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Revolução tributária é viável

O justo equilíbrio entre o valor dos impostos e a democratização da base de ar-
recadação é a forma mais efi caz de organizar o sistema tributário, inibindo a 

sonegação e, como desdobramento, os impactos negativos da concorrência ilegal. Con-
tudo o Brasil, ao longo de sua história, tem caminhado no sentido inverso, com conse-
qüências perversas para o desenvolvimento.

A primeira delas é a cultura da sonegação, que afeta toda a cadeia de produção e cria 
um poderoso diferencial competitivo para as empresas que agem na ilegalidade, que 
não cumprem com suas obrigações fi scais ou se dedicam ao contrabando e às práticas 
de pirataria. Além dos cofres públicos, perdem os trabalhadores que, sem empregos for-
mais, se vêem privados de melhores condições de renda e ascensão profi ssional. 

Perde também a economia, porque, no embate com a concorrência ilegal, uma das 
primeiras vítimas é a competitividade. E há ainda prejuízos em cadeia para toda a socie-
dade que, sem que se perceba, vão destruindo a sua capacidade de geração de riquezas, 
minando seus valores essenciais.

Por todas essas razões, o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) tomou 
a iniciativa de realizar, em colaboração com a Fundação Getulio Vargas, o estudo que 
agora torna público com o fi rme propósito de contribuir para a construção de uma 
agenda positiva no País, na busca de um novo ciclo de progresso e desenvolvimento 
sustentado. As raízes do trabalho podem ser encontradas na proposta inicial da entida-
de, há três anos, quando procurou concentrar atenções em quatro frentes principais: a 
conscientização quanto aos males da concorrência ilegal, a impunidade decorrente da 
lentidão do Poder Judiciário, a burocracia excessiva e os impostos elevados. 

Nos últimos anos, com maior ou menor intensidade, todos os impasses foram ata-
cados, com exceção do candente tema dos impostos. Para que a concorrência ilegal 
possa refl uir e o País volte a crescer, temos que admitir que, mais do que uma reforma 
tributária, é imperativo acontecer hoje uma revolução tributária que modernize e revi-
talize o sistema. Reconhecemos a necessidade de agir para tornar viável tal mudança e 
fortalecer seus alicerces de sustentação nacional. Este estudo é uma contribuição nesse 
sentido. Uma novidade nele contida é um simulador de cenários capaz de mostrar, com 
precisão, o que os Estados e a nação têm a ganhar com a revolução tributária. Ou a per-
der, na hipótese de ela não sair do papel ou fi car confi nada em soluções paliativas. 

Com este trabalho, desejamos mostrar que existe um caminho melhor a seguir do 
que o que temos trilhado até agora e que ele está ao nosso alcance. E, mais do que nunca, 
torna-se uma alternativa viável para ampliar e dar consistência à agenda positiva que 
todos nós brasileiros estamos determinados a tirar do plano das idéias para o campo da 
realidade. Quanto mais rápida e mais intensa forem as ações, maiores serão os benefí-
cios para o país e a coletividade. 

Emerson Kapaz*

* Presidente do Instituto 
Brasileiro de Ética 
Concorrencial (ETCO)
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Introdução

A avaliação de que a carga tributária brasileira é excessiva para o nível de renda do 
país tem sido quase consensual no período recente. O desenho do sistema tribu-

tário nacional passou por importantes reformulações nos últimos quarenta anos, refl e-
tindo a evolução da própria estrutura política do país e as profundas transformações 
nas fi nanças públicas. Em meio às crescentes difi culdades fi scais e fi nanceiras do Estado 
brasileiro, enfrentamos o desafi o de reformar o sistema tributário de forma a conciliar 
um conjunto de objetivos maiores, como o funcionamento saudável das contas públi-
cas, a obtenção de maior eqüidade e efi ciência nas ações do Estado e o estabelecimento 
de uma estrutura tributária que não penalize os setores produtivos.

No cerne da discussão da atual proposta de reforma tributária, em tramitação no 
Congresso Nacional, estão três pontos fundamentais. Primeiro, questiona-se se ela  tra-
rá impactos sobre a carga tributária global da economia. Segundo, é preciso investigar 
qual será seu efeito sobre a distribuição setorial da carga tributária. Por fi m, mas não 
menos importante, vem a questão da distribuição regional do ICMS arrecadado na 
nova sistemática. Quais Estados terão perdas e que regiões irão se benefi ciar? Como 
essas diferenças serão compensadas? 

Este estudo, produzido pela GVconsult para o Instituto ETCO, procurou avaliar os 
impactos macroeconômicos, setoriais e regionais do principal ponto da atual proposta 
de reforma tributária, isto é, a unifi cação das alíquotas de ICMS em cinco faixas para 
todo o país, com a possibilidade de tributação seletiva estadual para produtos espe-
cífi cos.* Depois de apresentar em detalhes a estrutura atual de tributação no país e a 
proposta de reforma tributária, apresenta os impactos macroeconômicos, setoriais e 
regionais de três possíveis cenários de tributação resultantes da reforma, os quais foram 
calculados com base em um modelo matemático de simulação desenvolvido especial-
mente para este projeto. 

Feitas as contas – e não foram poucas –, confi rmamos um resultado intuitivo. O 
caminho da simplifi cação e da busca de maior efi ciência na arrecadação é o melhor 
meio de conciliar as metas mais desejáveis: a ampliação da receita do setor público, a 
diminuição da carga tributária sobre o setor produtivo e o estímulo ao crescimento 
econômico como decorrência de um processo mais racionalizado.

Apresentamos aqui uma contribuição a esse tema central do debate público no Bra-
sil. As peças estão em jogo. Os atores sociais se encarregarão de movê-las. 

GVconsult

* Conforme a PEC 
285/2004
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A carga tributária 
no Brasil é muito 
elevada, quando 
comparada à praticada 
em países com nível 
de renda similar

Há dez anos, o 
montante de tributos 
vem aumentando de 
forma pronunciada

1.1 A EVOLUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA

A reforma da década de 1960 criou um sistema tributário bastante moderno para 
a época – ainda que bastante centralizado e pouco equânime –, na medida em que 
priorizou a tributação sobre o valor agregado. A carga tributária atingiu então cerca de 
25% do PIB, e continuou nesse patamar ao longo da década de 1970. A situação não se 
alterou no início dos anos 1980, mas, em meados dessa década, a carga tributária passou 
a oscilar bastante, fi cando, em média, em torno de 23% a 24 % do PIB. Em decorrência 

A tributação 
no Brasil

1

Gráfi co 1: Carga tributária como participação do PIB

Fonte: Contas Nacionais, IBGE
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do Plano Collor, ela atingiu 29% do PIB, para em seguida voltar aos níveis de fi ns da 
década de 1980. No fi nal dos anos 1990, ela voltou a crescer, aproximando-se da marca 
de 30% do PIB.

A tributação sobre bens e serviços, a qual variou entre 40% e 45% da receita total 
nos anos 1980, chegou a 50% na década de 1990, ou ainda, a 13% do PIB. Esse aumento 
decorreu, sobretudo, da arrecadação de tributos como a Cofi ns, o PIS, o ISS, a CPMF. 
Uma outra característica da carga tributária nesse período é a baixa participação total 
da tributação sobre o patrimônio e sobre a renda. Em média, a participação dos impos-
tos sobre o patrimônio na arrecadação total foi de 1,3% nos anos 1980 e de 1,8% nos 
1990 – Giambiagi e Além (1999). Quanto aos incidentes sobre a renda, a participação 
média na receita total arrecadada foi de 17,5% nos anos 1980 e de 18,25% nos anos 

Tabela 1 Carga tributária total como percentual do PIB, por tipo de tributo
Tributos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Total 28,58 29,33 31,07 31,61 33,36 34,88 34,02

Impostos ligados a produção e a importação 14,62 14,35 15,98 16,52 17,38 17,61 17,16

   Impostos sobre produtos 10,37 10,22 10,62 10,84 11,25 10,91 10,33

      Impostos sobre o valor adicionado 8,6 8,35 8,53 9,07 9,43 9,15 8,76

            IPI 1,86 1,73 1,63 1,59 1,57 1,37 1,16

            ICMS 6,75 6,62 6,89 7,47 7,85 7,78 7,60

      Imposto sobre importação 0,58 0,71 0,8 0,77 0,75 0,59 0,52

      Outros impostos sobre produtos 1,19 1,16 1,29 1,01 1,07 1,17 1,05

            Imposto sobre a exportação 0 0 0 0 0,01 0,01 0,00

             Imposto s/ operações de crédito, câmbio e seguro 0,43 0,39 0,5 0,28 0,3 0,3 0,28

            Imposto sobre serviços 0,6 0,6 0,59 0,55 0,57 0,72 0,68

            Demais 0,15 0,17 0,2 0,17 0,19 0,15 0,08

   Outros impostos ligados à produção 4,25 4,13 5,37 5,68 6,13 6,7 6,84

      Impostos sobre a folha de pagamento 0,68 0,6 0,53 0,56 0,58 0,62 0,64

            Contribuição do salário educação 0,31 0,26 0,24 0,25 0,26 0,27 0,26

            Contribuição para Sesi, Sesc, Senai e Senac 0,31 0,28 0,25 0,26 0,26 0,19 0,22

            Demais 0,07 0,06 0,05 0,05 0,07 0,16 0,16

      Outros impostos e taxas sobre a produção 3,56 3,53 4,83 5,11 5,55 6,08 6,20

            Taxa de poder de polícia 0,09 0,09 0,08 0,05 0,06 0,08 0,09

            Taxa de prestação de serviços 0,36 0,44 0,4 0,48 0,51 0,31 0,32

            Contribuição p/ fi nanciamento seguridade social (Cofi ns) 2,09 1,94 3,16 3,51 3,81 3,79 3,70

