 

Janeiro, na implementação de uma infraestrutura própria de fibra ótica para transmissão 

de dados em alta velocidade e suporte a tecnologias sem fio, com início em 1997 e 

conclusão em abril de 2002. Mas, a necessidade de incorporar as novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação à gestão já era percebida pela administração municipal, uma 

vez que já era conhecido o baixo nível de informatização e de recursos de comunicação 
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que havia na época: duas linhas telefônicas e dois computadores à disposição da 

prefeitura (SADAO, 2004). 

Sadão (2004) afirma que o “objetivo traçado para o programa ‘Piraí – Município 

Digital’ é a democratização do acesso aos meios de informação e comunicação, 

possibilitando oportunidades de desenvolvimento econômico e social”. Isso contribuiu 

para expandir os horizontes da cidade, no sentido de utilizar e gerenciar conhecimentos 

por meio de implantação de uma rede de transmissão de voz e dados, e das novas 

tecnologias de informação e comunicação para permitir o acesso à internet em banda 

larga. Isso significava: universalizar o acesso à internet a todo cidadão, com tecnologia 

de ponta e de custo baixo, renovar e mudar a administração pública. 

Nesse sentido, o Piraí Digital garantia acessos gratuitos em lugares públicos, 

houve a instalação de telecentros, um estabelecimento onde se podia acessar a internet 

gratuitamente, de quiosques em lugares públicos com acesso à internet, também 

gratuitos, e laboratórios em toda a rede educacional municipal.  

Esse contexto fez com que o município recebesse prêmios referentes a este 

projeto de município digital. Um nacional como o prêmio Gestão Pública e Cidadania 

de 2004 e dois prêmios internacionais, o Top Seven Intelligent Communities of 2005 e 

o Latino Americano De Cidades Digitais em 2004. 

A principal sustentadora do Projeto foi a prefeitura da cidade, responsável por 

buscar recursos financeiros, em parceiras junto ao BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento), ao Ministério da Educação e Tecnologia, ao Governo Federal e ao 

Governo do Estado do Rio de Janeiro (TELLES, 2010). 

Quanto aos principais indicadores de desenvolvimento (IDH-M e PIB), Piraí 

destaca-se por se encontrar na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 

0,7 e 0,799). Abaixo, segue um breve comentário sobre o Índice de Desenvolvimento 

Humano, o Produto Interno Bruto e os gráficos que os representam.  

O Índice de Desenvolvimento Humano é um índice que serve de comparação 

entre os países, com objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico e a 

qualidade de vida oferecida à população.  Este índice é calculado com base em dados 

econômicos e sociais de cada unidade de estudo e foi criado com o objetivo de oferecer 

um contraponto ao PIB per capita que é um índice que considera apenas a dimensão 

econômica do desenvolvimento. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM), por sua vez, é uma medida composta de indicadores de três dimensões do 

desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda específico para mensurar o 
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IDH dos municípios nas mesmas dimensões do índice global cujos resultados são 

externalizados através de uma pontuação que varia e 0 a 1, sendo que quanto maior o 

índice, ou seja, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento. 

 

Gráfico 1. IDH de Piraí 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

 Nota-se o crescimento do IDH a partir do ano 2000, o que corresponde às 

iniciativas do governo local, conforme descritas nos parágrafos anteriores.  

 

Gráfico 2. PIB de Piraí 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 



21 
 

Observa-se em Piraí um processo evolutivo satisfatório do PIB, sobretudo, após 

os investimentos locais, de 1999 a 2004.  

Outro indicador relevante refere-se aos indicadores fiscais. Os dados são 

apoiados pelo Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) que é uma ferramenta de 

controle social que tem como objetivo estimular a cultura da responsabilidade 

administrativa, possibilitando maior aprimoramento da gestão fiscal dos municípios, 

bem como o aperfeiçoamento das decisões dos gestores públicos quanto à alocação dos 

recursos. 

Com boa situação fiscal e entre os 500 maiores IFGFs do país, Volta Redonda, 

Porto Real, Barra do Piraí e Piraí sobressaíram-se pelos elevados investimentos: todas 

com desempenho excelente (conceito A) nessa variável, o que significa que destinaram 

mais de 16% de seu orçamento para a execução de investimentos em 2011 (FIRJAN, 

2015). 

Outra alusão a Piraí refere-se ao fato de ter tido em seu Governo Municipal, por 

dois mandatos, a partir de 1996, o ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz 

Fernando de Souza, conhecido como Pezão. 

Piraí tem uma longa história, no entanto, apenas duas fases: antes e depois do 

Pezão (CAMAROTTI, 2003).  Luiz Fernando de Souza, o Pezão foi o principal ator 

local, líder do processo político e de desenvolvimento da cidade. Ele e todo o 

Secretariado de governo, na época, fazia parte, então, da chamada Política de Pingue 

Pongue. Nesse sentido, estavam sempre ocupando algum cargo na gestão local. Pezão, 

por exemplo, foi vereador entre 1982 e 1986; 1992 e 1996 e foi eleito Prefeito em 1996 

sendo reeleito no ano 2000 (CAMAROTTI, 2003).    

A equipe que compunha o secretariado do Governo Municipal trabalhava há 

mais de dez anos juntos com intuito de promover continuidade e integração 

(RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL DE PIRAÍ, 2000). 

No entanto, segundo Camarotti (2003), a integração do secretariado não seria 

suficiente para promover um desenvolvimento econômico que, conjugado com políticas 

sociais propiciariam melhoria nas condições de vida dos munícipes. Eram necessários 

ampla participação dos atores políticos locais na efetivação de projetos e aumento e 

movimentação das receitas.  

Com base no Relatório de Gestão Municipal (2000), Piraí iniciou seus 

investimentos para o desenvolvimento local, com foco nas estratégias de Saúde, 

Educação e Condomínio Industrial. A saúde é sem dúvida a política pública mais 
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expressiva em Piraí (CARVALHEDO, 2013). Destacando o município frente a outros 

municípios do estado do Rio de Janeiro.  

O Condomínio Industrial implantado, em 1997/98, chegou a ter instaladas 

algumas empresas. A Santa Amália Industria Alimentícia, por exemplo, foi a primeira 

empresa a se instalar no Condomínio Industrial. A perspectiva na época era gerar 

trezentos empregos diretos e mil empregos indiretos (CAMAROTTI, 2003). O que não 

ocorreu. Até os dias atuais a proposta do Condomínio Industrial não se efetivou, 

entretanto, o poder público, mantém o interesse na atração de empresas para o 

município. Hoje, vinte anos depois, fomentar o empreendedorismo é, ainda, um desafio 

em um município sem essa tradição, que esteve por anos, dependente de dois 

empregadores por várias décadas.  

2.2 Desenvolvimento 

 

2.2.1 Concepções de Desenvolvimento 
 

Desenvolvimento é um dos temas mais importantes e polêmicos nas Ciências 

Sociais (AMARO, 2015). Trata-se de um mobilizador de vontades de mudança, de 

transformação e melhoria de vida das sociedades e dos indivíduos, além de servir, 

também para avaliar e classificar níveis de progresso e bem-estar (AMARO, 2015).  

Apesar de largamente difundido, enquanto conceito acadêmico e político, as 

acepções do desenvolvimento são múltiplas e nem sempre claras (RAPOSO, 2017). 

Existe uma polissemia que se instala em uma variedade de perspectivas e ideologias. 

Nesse sentido, são diversas as reflexões e conceituações. (RAPOSO, 2017). 

Destaca-se, porém, que o significado de “transformação e melhoria de vida das 

sociedades” alterou-se tanto com o passar do tempo quanto com a realidade de cada 

indivíduo e do local onde este se insere. Nesse sentido, o desenvolvimento configura-se 

como um fenômeno histórico, relacionado com a formação dos estados, com o acúmulo 

de capital e com a incorporação da evolução técnica ao trabalho (BRESSER-PEREIRA, 

2006).  

O desenvolvimento estaria, portanto, relacionado com o surgimento de duas 

instituições fundamentais do sistema capitalista: o mercado e o estado (BRESSER-

PEREIRA, 2006). 
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Quanto à capacidade do mercado em promover uma acumulação regular do 

capital nas economias desenvolvidas, originalmente, os economistas que se interessaram 

pelo desenvolvimento manifestaram grande ceticismo (SUNKEL,2001). 

Para os marxistas como, posteriormente, para os estruturalistas, a esfera do 

mercado deveria ser limitada, ou seja, não abrangendo nem os bens de equipamento, 

nem o crédito. Ao contrário, caberia ao planejamento e/ou à intervenção pública 

promover um crescimento respeitoso da autonomia nacional e de um mínimo de justiça 

social. (BOYER,1999). 

Quanto ao Estado, a outra instituição entendida como fundamental do sistema 

capitalista, suas relações com o mercado são objeto de um amplo espectro de 

concepções: para os fundadores da economia do desenvolvimento, marxistas e 

estruturalistas, cabe ao Estado substituir o mercado e ser responsável pela sucessão de 

crises desfavoráveis para a quase totalidade dos membros da sociedade, empresários 

capitalistas, assalariados, banqueiros e demais classes (SUNKEL,2001). 

 Para as teorias modernas, o Estado reencontra um papel próprio, que o mercado 

não poderia preencher. Não somente ele corrige as lacunas do mercado, mas institui 

vários deles, graças à promulgação de regras extremamente precisas que garantem a 

viabilidade, com base no modelo de mercados financeiros modernos (SUNKEL,2001). 

Para PEREIRA (2018), a partir dos estudos de BRESSER PEREIRA (2006), é 

possível extrair três correntes para o desenvolvimento: i) Desenvolvimento como 

crescimento econômico; ii) Desenvolvimento diferente de crescimento econômico e iii) 

Desenvolvimento sustentável. 

O desenvolvimento como crescimento econômico, que ocorreu durante as 

décadas de 1940 e 1950, tem como base teórica a obra dos economistas mercantilistas 

Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Karl Marx, Joseph Schumpeter, Thomas 

Malthus e John Maynard Keynes (NELSON e SILVA, 2018).  Para os autores dessa 

primeira corrente, o liberalismo era defendido como a principal filosofia e o 

investimento e o mercado eram os dois tópicos mais abordados (PEREIRA, 2018). 

Partindo do pensamento da teoria de Smith, no século XIX, observa-se a 

importância do acúmulo de riqueza, focando na não interferência do Estado no 

Mercado, sob pena de geração de desequilíbrios e diminuição de acúmulo de excedente 

de capital e, consequente, empobrecimento dos ricos e dos pobres (RIBEIRO,1992) 

Contrapondo-se, ainda no século XIX, mas ratificando a conotação 

desenvolvimentista como medida de crescimento econômico pelo acúmulo de capital, 



24 
 

Marx  constata que o excedente é gerado pela dinâmica entre dois polos: em um, a 

massa cada vez maior de riquezas à disposição do capital, enquanto no polo oposto 

aumenta a miséria operária, levando-o ao entendimento de que todo progresso social 

vivenciado no capitalismo gera antagonismos (NELSON e SILVA,2018). 

O desenvolvimento, sob esta perspectiva, estaria voltado para uma análise das 

causas do aumento do produto ou renda nacional per capita, ou seja, intriscicamente 

relacionado ao crescimento econômico (COSTA,2006).  

Para os economistas da época, o desenvolvimento seria obtido com o 

crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB) e, para isso ocorrer, era necessário 

fomentar a industrialização, a proteção do mercado interno e a intervenção do Estado. 

Ou seja, de acordo com essa perspectiva, o desenvolvimento limitava-se à esfera 

econômica, objetivando o acúmulo de capital (SILVA, 2006 apud. PEREIRA, 2018). 

A projeção de desenvolvimento de forma unidimensional, como crescimento 

econômico por acúmulo de capital, começa a ser questionada mais veementemente a 

partir de 1940, recebendo a contribuição de Schumpeter, o qual lança dúvidas com 

relação ao desenvolvimento sob o aspecto unidimensional de acúmulo de capital, ao 

defender que o processo social é um todo indivisível, em que o estado econômico de um 

povo não emerge simplesmente das condições econômicas precedentes, mas de toda a 

totalidade de aspectos vivenciados pela sociedade (NELSON e SILVA,2018). 

Antes do término da II Grande Guerra, o atraso econômico e social das regiões 

pobres do mundo não recebia grande atenção da ciência econômica e as discussões 

sobre desenvolvimento desses países restringiam-se, basicamente, às agências da ONU 

e algumas organizações internacionais. Após a Guerra, a eficácia de muitas afirmações 

ditadas pelo pensamento econômico clássico começou a ser questionadas, em função de 

não terem conseguido lidar com as crises do capitalismo e com a enorme disparidade do 

nível de renda entre países ricos e pobres (RIBEIRO,1992). 

Sob a segunda perspectiva – desenvolvimento diferente de crescimento 

econômico – o desenvolvimento é analisado de forma menos instriscica ao crescimento 

econômico. Ainda se observa um alinhamento às abordagens econômicas, no entanto, 

não mais sendo estudado com um sinônimo (PEREIRA, 2018).  

Nessa segunda perspectiva o autor que se aprofunda no tema é Celso Furtado. 

Para ele o desenvolvimento não seria alcançado, apenas, pelo impulso do 

mercado. Furtado demonstra a necessidade e a importância do Estado para a promoção 
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do desenvolvimento. O Estado seria o responsável ou ator chave para colocar em prática 

políticas públicas que viabilizassem a saída de uma situação de dependência.  

Um componente do desenvolvimento que aparece nos estudos dessa perspectiva   

é a desigualdade tecnológica, característica do enfoque dependentista dos anos 1960 e 

1970 e que integra as ideologias de implementação do modelo desenvolvimentista no 

Brasil (PEREIRA, 2018).  

A teorização de Furtado sobre a relação entre desenvolvimento e 

subdesenvolvimento dá destaque à necessidade de considerar componentes históricos 

que vão além dos aspectos que influenciam a variação da taxa de crescimento de um 

país e abordar a questão do desenvolvimentismo a partir de uma matriz econômica 

historicamente contextualizada e voltada ao aumento da produtividade por meio de 

inovações tecnológicas (SZMRECSÁNYI, 2001).  

Para Furtado o subdesenvolvimento não constitui uma etapa necessária do 

processo de formação das economias capitalistas modernas. É, em si, um processo 

particular, resultante da penetração de empresas capitalistas modernas em estruturas 

arcaicas (SZMRECSÁNYI, 2001). 

Esse debate foi acirrado no período posterior à segunda Grande Guerra e 

terminado o conflito bélico, que foi resultado de fatores econômicos, políticos e 

históricos muito profundos, o tema foi encarado por todos os países que visavam 

minimizar problemas em seus próprios territórios: guerra, desemprego, miséria, 

discriminação racial, desigualdades políticas, econômicas e sociais (SUNKELL e PAZ, 

1988).  

Essa preocupação revelou os anseios de progresso e de melhoria das condições 

de vida das nações e regiões, que podem ser vislumbrados tanto na primeira Declaração 

Inter-aliada de 1941, como na Carta do Atlântico, do mesmo ano, que expressavam o 

desejo de criar condições para que todos os homens possam desfrutar de seguridade 

econômica e social ( PEREIRA, 2018) 

O documento de maior importância dessa época, no que tange a questões de 

desenvolvimento, é a Carta das Nações Unidas, divulgada, em abril de 1945, na 

Conferência de São Francisco. Cabe lembrar que foi em São Francisco, nesse mesmo 

ano, a criação oficial da Organização das Nações Unidas (ONU), composta inicialmente 

por cinquenta e um países, cuja finalidade primava pela manutenção e melhoramento 

dos níveis de qualidade de vida, ou seja, tinha como propósito contribuir para a elevação 

dos níveis de desenvolvimento em todos os sentidos do termo ( OLIVEIRA,2002).  
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Desde sua criação, a ONU tem como objetivo promover o crescimento e 

melhorar a qualidade de vida dentro de uma liberdade maior; utilizar as instituições 

internacionais para promoção do avanço econômico e social; conseguir cooperação 

internacional necessária para resolver os problemas internacionais de ordem econômica, 

social, cultural ou de caráter humanitário; e promover e estimular o respeito aos direitos 

humanos e as liberdades fundamentais de toda a população do globo, sem distinção de 

raça, credo, sexo, idioma ou cor.  

Com a ONU intensificaram-se os debates acerca do conceito e dos meios para se 

conquistar o desenvolvimento (OLIVEIRA,2002).  