            Contribuiçôes para o PIS / PASEP 0,83 0,77 0,97 0,86 0,93 0,93 1,06

            Demais 0,19 0,29 0,21 0,21 0,25 0,97 1,04

Impostos sobre a Renda e a Propriedade 6,54 7,25 7,29 7,54 8,16 9,29 9,03

      IRPF 1,67 2,25 2,34 2,18 2,58 2,88 2,41

      IRPJ 2,18 2,28 2,33 2,23 2,3 2,77 2,90

      Outros Impostos sobre a Renda e a Propriedade 2,69 2,72 2,62 3,13 3,27 3,65 3,72

            IPTU 0,47 0,47 0,49 0,41 0,43 0,5 0,57

            IPVA 0,44 0,48 0,45 0,48 0,52 0,52 0,49

            IPMF/CPMF 0,79 0,89 0,82 1,31 1,43 1,51 1,48

            Contribuição Social sobre Lucro de Pessoa Jurídica 0,83 0,71 0,69 0,79 0,75 0,92 1,01

            Demais 0,17 0,17 0,16 0,14 0,14 0,2 0,17

Contribuições  aos Institutos Ofi ciais de Previdência 6,99 7,34 7,33 7,09 7,34 6,84 6,68

Contribuições Previdenciárias do Funcionalismo Público (1) 0,42 0,4 0,47 0,46 0,48 1,14 1,15

(1) A partir de 2002, as contribuições arrecadadas pelos institutos de previdência estaduais e municipais passaram a ser classifi cadas em Contribuições 

Previdenciárias do Funcionalismo Público. Em virtude desta reclassifi cação, as Contribuições aos Institutos Ofi ciais de Previdência passaram a conter 

somente as Contribuições ao INSS e ao FGTS.

Fonte: Contas Nacionais, IBGE 2004. Elaboração: GVconsult (2005).

Mudanças 
constitucionais no 
fi nal dos anos 1980 
deram início a um 
movimento de elevação 
na carga tributária 

Tributos como a Cofi ns, 
o PIS, o ISS e a CPMF 
fi zeram com que a 
carga sobre bens e 
serviços chegasse 
a 50% da receita 
tributária total ao longo 
da década de 1990

34% 
do PIB é o quanto se 
pagou de impostos 
em 2003 
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1990. Com relação ao PIB, esse tipo de imposto foi, em média, de 4% nos anos 1980 e 
de 5% nos anos 1990. 

Na tabela 1, encontra-se a evolução da carga tributária brasileira como proporção 
do PIB no período 1997-2003, por tipo de tributo ou contribuição. Ela passou de 28,6% 
do PIB, em 1997, para 34% do PIB, em 2003, resultando em um crescimento de 5,4 pon-
tos percentuais. Desse total, o maior aumento de carga se deu na arrecadação originada 
por impostos ligados à produção e à importação de mercadorias, cujo crescimento foi 
de 2,54 pontos percentuais do PIB no período. Também houve um acréscimo conside-
rável dos impostos sobre a renda e a propriedade, cuja participação na renda nacional 
passou de 6,5%, em 1997, para 9,03%, em 2003.

A tabela 2 traz a distribuição da carga tributária por esfera de governo. Nota-se que 
o maior aumento da carga no período deu-se na esfera federal. A União passou a ab-
sorver 3,9 pontos percentuais do PIB a mais. Mas também cresceu de forma expressiva 
a arrecadação dos governos estaduais, cuja participação no PIB atingiu 9,19%, o que 
signifi cou um crescimento de 1,3 ponto percentual do PIB entre 1997 e 2003. 

1.2 A DISTRIBUIÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA POR COMPONENTE DA 
DEMANDA E POR SETOR DE ATIVIDADE

Uma vez conhecidas a magnitude e a composição da carga tributária, é fundamen-
tal identifi car a distribuição do ônus fi scal entre os participantes da economia nacional, 
tanto pela ótica da demanda, como entre os setores produtivos. A tabela 3 mostra as 
estimativas da carga tributária paga pelos componentes da demanda em 2003, quais 
sejam: o setor produtivo, a formação bruta de capital fi xo, a variação de estoques, as 
exportações, as famílias, o próprio governo e a renda imputada ao setor fi nanceiro. 

O peso maior dos impostos recai sobre o setor produtivo, responsável por mais de 
dois terços da receita tributária, o que totalizou uma arrecadação de aproximadamente 
R$ 352 bilhões em 2003. Também se destacam os impostos e as contribuições pagos 

Tabela 2 Carga tributária total como percentual do PIB, por esfera de governo
Esferas de governo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Total 28,6 29,3 31,1 31,6 33,4 34,9 34,0

Federal 19,2 19,9 21,4 21,5 22,7 24,0 23,1

     Unidades administrativas 13,6 12,9 14,5 14,8 15,8 17,1 16,4

     Previdência 5,6 7,0 6,9 6,7 7,0 6,9 6,7

Estadual 7,9 7,9 8,1 8,7 9,2 9,3 9,2

     Unidades administrativas 7,6 7,5 7,7 8,4 8,8 8,8 8,6

     Previdência 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6

Municipal 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,7

     Unidades administrativas 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,6

     Previdência 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Fonte: Contas Nacionais, IBGE 2004. 

O setor produtivo 
responde por mais 
de dois terços da 
geração de impostos

“Entre 1997 e 2003, 
o governo federal 
aumentou a fatia de 
sua arrecadação em 
quase 4% do PIB
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pelas famílias, que corresponderam a 10,6% do PIB naquele ano, ou ainda, cerca de R$ 
156,6 bilhões. Vale destacar que, para o ano de 2003, esse valor corresponde a cerca de 
25% da renda bruta das famílias, estimada em R$ 623,9 bilhões. 

A tabela 4 decompõe a arrecadação do setor produtivo por tributo e por segmento 
de atividade econômica ou por componente da demanda. Dos R$ 352 bilhões de reais 
arrecadados pelo setor produtivo em 2003, 51,7% corresponderam a impostos ligados à 
produção e à importação, sendo 29,7% referentes ao ICMS. Os demais 48,3% da carga 
sobre o setor produtivo nacional incidiram sobre a renda e a propriedade. 

Essa carga de tributos sobre as empresas foi distribuída de forma bastante desigual 
entre os setores de atividade. Em termos relativos, tomando por referência o valor adi-
cionado a preços básicos, a carga tributária do setor privado correspondeu, em média, 
a 23,9%. Contudo há setores de atividade econômica em que ela superou 50% do va-
lor adicionado. São eles: automóveis, caminhões e ônibus; transportes; distribuição de 
combustíveis; outros veículos e peças; material elétrico; indústria têxtil; benefi ciamento 
de produtos vegetais; bebidas não-alcoólicas; outros produtos alimentares; e bebidas 
quentes. De outro lado, há setores de atividade cuja contribuição não chegou a 20% do 
valor adicionado – administração pública; extração de petróleo e gás; agropecuária; e 
aluguel de imóveis. 

Além da carga sobre o setor produtivo, há outros R$ 177 bilhões que incidiram so-
bre os demais componentes da demanda (formação bruta de capital fi xo, exportações, 
variação de estoques e famílias). Desse valor, R$ 85 bilhões (48%) corresponderam a 
tributos ligados à produção e à importação. Somando essa última cifra aos R$ 182 bi-
lhões de impostos e contribuições dessa natureza pagos pelas empresas, chega-se a uma 
arrecadação de R$ 267 bilhões em impostos sobre a produção. O ICMS representou 
44,3% desse valor em 2003, ou R$ 118 bilhões. 

A tabela 5 decompõe os impostos que foram pagos pelos demais componentes da 
demanda por setor de atividade e soma esses valores com a carga tributária, por setor 
de atividade, paga pelas empresas. Com isso, a carga tributária sobre a produção, in-
cidente sobre as empresas ou sobre os demais componentes da demanda, atingiu R$ 
437 bilhões em 2003. Os demais R$ 91,7 bilhões referem-se a impostos sobre a renda 

Tabela 3 Carga tributária bruta, por componente da demanda, 2003
Componentes da Demanda R$ mil Distribuição (%)

Participação  
no PIB a preço básico

Setor Produtivo 352.026.055 66 23,9

Demais 177.424.632 34 12,1

  Famílias 156.591.853 30 10,6

  Formação bruta de capital fi xo 13.583.999 3 0,9

  Exportação 3.802.651 1 0,3

  Governo 2.102.081 0 0,1

  Var. Estoque 837.178 0 0,1

  Dummy fi nanceiro 506.871 0 0

Total da carga tributária bruta 529.450.687 100 36
Fonte: Contas Nacionais, IBGE 2004. Elaboração: GVconsult (2005).

30% dos impostos 
foram pagos pelas 
famílias em 2003

O cálculo da relação 
carga tributária/valor 
adicionado para os 
setores de atividade 
ilustra o peso desigual 
dos impostos entre eles

352 bilhões 
de reais foi o valor de 
impostos pagos pelo 
setor produtivo em 2003
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Segmentos de atividade ou 
componente da demanda

Impostos ligados a produção e a importação Impostos sobre    rend

ICMS IPI / ISS
Imposto 

sobre 
Importação

Outros 
específi cos

Outros 
impostos 

sobre a 
produção

IPTU IPVA
IPMF / 
CPMF

Pre

Agropecuária  5.602.764  464.446  236.357  174.611  6.094  7.591  588.259  825.492  2

Extrativa mineral  8.341  45.929  26.920  62.481  791.577  27.499  74.915  70.550 

Extração de petróleo e gás  22.689  85.623  28.781  100.431  2.399.054  18.899  24.304  66.244 

Minerais não-metálicos  64.474  50.451  69.324  48.312  1.542.102  33.341  142.563  148.395  1

Siderurgia  17.614  51.080  101.558  145.688  3.326.266  13.390  59.168  381.720 

Metalurgia não-ferrosos  13.531  22.889  96.825  59.675  1.187.448  12.642  14.046  149.330 

Outros metalúrgicos  43.632  46.626  137.697  56.001  2.116.474  43.076  36.598  253.481  1

Máquinas e tratores  34.308  71.070  175.078  53.532  3.454.046  56.201  30.110  219.230  3

Material elétrico  39.642  53.262  161.207  61.025  1.135.187  28.360  8.956  142.836 