Passado o pior da crise bélica (Segunda Guerra), foi criada, pelos países aliados 

e pela própria Organização das Nações Unidas, uma série de programas e organismos 

especiais para ajudar os países a tratar dos problemas econômicos e sociais de modo a 

manter o equilíbrio mundial. Dentre esses, pode-se citar o Fundo Monetário 

Internacional, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o Acordo 

Geral de Tarifas e Comércio, o Programa das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação, o Programa para a Educação, Ciência e Cultura, a Organização Mundial 

de Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, cada um com função e instrumentos 

específicos de atuação, mas com um objetivo em comum: melhorar a qualidade de vida 

das pessoas, ou seja, desenvolver. (OLIVEIRA, 2002). 

Outro autor que também ultrapassa o limite econômico do crescimento é 

Boaventura de Souza Santos, unindo à problemática do desenvolvimento à questão da 

emancipação social.  

A noção de que o progresso econômico traz o bem estar à humanidade, mascara 

a realidade de que é justamente esse crescimento advindo da industrialização que 

colabora para as desigualdades entre os indivíduos e para a destruição das condições 

básicas de vida (PEREIRA, 2018). 

Retomando ao recorte feito em três perspecitivas: i) Desenvolvimento como 

crescimento econômico; ii) Desenvolvimento diferente de crescimento econômico e iii) 

Desenvolvimento sustentável e, após exposição feita dos dois primeiros, segue-se uma 

breve argumentação sobre terceira perspectiva, o desenvolvimento sustentável.  

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu pela primeira vez com o nome 

de ecodesenvolvimento no início da década de 1970, em resposta à polarização 

exarcebada proveniente da publicação do Relatório do Clube de Roma. Este Relatório, 

publicado em 1972, apresentou idéias de partidários de duas visões opostas sobre as 
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relações entre crescimento econômico e meio ambiente. De um lado, propunha-se que 

os limites ambientais ao crescimento econômico fossem relativos diante da capacidade 

inventiva da humanidade, de tal forma que o processo de crescimento econômico 

gerasse uma força positiva capaz de eliminar, por si só, as disparidades sociais. De 

outro, prognosticava-se que o meio ambiente apresentava limites absolutos ao 

crescimento econômico, de tal forma que a humanidade estaria próxima de uma 

catástrofe se fossem mantidas as taxas de expansão de extração de recursos naturais e de 

utilização da capacidade de fornecimento dos serviços ambientais do meio natural ( 

SALLES, 2011).  

Percebe-se que, independente das especificidades na definição do conceito de 

desenvolvimento sustentável que existem na literatura, todos os autores defendem a 

harmonização entre o desenvolvimento econômico, ambiental e social.  

Além disso, observa-se que a proposta de desenvolvimento sustentável, na 

medida em que propõe o aumento da produtividade e do crescimento econômico com 

menores riscos sócio ambientais, busca a manutenção do atual modelo de produção 

capitalista com modificações, e não, necessariamente, a transformação de um novo 

modelo de manutenção da vida moderna (ROMERO, 2012). 

É relevante observar o conceito de desenvolvimento como um paradigma em 

construção e não o investigar como algo único. E, tendo em vista a realidade de um 

mundo globalizado, é preciso admitir a necessidade de cada região enfrentar de forma 

autônoma seus dilemas e perspectivas, construindo seus próprios modelos (SANTOS, 

1991).  

2.2.2 Desenvolvimento Regional 
 

Para além das acepções de desenvolvimento descritas na sessão anterior, não são 

poucas as dificuldades, também, associadas ao tratamento dos conceitos de região, 

regional e regionalização.  

A primeira dificuldade, de caráter mais geral, advém do  fato de que o termo 

região, por permitir referência a diferentes escalas, pode servir para indicar e localizar 

qualquer tipo de extensão concreta, desde uma "região" do cérebro humano até um 

bairro, uma província ou um conjunto de países ( BEAUJEU-GARNIER, 1971). 

O termo tem também uma larga tradição de tratamento interdisciplinar, sendo 

comum seu uso sistemático na biologia, na antropologia, na psicologia, na sociologia, 
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na administração pública, na história e na economia. Cada disciplina propondo da 

mesma forma definições próprias e significados "adequados" ao conceito 

(CONTEL,2015). 

Antes de se tornar alvo de preocupações sistematizadas, os estudos regionais 

buscavam, sobretudo, identificar especificidades, curiosidades e descrições sobre as 

mais diferentes partes do globo e a partir de meados do século XVIII, várias formas de 

descrição, classificação e técnicas de análise foram criadas, sem a intenção de 

desenvolver uma visão mais "científica" sobre o termo região (CONTEL,2015). 

A região pode ser pensada sob qualquer ângulo das diferenciações econômicas, 

sociais, culturais, políticas, geográficas, antropológicas e históricas.  

O conceito de região está presente nesses vários domínios da ciência. No 

entanto, é no aspecto geográfico que se encontram enraizadas a tradição conceitual de 

região no sentido mais amplo, como uma síntese, inclusive, da formação 

socioeconômico-histórica, estando essa base conceitual inserida no estudo regional 

(DULCI, 2015). 

A primeira definição sistematizada da noção de região foi feita pelo 

professor Andrew John Herbertson, escocês, em 1905 (CONTEL,2015). 

 
No que diz respeito aos seus aspectos mais metodológicos, pode-se dizer que a 

proposta desse autor teve a preocupação de criar uma "geografia sistemática", e buscava 

encontrar ordens de divisões geográficas no globo terrestre.  

O autor propôs quatro "classes de fenômenos" para a definição das regiões, na 

seguinte ordem de importância: 1) configuração (principalmente os elementos da 

geologia e da geomorfologia da superfície terrestre); 2) clima (massas de ar, 

temperatura e níveis de precipitação); 3) vegetação; e 4) densidades populacionais. 
 

A região seria uma realidade concreta, física, que existiria como um quadro de 

referência para a população que naquele espaço vive (GOMES, 1995). 

Ainda em seus aspectos mais gerais, pode-se dizer que as concepções de região 

se pautam por uma tradição geográfica de estudos da relação homem-meio, que 

reforçou o uso de conceitos como o de "gênero de vida", "paisagem", "habitat", 

"ecúmeno", entre tantos outros que aproximam o conhecimento sobre o espaço 

geográfico da ecologia humana, e dão ênfase significativa ao peso dos fenômenos 

"naturais" como elemento de definição dos termos região e regionalização (GOMES, 

1995). 
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Observa-se, na literatura, que é inerente ao conceito de desenvolvimento 

regional uma dimensão temporal e uma espacial. A dimensão temporal está ligada aos 

procedimentos de transformações ao longo do tempo, ao passo que a dimensão espacial 

se modifica de acordo com a abordagem desejada (ALMEIDA, 2019).  

No Brasil as políticas de desenvolvimento regional se pautaram nas estratégias 

aplicadas em países desenvolvidos. Estratégias estas que serviram, em certa medida, 

como mecanismo de propulsão do dinamismo econômico local (BERCOVICCI, 2003). 

Conduzidos pelas políticas keynesianas, os EUA criaram em 1933 a Tennesse 

Vale Authority (TVA), cuja principal estratégia consistia na construção de barragens e 

geração de energia a partir de hidrelétricas, formação de infraestrutura hidroviária e 

rodoviária, modernização da agricultura por meio de técnicas de irrigação e incentivos 

ao desenvolvimento industrial (BERCOVICCI, 2003). 

Essa política norte americana foi uma das bases de formação, no Brasil, da 

Comissão do Vale do São Francisco em 1948, que previa explorar as potencialidades 

hídricas para o crescimento econômico da região (BERCOVICCI, 2003). 

Embora haja especificidades, as estratégias de desenvolvimento iniciais no 

Brasil, estavam vinculadas às “teorias clássicas da localização”: procuraram enfatizar, 

de uma forma geral, o padrão da organização espacial, além de identificarem uma 

“localização ótima” para determinada atividade econômica (DINIZ, 2001). 

As teorias da localização enfatizam as decisões do ponto de vista da firma e, na 

prática, são as políticas de incentivos fiscais e financeiros, ao buscarem alterar a 

estrutura de custos das empresas de acordo com cada localidade é que apoia essa 

argumentação das teorias de localização (MONASTERIO e CAVALCANTI, 2011). 

 Seriam os diferenciais de custos de produção e os custos de transporte que 

justificariam a oferta de incentivos capazes de alterar as decisões locacionais das firmas 

e atraí-las para regiões que se pretendesse desenvolver (MONASTERIO e 

CAVALCANTI, 2011). 

Considerando a concentração do capital e o aumento da dimensão das empresas, 

estas ganham em mobilidade, livres que são de escolherem entre várias localizações e 

costumam escolher a sua localização em função das características que pretendem 

encontrar. Já não seria o espaço que define a empresa e sim a empresa que moldaria o 

espaço (BENKO e LIPIETZ, 1994). 

Há, também, estudos regionais que conduzem à uma construção tipológica ou 

enumeração de fatores explicativos e descritivos, não considerando a influência das 
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empresas, contudo, ainda que não admitam sua influência, esbarram em outras 

especificidades de cada caso, de cada região (BENKO e LIPIETZ, 1994). 

Na segunda metade do século XX, um conjunto de pensamentos construíram as 

“teorias de aglomeração” ou “teorias do desenvolvimento regional” (BOISER, 2010). 

Nesse sentido, os estudos evoluem para os chamados polos de crescimento e o papel 

central da “empresa motriz” de Perroux, na França. Estes estudos abriram caminhos 

para outros pensadores do crescimento econômico regional, como Myrdal e Boudeville.  

Segundo Perroux uma indústria-chave que contemple um progresso técnico, 

exerce ação sobre o sistema o qual se insere, estimulando a economia externa a partir de 

si, trazendo ao seu entorno indústrias complementares, originado assim um polo 

industrial fruto da aglomeração territorial (WILTGEN, 1991). 

 Boudeville,  influenciado por Perroux, desenvolve os conceitos de Região 

Homogênea (espaço contínuo com características tão semelhantes quanto possível), 

Região Polarizada (espaço heterogêneo cujas diversas partes são complementares e 

mantêm entre si uma relação de polaridade e dependência) e Região Plano (ou região-

programa, compreendida como um instrumento de planejamento e crescimento 

econômico).  

Nessa relação, haveria uma diferenciação no espaço que consistiria em centros 

polarizadores, periferias e suas áreas de transição. Boudeville apontava para a questão 

da “autoridade” regional, indicando que regiões podem conter o poder de autoridade ou 

então estarem subordinadas às ordens de outra. 

Myrdal desenvolve, por sua vez, os efeitos de uma indústria motriz na região, 

definindo a ideia de causação circular acumulativa, isto é, os efeitos econômicos 

(virtuosos e viciosos) que determinada atividade industrial provoca na região, seja 

emprego, outras empresas ou outros tributos. 

Esses pensadores nortearam o planejamento regional mundial, cujos preceitos 

concebiam as atividades industriais como geradoras de polos de desenvolvimento 

(BOISER, 2010).  

No Brasil, essa ideia de polo de desenvolvimento esteve presente nas estratégias 

políticas de desenvolvimento:  polo petroquímico e de siderurgia de Cubatão – SP, 

iniciado em 1955; a Zona Franca de Manaus – AM, em 1967; e o polo petroquímico de 

Camaçari – BA, em 1978.  

Argumenta-se assim, que o desenvolvimento é condicionado de maneira 

desigual no espaço, a partir do ponto em que é iniciada uma determinada atividade 
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industrial. Os desequilíbrios provocados entre as regiões seriam, então, inerentes ao 

processo de desenvolvimento econômico, fazendo com que tais regiões periféricas 

fossem compelidas a potencializar seus recursos escassos. Na tentativa de inibir esses 

desequilíbrios inter-regionais, a distribuição regional do investimento público seria 

imprescindível (TOPPAN, 2015). 

A razão seria porque as decisões de investimento público são, sem embrago, as 

mais políticas dentre as deliberações de políticas tomadas pelos governos. Por esse 

motivo a interferência do governo tem uma grande preponderância no desenvolvimento 

das regiões atrasadas dos países subdesenvolvidos (HIRSCHMAN, 1958, apud 

TOPPAN, 2015). 

 

2.2.3 Abordagem Territorial e as Relações com o Poder 
 

O conceito de território, originalmente, pertencente à Geografia, como um 

exercício de expansão da fronteira da Economia e uma possibilidade de avanço numa 

perspectiva interdisciplinar (SANTOS,2000).  

A Economia nem sempre garantiu importância ao território e, quando o fez, sua 

preocupação era com o quanto as distâncias poderiam interferir nos custos de produção 

(SANTOS,2000).  

A valorização da dimensão territorial do desenvolvimento foi ganhando espaço 

de forma gradativa pressupondo uma análise de que é no território que ocorrem as 

relações sociais, econômicas, políticas e institucionais (RIBEIRO, 2007). 

É a Geografia que tem o domínio deste debate com o espaço desempenhando um 

papel e uma função decisiva na estruturação de uma totalidade (SANTOS, 2000), no 

entanto, outras disciplinas também analisam o tema, sobretudo, considerando, 

fundamentalmente, um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder 

(SOUZA, 1995). 

O poder passa a ser constitutivo das relações de processo de uso do território, 

materializado ou virtualizado pelas formas de atuação dos atores sociais locais. Sendo 

assim, poder é uma relação estabelecida entre interesses divergentes com fins 

específicos de utilização do território (SILVA, 2009). 

As relações de poder tendem a estimular comportamentos sociais que venham a 

produzir efeitos no ordenamento do território. Como exemplo, pode haver a formação 

de um determinado grupo que ao encontrar outros determinados grupos, enfraquecidos 
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ou não, poderão utilizar mecanismos de força para se manterem no poder (SILVA, 

2009). 

Dessa forma, a relação que estimula o poder é definida pela relação social e pelo 

posicionamento de atores sociais na resolução de seus objetivos no território para 

garantirem sua reprodução e fortalecerem seus laços dentro de uma determinada ordem 

social. (DANIEL, 1988).  

Um exemplo importante para esse debate é o município: o território do 

município torna-se um lócus privilegiado para análise das práticas de gestão territorial e 

do campo de poder na definição do território, no qual se pode evidenciar melhor o uso 

do território pelos diferentes atores sociais (SILVA, 2009). 

Esse poder, que se faz por alianças, dentro do território, define práticas 

diferenciadas entre atores sociais que possuem interesses comuns. Pode carregar 

também conflitos internos que permitem verificar fragmentos de interesses e, 

posteriormente, afetará a relação de poder (SILVA, 2009). 

 As articulações entre as escalas de poder permitem verificar também, dentre 

outras coisas, a materialização de interesses exógenos e endógenos no território 

(SANTOS, 1996).  

Nesse sentido, as novas formas de pensar as políticas de desenvolvimento em 

âmbito regional mantêm uma relação intrínseca com esses conceitos espaciais 

trabalhados pela Geografia e buscam a definição de Região e de Território contribuindo 

para o entendimento das práticas de planejamento público (RIBEIRO, 2007).  

No que se refere ao planejamento público, a Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR) aborda a noção de território e encontra justificativa 

em duas proposições: na valorização das identidades regionais e na autonomia e 

institucionalização de instâncias locais. 

O conceito de território assume um papel importante para a compreensão e para 

a ação com base em Arranjos Produtivos Locais, em Sistemas Locais de Inovação ou 

outras formas mais adequadas para se estimular o desenvolvimento local. Todo 

território é uma construção subjetiva, isto é, depende da ação de um sujeito que o 

institui. Esse sujeito de construção pode ser endógeno ou exógeno ao território 

(TOPPAN, 2015). 

 Assim, percebe-se que a ideia de território não se reduz a uma dimensão 

material ou concreta; o território é um campo de forças, uma teia ou rede de relações 

sociais que se projeta em um determinado espaço. É construído historicamente por meio 
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de relações políticas, socioeconômicas e culturais, remetendo a diferentes contextos e 

escalas: a casa, o trabalho, o bairro, a cidade, a região (SANTOS, 1996).  

Em um mundo globalizado, em que as vantagens competitivas estão cada vez 

mais associadas à inovação e ao conhecimento, os recursos mais importantes no 

território são o trabalho, a capacitação, a tecnologia e a inovação e não necessariamente 

os recursos naturais (POTTAN, 2015) 

Quando a economia incorpora o conceito de território, ela está buscando 

compreender a dinâmica local, as relações de poder, que são fundamentais para 

responder às necessidades de expansão do capital no contexto local. Esse esforço de 

expansão da fronteira da Economia é também uma possibilidade de avanço numa 

perspectiva interdisciplinar (POTTAN, 2015).  