Equipamentos eletrônicos  20.664  34.941  128.449  44.497  827.347  19.491  3.067  79.954 

Automóveis, caminhões e ônibus  13.474  66.216  259.195  90.784  1.659.421  10.767  9.519  214.876 

Outros veículos e peças  29.132  48.717  257.281  75.666  1.969.892  22.621  17.845  238.408  1

Madeira e  mobiliário  19.090  27.861  42.939  13.271  959.873  30.883  32.373  109.880  1

Papel e  gráfi ca  -  80.244  116.076  75.512  2.618.471  83.679  69.329  259.372  2

Indústria da borracha  3.983  12.664  96.313  12.513  810.470  6.940  12.867  88.050 

Elementos químicos  8.399  24.588  59.303  55.503  1.513.697  7.041  50.837  133.988 

Refi no do petróleo  52.722  114.634  278.646  232.640  7.909.163  30.320  201.553  881.048 

Químicos diversos  31.658  43.476  306.330  106.228  2.153.234  22.344  19.991  235.571 

Farmacêutica e de perfumaria  83.042  85.852  75.434  7.504  1.121.909  25.186  13.610  118.133 

Artigos de plástico  25.079  20.697  115.532  13.544  810.641  16.264  4.871  81.472 

Indústria têxtil  20.915  39.950  210.212  47.322  1.338.737  23.305  21.693  176.465 

Artigos do vestuário  12.884  19.409  99.268  6.098  476.910  25.283  2.681  96.397 

Fabricação de calçados  25.524  20.156  31.142  6.255  464.774  9.027  3.837  48.083 

Indústriado café  12.794  16.304  3.058  9.853  567.500  7.058  10.413  68.079 

Benefi ciamento de produtos vegetais  388.829  47.950  72.285  50.960  1.222.962  16.769  23.517  239.443 

Cigarros produzidos no país  42.928  8.310  2.745  1.140  548.447  1.975  873  4.995 

Abate de animais  30.497  57.118  17.101  50.438  2.133.156  27.288  25.103  308.466 

Indústria de laticínios  15.496  19.979  9.016  11.233  696.553  7.299  13.558  95.847 

Indústria de açúcar  17.491  23.439  26.211  14.568  915.937  5.763  18.160  95.478 

Fabricação de óleos vegetais  24.196  32.211  21.494  49.051  1.589.754  10.735  26.827  221.130 

Outros produtos alimentares  785.630  66.791  42.026  23.111  816.700  18.874  36.454  275.589 

Bebidas quentes  40.732  886  438  2.329  98.971  3.984  911  3.387 

Cerveja  320.850  19.263  4.975  23.324  851.092  40.069  4.557  29.158 

Bebidas não-alcoólicas  424.128  15.411  6.658  9.390  759.120  17.914  3.645  27.997 

Indústria diversas  46.731  89.973  56.027  31.310  795.479  24.946  4.977  78.290 

SIUP  5.277.430  279.164  64.832  146.269  4.374.815  145.184  94.624  333.745  3

Construção civil  11.881.576  3.384.802  175.144  89.181  6.017.294  59.213  136.443  624.021  2

Comércio  2.816.191  841.469  38.401  393.842  16.590.172  1.552.761  1.678.349  406.494  11

Distribuição de combustíveis  1.930.575  10.971  388  5.775  218.014  15.684  443.012  324.163 

Transportes  4.977.911  1.200.265  165.505  127.845  3.922.396  148.595  1.026.116  485.471  5

Comunicações  2.215.813  481.722  102.588  168.720  3.255.028  267.901  10.725  178.813  3

Instituições fi nanceiras  1.193.746  673.562  20.737  476.143  7.205.808  458.174  -  274.496  6

Serviços prestados às famílias  7.887.772  2.095.887  286.629  115.358  6.455.958  125.626  30.532  466.724  2

Serviços prestados às empresas  2.382.926  621.575  83.946  96.556  3.977.284  197.670  49.293  212.063  8

Aluguel de imóveis  166.993  119.154  7.940  41.381  1.637.020  19.198  837  59.510 

Administração pública  4.800.957  1.936.189  140.468  10.901  939.915  449.441  191.048  719.428  13

Serviços privados não-mercantis  137.523  22.442  4.299  280  207.721  37.479  3.545  11.249  2

Total setor produtivo  54.013.275  13.595.616  4.462.778  3.498.049  106.389.884  4.233.754  5.276.512  10.563.011  86.

FBKF  6.817.080  3.611.432  1.208.691  67.999  -  -  -  1.878.796 

Exportação  2.319  515.693  929.991  282.959  -  -  341.634  1.730.055 

Variação de estoque  593.427  (27.494)  43.652  18.833  -  -  -  208.760 

Governo  -  -  -  -  -  -  -  2.102.081 

Famílias  56.845.356  10.936.175  1.439.123  1.872.074  -  4.679.412  2.025.400  5.994.565  35

Total sobre demanda fi nal  64.258.182  15.035.807  3.621.457  2.241.866  -  4.679.412  2.367.034  11.914.257  35.

Dummy fi nanceiro  -  -  -  -  -  -  -  506.871 

Total da carga tributária bruta  118.271.457  28.631.423  8.084.235  5.739.915  106.389.884  8.913.166  7.643.546  22.984.138 121.

Tabela 4 Carga tributária bruta por imposto e por segmento de 
atividade ou componente da demanda, 2003 (em R$ mil)

“Do total pago pelo 
setor produtivo, R$ 182 
bilhões corresponderam 
a impostos sobre 
produção e importação

Fonte: Contas Nacionais, IBGE 2004. Elaboração: GVconsult (2005).



etco 11

obre    renda e propriedade Totais e relativos

Segmentos de atividade ou 
componente da demandaMF / 

MF

Previdência 
ofi cial

 e FGTS

Imposto 
de renda

CSLL
Demais 

(ITR)
Total

Valor adicionado 
a preços 

básicos (VA)

Valor da 
produção (VP)

% VA % VP

492  2.629.512  295.091  115.853  2.709.648  13.655.719  137.371.332  258.964.058 9,94% 5,3% Agropecuária

550  459.022  469.036  122.805  -  2.159.075  8.249.472  18.641.232 26,17% 11,6% Extrativa mineral

244  526.404  34.664  24.359  -  3.331.453  46.638.617  56.396.200 7,14% 5,9% Extração de petróleo e gás

395  1.051.937  618.071  238.019  -  4.006.990  13.605.771  35.463.957 29,45% 11,3% Minerais não-metálicos

720  306.012  407.835  172.944  -  4.983.275  23.042.977  79.269.201 21,63% 6,3% Siderurgia

330  214.216  152.873  64.826  -  1.988.301  6.035.974  28.031.827 32,94% 7,1% Metalurgia não-ferrosos

481  1.735.235  499.663  246.555  -  5.215.039  13.938.279  51.275.353 37,42% 10,2% Outros metalúrgicos

230  3.530.034  749.934  261.337  -  8.634.880  42.686.504  74.978.406 20,23% 11,5% Máquinas e tratores

836  560.442  341.987  114.066  -  2.646.970  4.855.535  25.894.888 54,51% 10,2% Material elétrico

954  448.859  543.973  231.458  -  2.382.700  7.065.724  18.842.790 33,72% 12,6% Equipamentos eletrônicos

876  551.843  810.014  275.001  -  3.961.111  6.881.668  38.532.365 57,56% 10,3% Automóveis, caminhões e ônibus

408  1.433.847  569.065  246.534  -  4.909.008  8.907.753  44.024.630 55,11% 11,2% Outros veículos e peças

880  1.055.442  414.675  198.384  -  2.904.671  9.953.335  26.138.392 29,18% 11,1% Madeira e  mobiliário

372  2.022.053  887.671  306.720  -  6.519.126  21.346.807  59.540.449 30,54% 11,0% Papel e  gráfi ca

050  257.375  400.759  167.514  -  1.869.449  5.885.922  18.855.512 31,76% 9,9% Indústria da borracha

988  434.235  687.888  238.496  -  3.213.975  15.588.213  35.324.208 20,62% 9,1% Elementos químicos

048  459.269  3.812.305  1.300.694  -  15.272.995  59.391.246  189.167.118 25,72% 8,1% Refi no do petróleo

571  973.854  384.539  133.322  -  4.410.547  14.728.792  49.427.784 29,95% 8,9% Químicos diversos

33  677.517  412.585  143.047  -  2.763.820  8.108.269  25.473.967 34,09% 10,9% Farmacêutica e de perfumaria

472  856.250  133.777  46.381  -  2.124.508  5.458.822  17.459.472 38,92% 12,2% Artigos de plástico

465  486.677  288.296  125.306  -  2.778.876  5.110.427  31.055.276 54,38% 8,9% Indústria têxtil

397  655.605  214.136  122.533  -  1.731.204  6.648.383  20.847.390 26,04% 8,3% Artigos do vestuário

083  487.091  231.332  105.838  -  1.433.059  4.276.414  11.358.896 33,51% 12,6% Fabricação de calçados

079  132.832  134.570  65.614  -  1.028.076  3.996.563  14.024.364 25,72% 7,3% Indústriado café

443  438.552  159.293  77.669  -  2.738.230  5.275.110  40.392.878 51,91% 6,8% Benef. de produtos vegetais

995  125.771  47.291  23.058  -  807.533  2.383.332  3.389.326 33,88% 23,8% Cigarros produzidos no país

466  432.577  121.915  59.444  -  3.263.103  6.769.915  52.206.040 48,20% 6,3% Abate de animais

847  158.450  88.583  43.192  -  1.159.206  2.525.559  16.643.589 45,90% 7,0% Indústria de laticínios

478  261.919  110.696  53.974  -  1.543.634  7.312.117  21.375.705 21,11% 7,2% Indústria de açúcar

30  105.130  106.651  52.002  -  2.239.182  6.190.084  38.761.920 36,17% 5,8% Fabricação de óleos vegetais