Pesquisas sobre territórios mostram que os principais responsáveis pela rede de 

sociabilidade são, fundamentalmente: as características sociais e políticas; o 

compartilhamento de identidades e outros “pertencimentos” difusos de categorias e 

posições sociais e culturais (RIBEIRO, 2007).  

Isso significa que as trajetórias dos territórios, nem sempre virtuosas, dependem 

de fatores muito mais complexos que os econômicos, normalmente incentivados, que 

podem ser chamados de força motriz da dinâmica territorial (RIBEIRO, 2007).  

O grande desafio é perceber essas forças, pois são elas que podem direcionar a 

governança e o desenvolvimento local/regional. É muito importante que os territórios 

não eliminem as raízes regionais, mas as reforcem. Portanto, o conceito de território, 

pela sua natureza complexa e interdisciplinar, seu imbricamento com as condições 

ambientais locais, pode ser o conceito ou dimensão de reflexão sobre os desafios do 

desenvolvimento (RIBEIRO, 2007). 

 

2.2.4 Desenvolvimento Endógeno 
 

Existe vasta literatura que discute o fenômeno do desenvolvimento a partir de 

inúmeras abordagens, teorias e modelos, em diversas áreas do conhecimento e nas 

diferentes escalas territoriais: continental, nacional, regional ou local (BELLINGIER, 

2017). 

Para Neto et al. (2017), embora o desenvolvimento tenda a ser visto como um 

processo que chega a uma região sob a forma de investimentos públicos ou instalação 

de empresas privadas, modernizando, gerando emprego e renda, minimizando pobreza 
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entre outras estratégias que garantam qualidade de vida, ele - o desenvolvimento - não é 

uma dinâmica que a comunidade espera de forma passiva.  

 Neto et al. (2017) afirma que projetos de desenvolvimento comprovam, que a 

capacidade de auto-organização local, a participação cidadã e o sentimento de 

apropriação do processo pela comunidade são elementos vitais em sua consolidação. O 

desenvolvimento não é, meramente, um conjunto de projetos voltados ao crescimento 

econômico. É uma dinâmica cultural e política que transforma a vida social. Inúmeros 

municípios, regiões, comunidades, cidades – as diferentes subdivisões que compõem os 

territórios locais – se deram conta desta dimensão do desenvolvimento. Construíram 

espaços de mobilização democrática e produtiva, onde os atores sociais – 

administrações públicas, empresas, sindicatos, organizações da sociedade civil – se 

organizam para mobilizar. 

Em 1965, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 

2012) define o desenvolvimento como o “processo de ampliação das escolhas das 

pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que 

desejam ser”, focando-se na promoção do potencial das pessoas, aumento das suas 

possibilidades e usufruto da liberdade. Este programa é um órgão da Organização das 

Nações Unidas (ONU) ao qual compete, entre outras tarefas, compreender o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). 

Este indicador social estatístico é constituído por três parâmetros: uma vida 

longa e saudável (esperança de vida à nascença), educação (medida segundo a taxa de 

alfabetização de adultos e a taxa bruta combinada de alunos matriculados no ensino 

primário, secundário e superior) e um nível de vida digno (calculado pelo Produto 

Interno Bruto por habitante). 

Uma das abordagens que envolve a assimilação do debate sobre o 

desenvolvimento nos níveis subnacionais de governo é o chamado “Desenvolvimento 

Regional Endógeno”. Esta abordagem tem como elemento central a elevação do local 

ao espaço preferencial da inserção econômica em uma economia globalizada, 

substituindo a concorrência entre empresas e entre nações pela concorrência entre 

localidades (cidades ou como microrregiões). Paralelo a isto, o local é alçado a espaço 

preferencial de cidadania, articulação social e solidariedade (BRAGA, 2002). 

O “Desenvolvimento Endógeno” teoriza sobre as possibilidades de 

desenvolvimento a partir da utilização dos potenciais – econômicos, humanos, naturais 
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e culturais – internos a uma localidade, incorporando variáveis como a participação e a 

gestão local (BRAGA, 2002). 

Segundo Amaral Filho (2002), desenvolvimento endógeno pode ser entendido 

como um processo no qual o crescimento econômico induz a uma contínua ampliação 

da capacidade de geração e agregação de valor sobre a produção e também da 

capacidade de absorção da região na retenção do excedente econômico gerado na 

economia local e na atração de excedentes provenientes de outras regiões. Esse processo 

tem como resultado a ampliação do emprego, do produto e da renda do local. 

 Boiser (1988) afirma que essa estruturação de modelo de desenvolvimento é 

realizada por meio de um processo denominado organização social regional, e que tem 

como característica marcante a ampliação da base de decisões autônomas por parte dos 

atores locais. Cada um dos atores tem seu papel para contribuir com o desenvolvimento 

local (BUARQUE, 1999) e o desenvolvimento das localidades encontra resposta nas 

ações dos protagonistas locais.  

Bandeira (1999) argumenta sobre as linhas convergentes que destacam a 

importância da articulação de atores sociais nas ações voltadas para a promoção do 

desenvolvimento, seja em escala nacional, seja regional ou local. O primeiro argumento 

destaca a necessidade da consulta aos segmentos da comunidade diretamente afetados, 

quando da concepção, elaboração, implementação e avaliação de programas e projetos 

específicos, relacionados com o desenvolvimento, como meio para assegurar sua 

eficiência e sustentabilidade. O segundo, mais abrangente, registra a importância da 

vitalidade de uma sociedade civil atuante na vida pública para a boa governança e para 

o desenvolvimento participativo. Uma das conexões desse argumento é a implicação de 

que a participação da sociedade civil é importante para assegurar a transparência das 

ações e para permitir o combate eficiente à corrupção no setor público. A terceira linha 

de argumentação vincula a participação à acumulação de capital social - que é composto 

por um conjunto de fatores de natureza cultural que aumenta a propensão dos atores 

sociais para a colaboração e para empreender ações coletivas - constitui-se em 

importante fator explicativo das diferenças regionais quanto ao nível de 

desenvolvimento. A quarta estabelece conexões entre a operação de mecanismos 

participativos na formulação e implementação de políticas públicas e o fortalecimento 

da competitividade sistêmica de um país ou de uma região. A quinta — e última, 

segundo o mesmo autor, — ressalta o papel desempenhado pela participação no 

processo de formação e consolidação das identidades regionais, que facilitam a 



36 
 

construção de consensos básicos entre os atores sociais que são essenciais para o 

desenvolvimento. Essas vertentes, em grande parte sobrepostas, acabam por destacar 

dois aspectos da participação. Um deles é o seu caráter de elemento essencial da própria 

ideia de democracia. O outro é o seu importante papel instrumental, derivado da 

funcionalidade da participação para a articulação de atores sociais e para a viabilização 

de processos de capacitação e de aprendizado coletivo, relevantes para a promoção do 

desenvolvimento. 

Todo esse processo (que envolve os protagonistas locais) tem como 

característica a ampliação da base de decisões individuais dos atores locais; ampliação 

que coloca nas mãos deles o destino da economia local ou regional (AMARAL FILHO, 

2001). 

Boisier (2001) menciona polissemia em relação ao tema. Para o autor, existe 

uma proliferação de “desenvolvimentos”: desenvolvimento territorial, desenvolvimento 

regional, desenvolvimento local, desenvolvimento endógeno, desenvolvimento 

sustentável, desenvolvimento humano, desenvolvimento de “baixo para cima” (ou na 

sua contrapartida, de “centro para abaixo”), entre outros. Para ele, os adjetivos tornam-

se redundantes e tautológicos, uma vez que repetem ideias já inseridas no conceito de 

desenvolvimento. 

De acordo com Vásquez Barquero (2001) o desenvolvimento endógeno propõe-

se a atender às necessidades e demandas da população local através da participação 

ativa da comunidade envolvida. Mais do que obter ganhos em termos da posição 

ocupada pelo sistema produtivo local na divisão internacional ou nacional do trabalho, o 

objetivo é buscar o bem-estar econômico, social e cultural da comunidade local, em seu 

conjunto.  

Além de influenciar os aspectos produtivos (agrícolas, industriais e de serviços), 

essa estratégia de desenvolvimento procura também atuar sobre as dimensões sociais e 

culturais que afetam o bem-estar da sociedade.  

Nessa concepção, o desenvolvimento ocorre levando em consideração as 

potencialidades existentes na própria região na qual o desenvolvimento endógeno se 

caracteriza por atender as necessidades e as demandas da população local através da 

participação da comunidade envolvida (VÁZQUEZ BARQUERO, 2001).  

Nesse sentido, o desenvolvimento local aponta para a construção em um 

“determinado espaço”, através de formas alternativas para o desenvolvimento que 
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considerem destacadamente os atores e suas necessidades sociais, assim como os 

recursos daquele “espaço” (ALVES; VASCONCELOS, 2005).  

No entanto, a atribuição de um papel ativo à região e seus agentes e os avanços 

que representam as iniciativas que visam articular interesses e potencialidades locais em 

benefício de uma estratégia de desenvolvimento endógena e sustentável no tempo, 

todavia, parecem esbarrar no exagero de propostas que negligenciam questões de caráter 

estrutural e histórico e conferem pouca importância ao ambiente externo e às limitações 

que impõe, assumindo uma visão excessivamente simplificada e fragmentada da 

realidade. Nesses casos, as soluções consideradas mais eficientes para o estabelecimento 

de uma rota de desenvolvimento local consistem, paradoxalmente, em tentar replicar 

experiências exitosas identificadas em outros espaços, desconsiderando justamente as 

características e os condicionantes de cada situação específica (UDERMAN, 2008)  

Quanto a gênese, os estudos sobre desenvolvimento local se deram de forma 

mais eloquente no início dos anos 80, com maior abrangência nos anos 90, quando 

crescem as políticas de descentralização. Estas implicam em aumentar a autonomia de 

decisão, o controle sobre os recursos e as responsabilidades dos níveis subnacionais 

(VÁZQUEZ BARQUERO, 2001). 

Como proposta, a descentralização logra alguns objetivos nobres, como facilitar 

a democratização, a participação popular nos processos decisórios e o alcance da justiça 

social, podendo assumir uma feição progressista por ampliar e aprofundar a democracia 

(VITTE et al., 2006).  

No contexto da democracia, o desenvolvimento local serviu como instrumento 

demonstrador de que as instâncias subnacionais possuíam capacidade para promover o 

desenvolvimento em moldes alternativos aos grandes projetos desenvolvimentistas que 

caracterizaram o modelo centralizador implantado durante o regime militar (MARTINS; 

VAZ; CALDAS, 2010).  

O desenvolvimento local referenciado por Moura (1998) faz alusão 

principalmente a uma localidade (região, cidade ou bairro), em que os empreendedores 

locais agem de modo prático nos âmbitos público e/ou privado, visando potencializar a 

economia e as condições de vida das pessoas dessas localidades. Para Knoop (1996) as 

iniciativas locais financiadas pelas pequenas e médias empresas são as principais 

responsáveis pelo desenvolvimento local de longo prazo, e, destaca ainda o papel da 

governança pública local. 
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No Brasil, a Constituição de 1988, que considera o processo de 

redemocratização do país, a descentralização fiscal e o reconhecimento dos municípios 

como entes federativos, aliada ao aumento das desigualdades estruturais internas nas 

diversas porções do território nacional, fazem emergir novas formas de pensar e agir no 

campo das políticas atreladas ao desenvolvimento (KNOPP, 2008). Estas, antes 

caracterizadas pelo centralismo financeiro e com as decisões no plano federal, passam a 

ser mais descentralizadas e com foco nos planos regional e local.   

Vaz e Caldas (2006) caracterizam o momento, pós promulgação da Magna-

Carta, como a grande encruzilhada, uma vez que corresponde às primeiras gestões 

municipais nas quais os municípios tiveram sua capacidade tributária e fontes de 

financiamento ampliadas, além da expansão de suas atribuições e autonomia, diante do 

quadro federativo brasileiro. Nesse momento, segundo os autores, ocorreu a conquista 

de prefeituras importantes por setores de forte oposição à ditadura e isso significou a 

entrada de novos atores políticos nas instâncias decisórias locais, com fortes pressões 

para o atendimento de demandas sociais reprimidas. 

Nesse sentido, a participação dos municípios nas ações do Estado tornou-se mais 

visível. Entretanto, os municípios, apesar de seu novo papel e das novas receitas com as 

quais passaram a contar, não desenvolveram um projeto de inserção na federação que 

privilegiasse seu papel de articuladores e protagonistas do desenvolvimento local 

(MARTINS; VAZ; CALDAS, 2010). Ao contrário, as pressões por atendimento às 

demandas reprimidas de infraestrutura urbana básica, serviços públicos e políticas 

sociais consumiram a maior parte da energia dos governantes municipais e dos recursos 

disponíveis nos municípios.  

Os autores, destacam ainda, que os municípios se percebem gestores de crises 

sociais, executores de políticas sociais e de infraestrutura básica, havendo um 

significativo distanciando da dimensão de um projeto de desenvolvimento local efetivo.  

 O governo federal não atuava de modo a valorizar qualquer centralidade dos 

municípios no desenvolvimento local. Na verdade, nesse momento o desenvolvimento 

não era eixo na agenda governamental federal e estadual por conta da luta contra a 

inflação e os crescentes déficits fiscais nas contas nacionais (MARTINS; VAZ; 

CALDAS, 2010). 

Esse cenário impõe aos municípios tentativas locais de desenvolvimento. A 

saída imediata encontrada pelas administrações públicas locais foi a isenção fiscal e a 

intensificação de uma guerra fiscal entre municípios, que caracterizou o que Melo 
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(1996) nomeou de “hobbesianismo municipal” que se via alijada de recursos 

necessários para executar políticas públicas e não conseguia gerar empregos suficientes 

para a população local (MELO, 1996).  

Nesse contexto, as experiências de políticas públicas locais “inovadoras”, que 

floresceram a partir dos anos 1980, passam a compor um repertório a ser combinado e 

replicado por gestores públicos municipais, multiplicando-se intensamente (MARTINS; 

VAZ; CALDAS, 2008) e suscitando controvérsias, sendo difícil reunir consensos, tanto 

no Brasil quanto no debate internacional (VAZ; CALDAS, 2006).  

Ao se referir ao conceito de desenvolvimento local há uma dificuldade de se unir 

consensos em razão da profusão de visões nos meios acadêmicos e intelectuais 

(DORSA, 2019). 

Em resumo, o desenvolvimento local combina conceitos que remetem ao espaço 

geográfico e suas funções e concentrações produtivas; distritos industriais, 

competitividade territorial; participação social e capital social. E, a concepção burguesa 

de desenvolvimento local estabelece seu foco na delimitação do território como espaço 

geográfico construído socialmente, em torno do qual as forças sociais exercem o esforço 

político de buscar consensos em torno de objetivos e estratégias, visando um 

desenvolvimento regional “harmônico” ainda que competitivo (DOWBOR; 

POCHMANN, 2010).  A competição fundamental não é a que se daria entre empresas 

do mesmo território, mas sim entre redes territoriais diferentes. Segundo essa corrente, o 

território não é, nem de longe, uma realidade natural, dada de antemão, e sim o 

resultado particular da capacidade de articulação de atores locais em torno de um 

projeto (DOWBOR; POCHMANN, 2010). 

Para impulsionar esse processo de desenvolvimento endógeno, o sistema 

produtivo regional precisa reestruturar progressivamente suas atividades econômicas, 

sejam elas a agricultura, a indústria ou atividades comerciais melhorando a capacidade 

de competir no mercado local e globalizado. Para tanto, é necessário investir em 

estratégias que venham a valorizar os potenciais locais de desenvolvimento, na tentativa 

de inseri-lo num contexto globalizado (SARRETA,2004). 

 Na promoção do desenvolvimento de uma região ou cidade, há necessidade de 

investimentos no sentido de tornar este local mais atrativo, e que este consiga atender às 

necessidades e demandas de empresas e cidadãos locais. 

Esses investimentos referem-se à melhoria da infraestrutura disponível, ao 

incentivo, criação e expansão de novas empresas, às inovações e à difusão do 
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conhecimento, a melhoria da capacidade organizacional de empresas e atores locais 

(SARRETA, 2004) 

A eficácia ou não da política de desenvolvimento endógeno se dará pela forma 

as quais, os governos locais definem e aplicam a política de desenvolvimento e 

intervêm nos processos de reestruturação produtiva (SARRETA, 2004).  