589  731.146  156.343  76.230  -  3.028.896  5.938.698  46.532.205 51,00% 6,5% Outros produtos alimentares

387  52.928  11.653  5.682  -  221.902  442.645  941.539 50,13% 23,6% Bebidas quentes

58  213.916  100.084  48.800  -  1.656.087  3.801.712  8.096.647 43,56% 20,5% Cerveja

997  211.241  81.554  39.764  -  1.596.823  3.097.832  7.221.693 51,55% 22,1% Bebidas não-alcoólicas

290  385.225  152.667  68.224  -  1.733.849  7.536.961  19.068.799 23,00% 9,1% Indústria diversas

745  3.357.029  2.127.415  534.605  -  16.735.111  47.594.307  96.754.004 35,16% 17,3% SIUP

021  2.788.735  1.305.570  432.122  -    26.894.101  100.951.217  192.867.698 26,64% 13,9% Construção civil

494  11.684.045  5.153.519  2.415.196  -  43.570.440  100.909.240  160.778.598 43,18% 27,1% Comércio

63  749.195  429.925  201.484  -  4.329.187  7.754.548  55.497.963 55,83% 7,8% Distribuição de combustíveis

471  5.339.457  1.197.521  406.331  -  18.997.412  33.746.483  105.241.311 56,29% 18,05% Transportes

813  3.087.874  1.300.327  388.194  -  11.457.707  44.151.251  70.489.953 25,95% 16,3% Comunicações 

496  6.155.923  8.539.461  2.332.685  -  27.330.735  97.459.330  137.891.866 28,04% 19,8% Instituições fi nanceiras

724  2.618.591  1.997.218  909.739  -  22.990.033  66.521.326  135.804.015 34,56% 16,9% Serviços prestados às famílias

063  8.274.192  6.601.813  1.919.475  -  24.416.793  60.490.339  91.726.582 40,36% 26,6% Serviços prestados às empresas

510  521.968  726.496  206.461  -  3.506.958  142.543.933  151.309.568 2,46% 2,3% Aluguel de imóveis

428  13.943.103  691.712  166.868  -  23.990.029  220.458.387  326.428.062 10,88% 7,4% Administração pública

249  2.943.962  393.232  132.548  -  3.894.279  17.336.528  18.993.467 22,46% 20,5% Serviços privados não-mercantis

011  86.526.494  45.095.680  15.661.353  2.709.648  352.026.055  1.470.963.650  3.027.401.164 23,93% 11,6%     Total setor produtivo

796  -  -  -  -  13.583.999 0,9% 0,4% FBKF

055  -  -  -  -  3.802.651 0,3% 0,1% Exportação

760  -  -  -  -  837.178 0,1% 0,0% Variação de estoque

081  -  -  -  -  2.102.081 0,1% 0,1% Governo

565  35.319.435  37.480.313  -  -  156.591.853 10,6% 5,2% Famílias

57  35.319.435  37.480.313  -  -  176.917.761 12,0% 5,8%     Total sobre demanda fi nal

871  -  -  -  -  506.871 0,0% 0,0% Dummy fi nanceiro

38 121.845.929  82.575.993  15.661.353  2.709.648  529.450.687 36,0% 17,5%     Total da carga tributária bruta

23,9% 
do valor adicionado 
foi a carga tributária 
do setor produtivo 
no ano de 2003
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Impostos em 2003

Formação bruta de capital fi xo Exportações Variação de    esto

ICMS IPI / ISS
Imposto 

sobre 
Importação

Outros 
específi cos

ICMS IPI / ISS
Imposto 

sobre 
Importação

Outros 
específi cos

ICMS IPI / ISS
Imp

Agropecuária  164.131  117  7  1  160  3.994  735  4.080  84.292  (203)

Extrativa mineral  7.009  1.420  529  29  -  784  342  3.455  15.598  140 

Extração de petróleo e gás  -  -  -  -  -  2  -  1.968  44  1 

Minerais não-metálicos  1.110  509  195  11  -  245  410  710  47.737  5.856 

Siderurgia  1.647  690  71  2  -  15  692  4.460  (6.471)  (5.079)

Metalurgia não-ferrosos  1.291  565  137  7  -  7  28.363  7.809  (13.315)  (7.241)

Outros metalúrgicos  177.206  94.906  30.734  1.552  -  8  22.864  1.253  (105.022)  (43.980)

Máquinas e tratores  1.671.513  1.298.701  620.397  33.493  -  35  91.718  7.591  2.947  3.847 

Material elétrico  828.471  390.530  154.229  8.369  -  22  103.659  7.638  27.052  12.346 

Equipamentos eletrônicos  1.209.904  351.654  240.428  17.379  -  24  130.477  10.135  54.044  15.223 

Automóveis, caminhões e ônibus  1.348.884  305.352  66.720  1.003  -  10  70.502  1.337  11.537  1.883 

Outros veículos e peças  454.405  205.488  43.345  3.254  -  21  211.435  28.921  (59.981)  (25.750)

Madeira e  mobiliário  335.509  54.268  4.208  285  -  25  11.170  1.621  20.380  3.118 

Papel e  gráfi ca  7.838  2.678  141  14  -  6  10.816  1.590  (17.975)  (6.192)

Indústria da borracha  194  83  14  1  -  5  19.769  1.210  75.908  28.577 

Elementos químicos  -  -  -  -  -  16  36.647  7.886  21.356  301 

Refi no do petróleo  31.011  6.283  2.342  127  -  (409)  42.126  4.209  (11.941)  1.353 

Químicos diversos  -  -  -  -  2  113  39.437  3.997  11.146  4.942 

Farmacêutica e de perfumaria  2  1  0  0  0  25  7.161  737  9.655  2.012 

Artigos de plástico  6.678  1.486  489  27  -  6  11.222  363  (20.452)  (9.542)

Indústria têxtil  11.707  2.400  873  48  -  15  11.511  362  (35.110)  (302)

Artigos do vestuário  -  -  -  -  -  1  1.546  34  15.507  430 

Fabricação de calçados  -  -  -  -  -  1  33.720  5.094  (27.662)  (464)

Indústriado café  -  -  -  -  8  213  33  668  353.580  (11)

Benefi ciamento de produtos vegetais  351  -  -  -  2.099  52.192  8.598  5.553  13.889  (2.800)

Cigarros produzidos no país  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Abate de animais  1.070  -  -  -  1  26  48  1.487  10.617  41 

Indústria de laticínios  -  -  -  -  7  196  176  29  (11.401)  (4)

Indústria de açúcar  -  -  -  -  1  43  6  627  113.606  (2)

Fabricação de óleos vegetais  -  -  -  -  10  261  201  5.497  38.700  (9)

Outros produtos alimentares  351  -  -  -  27  692  226  246  (19.244)  (263)

Bebidas quentes  -  -  -  -  -  -  4.588  914  (1.401)  (824)

Cerveja  -  -  -  -  -  -  262  52  (9.857)  (5.670)

Bebidas não-alcoólicas  -  -  -  -  -  -  -  -  (2.084)  (636)

Indústria diversas  461.524  96.453  36.432  1.978  -  4  22.123  1.394  8.004  1.648 

SIUP  -  463  -  -  -  2.092  -  21  -  - 

Construção civil  -  705.018  -  8  -  6  -  0  -  - 

Comércio  56.646  15.372  4.278  232  -  41.539  2.649  718  965  197 

Distribuição de combustíveis  -  -  -  -  -  1.452  -  152  -  - 

Transportes  97  42  7  1  -  25.145  49  30.159  (14)  (6)

Comunicações  23.915  4.939  1.806  98  -  515  1.116  149  411  83 

Instituições fi nanceiras  -  -  -  -  -  21.195  -  124.005  -  - 

Serviços prestados às famílias  263  195  90  5  -  57.490  473  1.390  (712)  (15)

Serviços prestados às empresas  -  62.054  -  -  -  280.294  -  2.762  -  - 

Aluguel de imóveis  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Administração pública  14.354  9.764  1.217  76  3  27.367  3.119  677  (906)  (495)

Serviços privados não-mercantis  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Total setor produtivo  6.817.080  3.611.432  1.208.691  67.999  2.319  515.693  929.991  282.959  593.427  (27.494)

Tabela 5 Impostos sobre produção pagos pela demanda fi nal, 2003 (em R$ mil)
“As despesas de 
investimento pagaram 
R$ 6,8 bilhões de 
ICMS em 2003

Fonte: Contas Nacionais, IBGE 2004. Elaboração: GVconsult (2005).
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56,8 bilhões
de reais foi o quanto 
as famílias pagaram 
de ICMS em 2003

o de    estoques Famílias Totais e relativos

Impostos em 2003
ISS

Imposto
 sobre 

Importação

Outros 
específi cos

ICMS IPI / ISS
Imposto 

sobre 
Importação

Outros 
específi cos

Sub-total (B)

Sub-total 
setor 

produtivo
 (A)

Total (A + B)

% sobre 
a oferta a 
preços de 
mercado

203)  15.149  13.690  2.781.617  10.394  29.777  8.280  3.116.222  13.655.719  16.771.941 5,6% Agropecuária

140  348  222  24.845  4.763  1.766  96  61.344  2.159.075  2.220.419 9,7% Extrativa mineral

 1  1  2.067  73  10  1  1  4.169  3.331.453  3.335.622 4,6% Extração de petróleo e gás

856  851  101  361.977  49.203  6.482  295  475.691  4.006.990  4.482.681 8,9% Minerais não-metálicos

079)  (206)  (11)  9.878  4.009  408  17  10.122  4.983.275  4.993.397 5,9% Siderurgia

241)  (397)  (46)  146.292  80.047  4.451  518  248.487  1.988.301  2.236.788 6,4% Metalurgia não-ferrosos

980)  (4.210)  (110)  580.698  231.276  26.415  877  1.014.468  5.215.039  6.229.507 9,5% Outros metalúrgicos

847  2.434  142  280.855  47.980  15.035  903  4.077.589  8.634.880  12.712.469 12,8% Máquinas e tratores