As políticas de desenvolvimento endógeno devem apostar nas potencialidades 

existentes no território e isto tende a ser desafiador, uma vez que o enfrentamento dos 

dilemas colocados pela reestruturação produtiva gera crescimento do desemprego e 

mudanças estruturais. Nesse sentido, são as políticas que vão criar as condições e os 

devidos suportes para o enfrentamento. 

 Assim, os gestores públicos locais, diante do mundo globalizado, vão organizar 

a melhoria da capacidade produtiva, empresarial e de gestão com ênfase na autonomia 

local, adotando estratégias que visem ajustes amplos, macros organizacionais, 

tecnológicos, mas que também contemplem autonomia e flexibilidade da gestão local. 

 

2.3 Incentivos Fiscais  

 

2.3.1 Incentivos e Benefícios Fiscais: apontamentos de aproximação para uma 

definição 

 

No que se refere ao conceito de incentivos e benefícios fiscais, observa-se na 

literatura que as duas expressões estão quase sempre atreladas. Nesse contexto também 

são utilizadas outras nomenclaturas: "desonerações", "exoneração tributária", "renúncia 

fiscal", "desgravações fiscais", "favores fiscais", "privilégios fiscais" e "alívios fiscais” 

(FERREIRA, 2018).  

A partir da Constituição Federal, 1988, observa-se que o texto constitucional não 

estabelece uma definição do conceito de isenções, benefícios fiscais e incentivos 

fiscais. O que se verifica é que a Constituição não tratou dos incentivos fiscais de forma 

sistematizada. São observadas, ao longo do Texto Magno, diversas passagens em que a 

aplicação dos termos relacionados aos incentivos fiscais é feita de forma indiscriminada.  

Fala-se em “incentivos”, “benefícios”, anistias, remissões, crédito presumido, 

redução de base de cálculo, etc. Verifica-se, inclusive, o conectivo ou para separar 

incentivos de benefícios fiscais, demonstrando a ausência de qualquer rigor na 
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conceituação dos incentivos fiscais e, consequentemente, a possibilidade de 

interpretação desses termos como constitutivos de categorias diversas (PIVA, 2014).  

A exemplo da Constituição Federal, a legislação infraconstitucional se utiliza 

das expressões “incentivo fiscal” e “benefício fiscal” de forma conjunta. Nesse sentido, 

infere-se que tanto a Constituição Federal quanto outras legislações não fornecem 

elementos claros aptos a diferenciar benefícios, incentivos e isenções (FERREIRA, 

2018).  

A expressão “benefícios fiscais” seria sinônima de “incentivos fiscais”. Schubert 

de Farias Machado (apud Ferreira, 2018) defende que ambos são instrumentos de 

intervenção do Estado na economia, os quais podem estimular ou desestimular 

comportamentos e interesses socioeconômicos. No que tange às isenções, o termo 

também é considerado um sinônimo de incentivo fiscal, quando a isenção é utilizada 

como instrumento de intervenção na economia, de modo a estimular determinada 

conduta socioeconômica.   

Silvia Helena Gomes Piva (2014) sinaliza que o Supremo Tribunal Federal 

emprega os termos benefício e incentivo, grosso modo, como figuras afins:  

Ementa: constitucional. Tributário. Imposto sobre operação de circulação de 

mercadorias e serviços. ICMS. Benefícios fiscais. Necessidade de amparo em 

convênio interestadual. Art. 155, XII, G, Da Constituição.  

 

Nos termos da orientação consolidada por esta Corte, a concessão de 

benefícios fiscais do ICMS depende de prévia aprovação em convênio 

interestadual, como forma de evitar o que se convencionou chamar de 

guerra fiscal. Interpretação do art. 155, XII, g da Constituição. São 

inconstitucionais os arts. 6º, no que se refere a “benefícios fiscais” e 

“financeiros-fiscais”, 7º e 8º da Lei Complementar estadual 93/2001, por 

permitirem a concessão de incentivos e benefícios atrelados ao ICMS sem 

amparo em convênio interestadual. Ação direta de inconstitucionalidade 

julgada parcialmente procedente. (ADI 3794, Relator(a): Min. JOAQUIM 

BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 01/06/2011, DJe-146 DIVULG 29-

07-2011 PUBLIC 01-08-2011 EMENT VOL-02556-01 PP-00014). 

 

No presente trabalho, não são estabelecidas distinções semânticas rígidas entre 

ambas as expressões. Entretanto, embora não haja uma razão técnica em especial para 

isso, optou-se por empreender o termo incentivos ressaltando-o como instrumento de 

políticas fiscais e o termo benefícios sugerindo um conteúdo mais genérico e abrangente 
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extrapolando seu caráter tributário. Posto isso, a exemplificar, terrenos e doações seriam 

benefícios e a redução do ICMS, por exemplo, seria um incentivo fiscal.  

Considerando que a centralidade desta dissertação está no desenvolvimento local 

e não nas questões que envolvem a etimologia e semântica da palavra, o uso da 

expressão benefícios e incentivos, ao longo do texto, é utilizado correspondendo aos 

instrumentos de intervenção do Estado na economia de modo a estimular determinado 

comportamento ou atividade econômica, promovendo o desenvolvimento de 

determinado setor ou região. 

 

2.3.2 Trajetória e Experiências 

 

Comum no Brasil desde os anos de 1950, os incentivos fiscais surgem sob o 

contexto do desenvolvimento regional do Nordeste (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 

NACIONAL, 2011). 

Foi na criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - 

SUDENE - que ocorreram a materialização dos primeiros instrumentos de política para 

o desenvolvimento, na forma de incentivos. Segundo Oliveira (2011), a criação da 

SUDENE e dos mecanismos para o desenvolvimento são resultados da percepção de 

que, mesmo com o processo de industrialização iniciados em 1930 no país, cresciam as 

diferenças econômicas entre o Nordeste e o Centro Sul do Brasil.  

De acordo com o Ministério da Integração Nacional (2011), no governo do 

Presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961) foi criado o Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste, GTDN, sob a coordenação do economista Celso Furtado 

que passou a pensar o Nordeste e o planejamento no Brasil. Tal estudo analisou os 

problemas regionais naquele período e por meio da Lei nº 4.239 de junho de 1963 

surgiram as primeiras formas legais de incentivos para as empresas que pretendessem se 

instalar ou manterem-se instaladas naquela região (Nordeste).  

Na década de 70, outras legislações foram publicadas e os incentivos fiscais, 

concedidos inicialmente apenas ao nordeste, foram, gradativamente, estendidos para 

outras regiões do país. A Zona Franca de Manaus, por exemplo, passa a receber a 

concessão de incentivos fiscais (FERREIRA; BOTELHO, 2014), tornando-se, uma área 

de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, 

estabelecida com a finalidade de criar, no interior da Amazônia, um centro industrial, 
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comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitissem seu 

desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância em que se encontrava 

dos centros consumidores de seus produtos (BRASIL, 1967). 

Na Década de 60, o governo militar implanta um conjunto de reformas 

imbricadas no processo de substituições das importações e passa a oferecer vantagens 

maiores às multinacionais e garantias econômicas e políticas. Além dos incentivos 

fiscais direcionados ao desenvolvimento regional e setorial interno e às exportações, 

foram instituídos incentivos fiscais para beneficiar a importação de bens de capital, que 

visassem o desenvolvimento do complexo industrial brasileiro e permitissem a 

progressiva substituição de importações (MACIEL, 2010). 

A lógica de estimular o setor privado para o desenvolvimento de regiões 

economicamente desassistidas prosseguiu na década de 1970 (NASCIMENTO, 2013) 

com a criação de fundos de investimento regionais e às agências de desenvolvimento 

regional ou setorial caberiam definir prioridades, analisar e aprovar projetos para 

aplicação dos incentivos fiscais, acompanhar e fiscalizar a sua execução, bem como 

autorizar a liberação, pelos bancos operadores, dos recursos atribuídos aos projetos 

(NASCIMENTO, 2013). Os Fundos de Investimentos Regionais e os incentivos fiscais 

foram, nesta década, os principais indutores de financiamento da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional e visavam a modernização e diversificação dos 

empreendimentos privados localizados nas áreas de atuação das Superintendências de 

Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 

NACIONAL, 2012) 

Até o final de 1970, o Brasil viveu seu primeiro surto de investimento direto 

estrangeiro, em que o capital estrangeiro se destacava como ator relevante no processo 

de industrialização e desenvolvimento (ZUCOLOTO, 2012). Foi nesta década que 

grande parte dos investimentos foram executados ou, pelo menos, direcionados pelo 

governo central (SUZIGAN; FURTADO, 2006). 

Observa-se, então, que de 1950, fase embrionária dos incentivos fiscais, até 

1970, houve certo padrão na forma como o governo conduziu suas políticas de 

desenvolvimento via incentivos fiscais: Governo Central regendo e promovendo 

políticas as quais tinham como principais objetivos a centralização das receitas, a 

promoção de uma melhor distribuição equitativa da renda inter-regional e a mitigação 

de conflitos fiscais entre os estados (FERNANDES; WANDERLEY, 2000). 
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Entretanto, após o milagre econômico vivenciado no governo militar até a 

década de 70, seguido pela crise da década de 80, evidenciou-se uma carência na 

elaboração e na implementação de políticas de desenvolvimento regional de autoria da 

União. Segundo Varsano (1996), ao encerrar-se a fase do "milagre brasileiro", o sistema 

tributário já começava a sinalizar os primeiros sinais de exaustão. A proliferação dos 

incentivos fiscais havia enfraquecido a sua capacidade de arrecadar e, a partir de 1975, o 

sistema praticamente deixou de ser utilizado como instrumento para novas políticas. 

Essa ausência de atuação do poder central fez emergir mecanismos estratégicos 

adotados pelos estados da federação em prol da atração de indústrias e investimentos, 

ampliando sua competitividade nacional e internacional. Essas ações estatais ganharam 

forma como instrumento de políticas econômicas de caráter fiscal, responsáveis, na 

maioria dos casos, pela manutenção e pelo aumento das taxas de crescimento de 

diversas regiões brasileiras (LIMA; LIMA, 2010). 

Nesse sentido, a partir da redemocratização, na década de 1980, a Constituição 

Federal de 1988 trouxe consigo a descentralização de poder e com ela a 

descentralização tributária. Os entes federados: União, os Estados, Distrito Federal e 

Municípios passaram a ter a ferramenta dos incentivos fiscais como políticas que 

poderiam ser utilizados como um diferencial na determinação de investimentos 

localizados (HENRIQUE; RICCI, 2011). Ou seja, a República Federativa do Brasil, 

1988, passou aos entes federados (Estados e Municípios) a possibilidade de determinar 

seu futuro e suas políticas regionais e locais. 

Cabe registrar que a promulgação da Constituição permitiu a instalação de uma 

nova ordem e com ela um novo Sistema tributário, o qual manteve a competência 

tributária da União e ampliou a competência tributária dos estados, distrito federal e 

municípios (VALENTIM, 2014). 

A ampliação do grau de autonomia fiscal dos estados e municípios resultou de 

diversas alterações na tributação até então vigente: atribuiu-se competência a cada um 

dos estados para fixar autonomamente as alíquotas do seu principal imposto, o ICMS, 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (VARSANO, 

1996). 

Na prática, a progressiva retirada do governo federal das ações discricionárias 

não levou à 'saudável hegemonia do mercado', como muitos esperavam, mas criou um 
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vazio de políticas rapidamente preenchido pela ação dos grupos regionais 

(CAVALCANTI; PRADO, 2000). 

É este o contexto da chamada Guerra Fiscal: grupos regionais mais ricos, com 

condições de oferecer maiores benefícios para a atração de empresas, se apoderaram dos 

incentivos fiscais como um diferencial competitivo e os mais pobres, que dependem do 

valor da arrecadação e por isso não podem abrir mão desse valor, tiveram prejuízo, 

tendo em vista que algumas empresas procuraram melhores possibilidades de 

investimentos em outros estados, não pela vantagem competitiva, mas pelos benefícios 

oferecidos (HENRIQUE; RICCI, 2011). 

O cenário, em resumo, é de maior liberdade fiscal que propicia o 

desenvolvimento e o acirramento da Guerra Fiscal que segundo Varsano (1997) é um 

termo pejorativo encontrado na literatura para definir a competição tributária. 

Para Diniz (2000) "Nessa guerra, ganham os estados mais desenvolvidos, com 

melhores condições locacionais e maior cacife financeiro e político o que seguramente 

agrava as desigualdades regionais"  

Por "guerra fiscal" entende-se a disputa entre as Unidades Federativas para atrair 

à sua esfera de domínio investimentos e/ou receita tributária oriundos de outros Estados. 

Esta prática se dá com a concessão de benefícios fiscais, financeiros e de infraestrutura 

às empresas interessadas em investir ou transferir seus investimentos para o Estado que 

concede o benefício. A guerra é chamada de fiscal por estar centrada no jogo com a 

receita e a arrecadação futura de tributos, geralmente o ICMS (ARBIX, 2001 apud 

NASCIMENTO, 2008).  

A disputa por estes investimentos entre os Estados brasileiros a partir de 

políticas pró- ativas principalmente dos Estados e em menor parte dos municípios 

degenerou para uma disputa predatória envolvendo Estados e municípios com 

consequências que podem ser deletérias para o setor público em geral. Além do fato que 

a disputa por estes investimentos pode neutralizar os efeitos benéficos destes 

investimentos no longo prazo (ARBIX; POSE, 1999). 

No Brasil, Cavalcanti e Prado (2000) destacam três importantes dimensões de 

análise para a Guerra Fiscal: A primeira está no contexto da Federação: os estados e 

municípios se utilizam de impostos como mecanismos de concessão de incentivos e 

aproveitam a pseudo regulação do governo central.  
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A primeira, mais evidente e talvez principal, é a da disputa no contexto 

federativo. O argumento é que a Guerra Fiscal tem como condição básica de 

viabilidade a conjugação de um determinado arranjo legal da tributação do 

IVA (Imposto sobre Valor Adicionado) e a progressiva fragilização da 

capacidade de regulação (tomada num sentido amplo) das relações 

federativas por parte do governo central. Os desenvolvimentos ocorridos 

neste âmbito foram de molde a criar as condições para que um fato novo e 

relevante, a forte retomada do investimento privado interno e externo nos 

anos 90, operasse como deflagrador da ampliação e aprofundamento da 

“guerra fiscal” (PRADO, 1999). 

 

A segunda dimensão é a guerra fiscal como política de desenvolvimento 

industrial regional. Trata-se da aproximação que ocorre entre os governos e os agentes 

privados na escolha dos espaços onde serão alocados os investimentos. De acordo com 

os autores essa segunda dimensão é integralmente controlada pelas empresas privadas. 

 

A segunda dimensão seria dada pela guerra fiscal como uma forma peculiar 

de políticas de desenvolvimento industrial regional, e envolve, portanto, 

outro plano de interação, aquele entre governos e o processo privado de 

alocação espacial do investimento. É neste âmbito que devemos discutir as 

características e os limites da guerra fiscal como instrumento de política 

regional” (PRADO, 1999). 

 

 E a terceira, compõe os instrumentos utilizados na guerra fiscal, sua influência e 

utilidade, ou seja, como os incentivos funcionam, configurando assim quais são os 

benefícios que as empresas e estados recebem efetivamente.  

 

A terceira dimensão é dada pelas consequências fiscais dos subsídios 

utilizados na guerra fiscal, o que para a importante questão dos possíveis 

impactos negativos dos incentivos sobre as finanças estaduais. Nessa 

dimensão, propomos uma tipologia dos instrumentos utilizados na guerra 

fiscal, analisamos suas características e sustentamos a tese de que, embora a 

guerra fiscal implique “necessariamente” um impacto negativo para o país 

como um todo, não é absolutamente evidente que os estados que a praticam 

percam “individualmente”, no médio e longo prazo, caso os projetos 

subsidiados sejam bem-sucedidos. Na realidade, dependendo da evolução dos 

projetos envolvidos, o governo estadual pode se encontrar numa posição 

relativa melhor do que se eles não tivessem existido, ainda que o custo fiscal 

para o país como um todo seja alto (PRADO, 1999). 

 

Nas palavras dos autores: 

A guerra fiscal é gerada, então, pela incapacidade de regular conflitos entre 

interesses políticos e econômicos regionais, a partir de um quadro político-

institucional de caráter insuficiente ou inoperante no que diz respeito à 

regulação de conflitos federativos. Emergem, então, efeitos 

macroeconômicos e sociais perversos, sendo eles, o uso de benefícios e 

incentivos fiscais com a finalidade de induzir a alocação de investimentos 

nos territórios locais (CAVALCANTI; PRADO, 2000).  
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Do lado oposto, os que advogam a favor dos incentivos e, consequentemente, da 

disputa entre os Estados da Federação, consideram positiva a cadeia produtiva que se 

desenvolve a partir da instalação de uma nova indústria, a geração de empregos e renda 

para a região e todo o contexto gerador de riqueza para a sociedade na qual a empresa 

está inserida.  

Bordin (2003) analisa positivamente a atração de empresas, por meio dos 

incentivos fiscais. Seus estudos observam o desenvolvimento no Rio Grande do Sul, 

São Paulo e Minas destacando o impacto positivo da guerra fiscal na economia.  

No entanto, apesar de toda a riqueza gerada para sociedade, o Governo, ao 

conceder o incentivo fiscal, não possui conhecimento pleno do negócio empreendido. 

Por não ter parâmetros para mensurar a dimensão do acordo, concede-os sem a 

observância do equilíbrio necessário nas suas cláusulas que potencializaria a satisfação 

mútua (LIMA; MACHADO, 2018). 

No que se refere às experiências regionais Dulci (2002) examina algumas áreas 

mais significativas de forma a ilustrar a diversidade de setores e de protagonistas da 

guerra fiscal no Brasil: a indústria automotiva; a indústria de alta tecnologia; 

agroindústria. 

Foi no setor automobilístico que o manejo de instrumentos fiscais e financeiros 

pelos estados adquiriu maior visibilidade, numa escalada bastante expressiva. As 

indústrias automotivas foram beneficiadas pela guerra fiscal, uma vez que os Estados 

brasileiros concederam às montadoras uma série de vantagens (LOPES, 2006). Na 

realidade, o setor automotivo brasileiro, independentemente do acirramento ou não da 

guerra fiscal, tem sido um cliente permanente de políticas públicas de incentivos e 

desenvolvimento (SCHAPIRO, 2017). Dentre os estímulos que as grandes empresas 

recebem para alocar seus novos investimentos, destacam-se os incentivos fiscais, 

diferimento de impostos, crédito fácil e farto, obras de infraestrutura e doações 

governamentais que, praticamente, a todo tempo, financiam suas novas fábricas 

(ARBIX, 2000).  

A maior notoriedade da guerra fiscal no setor automotivo pode ser explicada 

pelo grande volume de investimentos realizados e pela elevada concentração de 

incentivos fiscais e extrafiscais oferecidos pelos governos estaduais às montadoras 

(ALVES, 2001). A indústria automotiva, além de constituir-se em um dos principais 

difusores de tecnologia e de inovações organizacionais e gestão da produção, possui 
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papel relevante na estratégia de desenvolvimento de qualquer país ou região (ALVES, 

2001). 

Alguns Estados concederam uma série de vantagens, que acabaram financiando 

o custo de estabelecimento das novas plantas e até em alguns casos dividiram-se o risco 

do investimento com as montadoras. Arbix e Pose (1999), citam os Estados do Paraná e 

do Rio Grande do Sul nos quais os programas de incentivos fiscais às montadoras são 

justificados pela perspectiva de que a presença de montadoras para estes Estados traria 

dinamismo sobre a economia da região. Segundo os autores há uma super expectativa 

de que a atração de empresas geraria novos investimentos e a criação de milhares de 

empregos diretos e indiretos.  

A maior parte dos setores produtivos receberam os benefícios públicos 

assegurados pela guerra fiscal, mas o caso automotivo merece destaque pelo peso dos 

investimentos que alguns estados fizeram (NASCIMENTO, 2008).  

Houve uma entrada gigantesca de multinacionais produtoras de veículos 

automotores e também um processo de realocação das que já produziam no Brasil na 

década de 90: Volkswagem, Ford, General Motors, Fiat, Mercedes-Bens, Renault, 

Detrit Corporation, Chrystaler (em parceria com a BMW), Ásia Motors, Honda, 

Mitsubishi, Troller, Subaru, Speed Cross, Hyundai, Peugeot, Toyota e outras 

(SANTOS; SILVEIRA, 2002).   

Segundo Arbix (1999), não houve exceção. Todas as montadoras tiveram 

benefícios, sobretudo os incentivos fiscais, para alocar seus novos investimentos.  

Cabe registrar que os investimentos da indústria automotiva estão 

intrinsecamente ligados ao crescimento econômico, desenvolvimento do capitalismo e 

às formas da organização do trabalho como, por exemplo, o fordismo, o Toyotismo e 

acumulação flexível. As empresas deste setor investem constantemente em pesquisa e 

desenvolvimento na busca por produtos cada vez mais sofisticados, com novo design, 

maior nível tecnológico, maior durabilidade, e também na busca por combustíveis 

alternativos. Além disso, as empresas montadoras de automóveis apresentam grande 

necessidade de se articular com outras empresas, estabelecendo-se em forma de redes 

(VERÍSSIMO; ARAUJO, 2015)  

Nestes termos, esses autores consideram que as empresas do setor 

automobilístico exercem efeitos multiplicadores sobre vários outros setores da 

economia, e são importantes como elementos geradores de emprego e renda, direta ou 

indiretamente. Daí a importância de se estimular o crescimento e o desenvolvimento 
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deste setor, a fim de se sustentar a manutenção e a expansão da atividade econômica 

como um todo.  

A indústria automobilística é um setor-chave para as principais economias do 

mundo, sendo responsável pela geração de empregos diretos e indiretos e devido a sua 

importância, tal indústria ganha destaque há anos na construção de políticas públicas, 

principalmente no Brasil (VERÍSSMO; ARAUJO, 2015).  

No que se refere às políticas públicas, Lopes (2006) resgata o papel dos 

governos e seus respectivos momentos político-econômicos: O primeiro grande fluxo de 

investimentos para o Brasil ocorreu entre a segunda metade da década de 50 e o início 

da década de 60 e o segundo grande fluxo ocorreu na segunda metade da década de 90, 

após a implementação por parte do governo federal do Novo Regime Automotivo 

Brasileiro, sendo este um elemento importante para a vinda das montadoras estrangeiras 

para o Brasil ao longo dos anos 1990 (DULCI, 2015).  

No período de implantação da indústria automobilística no Brasil, Lopes (2006) 

refere que o governo federal teve um papel central, pois a implantação deste setor era 

peça fundamental dentro da estratégia de desenvolvimento industrial efetivada com a 

elaboração e execução do Plano de Metas. Desta forma, o governo federal concedeu 

uma série de incentivos para que as montadoras produzissem automóveis no Brasil. 

Entretanto, o Estado negociou uma série de contrapartidas com as montadoras como os 

prazos, conformação da indústria, índice de nacionalização de veículos, formação da 

mão de obra e localização das plantas industriais. Estes compromissos deveriam ser 

assumidos pelas montadoras, para que pudessem usufruir os incentivos concedidos pelo 

Estado.  

Ainda de acordo como Lopes (2006) é fundamental enfatizar o aspecto de que a 

implantação da indústria automobilística tinha dentro do plano de metas, importante 

papel estratégico. Pois, era a partir deste setor que o governo esperava consolidar no 

Brasil uma completa base industrial. 

No que se refere à segunda metade da década de 90, o autor enuncia que o 

governo federal teve papel ambíguo, pois em um contexto ideológico em que políticas 

setoriais e discricionárias são vistas de forma negativa, o governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso caracterizou-se por adotar esta postura desfavorável a 

qualquer política industrial ativa com o objetivo de atender setores industriais 

específicos. Todavia, em virtude de problemas de ordem econômica, o governo federal 

foi obrigado a implementar uma política setorial para a indústria automobilística. As 
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montadoras, aproveitando-se da omissão do governo federal e da ausência de 

capacidade de Estados e municípios em elaborar e implementar políticas consistentes de 

desenvolvimento procuraram obter o máximo de vantagens possíveis da guerra fiscal, 

pois Estados e municípios não tiveram nenhum poder de barganha com relação às 

negociações com as montadoras, sendo submetidos a uma série de exigências (LOPES, 

2006). 

Quanto à Industria de Alta Tecnologia, sendo esta, outra área examinada por 

DULCI (2002), trata-se de um setor associado ao crescimento e desenvolvimento 

econômico com capacidade de gerar tecnologia e incorporar inovações essenciais na 

promoção do desenvolvimento econômico e social. 

Diversos países têm estabelecido políticas de apoio à inovação tecnológica, 

dentre as quais, com a utilização dos incentivos fiscais (ZUCOLOTO, 2010). 

Os estímulos à inovação na forma de incentivos fiscais se tornaram uma 

tendência, inclusive internacional.  Ainda que não sejam perfeitos, estes incentivos 

apresentam algumas vantagens que os tornam atraentes para os formuladores de 

política. No Brasil, a modalidade de incentivo para a indústria de tecnologia foi 

introduzida pela Lei nº 8.661/93, que instituiu o Programa de Desenvolvimento 

Tecnológico da Indústria e o Programa de Desenvolvimento Tecnológico da Agricultura 

(ARAÚJO, 2012).  

Em 2004 e 2005, o Brasil reformula seu aparato institucional para a indústria de 

alta tecnologia publicando a Lei de Inovação (2004) e a Lei do Bem (2005). A proposta 

era de reduzir barreiras institucionais à inovação e incrementar os incentivos à 

cooperação entre universidades e empresas, de forma a facilitar o acesso aos incentivos 

fiscais à inovação (ARAÚJO, 2012). 

Sobre a Lei do Bem (Lei no 11.196/05), as propostas eram do uso dos incentivos 

fiscais de forma mais simples e direta. Consequentemente, um quantitativo maior de 

firmas começou a usá-los, especialmente devido à eliminação da necessidade de 

autorização prévia (ZUCOLOTO, 2010) 

Contudo, se, por um lado, estas leis são vistas como um aspecto positivo, por 

outro, o instrumento pode ser criticado por não direcionar os investimentos públicos 

para inovações em áreas definidas como prioritárias pelo governo (FELIPE, 2007). 

Após uma breve exposição sobre dois, dos três setores protagonistas da guerra 

fiscal - a indústria automotiva e a de alta tecnologia - a agroindústria também ilustra as 

experiências regionais constitutivas da guerra fiscal.   
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De acordo com Dulci (2002) a agroindústria seria uma frente menos famosa da 

guerra fiscal. Nesse terreno o número de estados em competição é bem maior do que 

nos setores industriais. Em regra, o alvo são empresas já instaladas, às vezes bastante 

tradicionais, que se dispõem a transferir sua produção para outros estados, atraídas pela 

perspectiva de carga tributária reduzida ou nula.  

Uma exemplificação que o autor apresenta seria a Itambé (Cooperativa Central 

dos Produtores Rurais de Minas Gerais), grande empresa do ramo de laticínios que em 

meados de 2000 anunciou que estudava a transferência de sua produção de Minas 

Gerais para Goiás, onde mantinha duas fábricas. Alegava que o governo de Minas 

cobrava 7% de ICMS sobre o leite longa-vida, ao passo que o estado de Goiás oferecia 

isenção de 80% para o mesmo produto. Estava claro que era um mecanismo de pressão 

ou blefe, pois a transferência não era praticável. O que a empresa reivindicava era um 

tratamento fiscal idêntico ao de Goiás.  

O mesmo autor ainda analisa a Parmalat que desativou parte de sua fábrica no 

sul de Minas e transferiu-a para São Paulo, justificando a decisão por motivos fiscais: o 

ICMS cobrado em Minas para os seus produtos era de 12%, enquanto o de São Paulo 

era de 7%. 

Nos setores de carne e couros, as consequências da guerra fiscal foram mais 

drásticas para Minas. Os estados de São Paulo, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, 

Espírito Santo e Ceará reduziram ou eliminaram, as alíquotas do ICMS para esses 

setores, fortalecendo a competitividade de suas empresas e atraindo indústrias mineiras 

(WATSON, 2016). 

Na mesma época, ano 2000, vários frigoríficos mineiros, insatisfeitos com a 

política tributária estadual para o setor, ameaçaram transferir-se para outros estados. 

Sob forte pressão, o governo estadual anunciou a redução da alíquota do ICMS sobre o 

abate e a industrialização da carne em Minas, de 2% e 3% respectivamente, para 0,1% 

em ambos os casos (DULCI, 2002).  

Ainda em Dulci (2002) o autor conclui que cada movimento nessa espécie de 

jogo de xadrez que é a guerra fiscal provoca efeitos imprevistos em alguma parte do 

sistema e ressalta o relativo êxito obtido pela Bahia e pelo Ceará em atrair 

empreendimentos no ramo de calçados. Parte da indústria de calçados do Rio Grande do 

Sul foi transferida para esses dois estados na década de 90. As vantagens auferidas 

foram extraordinárias: isenção quase total do ICMS, incentivos fiscais federais, oferta 

de infraestrutura e construção da fábrica, sem contar com o baixo custo dos salários e a 
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frágil organização sindical dos trabalhadores locais. São experiências de 

industrialização que retratam notavelmente a heterogeneidade do Brasil, afinal a razão 

mais profunda da guerra fiscal. 

 

2.3.3 Concessão de Incentivos Fiscais como Instrumento da Política de 

Desenvolvimento: o destaque para o ICMS 

 

No campo fiscal, o estímulo ou desestímulo ao desenvolvimento, adotado pelos 

governos, ocorre por meio da concessão dos chamados incentivos ou benefícios fiscais. 

Quer dizer, por meio do aumento ou redução das alíquotas dos tributos (BASTOS, 

2018).  

 O texto constitucional fez referência a eles, entretanto, como dito anteriormente, 

não aprofundou sua abordagem. Por meio deles os entes federados, no exercício do 

poder de tributar, flexibilizaram suas obrigações tributárias (OLIVEIRA, 2015). 

SILVA (2009) comenta que os incentivos fiscais sugerem a defesa e promoção 

da dignidade da pessoa humana, a promoção dos valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa e com isso está voltado para garantir o desenvolvimento nacional, mitigando 

as desigualdades sociais e regionais e, a erradicação da pobreza. Portanto, podem ser 

compreendidos como normas que se valem para a promoção do desenvolvimento 

econômico e social (MILAGRES, 2017).  

O próprio artigo constitucional admite a concessão dos incentivos para 

promoção de desenvolvimento. 

Art. 151. É vedado à União: I -  instituir tributo que não seja uniforme 

em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência 

em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município, em 

detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais 

destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-

econômico entre as diferentes regiões do País (BRASIL, 1988). 

Embora os incentivos correspondam a uma concessão fiscal das autoridades 

públicas (federais, estaduais e municipais), tal política tem a proposta de auxiliar no 

processo de distribuição das atividades produtivas no país, quando combinada a outras 

medidas de desenvolvimento regional, uma vez que ela pode estimular investimentos 

em regiões com menor dinamismo econômico (LIMA; LIMA, 2010). 

As medidas fiscais mais expressivas adotadas para o desenvolvimento, sempre 

estiveram relacionadas às transações interestaduais que envolvem o ICMS.  Este é um 
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desconto na alíquota interestadual concedido pelo estado de origem. Trata-se de um 

imposto cobrado na comercialização de mercadorias e prestações de serviço, pelos 

Estados e Distrito Federal.  

O ICMS é por determinação constitucional um imposto não cumulativo, ou seja, 

compensa-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou 

prestação de serviços. Este sistema é conhecido como “débito x crédito”, onde abate-se 

do montante devido pelo contribuinte o valor pago por este em etapas anteriores, em 

suas compras de bens ou serviços já tributados pelo imposto (REZENDE, 2010) 

 As alíquotas incidentes sobre o ICMS variam de Estado para Estado. No 

Sudeste, por exemplo, a alíquota base é 18%. Já no Nordeste, uma região mais pobre, a 

alíquota é menor. O fato de o ICMS ser um tributo de competência estadual implica em 

que cada Estado tenha a sua legislação própria relativa ao tributo. A questão é que as 

mercadorias circulam não apenas dentro de um único Estado, sendo que, muitas vezes, 

os Estados de origem e de destino possuem alíquotas e obrigações acessórias diferentes. 

Essa é uma das principais razões do alto grau de complexidade operacional desse tributo 

(REZENDE, 2010). 