346  4.876  266  1.192.286  542.666  209.385  15.412  3.497.207  2.646.970  6.144.177 14,1% Material elétrico

223  10.606  774  1.519.283  428.536  296.830  21.679  4.306.975  2.382.700  6.689.676 14,9% Equipamentos eletrônicos

883  (77)  (5)  3.133.836  695.790  148.381  1.997  5.787.147  3.961.111  9.748.258 18,6% Autom., caminhões e ônibus

750)  (4.260)  (364)  1.047.568  447.597  76.685  6.443  2.434.806  4.909.008  7.343.814 10,2% Outros veículos e peças

118  204  16  1.274.023  204.719  15.746  1.115  1.926.409  2.904.671  4.831.079 13,7% Madeira e  mobiliário

192)  (333)  (33)  715.780  246.090  13.007  1.316  974.743  6.519.126  7.493.869 10,5% Papel e  gráfi ca

577  3.860  162  77.757  28.629  3.896  165  240.229  1.869.449  2.109.678 8,2% Indústria da borracha

301  (432)  (75)  60.544  1.955  506  66  128.771  3.213.975  3.342.746 7,8% Elementos químicos

353  4.409  459  508.781  70.489  18.337  4.217  681.796  15.272.995  15.954.790 7,1% Refi no do petróleo

942  6.996  1.265  118.913  33.653  2.763  246  223.473  4.410.547  4.634.020 6,9% Químicos diversos

012  315  28  3.958.756  842.394  129.621  11.652  4.962.358  2.763.820  7.726.178 16,3% Farmac. e de perfumaria

542)  (1.661)  (43)  178.437  75.713  14.007  408  257.137  2.124.508  2.381.646 10,2% Artigos de plástico

302)  3.906  14  1.235.138  24.066  47.285  809  1.302.721  2.778.876  4.081.598 10,4% Indústria têxtil

430  385  4  2.795.467  71.302  70.195  633  2.955.504  1.731.204  4.686.708 16,9% Artigos do vestuário

464)  (258)  (14)  1.480.470  29.753  14.160  783  1.535.583  1.433.059  2.968.642 20,2% Fabricação de calçados

(11)  179  76  358.086  492  258  126  713.710  1.028.076  1.741.786 10,6% Indústriado café

800)  (347)  86  1.038.872  125.392  24.287  19.166  1.287.338  2.738.230  4.025.568 7,8% Benef.  de produtos vegetais

 -  -  -  1.747.432  1.947.302  -  157.941  3.852.676  807.533  4.660.209 54,7% Cigarros produzidos no país

 41  35  17  3.221.321  8.102  6.733  3.382  3.252.879  3.263.103  6.515.982 10,1% Abate de animais

 (4)  (131)  (8)  1.973.537  2.641  11.732  1.577  1.978.351  1.159.206  3.137.557 14,6% Indústria de laticínios

 (2)  44  52  570.747  89  234  268  685.716  1.543.634  2.229.350 9,3% Indústria de açúcar

 (9)  1.090  70  579.662  3.284  15.875  1.090  645.730  2.239.182  2.884.912 6,6% Fabricação de óleos vegetais

263)  (227)  (20)  3.559.352  87.667  40.178  3.729  3.672.715  3.028.896  6.701.610 10,8% Outros produtos alimentares

824)  (286)  (14)  221.557  130.290  45.171  9.000  408.996  221.902  630.898 21,8% Bebidas quentes

670)  (29)  (1)  1.105.317  635.829  3.204  641  1.729.749  1.656.087  3.385.836 23,9% Cerveja

636)  (4)  (0)  868.596  265.000  1.500  314  1.132.686  1.596.823  2.729.509 23,6% Bebidas não-alcoólicas

648  621  34  1.523.399  309.506  115.179  6.252  2.584.550  1.733.849  4.318.400 13,9% Indústria diversas

 -  -  -  4.427.070  297  -  -  4.429.943  16.735.111  21.165.055 19,0% SIUP

 -  -  -  -  -  -  -  705.032  26.894.101  27.599.133 14,2% Construção civil 

197  73  4  202.882  181.832  14.260  2.081  523.727  43.570.440  44.094.167 117,6% Comércio

 -  -  -  4.270  9.228  -  1.691  16.793  4.329.187  4.345.980 8,2% Distr. de combustíveis

 (6)  (1)  (0)  940.386  380.073  17  371.427  1.747.381  18.997.412  20.744.793 25,4% Transportes

 83  31  2  9.103.447  18.808  6.012  326  9.161.659  11.457.707  20.619.365 23,7% Comunicações 

 -  -  -  -  294.224  -  1.213.854  1.653.278  27.330.735  28.984.014 19,8% Instituições fi nanceiras

(15)  (26)  (0)  1.690.976  2.254.113  1.226  461  4.005.928  22.990.033  26.995.961 18,2% Serv. prestados às famílias

 -  -  -  -  39.374  -  -  384.484  24.416.793  24.801.276 21,9% Serv. prestados às empresas

 -  -  -  -  4.051  -  -  4.051  3.506.958  3.511.009 2,3% Aluguel de imóveis

495)  121  26  225.173  67.548  8.120  822  356.985  23.990.029  24.347.014 7,4% Administração pública

 -  -  -  -  -  -  -  -  3.894.279  3.894.279 20,5% Serv. privados não-mercantis

494)  43.652  18.833 56.845.356 10.936.175  1.439.123  1.872.074  85.157.311  352.026.055  437.183.366 12,9% Total setor produtivo
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e a propriedade pagos pelas famílias: IPTU, IPVA, CPMF, Contribuição à Previdência 
Social e Imposto de Renda da Pessoa Física. 

Do total de R$ 85 bilhões de impostos sobre a produção e ligados à importação 
arrecadados pelos demais componentes da demanda, 83% foram pagos pelas famílias. 
Vale destacar também a incidência desse tipo de imposto sobre a formação bruta de 
capital fi xo (de R$ 12 bilhões) e sobre as exportações (de R$ 1,7 bilhão), uma carga tri-
butária que penaliza o investimento e a competitividade internacional do país. 

Em termos setoriais, nota-se que a maior arrecadação, tanto em termos absolutos 
quanto relativos (como participação da oferta a preços de mercado), veio do comércio. 
Foram R$ 44 bilhões que representaram 115% da margem líquida de comércio na eco-
nomia brasileira. Não obstante, deve-se salientar que nesse valor estão incluídos impos-
tos sobre a produção (PIS/Cofi ns) de todas as mercadorias cuja transação passa pelo 
setor comercial. Em seguida, aparece o setor de fabricação de cigarros (54,7%). Des-
tacam-se também outros oito setores de atividade cuja carga tributária excedeu 20% 
do valor da oferta a preços de mercado. Foram eles: transportes, produção de cerveja, 
comunicações, fabricação de bebidas não-alcoólicas, serviços prestados às empresas, 
produção de bebidas quentes e serviços privados não-mercantis. 

Esses dados revelam a grande disparidade nos pesos tributários entre os setores de 
atividade existente na economia brasileira. Apontam também para um elevado poten-
cial de confl ito e divergência de interesses entre segmentos do próprio setor privado 
nacional nos processos de negociação da reforma tributária. 

1.3 INFORMALIDADE E SONEGAÇÃO

A carga tributária sobre os setores de atividade estimada nas tabelas 4 e 5 não revela 
diretamente dois outros grandes problemas da atual estrutura tributária nacional: a in-
formalidade e a sonegação. São fenômenos que caminham juntos e criam uma grande 
distorção alocativa na economia, impondo às empresas formais uma carga tributária 
maior que aquela incidente sobre as empresas informais. Isso afeta a competitividade 
e capacidade de investimento das empresas, reduzindo a produtividade da economia. 
Dois exemplos desses problemas podem ser observados na construção civil e no setor 
de alimentação. 

Estudo da GVconsult realizado para o Sindicato da Construção Civil de São Paulo1 
revelou que as empresa formais da construção civil, cuja participação no valor adicio-
nado da indústria brasileira da construção é de 35%, foram responsáveis por 70% da ar-
recadação de impostos e contribuições do setor da construção. Isso signifi ca dizer que, 
enquanto as empresas formais da construção civil observaram uma carga tributária de 
55,2% do seu valor adicionado, a carga tributária do setor informal da construção foi de 
apenas 12,5%. Ou seja, dentro de um mesmo setor de atividade há empresas que pagam 
42 pontos percentuais de seu valor adicionado a mais de impostos do que outras em-
presas, o que compromete sobremaneira sua competitividade e a própria produtividade 

A informalidade e a 
sonegação impõem 
distorções alocativas 
à economia

“Existe uma grande 
disparidade na carga 
tributária entre os 
setores de atividade
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média do setor, visto que o segmento formal da construção civil tinha uma produtivi-
dade média 34% maior que a do segmento informal. 

No segmento de alimentação verifi ca-se algo semelhante. Outro estudo da GVcon-
sult2 mostra que uma grande rede de restaurantes tinha uma carga tributária de 33,8% 
do seu valor adicionado, enquanto a média do setor de alimentação no país (excluída a 
própria rede) pagava 28,5% de seu valor adicionado. Uma diferença de 5,3 pontos per-
centuais a mais de tributação sobre uma empresa com produtividade média do trabalho 
6,5 vezes superior às demais. 

Estimativas globais de arrecadação potencial de ICMS mostram as possíveis dife-
renças entre as alíquotas nominais e os valores efetivamente arrecadados. Nessas dife-
renças, além da sonegação do imposto, estão os incentivos fi scais e desonerações oriun-
das de políticas regionais. Tomando por referência as alíquotas nominais médias do 
país, calculadas com base na distribuição do consumo e nas operações intermediárias 
com bens, este estudo estimou o potencial de arrecadação por tipo de produto da Ma-
triz Insumo-Produto brasileira. 

Esses cálculos mostraram que a arrecadação potencial, já desconsiderados os crédi-
tos nas operações intermediárias, atingiria R$ 170,6 bilhões em 2003, valor que contras-
ta diretamente com a arrecadação efetiva de ICMS, de R$ 118,3 bilhões. A diferença, de 
R$ 52,3 bilhões ou 30,6% da arrecadação potencial, é devida, como dito anteriormente, 
às desonerações, renúncias e à sonegação do tributo. 