Para que os incentivos fiscais sejam concedidos, é necessário que haja a 

celebração de um convênio entre os estados e o DF, sob o crivo do CONFAZ e os 

convênios, em geral, não são submetidos à análise do CONFAZ.  

Em razão da lei e das desigualdades que marcam o território brasileiro, os 

estados acabam por violar os ditames legais e, por fim, concedem, unilateralmente, 

benefícios fiscais com o objetivo de atrair investimentos para sua região. Essa disputa 

regional entre as unidades federativas, com vistas a fomentar a arrecadação de receitas 

com tributos de sua competência, materializa-se por meio da concessão de benefícios 

fiscais em desacordo com a lei (OLIVEIRA, 2015).  

Nesse sentido, em agosto de 2017, houve a edição de uma nova lei que 

convalida os incentivos fiscais relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) concedidos pelos estados às empresas e indústrias. Com o objetivo de 

mitigar a guerra fiscal entre as unidades da federação, o texto desta lei organiza as 

regras para concessão desses incentivos.  Para não perder a eficácia, os incentivos 

fiscais irregulares que já estão em vigor deverão ser validados pelo Confaz e todas as 

informações relativas aos incentivos fiscais deverão ficar disponíveis para consulta 

pública no Portal Nacional da Transparência Tributária. 
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Os estados que concederem incentivos fiscais em desacordo com as regras 

estabelecidas na nova lei ficarão sujeitos a sanções como a interrupção de transferências 

voluntárias de outros entes da federação e a proibição de contratar operações de crédito. 

Essas punições serão aplicadas caso o governo de outro estado apresente uma denúncia 

que seja aceita pelo Ministério da Fazenda (AGÊNCIA SENADO, 2018) 

Esta lei de convalidação é a Lei Complementar número 160 de 2017 que teve 

como objetivo trazer regramento próprio a ser observado pelas unidades federadas para 

a remissão e a posterior reinstituição dos créditos tributários de imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS, decorrentes de isenções, 

incentivos e benefícios fiscais concedidos em desacordo com o disposto na Constituição 

Federal (AGÊNCIA SENADO,2018). 

Atualmente, o Estado do Rio concede 320 benefícios fiscais, segundo dados da 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e de acordo com a 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o estado da Região Sudeste que mais pratica 

incentivos fiscais é Minas Gerais, que conta com 788 tipos de benefícios.  

Considerando todo o acirramento e disputas entre os estados e a crescente 

judicialização das questões atinentes a guerra fiscal, seja por questionamento das 

unidades federadas prejudicadas via Ação Direta de Inconstitucionalidade, seja não 

reconhecendo o benefício concedido pelas outras unidades federadas por meio de 

constituição de crédito tributário penalizando o seu próprio contribuinte com a glosa do 

ICMS, o governo federal entendeu ser necessária uma normatização que devolvesse a 

segurança jurídica ao ambiente econômico e possibilitando que a celebração dos novos 

negócios para o desenvolvimento não fossem pautados tendo em vista questões fiscais, 

em detrimento de outras questões comerciais e concorrenciais (CARVALHO; 

MARTINELLI, 2018).  

Por fim, o que se verifica é que a chamada “convalidação” ainda está incipiente 

em seus efeitos, e mesmo para as unidades federadas remanescem muitas dúvidas sobre 

como se dará a condução desta política de concessão de benefícios fiscais, bem como, 

para um futuro bem próximo, como serão gerenciados os benefícios de cunho social que 

ainda não tenham sido chancelados pelo Confaz. Embora alguns Estados tenham por 

discurso que a oportunidade de extinção de benefícios pode ser exercitada a partir de 

agora, não parece que a guerra fiscal terá fim com a sistemática introduzida pela Lei 

Complementar 160/17 (CARVALHO; MARTINELLI, 2018).  
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Por oportuno, cabe o registro de que o Conselho Nacional de Política Fazendária 

(Confaz) redefiniu por duas vezes o prazo final para a convalidação dos incentivos 

fiscais. A nova data estabelecida está para 31de dezembro do ano corrente: 2019.  
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3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS 

 

O caminho a ser percorrido em uma pesquisa científica exige a adoção de 

procedimentos intelectuais e técnicos (GIL, 2008). 

Não há um único método, universal, aplicável a todos os ramos do 

conhecimento. Nesse sentido, os cientistas e os filósofos da ciência preferem falar numa 

diversidade de métodos, que são determinados pelo tipo de objeto a ser investigado e 

pela classe de proposições a ser descoberta (GIL, 2008). 

Godoy (2005) afirma, também, que é importante estabelecer e definir critérios 

por meio dos quais a qualidade da investigação científica possa ser examinada. A 

identificação e clareza de tais critérios durante a execução da investigação certamente é 

o que determina o mérito de um estudo. 

Quanto ao desenho desta dissertação, o tema, desenvolvimento local, ganhou 

corpo depois das discussões nos encontros acadêmicos de orientação para o estudo. Ao 

longo das orientações essa proposta foi se configurando. 

De modo geral, as ideias “nascem” vagas e requerem maior análise para se 

transformarem em projetos estruturados (SAMPERIERI et al., 2006). 

Para o presente trabalho, a estratégia metodológica adotada é o estudo de caso. 

De acordo com Yin (2005), o estudo de caso refere-se a um estudo empírico que 

investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade. Tal estratégia 

justifica-se, uma vez que constitui uma ferramenta significativamente ampla, pois nele 

estão compreendidos: o planejamento, as técnicas de coleta de dados e abordagens 

específicas à análise dos mesmos. Nesse sentido, o estudo de caso não é nem uma tática 

para a coleta de dados, nem meramente uma característica do planejamento em si, mas 

uma estratégia de pesquisa abrangente (YIN, 2005). 

Considerando o exposto, o presente capítulo refere-se aos procedimentos 

metodológicos que subsidiam esta pesquisa, a partir do objetivo definido nesta 

dissertação: Analisar, no município de Piraí, a utilização dos incentivos fiscais para 

atração de investimentos para o desenvolvimento econômico local. 
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3.1. O Estudo de Caso 

 

Um estudo de caso visa conhecer uma entidade bem definida como uma pessoa, 

uma instituição, um curso, uma disciplina, um sistema educativo, uma política ou 

qualquer outra unidade social. O seu objetivo é compreender em profundidade o 

“como” e os “porquês” dessa entidade, evidenciando a sua identidade e características 

próprias, nomeadamente nos aspectos que interessam ao pesquisador. É uma 

investigação que se assume como particularista, isto é, que se debruça deliberadamente 

sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos em certos 

aspectos, procurando descobrir a que há nela de mais essencial e característico (PONTE, 

2006). 

Definida a utilização do estudo de caso, os passos a serem seguidos são:  

1. Formulação do Problema: O problema desta pesquisa parte da premissa de 

que são importantes as políticas públicas de atração de empresas voltadas 

para as cidades menos desenvolvidas, de forma a minimizar as desvantagens 

que estas possuem frente a outras que possuem estrutura econômica mais 

amadurecida.  

2. Definição da Unidade de Análise:  O Município de Piraí. 

3. Determinar o número de casos: Trata-se de um estudo de caso único. O 

estudo de um único caso tem sido amplamente utilizado como uma fonte de 

conhecimento em diversas áreas, seja como um exemplo a ser seguido ou 

uma amostra do que pode acontecer. A crítica de estudos de caso único 

centra-se na falta de rigor científico e confiabilidade no método e 

especialmente sobre sua incapacidade de fornecer uma base para a 

generalização dos resultados (CARRIERI, 2013). Entretanto, de acordo com 

Stake 2000 apud Zianni et al., 2011), a utilização de um único caso é 

apropriada em algumas circunstâncias: quando se utiliza o caso para 

determinar se as proposições de uma teoria são corretas; quando o caso sob 

estudo é raro ou extremo, ou seja, não existem muitas situações semelhantes 

para que sejam feitos outros estudos comparativos; quando o caso é 

revelador, ou seja, quando ele permite o acesso a informações não facilmente 

disponíveis. 

4. Elaborar um instrumento de coleta de dados:  Roteiro de entrevista. Foram 

pensadas perguntas considerando os objetivos a serem alcançados. No 
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entanto cabe deixar registrado que durante a realização da entrevista as 

ordens das perguntas se alteraram. As respostas, por vezes, remetiam para a 

uma pergunta anterior ou posterior. 

5. Coleta: Realizada por meio de entrevista 

6. Avaliação: Descrita na seção de análise dos resultados.  

 

A seguir o fluxograma proposto por Yin para aplicação de um Estudo de Caso: 

 

Figura 3. Fluxograma de Aplicação de Estudo de Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Yin (2005) e Stake (2005). 
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diferentes fontes de evidência, desde aquelas encontradas em documentos, até aquelas 

obtidas através de entrevistas e observações.  

As críticas que envolvem o uso do estudo de caso citam, de um modo geral, a 

questão de não ser possível fazer generalizações. O fato estudado em uma determinada 

localidade, não se aplicaria necessariamente em outras regiões. Entretanto é possível 

destacar a riqueza nos detalhes que um estudo de caso proporciona (COSTA, 2018). 

 

3.2 Classificação da Pesquisa 

 

De acordo com Freitas e Jabbour (2011), o primeiro passo para se iniciar uma 

pesquisa é a definição do objetivo e a abordagem (qualitativa, quantitativa ou uma 

combinação destas). 

Uma Pesquisa Científica remete a um processo de investigação que contribui 

para a construção do conhecimento. Para Ander-Egg (1978 apud Marconi; Lakatos, 

2004) é um “procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico que permite 

descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento.  

Para Gil (2008), pesquisa é um processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico, tendo como objetivo fundamental descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. 

Esta pesquisa assume natureza aplicada por se propor a analisar, no município 

de Piraí, a utilização dos incentivos fiscais para atração de investimentos para o 

desenvolvimento econômico local. 

 “A pesquisa de natureza aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação 

prática, dirigida à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses 

locais” (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010). Nesse sentido espera-se 

compreender os aspectos implícitos nessa dinâmica de interesses mútuos que envolvem 

o governo local e as empresas que recebem as concessões. 

 Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa que vai transitar por dimensões 

que envolvem a pesquisa descritiva e mais profundamente a explicativa. Uma pesquisa 

explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, posto que a identificação dos 

fatores que determinam um fenômeno exige que este esteja suficientemente descrito e 

detalhado (GIL, 2002). 

Quanto à abordagem o estudo é qualitativo. Em pesquisa qualitativa a realidade 

social é vista como construção e atribuição social de significados, existem ênfase no 
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caráter processual e na reflexão e o caráter comunicativo da realidade social permite o 

refazer do processo de construção das realidades sociais (GUNTHER, 2006). 

A pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as várias possibilidades 

de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações 

sociais, estabelecidas em diversos ambientes (GODOY, 1995). 

Segundo Richardson (2008), estudos qualitativos permitem descrever a 

complexidade de um problema, analisar a interação entre variáveis, compreender e 

classificar processos dinâmicos, bem como compreender comportamentos dos 

indivíduos ou objetos estudados. Já Stake (2011) entende que os estudos qualitativos 

têm sua base de raciocínio na percepção e compreensão humana. 

 

3.3 Levantamento dos dados 

 

 Para alcançar o objetivo geral foram pensados em três objetivos específicos: 1) 

caracterizar o objeto de estudo (Piraí) à luz das políticas de incentivos fiscais, a partir do 

levantamento de dados oficiais e relato dos atores locais; 2) Analisar as contrapartidas 

existentes a partir da atração de empresas para o município;  3) Compreender a 

percepção dos atores locais sobre o desenvolvimento de Piraí, baseado na política de 

incentivos fiscais; 

Para o objetivo elencado como o número 1 o levantamento pautou-se em 

referências bibliografias sobre Piraí; dados e legislações municipais oficiais específicas 

sobre desenvolvimento e incentivos fiscais e entrevistas com atores locais relevantes no 

processo de decisões locais.    

Os desafios se apresentaram logo na primeira fase: a caracterização do 

município. Piraí, assim como muitos munícipios de pequeno porte, é pouco estudado. 

Não há um número significativo de trabalhos publicados e indexados e os mais 

relevantes estão da área de saúde pública. São a Escola Nacional de Saúde Pública e no 

Instituto de Medicina Social da UERJ que acumulam as publicações mais expressivas 

sobre Piraí.  

Piraí apresenta indicadores em saúde pública de elevado padrão o que, 

possivelmente, estimularia pesquisas nesta área.  

Na busca pela caracterização do município, o destaque é para dois autores:  Dra 

Ilka Camarotti, graduada em direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestra 

em desenvolvimento urbano também pela UFPE e doutora em Eudes Des Sociétes 
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Latino Americaines pela Universite de Paris. A autora publicou artigos, que embora o 

foco estivera pautado na desigualdade de gêneros, houve uma relevante abordagem 

sobre Piraí; Dr.Adonai Teles, professor da Universidade Federal Fluminense na área de 

tecnologia da informação. O autor, em sua tese de doutorado escreveu sobre o 

desenvolvimento de Piraí, considerando o programa Piraí digital.  

Quanto ao estudo das políticas de incentivos fiscais não é a área de 

administração que apresenta um quantitativo significativo de publicações. Também não 

são as pesquisas qualitativas que avolumam o tema. Foi importante buscar referências 

no campo do direito, contabilidade e economia. 

Para o segundo objetivo elencado, a contribuição se deu pelos atores locais 

entrevistados e pesquisa documental. É importante registrar a pouca ou ausente 

transparência deste tema no município.  

E quanto ao objetivo de número três, o levantamento para a análise se deu por 

meio da entrevista, tendo em vista a natureza da proposta central do trabalho.  

Ultrapassada a parte do levantamento bibliográfico e dos documentos públicos, 

foi feito contato com os atores locais relevantes no processo de desenvolvimento de 

Piraí. Markusen (2005) considera como atores locais as instituições que funcionam 

como agentes decisórios e empreendedores que decidem estabelecer ou criar firmas em 

determinados locais.  

 A escolha dos atores considerou os cargos que os mesmos ocupam ou ocuparam 

em Piraí: Secretário de Administração, Secretário de Desenvolvimento, ex-Secretário de 

Desenvolvimento e atual Vice-Prefeito de Piraí, Prefeito de Piraí, ex-Prefeito de Piraí 

que também é o ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro.  

Houve contato com a atual direção de uma empresa instalada em Piraí, no 

entanto, a entrevista foi desconsiderada por não ter alcançado dados pertinentes ao 

desenvolvimento do município.  

Na fase de pré-analise desta pesquisa identificou-se que não haveria outros 

membros no município com conhecimento acumulado sobre o tema.  

Reconhecendo a variação que existe em estudos qualitativos esta pesquisa 

elegeu a entrevista como a técnica para a coleta de dados. A entrevista é uma das 

técnicas de coleta de dados mais utilizada no âmbito das ciências sociais, representando 

uma importante fonte para estudos de caso por colher informações relevantes, por meio 

de um diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se 

apresenta como fonte de informação (GIL, 2008). 
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No momento da realização da entrevista, o roteiro previamente pensado não 

garantiu respostas encadeadas na mesma sequência das perguntas o que gerou uma 

alteração de ordenamento durante a análise, sem a perda dos conteúdos obtidos.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise de conteúdo foi utilizada como a técnica para o tratamento dos 

resultados desta pesquisa.   

Trata-se de uma técnica que analisa o que foi dito nas entrevistas ou observado 

pelo pesquisador. Busca-se classificar o material em temas ou categorias que auxiliam 

na compreensão do que está nos discursos. O caminho percorrido pela análise de 

conteúdo, ao longo dos anos, perpassa diversas fontes de dados, como: notícias de 

jornais, discursos políticos, cartas, anúncios publicitários, relatórios oficiais, entrevistas, 

vídeos, filmes, fotografias, revistas, relatos autobiográficos, entre outros (SILVA; 

FOSSÁ, 2017). 

Para Bardin (2011), a técnica consiste em três polos cronológicos: O primeiro é 

a pré-analise, o segundo é a exploração do material e o terceiro é o tratamento dos 

resultados.   

Na fase de pré-analise foi realizada uma preparação através da leitura das 

respostas dos entrevistados. A partir dessa preparação foi definida quais respostas 

estariam descritas nesta dissertação, de modo a não tornar o texto exaustivo.  

Os documentos e entrevistas foram selecionados conforme pertinência aos 

objetivos. 