Os números revelam uma perda de arrecadação expressiva, indicando que a ele-
vação da carga tributária da economia brasileira tem um preço alto: o crescimento da 
sonegação e do contrabando. 

1.4 O ICMS E SUA DISTRIBUIÇÃO REGIONAL

O ICMS é o tributo de maior peso na carga tributária dos setores produtivos. A sua 
pressão sobre a renda do país pode ser confi rmada por sua elevada participação no PIB: 
7,7%. 

O grande peso na carga do setor produtivo permitiu que incentivos e isenções se 
transformassem em um instrumento poderoso na disputa entre os Estados para atrair 
as indústrias, a chamada guerra fi scal. Mas o lado perverso dessa história está no fato 
de que os governos estaduais começaram a abrir mão de parte de um tributo que, para 
muitos, ultrapassa 90% de sua receita de impostos. De fato, a elevada participação do 
ICMS na carga tributária faz dele a principal receita tributária dos Estados brasileiros. 
A tabela 6 revela que, em 2003, na média do país, o ICMS representou cerca 89,5% da 
arrecadação de impostos das unidades federativas. Em alguns Estados das regiões Norte 
e Nordeste, como Rondônia, Amazonas, Bahia, Sergipe, Ceará e Piauí, essa participação 
superou 90% da receita tributária. 

A tabela 6 também permite observar a importância da arrecadação do ICMS de 
cada unidade federativa. De maneira geral, como é um imposto que incide sobre a pro-

Na média do país, 
o ICMS representou 
cerca 89,5% da 
receita tributária dos 
Estados em 2003

52,3 bilhões 
de reais de ICMS 
deixaram de 
ser arrecadados 
anualmente em função 
de desonerações, 
renúncias e sonegação 
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dução, sua participação deveria estar próxima da participação do Estado no PIB na-
cional. Mas a última coluna da tabela revela que, em 2002, em alguns Estados, há um 
descolamento expressivo, indicando uma tributação mais elevada sobre o setor produ-
tivo. Em Tocantins, no Ceará, no Espírito Santo, em Mato Grosso e em Goiás, o peso do 
ICMS na arrecadação total desse imposto ultrapassou em mais de 20% a participação 
do PIB regional no PIB nacional. Por outro lado, no Amapá, no Rio de Janeiro e no 
Distrito Federal, ocorreu o contrário.

A grande pressão do ICMS na renda nacional e seu elevado peso na estrutura de 
arrecadação dos Estados evidenciam outro potencial de confl ito distributivo, este entre 
os governos estaduais, que difi cilmente vão aceitar alguma perda de arrecadação deter-
minada pela reformulação tributária. 

Notas da seção

1 GVconsult (2004). 
2 GVconsult (2005).

“Em alguns Estados, 
o peso do ICMS 
arrecadado foi 
desproporcional 
ao tamanho da 
sua fatia no PIB

Tabela 6 Produto Interno Bruto e peso do ICMS por Unidade da Federação, 2002

Grandes Regiões e 
Unidades da Federação

ICMS R$ mil PIB R$ mil
Pressão 
do ICMS

PIB/PIB 
país
(A)

ICMS/re-
ceita tri-
butária

(B)

ICMS/
ICMS 
país
(C)

Relativo
((C/A)-1)

               Brasil  102.951.678 1.346.027.825 7,65 100,00 87,49 100,00 100%

     Norte  5.114.806  67.789.523 7,55 5,04 90,28  4,97 -1,4%

Rondônia  639.160  7.283.941  8,78 0,54 91,70 0,62 14,7%

Acre  169.483  2.259.133  7,50 0,17 77,01 0,16 -1,9%

Amazonas  1.939.187  25.030.340  7,75 1,86 93,34 1,88 1,3%

Roraima  119.578  1.488.010  8,04 0,11 86,37 0,12 5,1%

Pará  1.702.946  25.530.347  6,67 1,90 89,47 1,65 -12,8%

Amapá  138.256  2.652.438  5,21 0,20 85,24 0,13 -31,9%

Tocantins  406.196  3.545.315  11,46 0,26 87,05 0,39 49,8%

     Nordeste  14.842.115  181.932.855 8,16 13,52 89,74  14,42 6,7%

Maranhão  897.073  11.419.649  7,86 0,85 87,22 0,87 2,7%

Piauí  540.797  6.165.848  8,77 0,46 90,31 0,53 14,7%

Ceará  2.368.020  24.203.764  9,78 1,80 90,22 2,30 27,9%

Rio Grande do Norte  1.014.478  11.633.212  8,72 0,86 85,40 0,99 14,0%

Paraíba  914.663  11.634.121  7,86 0,86 90,27 0,89 2,8%

Pernambuco  2.826.721  36.510.039  7,74 2,71 87,33 2,75 1,2%

Alagoas  665.567  8.767.282  7,59 0,65 89,68 0,65 -0,7%

Sergipe  664.265  9.496.187  7,00 0,71 91,71 0,65 -8,5%

Bahia  4.950.531  62.102.753  7,97 4,61 91,96 4,81 4,2%

     Sudeste  58.487.909  758.374.273 7,71 56,34 87,23  56,81 0,8%

Minas Gerais  9.397.793  125.388.846  7,50 9,32 84,27 9,13 -2,0%

Espírito Santo  2.364.264  24.723.040  9,56 1,84 87,37 2,30 25,0%

Rio de Janeiro  10.272.526  170.114.091  6,04 12,64 84,97 9,98 -21,1%

São Paulo  36.453.327  438.148.296  8,32 32,55 88,69 35,41 8,8%

     Sul  16.592.883  237.728.739 6,98 17,66 89,29  16 -8,7%

Paraná  5.580.693  81.449.312  6,85 6,05 88,64 5,42 -10,4%

Santa Catarina  3.798.879  51.828.169  7,33 3,85 88,93 3,69 -4,2%

Rio Grande do Sul  7.213.311  104.451.257  6,91 7,76 89,99 7,01 -9,7%

     Centro-Oeste  7.913.965  100.202.434 7,90 7,44 80,47  7,69 3,3%

Mato Grosso do Sul  1.341.762  15.342.782  8,75 1,14 88,95 1,30 14,3%

Mato Grosso  1.841.745  17.888.416  10,30 1,33 90,55 1,79 34,6%

Goiás  2.914.197  31.298.822  9,31 2,33 86,90 2,83 21,7%

Distrito Federal  1.816.261  35.672.414  5,09 2,65 61,79 1,76 -33,4%
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais, Secretaria do Tesouro / Ministério da Fazenda.
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As propostas de 
reforma tributária: histórico 

recente e contexto atual

2.1 ORIGENS DA ATUAL PROPOSTA DE REFORMA

A reforma tributária vem sendo aprovada em “suaves prestações” desde 2003. O 
Congresso iniciou 2005 com o desafi o maior de avançar na reformulação da legislação 
do ICMS. Mais do que uma simples tarefa, essa alteração na estrutura do sistema tri-
butário vem carregada de polêmica, na medida em que pode envolver perdas para os 
Estados que costumam conceder vantagens a empresas que queiram se instalar em seus 
territórios. Além disso, a proposta de mudança do ICMS incorre no risco de aumento 
da carga global e daquela associada aos produtos de mais fácil arrecadação, como os 
combustíveis, energia elétrica, telecomunicações, bebidas e cigarros. Esses pontos são 
centrais na atual discussão.

Apesar das numerosas manifestações em defesa da premência de uma reforma 
tributária no Brasil, as modifi cações efetivamente aprovadas até meados de 2005 são 
bastante restritas1 e ainda não foram capazes de equacionar os múltiplos interesses en-
volvidos na questão. Até agora, o maior avanço na alteração das regras tributárias foi 
realizado com a aprovação, em 2003, da Proposta de Emenda Constitucional Nº 41 
(PEC 41/2003) − convertida em Emenda Constitucional Nº 42, de dezembro de 2003 –, 
que, no entanto, não resultou em uma transformação da estrutura do sistema tributário 
nacional e é vista, tanto pelo setor empresarial como por diversas orientações políticas, 
como parcial e limitada. No âmbito da Emenda Nº42/2003, fi caram previstas alterações 
estruturais mais profundas para o futuro.

A PEC 228/2004, originada pelo Senado a partir da PEC 41/2003, que havia sido 
enviada ao Congresso pelo Executivo, foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 
junho de 2004 e dispôs sobre matéria remanescente da PEC 41/2003. Em síntese, a PEC 
228/2004 tratava dos seguintes pontos:
■ Limitação da carga tributária, a ser defi nida em função da receita tributária dos 

entes federados e da relação da carga tributária com o PIB;
■ Defi nições sobre a cobrança de serviço de iluminação pública;

2

A reforma tributária 
vem sendo introduzida 
no país em doses 
homeopáticas

A multiplicidade de 
interesses estaduais 
e setoriais difi culta o 
avanço nas negociações 
de reforma
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■ Criação de leis específi cas que regulariam a concessão de benefícios fi scais;
■ Uniformização das alíquotas do ICMS em todo o território;
■ Criação de faixas de alíquotas de ICMS e classifi cação dos produtos nas faixas, o 

que seria defi nido pelo Confaz e aprovado pelo Senado;
■ Regulamentação de isenções, incentivos ou benefícios fi scais no âmbito do 

ICMS por lei complementar;
■ Aplicação do ICMS sobre todas as etapas de circulação de energia elétrica e so-

bre as transferências interestaduais de mercadorias e bens entre estabelecimen-
tos do mesmo titular;

■ Postergação, para o ano de 2007, de uma reforma tributária mais ampla;
■ Proposição das grandes linhas de uma política industrial para regiões menos 

desenvolvidas, a ser implementada pelo Poder Executivo.
Os pontos levantados pela PEC 228/2004 continuaram em discussão nas PEC que 

a sucederam, como descrito a seguir. A despeito dos avanços em relação às disposições 
sobre o ICMS, as normas tributárias propostas ainda não trazem todas as respostas 
para o descontentamento do conjunto dos entes federativos e do setor privado. Persis-
tem demandas para a redução ou eliminação da incidência cumulativa, a simplifi cação 
no âmbito da tributação sobre o consumo, uma rediscussão sobre a permanência da 
CPMF e a agregação dos diversos tributos federais em um único imposto sobre o valor 
adicionado. 

2.2 AS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO

Atualmente, duas Propostas de Emenda Constitucional (285/2004 e 293/2004) es-
tão em tramitação no Congresso. Ambas tratam de aspectos mais específi cos, não con-
templados pela reforma que se logrou aprovar em 2003.

A PEC 285/2004 é uma proposição originária do desmembramento da PEC de re-
forma tributária (PEC 228/2004) e está concentrada em modifi cações em normas cons-
titucionais especialmente referentes ao ICMS. Abaixo, estão os principais pontos das 
propostas em discussão.

INOVAÇÕES RELACIONADAS COM O ICMS

Fixação de alíquotas e alíquota máxima. Resolução do Senado Federal, de iniciati-
va do presidente da República, de um terço dos senadores ou de um terço dos governa-
dores, aprovada por três quintos dos senadores, estabelecerá: 
■ as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, não podendo estabelecer alí-

quota superior a 25%; Tramitam atualmente 
no Congresso as PEC 
285/2004 e 293/2004

“A unifi cação das 
alíquotas do ICMS 
é ponto crucial da 
proposta de reforma
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■ as alíquotas de referência, relativamente às operações e prestações interestadu-
ais, para efeito específi co de determinação da parcela do imposto devida ao Es-
tado de origem.

Alíquotas uniformes em todo o território nacional e regulamentação unifi cada. 
O ICMS terá alíquotas uniformes em todo o território nacional, por mercadoria, bem 
ou serviço, em número máximo de cinco. O Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz) deverá determinar as mercadorias, bens ou serviços que se submeterão às fai-
xas de alíquotas defi nidas para o ICMS, decisão que deverá ser referendada pelo Senado 
Federal, sendo vedada a alteração das defi nições. A regulamentação do imposto será 
unifi cada nacionalmente, sendo vedada a adoção de norma autônoma estadual.

Transferências entre estabelecimentos e empresas do mesmo titular. O ICMS in-
cidirá sobre as transferências interestaduais de mercadorias e bens entre estabelecimen-
tos do mesmo titular.

Determinadas matérias deverão ser regulamentadas por lei complementar. A lei 
complementar que regulamentar o ICMS, dentre outras questões: 
■ defi nirá fatos geradores e contribuintes do imposto; 
■ disporá sobre substituição tributária; 
■ assegurará o aproveitamento do crédito relativo à remessa de serviços e de mer-

cadorias para outro Estado e do crédito relativo ao montante cobrado nas ope-
rações anteriores decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente, se-
gundo critérios que estabelecer; 

■ disporá sobre a competência e o funcionamento do novo Confaz; 
■ disciplinará o processo administrativo fi scal; 
■ disporá sobre regimes especiais ou simplifi cados de tributação; 
■ defi nirá a forma com que o Estado de localização do destinatário exercerá a su-

jeição ativa. 
A lei complementar deverá, também: 
■ fi xar prazos máximos de vigência para incentivos e benefícios fi scais, defi nindo 

também as regras vigentes à época da concessão, que permanecerão aplicáveis; 
■ criar fundos ou outros mecanismos necessários à consecução da transição; 
■ criar sistema de ressarcimento das eventuais reduções da arrecadação dos Esta-

dos e do DF em relação ao ICMS, por decorrência das alterações introduzidas 
pela Emenda Constitucional.

O ICMS sobre energia e petróleo. A incidência do ICMS sobre energia elétrica e 
petróleo, inclusive lubrifi cantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados ocor- Incidência de ICMS 
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rerá em todas as etapas da circulação, desde a saída do estabelecimento produtor ou a 
importação até a sua destinação fi nal. Em relação à energia elétrica, ocorrerá também 
nas etapas de produção, de transmissão, de distribuição, de conexão e de conversão, até 
a sua destinação fi nal.As alíquotas poderão ser diferenciadas em função da quantidade 
consumida e do tipo de consumo.

Vedada a concessão de incentivos e benefícios. A partir da promulgação da Emen-
da, fi ca vedada a concessão ou prorrogação de isenções, reduções de base de cálculo, 
créditos presumidos ou quaisquer outros incentivos e benefícios fi scais ou fi nanceiros 
relativos ao ICMS. O prazo máximo de vigência dos incentivos e benefícios vigentes não 
poderá exceder o prazo de 11 anos, contado da data de promulgação da Emenda.

Adicional de ICMS. Fica mantido adicional de até 5% do ICMS para combustíveis 
e mais três mercadorias e serviços que tiverem, em 1º de janeiro de 2003, alíquotas supe-
riores às que vierem a ser defi nidas. O adicional poderá vigorar pelo prazo de três anos, 
contado do início da exigência do imposto na forma da Emenda, devendo ser reduzido, 
após o referido prazo, em, pelo menos, um ponto percentual ao ano, até a sua completa 
extinção.

OUTRAS MATÉRIAS

Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Da parcela correspondente ao 
aumento da arrecadação do IPI decorrente da extinção dos créditos de incentivos fi s-
cais atribuídos a contribuições sociais submetidas ao princípio da não cumulatividade, 
45% será destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, nos termos de lei 
complementar para investimentos nas zonas e regiões menos desenvolvidas do país, por 
intermédio dos respectivos Estados.

Nova lei de micro empresas e empresas de pequeno porte. Lei complementar tra-
tará da defi nição de critérios para microempresas e empresas de pequeno porte, para 
efeito da concessão de tratamento jurídico diferenciado e favorecido.

Desoneração de bens do ativo permanente. O Poder Executivo poderá encami-
nhar, até 90 dias após a promulgação da Emenda, projetos de lei ou de lei complementar 
promovendo a desoneração dos bens destinados ao ativo permanente das empresas e 
relacionados com as suas atividades, mediante garantia de creditamento ou compensa-
ção, em 48 parcelas iguais ou sucessivas, dos seguintes tributos: ICMS; Contribuições 

Após a entrada em 
vigor das alterações no 
ICMS, o Senado poderá 
propor mudança mais 
ampla no sistema 
tributário nacional

“Fundo servirá para 
estimular o investimento 
nas regiões menos 
desenvolvidas do país
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Sociais a cargo do empregador incidentes sobre folha de salários, receita ou faturamen-
to e Cide.

Complementando a regulamentação tributária em debate no Congresso, a PEC 
293/2004 é também uma proposta originária do desmembramento da Proposta de Re-
forma Tributária (PEC 228/2004). Destacam-se as seguintes disposições:
■ lei complementar estabelecerá limites e mecanismos de aferição e controle da 

carga tributária nacional que deverão considerar, dentre outros, a receita tribu-
tária dos entes federados, o Produto Interno Bruto e a dívida pública, de forma 
a propiciar carga tributária compatível com o desenvolvimento econômico e 
social, bem como assegurar que a melhoria dos indicadores referidos resultem 
também em benefícios para a sociedade;

■ o Senado Federal, em até 120 dias contados da data da promulgação da Emenda, 
encaminhará ao Congresso projeto de lei complementar, sob o regime de ur-
gência constitucional, que instituirá política de desenvolvimento industrial com 
vistas a reduzir as desigualdades regionais;

■ no primeiro ano de vigência do ICMS, na forma que se propõe para a reforma 
tributária, o Senado Federal proporá revisão do sistema tributário nacional, para 
vigência em 2007, especialmente quanto: (a) alteração do IPI, ICMS, ISS, con-
tribuições do empregador sobre o faturamento destinadas à Seguridade Social, 
Contribuição do Salário-Educação, Pasep e contribuições destinadas ao Sistema 
S, visando a simplifi cação e racionalização de suas cobranças e as suas trans-
formações em tributos, sempre que possível, consolidados e incidentes sobre o 
valor adicionado; e (b) estabelecimento de novo sistema de partilha federativa 
dos tributos.

2.3 COMENTÁRIOS

Os obstáculos para avançar na reformulação da estrutura tributária podem ser com-
preendidos até de maneira intuitiva. Além de poder originar perdas para determinados 
Estados, qualquer alteração mais profunda poderá signifi car uma mudança no próprio 
pacto federativo. Por mais que dê origem a uma simplifi cação tributária, está claro que 
o ponto mais polêmico é a unifi cação em nível federal das alíquotas do ICMS. Além do 
mais, a indefi nição quanto às faixas de alíquotas e aos produtos que farão parte de cada 
faixa enseja o risco de elevação da carga tributária global sobre o consumo. Mais uma 
vez, aventa-se a hipótese de deixar que a questão seja regulada por lei complementar.

Sumariando as principais questões polêmicas, responsáveis pela demora na votação 
da PEC, tem-se: 
■ defi nição das alíquotas; 
■ prazo para unifi cação de alíquotas do ICMS; 

Mesmo com as 
alterações propostas, 
continua em pauta 
a idéia de unifi cação 
dos tributos indiretos 
através da criação de 
um imposto sobre 
valor adicionado

“Ainda permanece 
a grande polêmica 
em torno da 
unifi cação do ICMS
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■ formulação dos mecanismos de compensação à perda de arrecadação dos Esta-
dos menos desenvolvidos e sua regulamentação constitucional; 

■ o problema de eventuais acúmulos de créditos tributários originados pela co-
brança do ICMS no destino e não mais na origem.

Concretamente, em referência às PECs atualmente tramitando no Congresso, tem-
se que a PEC 285/2004 contém uma proposta de federalização da legislação e a unifi -
cação das alíquotas do ICMS, o que, além de promover uma simplifi cação do sistema 
tributário, pode minimizar a guerra fi scal entre entes federativos. Permanecem, porém, 
alguns problemas: a incidência do ICMS sobre transferência de bens entre estabeleci-
mentos do mesmo titular e sobre todas as etapas de circulação de energia elétrica po-
dem signifi car um aumento de carga tributária.