Quanto aos entrevistados todos foram devidamente esclarecidos de que se 

tratava de uma pesquisa acadêmica e de que seus nomes não seriam citados, contudo 

seriam provavelmente identificados pelos cargos políticos que ocupam ou ocuparam.  

Quanto ao conjunto de dados brutos extraídos das entrevistas, durante o processo 

de transformação (dos dados brutos) em categorias de análise foram três as 

estabelecidas, a partir das expressões que mais foram citadas: Estímulos e Incentivo 

Concedidos; Percepção de desenvolvimento de Piraí, Vocações Econômicas de Piraí.   

A categorização é um procedimento de agrupar dados considerando a parte 

comum existente entre eles. Classifica-se por semelhança ou analogia, segundo critérios 

previamente estabelecidos ou definidos no processo. Estes critérios podem ser 

semânticos, originando categorias temáticas. Podem ser sintáticos definindo-se 

categorias a partir de verbos, adjetivos, substantivos, etc. As categorias podem ainda 

ser constituídas a partir de critérios léxicos, com ênfase nas palavras e seus sentidos ou 

podem ser fundadas em critérios expressivos focalizando em problemas de linguagem 

(SILVA; FOSSÁ, 2017). 
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Estabelecidas as categorias, passou-se para a descrição e interpretação do 

processo de análise. 

Segundo SILVA; FOSSÁ (2017), quando se tratar de uma pesquisa numa 

abordagem qualitativa a descrição será geralmente por meio de um texto síntese em que 

se expresse o conjunto de significados presentes nas diversas unidades de análise 

incluídas em cada uma delas. Geralmente é recomendável que se faça uso intensivo de 

“citações diretas” dos dados originais. Nesse sentido a descrição e a interpretação 

constituem um passo imprescindível em toda a análise de conteúdo, especialmente 

naquelas de natureza qualitativa  

 A partir destas breves considerações seguem os resultados.  

Ao ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro quando questionado sobre quais 

os principais instrumentos utilizados pelos entes federativos para estimular o 

Desenvolvimento Econômico Local e como avalia esses instrumentos, o ex-

Governador
1
 explicou:  

São muitos os estímulos praticados hoje em dia, tanto pelos estados, quanto 

pelos municípios. Hoje a política de desenvolvimento de incentivos é mais 

clara, depois de decisões do Tesouro Nacional que obrigou os estados a 

fazerem a convalidação desses incentivos. E nós podemos observar como o 

nosso estado do Rio ficou para trás nesse campo (entrevistado).  

 

A seguir um gráfico que torna possível exemplificar a fala do ex-Governador: 

 

                                                           
1
 O entrevistado será denominado a partir daqui como ex-Governador, seu último cargo público. 
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Gráfico 3. Renúncia de ICMS em relação à Receita do Imposto em % 

Fonte: CONFAZ com a elaboração da economista Vilma da Conceição Pinto 

 

O gráfico representa o que o ex-governador refere como “o nosso Estado ficou 

para trás nesse campo”.  

Não é o Rio de Janeiro o Estado que mais concedeu incentivos fiscais.  

O Levantamento feito pelo CONFAZ através da economista Vilma Pinto (2018), 

demonstra que Goiás disputou com o Amazonas o título de Estado com maior renúncia 

de ICMS do país. Não estando o Rio de Janeiro no destaque desse processo, quando 

comparado aos demais estados da Federação.  

Esta lei de convalidação da qual o ex governador se refere, apresentada no 

referencial teórico, é a de número 160 de 2017, que, embora ainda não esteja sendo 

completamente praticada, teve como objetivo um regramento próprio a ser observado 

pelas unidades federadas para a remissão e a posterior reinstituição dos créditos 
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tributários do ICMS decorrentes de isenções, incentivos e benefícios fiscais concedidos 

em desacordo com o disposto na Constituição Federal. (Fonte: Agência Senado). 

Cabe o registro de que o Estado do Rio de Janeiro já recebeu o Certificado de 

Reinstituição dos Incentivos, confirmando ter cumprido todas as exigências do Confaz 

para a convalidação de seus benefícios.  

Na segunda questão, que abordou a percepção do ex-governador em relação às 

Políticas de Benefícios e Incentivos Fiscais para atração de novas empresas para um 

determinado município, ele entende: 

 

Os benefícios e incentivos fiscais como um fator determinante para os 

municípios atraírem investimentos, ainda mais agora que os estados têm que 

ter os mesmos incentivos. São os municípios que podem fazer a diferença nos 

impostos de sua competência como ISS e IPTU e outros atrativos como 

terrenos e galpões (entrevistado).  

 

Ao colocar o Município na posição de ente federado, a Constituição de 1988 em 

sentido amplo, assegurou a autonomia auto-organizatória, política, administrativa, 

financeira e legislativa, além de instituir a autonomia municipal como um dos pilares da 

ordem constitucional brasileira. Estas autonomias, resguardadas pela Constituição, em 

princípio traduzem-se como condições essenciais para o desenvolvimento das 

localidades. É possível destacar a autonomia financeira que faz referência à capacidade 

de os municípios instituírem e arrecadarem seus próprios tributos, bem como de 

aplicarem seus recursos da melhor forma que lhes convier (RIBEIRO, 2009) 

Quando questionado sobre as transferências das empresas de uma localidade 

para outra, o ex governador avalia ser:  

 

Praticamente impossível ocorrer isso hoje em dia. Já aconteceu muito. No 

estado, podemos encontrar exemplos em Queimados e Três Rios que tinham 

alíquotas menores e atraiu diversos setores. Hoje essa possibilidade é 

impossível (entrevistado).  

 

O Secretário de desenvolvimento apresenta uma fala semelhante para a mesma 

pergunta:  

De forma geral, as empresas que possuem mais estruturas e que estão mais 

alinhadas com o mercado, não se deslocam. Não é porque um outro lugar está 

concedendo mais incentivos que uma empresa se desloca. Existem outros 

fatores, a cidade tem que ter condições de receber. Existem também os 

fatores políticos (entrevistado). 

 

https://www.firjan.com.br/noticias/rio-recebe-certificado-de-reinstituicao-dos-incentivos-1.htm
https://www.firjan.com.br/noticias/rio-recebe-certificado-de-reinstituicao-dos-incentivos-1.htm
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No entanto, à luz de toda a literatura sobre o tema, não é possível afirmar que as 

mudanças de localização dos investimentos privados não existem mais.  

Embora existam outras formas do governo atrair os investimentos privados, as 

maiores reivindicações dos empresários se relacionam à concessão de incentivos fiscais 

(ROBERTO; LEMOS, 2002). 

Considerando tanto a experiência de Prefeito de Piraí quanto a de Governador 

sobre a aplicação da política de incentivos fiscais, sua percepção quanto aos incentivos 

concedidos é positiva e assume um posicionamento favorável. 

 

Não vejo diferença. Sempre fui favorável a política de Incentivos Fiscais e 

continuo sendo. Fico triste de ter perdido alguns investimentos pela 

demagogia de alguns partidos e alguns deputados que colocaram a culpa na 

política de incentivos fiscais pela quebra do Estado do Rio de Janeiro. Não 

analisaram os empregos criados e a arrecadação que o Estado teve. Teria sido 

pior a crise se não tivéssemos essas empresas (entrevistado).  
 

Reportagens, como a do jornal eletrônico O Fluminense de 28 de outubro de 

2016, já sinalizavam o posicionamento do ex-Governador:  

 

O governador Luiz Fernando Pezão defendeu, nesta sexta-feira (28), a 

política de incentivos fiscais para atrair empresas e gerar empregos. Segundo 

Pezão, a concessão dos incentivos contribui para a movimentação da 

economia e aumento da arrecadação. Ele negou ainda que os incentivos 

foram responsáveis pela crise financeira do estado. "Esses incentivos é que 

possibilitam que diversas empresas, diversos segmentos ainda estejam 

ajudando na nossa arrecadação e gerando emprego. Não teríamos a Nissan, 

todo o setor leiteiro, a fábrica de carnes que será inaugurada no distrito 

industrial de Queimados, todo o polo da Michelin, a L'Oréal. Temos todos os 

inventivos discriminados. Ou a gente faz um pacto entre os estados e 

ninguém mais dá incentivos ou a guerra fiscal vai continuar. E nós não vamos 

ficar de fora. A gente só cresce com a geração de empregos, com a renda 

circulando, e isso é possível através das indústrias que se instalaram aqui (O 

FLUMINENSE, 2016).  

 

Quanto à trajetória de desenvolvimento e potencialidades de Piraí a contribuição 

apresentada pela entrevista:  

Realizamos um planejamento estratégico ainda em 2006, logo depois das 

eleições e continuamos depois da posse. Foi um momento muito difícil. Fui 

nascido e criado em Ribeirão das Lajes e ver toda aquela estrutura 

desmanchando doeu muito, mas nos deu muita força.  

Implementamos IPTU nas terras e nos prédios da Light e lançamos cinco 

anos para trás e tivemos uma luta muito grande nos tribunais onde 

conseguimos recursos e terras, principalmente as (terras) da entrada de Piraí, 

onde construímos aqueles galpões, investimos nas cooperativas e no 

empreendedorismo. A psicultura, por exemplo, tinha um grande potencial.  

Fizemos um convênio com a Universidade de Brasília e capacitamos mais de 

600 funcionários em informática. Tinha uma grande preocupação com as 
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pessoas que não iriam ocupar os postos de serviço que criaríamos. Por isso as 

cooperativas.  

Fizemos um convênio com a UERJ e o primeiro aterro sanitário na região.  

O Piraí Digital foi a nossa grande ousadia em 1997. Começar a pensar em 

uma cidade toda conectada! Eram muitos sonhos e realizamos muitos! 

Pegamos um orçamento de 17 milhões em 1996 e deixamos em 2004 um 

orçamento de 95 milhões.  

Quando saí deixei a opção de compra de toda aquela área de arrozal. Hoje 

onde está a Carta Fabril, pensava em toda aquela área urbanizada e como um 

grande polo de desenvolvimento. 

Acho que hoje, com as limitações que o Estado e a União tem para fazer 

novos investimentos quem pode fazer a grande diferença é o município. 

Como já falei anteriormente, oferecendo áreas, incentivos no IPTU e ISS e 

principalmente oferecendo uma boa política habitacional, saúde, educação e 

capacitação profissional (antes eu tinha esquecido de comentar a parte da 

capacitação profissional). 

 Reabrimos o SENAI no bairro de Ribeirão das Lajes (que hoje está fechado).  

Um bom investimento é a psicultura com tanques rede. Não só na represa da 

Light, como também em todo o espelho d’agua que temos. Já existe o 

entreposto. Basta investir na produção e fazer um grande programa de 

geração de renda e emprego. 

Uma outra vocação é explorar o turismo. É possível investir no turismo 

ecológico e no turismo histórico. Temos por exemplo, o Casarão de Arrozal. 

Quando saí da Prefeitura deixei um plano diretor pronto sobre Coleta Seletiva 

no município e como tratar todo o esgoto. Feito pela UERJ. Piraí pode ser 

uma cidade com 100% de inclusão digital, com toda a cidade com coleta 

seletiva e todo o esgoto tratado. Seria a única do país.  

Me esqueci de duas medidas importantes para o desenvolvimento econômico, 

que, inclusive, já vem sendo testada: aprovar o espelho d’dagua que temos e 

colocar painéis solares. 

Podemos ser um dos maiores produtores de energia solar do país e já temos o 

mais importante: as linhas de transmissão. Outra medida é fazer junto com a 

light e com a Swetizer um grande programa de reflorestamento. Todas as 

duas aumentariam muito o ICMS verde! (entrevistado).  
 

4.1 Categorias de Análise 

 

 Após o destaque, intencional, para o corpus de dados referente ao ex-governador 

do Estado do Rio de Janeiro, assume-se a partir dessa etapa um esforço para o 

detalhamento da análise.  

As categorias representam o resultado de um esforço de síntese de uma 

comunicação, destacando neste processo seus aspectos mais importantes. É preciso ter 

em consideração que um número grande de categorias pode introduzir dificuldades de 

compreensão. O objetivo básico da análise de conteúdo é produzir uma redução dos 

dados de uma comunicação, o que, em geral, exigirá um número reduzido de categorias 

(SILVA; FOSSÁ, 2017). 

 A seguir, a tentativa para compilar os dados conforme as categorias elencadas: 

Estímulos e Incentivo Concedidos; Percepção de desenvolvimento de Piraí, Vocações 

Econômicas de Piraí.   
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A) Estímulos e Incentivo Concedidos:  

Os tipos de incentivos concedidos constam no portal da Prefeitura de Piraí, nos 

Relatórios do Tribunal de Contas e Relatórios Municipais e apareceram nas falas dos 

entrevistados: IPTU, IRRF, ITBI, ISS.  

A localização geográfica de Piraí aparece nas falas dos entrevistados como um 

estímulo para a atividade industrial, sobretudo para galpões de armazenamento devido à 

proximidade da Rodovia e por compor os municípios do eixo Rio-São Paulo. 

Os entrevistados também estão de acordo no que se refere aos incentivos fiscais 

para o desenvolvimento: entendem que são necessários para atração de investimentos. 

Os entrevistados usam a expressão “estamos de pires na mão”, fazendo referência ao 

esforço da gestão municipal nessa dinâmica de atrair empresas para a cidade. O que, em 

alguma medida, reforça a questão da disputa entre as localidades para atração de 

investimentos. 

A contrapartida que existe por lei municipal são os empregos gerados para os 

munícipes e nas respostas dos entrevistados relatam que além dos empregos, a existem 

fraldas e achocolatados, por exemplo,  para as escolas públicas de Piraí.  

Os gestores avaliam que os incentivos fiscais, a receptividade e o bom padrão 

dos serviços de saúde pública são os atrativos aos empresários. Nessa ordem.  

 

B) Percepção de desenvolvimento de Piraí 

 

 Os atores locais entrevistados identificam o município de Piraí como um 

impulsionador econômico de Volta Redonda, município limítrofe.   

 

Quem mais ganha com as nossas poucas, porém expressivas empresas, é 

Volta Redonda. Eu falo isso pra eles nas reuniões e eles não valorizam muito. 

Mas é. Piraí tem pouca coisa pra fazer. As pessoas trabalham aqui e gastam o 

dinheiro nos shoppings de lá (entrevistado).  

 

As entrevistas e os documentos públicos analisados sugerem dificuldades do 

Governo Municipal na sistematização de propostas de desenvolvimento futuras.  As 

falas são muito saudosas e afetivas e todos os entrevistados fazem menção ao Governo 

do Pezão.  
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Em Piraí, a ação da Prefeitura está muito vinculada à articulação entre os agentes 

políticos para encontrar soluções de estímulo ao desenvolvimento local. 

A Localização Geográfica além de ser percebida como estímulo para a 

instalação das empresas é também citada como constitutiva do desenvolvimento em si. 

Os atores apontam o interesse das atividades de logística. 

Reconhecem a importância das duas grandes empresas instaladas, AMBEV e 

Carta Fabril, mas admitem não ser simples dar conta de todas as exigências de uma 

empresa de grande porte. Nesse sentido, a gestão local tem optado por médios e 

pequenos investimentos. Empenham-se em atrair, principalmente, empresas que 

necessitam de galpões logísticos e industriais. Avaliam que essas estruturas são 

facilmente substituídas ou reutilizadas por outros investimentos. Decisão esta que se 

aproxima a Knoop (1996), entendendo que as iniciativas locais financiadas pelas 

pequenas e médias empresas são as principais responsáveis pelo desenvolvimento local 

de longo prazo, e, destaca ainda o papel da governança pública local. 

Percebe-se que foram poucas as empresas que se mantém na cidade, 

considerando o período da gestão do Pezão, no entanto o argumento apresentado é de 

que a saída delas não está condicionada à questão dos incentivos fiscais. Eram empresas 

familiares e na terceira ou quarta geração posterior ao empresário fundador, as empresas 

fecharam.   

É possível afirmar que o governo local considera a política de incentivos fiscais como 

propulsor de desenvolvimento local, mas não possui um planejamento de governo 

voltado para tal.  Possui legislação incipiente para adesão das empresas no território e 

não possui, ainda a representação por meio de um conselho municipal para este fim. 

 

 
Nós convencemos o Cintra a vir para cá. Trouxemos ele aqui pra ver o 

terreno. Era mato puro. Mas o Pezão afirmava que a fábrica seria linda. 

Fizemos um almoço, rimos. Convencemos. A Cintra veio (entrevistado).  

 

 

A partir de fala como esta é possível perceber que as relações interpessoais 

ultrapassam as relações institucionais. A aproximação pessoal e a dada receptividade 

que apareceu em todas as falas, significam que é também efetivo pleitear a atração das 

empresas por meio da rede de contatos do empresário e não necessariamente por 

instrumentos efetivos da gestão pública, como os editais, por exemplo.   

A partir dos resultados, confirma-se a teoria na qual Martins; Vaz; Caldas (2010) 
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destacam que os municípios se percebem gestores de crises sociais, executores de 

políticas sociais e de infraestrutura básica, havendo um significativo distanciando da 

dimensão de um projeto de desenvolvimento local efetivo; 

A pesquisa confirma, também, a citação de Melo (1996), de que há protagonistas 

para o desenvolvimento: atores políticos, sobretudo na década de 90, atravessaram um 

cenário que impunha aos municípios tentativas locais de desenvolvimento. A saída 

imediata encontrada pelas administrações públicas locais foram os incentivos fiscais e a 

intensificação de uma guerra fiscal entre municípios, que caracterizou o que Melo 

(1996) nomeou de “hobbesianismo municipal” que se via alijada de recursos 

necessários para executar políticas públicas e não conseguia gerar empregos suficientes 

para a população local. 

Considerando Cavalcante e Prado (2000), Piraí estaria imerso na segunda 

dimensão de análise desses autores: a guerra fiscal como política de desenvolvimento 

industrial regional. Trata-se da aproximação que ocorre entre os governos e os agentes 

privados na escolha dos espaços onde serão alocados os investimentos. De acordo com 

os autores essa segunda dimensão é integralmente controlada pelas empresas privadas; 

Confirmam -se também, nos resultados, as considerações de Lima e Machado 

(2018) de que apesar de toda a aparente riqueza gerada para sociedade, o Governo, ao 

conceder o incentivo fiscal, não possui conhecimento pleno do negócio empreendido. 

Por não ter parâmetros para mensurar a dimensão do acordo, concede-os sem a 

observância do equilíbrio necessário nas suas cláusulas que potencializaria a satisfação 

mútua.  

 

C) Vocações Econômicas de Piraí 

 

Os estudos que versam sobre Piraí não trazem à tona as potencialidades da 

cidade. A maior parte dos estudos são da área da saúde e vigilância em saúde. Há, 

também, dois trabalhos relevantes sobre a cidade: um da área de tecnologia e outro sob 

a temática que envolve a questão de gênero.  

A gestão do Pezão marcou uma história de avanços e desafios para os 

munícipes, que se refletiram, inclusive, em inúmeros prêmios recebidos pela gestão 

municipal, além de diversas parcerias estabelecidas com órgãos públicos e privados do 
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Brasil e do exterior. À época, a atração das empresas foi considerada condição sine qua 

non para o desenvolvimento.  

Hoje, identifica-se, que, para além das empresas, o ecoturismo assumiria a 

principal potencialidade, embora psicultura apareça em algumas falas.  

Não foi observado, no momento, grande esforço para atração de empresas com o 

uso de incentivos fiscais em Piraí. A questão do ICMS verde só apareceu na fala de um 

único entrevistado.  

Diante dos resultados apresentados, infere-se que os incentivos fiscais 

concedidos pelo estado do Rio, aliados à movimentação política local foram os 

propulsores de incremento econômico para a cidade numa fase posterior ao período de 

privatizações.  

Sugere-se que Piraí encontra-se numa lacuna de planejamento para 

desenvolvimento, uma vez que entendem-se ser por meio do planejamento e das 

condicionalidades na política de incentivos fiscais, uma potencialidade para o 

desenvolvimento local.  

Houve uma decisão política de estimular a instalação de empresas para gerar 

empregos, no entanto, não há um trabalho de atenção para essa principal contrapartida.  

Percebe-se que a prefeitura opta por uma legislação que condiciona a concessão 

de incentivos fiscais ao percentual de empregos criados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Políticas de Incentivos Fiscais são estratégias de desenvolvimento que têm sido 

utilizadas no Brasil de forma ampla pelos diversos níveis do poder público, visando 

atrair empresas e investimentos privados para localidades específicas. Os Estados 

procuram atrair os investimentos externos, com isenções e alíquotas mais baixas do 

ICMS, vislumbrando, assim, geração de novos empregos, diversificação da produção 

local e aumento da renda regional. 

A concessão da isenção ou redução do ICMS, imposto de administração 

estadual, é um dos principais incentivos fiscais utilizados no país (VARSANO, 1997), 

mas outros benefícios também são relevantes, como a cessão de terrenos, investimento 

em infraestrutura, qualificação de mão de obra, cessão de serviços públicos, transporte, 

dentre outros. Estes são oferecidos pelos três níveis da federação e embora não haja 

consenso quanto aos seus reais proveitos, o presente trabalho apresentou a experiência 
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de desenvolvimento de Piraí à luz da política de incentivos fiscais e atuação de grupos 

políticos ligados ao município. 

Partiu-se de um ponto de vista local, considerando a ótica de que os municípios 

detêm políticas diferenciadas para atração de indústrias, negociadas diretamente com o 

Chefe do Poder Executivo Municipal. 

O município de Piraí teve destaque na produção cafeeira, como toda a região, 

mas com o declínio da produção de café a economia foi impactada e as poucas empresas 

no território Piraiense não foram capazes de reconfigurar o espaço socioeconômico que 

se destacava em períodos anteriores. 

A partir desse cenário de desemprego, a Prefeitura delineou as potencialidades 

locais enfatizando a localização geográfica como estratégica. A partir daí, traçou-se 

objetivos e ações para o desenvolvimento local com Programa de Geração de Renda, 

Emprego e Desenvolvimento do Comércio, Indústria e Serviço, Programa do Trabalho e 

Renda na Área Rural, Programa de Promoção e Renda com Fomento do 

Cooperativismo eum Condomínio Industrial. 

À época, o governo federal não atuava de modo a valorizar qualquer 

centralidade dos municípios no desenvolvimento local. Na verdade, nesse momento o 

desenvolvimento não era eixo na agenda governamental federal e estadual por conta da 

luta contra a inflação e os crescentes déficits fiscais nas contas nacionais (MARTINS; 

VAZ; CALDAS, 2010). 

Esse cenário impõe aos municípios tentativas locais de desenvolvimento. A 

saída imediata encontrada pelas administrações públicas locais foram os incentivos 

fiscais e a intensificação de uma guerra fiscal entre municípios, que caracterizou o que 

Melo (1996) nomeou de “hobbesianismo municipal” que se via alijada de recursos 

necessários para executar políticas públicas e não conseguia gerar empregos suficientes 

para a população local (MELO, 1996).  

O esforço para a atração de empresas sem mantém, embora haja uma lacuna de 

planejamento para tal.  

Por fim, o que se verifica é uma incerteza dada a chamada “convalidação”. Esta, 

ainda que incipiente em seus efeitos, e mesmo para as unidades federadas suscitam 

dúvidas sobre como se dará a condução desta política de concessão de benefícios 

fiscais. 
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APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista 

 

Tema de Pesquisa: Desenvolvimento Local 

Ex Secretário de Desenvolvimento Social / Atual Secretário de Desenvolvimento 

Social / Atual Secretário de Administração / Atual Vice Prefeito / Atual Prefeito 

 

Eixo 1: Instrumentos para o Desenvolvimento 

 

1. Como o Senhor avalia a política de concessão de benefícios e incentivos fiscais para 

o desenvolvimento local? 

 

2. Para estimular o Desenvolvimento Econômico Local, quais instrumentos têm sido 

utilizados?  

 

3. Qual iniciativa tem apresentado os melhores resultados? 

 

Eixo 2: Contrapartida para atração de investimentos.  

4. Empresas são atraídas por benefícios e incentivos fiscais e, em um segundo 

momento, quando cessam os benefícios ou recebem propostas melhores, se 

transferem para outra localidade. O senhor teria exemplos? Essas questões são 

recorrentes ou ocorrem em situações pontuais? 

5. Como tratar este fato? Existem alternativas de atração e fixação de empresas numa 

dada localidade? Quais? Como utilizar? 

6. Quais as contrapartidas existentes nos convênios entre as empresas instaladas e o 

município de Piraí. 

7. Quais alternativas você considera que poderiam substituir os benefícios e incentivos 

para estimular o desenvolvimento local? 

   

Eixo 3: Atores Locais  

 

8. Quais tem sido as principais ações dos Governos Federal e Estadual para estimular o 

desenvolvimento econômico de Piraí? O que tem apresentado os melhores 

resultados?  

9. Quais tem sido as principais ações do Governo Municipal? 

 

10. Na sua percepção, quais são as vocações econômicas que podem ser exploradas em 

Piraí? 

 

Algo mais que o Senhor gostaria de abordar com referência ao tema Desenvolvimento 

Econômico 
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APÊNDICE B - Roteiro de Entrevista - Desenvolvimento Local: Ex-Governador 

Luiz Fernando Pezão 

 

Eixo 1: Instrumentos para o Desenvolvimento 

 

1 Para estimular o Desenvolvimento Econômico Local, quais instrumentos têm 

sido utilizados pelos entes federativos (Gov Federal, Estadual e Municipal)? 

2 Como o Sr. analisa as Políticas de Benefícios e Incentivos Fiscais para atração 

de novas empresas para um determinado município? 

 

Eixo 2 Contrapartida para atração de investimentos. 

3 Empresas são atraídas por benefícios e incentivos fiscais e, em um segundo 

momento, quando cessam os benefícios ou recebem propostas melhores, se 

transferem para outra localidade. O senhor teria exemplos? Essas questões são 

recorrentes ou ocorrem em situações pontuais? 

4 Como tratar este fato? Existem alternativas de atração e fixação de empresas 

numa dada localidade? Quais? Como utilizar? 

5 Como pensariam o “Prefeito de Piraí” e o “Governador do Estado do Rio de 

Janeiro” sobre a aplicação de políticas de concessão de benefícios e incentivo 

fiscais para o desenvolvimento local? Quais seriam as diferenças? 

 

Eixo 3: Atores Locais 

 

6 Diversos autores indicam que o seu governo municipal foi responsável pelo 

“resgate da autoestima do cidadão de Piraí”. Em 1996, ano do seu primeiro 

mandato, a Light foi privatizada e demitiu um número significativo de pessoas e 

o Senhor implementou ações que contribuíram para minimizar esta situação 

7 Quais foram as principais ações que seu Governo implementou que contribuíram 

para a recuperação econômica do Município? 

8 Como o Senhor avalia a importância da Política de concessão de benefícios e 

incentivos fiscais para o desenvolvimento de Piraí?  

9 Quais tem sido as principais ações dos Governos Federal e Estadual para 

estimular o desenvolvimento econômico de Piraí? O que tem apresentado os 

melhores resultados?  

10 Quais alternativas você considera que poderiam substituir os benefícios e 

incentivos para estimular o desenvolvimento local? 

11 Na sua percepção, quais são as vocações econômicas que podem ser exploradas 

em Piraí? 

 

. 

Algo mais que o Senhor gostaria de abordar com referência ao tema Desenvolvimento 

Econômico do Município de Piraí benefícios e incentivos fiscais? 
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ANEXO A - LEI Nº 519, de 1º de junho de 1999 

 
Concede isenção de tributos 

municipais às pessoas que menciona. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ, aprova e eu sanciono a seguinte Lei. 

 
 

Art. 1º. Fica concedida, pelo prazo de quinze (15) 

anos, isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) à 

empreiteiras, sub- empreiteiras e demais prestadoras de serviço, suas empresas 

controladas, coligadas e interligadas, em relação a serviços prestados a 

CERVEJARIAS CINTRA IND. E COM. LTDA., para instalação, neste município, 

de unidade industrial para produção de cerveja e produtos congêneres. 

 
 

Art. 2º. À mesma sociedade CERVEJARIAS 

CINTRA IND. E COM LTDA., também fica concedida pelo mesmo prazo, 

isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU), extensivo dito benefício, às suas empresas 

controladas, coligadas e interligadas que tenham estabelecimento neste município. 

 
 

Art. 3º. Ainda à referida sociedade fica concedida 

pelo mesmo prazo de quinze (15) anos isenção: a) de quaisquer taxas, em 

decorrência da sua implantação, instalação, ampliação e funcionamento neste 

município, extensivo o mesmo benefício às suas empresas controladas, coligadas e 

interligadas que se estabeleçam neste município; b) de contribuição de melhoria, 

em decorrência de valorização imobiliária por obras públicas, contíguas e/ou 

adjacentes às instalações industriais da CERVEJARIAS CINTRA IND. E COM. 

LTDA., e de suas empresas controladas, coligadas e interligadas que se 

estabeleçam no município. 
 

§ 1º. O prazo de quinze (15) anos das isenções ora  

concedidas iniciar-se-á na data da entrada em vigor desta lei. 

 
 

§ 2º. Os favorecidos com as isenções concedidas por 

força da presente lei requererão o benefício à autoridade administrativa municipal 

competente para atendimento do disposto no artigo 179, do Código Tributário 

Nacional. 

 
 

Art. 4º. Eventuais lançamentos e procedimentos 

fiscalizatórios iniciados pelo Município, bem como todo e qualquer recurso, 

impugnação, defesa, medida judicial ou qualquer outro meio de defesa em que a 

CERVEJARIAS CINTRA IND. E COM. LTDA. discuta créditos tributários do 

Município não inibirão o pleno gozo e fruição dos benefícios e incentivos fiscais 

previstos nesta Lei. 



 

Art. 5º. As isenções concedidas através da presente 

Lei, não se sujeitarão ao abatimento previsto no § 6º do art. 11, da Lei Municipal 

nº 518, de 28 de abril de 1999. 
 

 

Art. 6º. A presente Lei entrará em vigor na data de 

sua  publicação. 
 

 

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 04 de junho de 1999. 

 

 

 

LUIZ FERNANDO DE SOUZA 

PREFEITO 
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ANEXO B - LEI Nº 1.056, de 19 de dezembro de 2011 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

empresas com fins lucrativos, que forem 

beneficiadas com incentivo fiscal 

outorgado pelo Município de Piraí – RJ, a 

destinar, no mínimo 10% (dez por cento) 

das vagas de trabalho ao primeiro emprego 

e dá outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ aprova e eu sanciono a seguinte Lei. 

Art. 1° - A concessão de incentivos fiscais previstos na legislação 

tributária Municipal, inclusive a doação de terreno e galpão, poderá ficar 

condicionada a que o contribuinte beneficiário, pessoa física ou jurídica com fins 

lucrativos, diretamente ou por meio de consórcio, destine no mínimo 10% (dez 

por cento) das vagas de trabalho ao primeiro emprego. 

 

§ 1° - Na hipótese de o objetivo do incentivo fiscal ter como meta a 

execução da obra, ou se o benefício tributário ocorrer apenas durante a fase da 

execução de obras, o percentual previsto no caput deste artigo deverá ser 

assegurado pelo período mínimo de 3 (três) anos, a partir da data da primeira 

parcela de concessão do incentivo ou da isenção fiscal, ou durante todo o período 

de sua realização. 

§ 2° - Compreende-se como primeiro emprego aquele destinado a 

todas as pessoas que não possuem qualquer tipo de anotação ou registro de 

emprego em Carteira de Trabalho (CTPS), ou que tenha trabalhado em período 

inferior a 3 (três) meses, no mercado informal, independentemente da idade, 

salvo restrição legal. 

Art. 2°- Esta Lei será aplicada às pessoas físicas ou jurídicas, com 

fins lucrativos, que diretamente ou por meio de consórcios, forem beneficiadas 

por qualquer incentivo ou isenção fiscal instituído pelo Município de Piraí – RJ. 

Art. 3° - O não cumprimento desta Lei acarretará a perda do 

benefício fiscal recebido, cumulado com o pagamento dos valores dos tributos 

que tenha deixado de recolher aos cofres públicos Municipal. 
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Parágrafo Único – Caso a empresa, diretamente, ou por meio de 

consórcio já tenha sido beneficiada por qualquer fração do incentivo ou da 

isenção fiscal terá que ressarcir os cofres públicos. 

Art. 4° - No ato da concessão do incentivo tributário outorgado 

pelo Município de Piraí – RJ, deverá constar as obrigações dispostas na presente 

lei. 

Art. 5°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas todas as disposições em contrário. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 22 de dezembro 2011. 

 

 

 

 

 

ARTHUR HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA 

Prefeito Municipal 

 

 