Em relação à PEC 293/2004, mesmo havendo ceticismo quanto à efi ciência de sua 
implementação, as propostas de estabelecer limites para a carga tributária em relação 
ao PIB, de encaminhamento de nova reforma mais abrangente em 2007 e de uma nova 
política de desenvolvimento industrial para regiões menos desenvolvidas indicam boas 
perspectivas de realização de uma política de desenvolvimento no futuro próximo. A 
unifi cação dos tributos indiretos através da criação de um imposto sobre valor adicio-
nado é uma reivindicação antiga de setores empresariais e tem o mérito de aproximar a 
estrutura tributária nacional daquelas vigentes na maior parte dos países com os quais 
o Brasil mantém relações econômicas.

PONTOS POLÊMICOS E DESENROLAR DAS NEGOCIAÇÕES

Alguns pontos importantes fazem parte da pauta das discussões entre membros do 
Executivo e setores empresariais.

Em reunião ocorrida em maio de 2005, entre o Ministério da Fazenda, o relator Vir-
gílio Guimarães e governadores, alguns pontos importantes das PECs foram acordados. 
Ficou acertado que o ICMS terá cinco alíquotas, a serem determinadas pelo Confaz e 
referendadas pelo Senado. Os Estados poderão elevar em até cinco pontos percentuais 
o ICMS de combustíveis e mais três mercadorias, bens ou serviços.

Em relação à unifi cação do ICMS, há um acordo prévio para que se estabeleça na 
Constituição apenas as alíquotas mínima (7%) e máxima (25%), deixando as outras 
três intermediárias para defi nição do Senado. Há uma pressão dos Estados para que 
essas novas alíquotas implantadas só a partir de 2007. 

Governadores ainda se queixam da falta de defi nições para o Seguro Receita (ver 
defi nição a seguir), o Fundo de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Compensação 
das Exportações, para compensar a Lei Kandir. 

Os secretários de Fazenda estaduais temem que o governo federal não honre o acor-
do para assegurar, depois da unifi cação do ICMS, que o Fundo de Desenvolvimento 
Regional tenha a destinação permanente – prevista na Constituição – de 0,8% do IPI e 
IR. Esse Fundo existiria só depois da unifi cação das alíquotas. Antes, permaneceria um 

“Faltam defi nições 
precisas para o Seguro 
Receita, o fundo 
regional e o Fundo 
de Compensação 
das Exportações

Há uma pressão 
dos Estados para 
que as novas 
alíquotas do ICMS 
sejam implantadas 
só em 2007
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outro fundo regional, com verba de R$ 1,9 bilhão, que seria extinto gradualmente, ao 
longo de 20 anos. O governo federal prefere não constitucionalizar essas defi nições, mas 
sim remetê-las a projeto de lei complementar.

O Seguro Receita seria um tipo de fundo de compensação para os Estados que ti-
verem perda com a mudança na legislação do ICMS. Os governadores querem que esse 
seguro esteja na Constituição, o que o governo rejeita.

A comissão da Câmara dos Deputados que analisa a proposta de Emenda Consti-
tucional da reforma tributária chegou, em maio deste ano, a um consenso em torno de 
um texto alternativo ao que veio do Senado. A proposta da comissão prevê que o Fundo 
de Desenvolvimento Regional (FDR) – único ponto em torno do qual ainda não havia 
acordo – será composto pelo repasse de 1% da arrecadação federal com os impostos 
sobre Renda (IR) e Produtos Industrializados (IPI)

O FDR deverá fi nanciar projetos de infra-estrutura depois da unifi cação nacional 
do ICMS. Esses projetos servirão para atrair investimentos aos Estados. 

Carece de defi nição o Fundo de Compensação das Exportações que substituirá a 
Lei Kandir, segundo a qual a União ressarciria as isenções feitas pelos Estados aos ex-
portadores.

Acúmulo de créditos tributários. A PEC prevê que parte do ICMS sobre vendas 
interestaduais passará a ser recolhida ao Estado de destino (atualmente, o imposto cabe 
ao Estado de origem). Porém, as empresas não poderão usar os créditos de ICMS para 
pagar a parcela do imposto devida ao Estado de destino (essa restrição consta do texto 
original da PEC e do substitutivo).

Sempre que compra insumos para sua produção, toda indústria ganha um crédito 
tributário por causa do imposto embutido no preço dos produtos adquiridos. Como 
o imposto não pode ser cumulativo, esse crédito, relativo ao ICMS cobrado na etapa 
anterior da cadeia produtiva, hoje pode ser usado para abater o valor do ICMS cobrado 
na venda interestadual. Com a reforma tributária, porém, salvo alteração na PEC nesse 
aspecto, tal possibilidade fi cará restrita ao pagamento do ICMS ao Estado de origem.

As indústrias que recolherem no próprio Estado um volume de ICMS sufi ciente 
para usar esses créditos não terão problemas. No entanto, aquelas que vendem prin-
cipalmente para outros Estados deverão recolher a maior parte do ICMS na unidade 
federativa de destino.

O impacto da potencial acumulação de créditos no volume de ICMS pago pela em-
presa será mais forte quanto menor for a parte da produção vendida dentro do Estado 
de origem. Também será desfavorável quanto menor for o valor agregado no processo 
produtivo. 

Nota da seção

1 Apesar do caráter 
incompleto da 
reformulação na 
estrutura tributária, um 
importante conjunto de 
medidas foi aprovado 
em junho de 2005, a 
Medida Provisória Nº 
252, a famosa “MP do 
Bem”. Seus objetivos 
são: o estímulo 
aos investimentos; 
uma elevação das 
exportações; o aumento 
das despesas em 
atualização tecnológica; 
estímulos ao mercado 
imobiliário e a medidas 
de desenvolvimento 
regional. 

“PEC prevê que parte 
do ICMS sobre vendas 
interestaduais passará 
a ser recolhida ao 
Estado de destino
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Cenários e impactos da 
reforma tributária

3

Cenário 1:
Pouca mudança 
no quadro atual

Cenário 2:
Aumento generalizado 
de alíquotas

Cenário 3:
Simplifi cação e 
desoneração com três 
faixas de alíquotas

A análise dos impactos da atual proposta de reforma tributária foi elaborada com 
base no desenvolvimento de três cenários alternativos de alíquotas de ICMS. Isso por-
que, como discutido anteriormente, a PEC 285/2004 unifi ca as alíquotas em cinco fai-
xas, remetendo para o Confaz a determinação das mercadorias, bens ou serviços que se 
submeterão às faixas de alíquotas defi nidas para o ICMS, para ser, em seguida, referen-
dada pelo Senado Federal. Mudanças posteriores das defi nições não serão permitidas. 
Vale lembrar ainda que a regulamentação do imposto será unifi cada nacionalmente e os 
Estados não poderão adotar normas autônomas.

Para avançar nessa discussão, simulamos os impactos de três cenários alternativos 
resultantes do processo político de negociação das alíquotas subseqüente à aprovação 
da reforma. Esses cenários geram novas estruturas de alíquotas de ICMS que, ao serem 
introduzidas no preço das mercadorias, produzem alterações de preços relativos na eco-
nomia e respostas da demanda e oferta de produtos. Daí resultam os efeitos setoriais 
dos cenários alternativos. E, agregadas essas respostas, tem-se os impactos macroeconô-
micos e regionais dos cenários. 

O primeiro cenário foi desenhado como um ponto de partida para a análise. Ele 
busca preservar, na medida do possível, a estrutura de alíquotas de ICMS vigente no 
país, com redistribuições setoriais mínimas. Subentende um processo de negociação 
que busque manter o atual nível de arrecadação de ICMS global no país e que não intro-
duza mudanças mais drásticas no status quo. Nesse cenário, a alíquota nominal média 
do ICMS permanece em torno de 11,5% do preço ao consumidor das mercadorias e 
serviços transacionados no país.1

Os cenários alternativos trazem mudanças mais expressivas na estrutura tributária. 
Por trás do cenário 2, está a idéia de que no processo de negociação das novas alíquo-
tas prevaleça uma posição conservadora do colegiado. Assim, para formar consenso 
mínimo em torno da nova estrutura, os membros do colegiado negociam trocas que 
busquem assegurar ganhos arrecadatórios para todos. Por exemplo, os Estados que de-
pendem muito da arrecadação de ICMS sobre um dado produto A negociam com outro 
grupo de Estados que dependem da arrecadação sobre o produto B uma elevação global 
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Uma elevação 
geral das alíquotas 
derrubaria o PIB e 
traria mais infl ação

10,7% 
seria a alíquota nominal 
média no cenário 3, 
o que apresenta mais 
ganhos para a sociedade

de alíquotas. Esse cenário considera ainda que, apesar de generalizados, os aumentos de 
alíquota são mais intensos naqueles produtos de tributação mais efi caz para as fazendas 
estaduais. A conseqüência disso é a elevação global das alíquotas: a alíquota nominal 
média passa dos atuais 11,5% para 13,6% do preço ao consumidor. 

Por fi m, o terceiro cenário foi construído na premissa de que o processo de nego-
ciação entre os membros do colegiado dê origem a uma estrutura inovadora e ousada. 
Trabalhando com apenas três das cinco faixas de alíquotas, restringindo a maior alí-
quota de ICMS em 22% do preço ao consumidor das mercadorias, o cenário prevê uma 
estrutura simplifi cada e, ao mesmo tempo, que possibilita uma desoneração global. A 
alíquota nominal média passaria para 10,7% do preço ao consumidor. Subentendida 
a esse cenário, está a idéia de que, no curso das negociações, prevalecerá o consenso 
nacional de que é chegada a hora de uma reversão no processo de crescimento da car-
ga tributária, de forma a permitir a manutenção do atual nível de arrecadação real de 
ICMS, com crescimento da base de arrecadação. A perda de arrecadação provocada pela 
diminuição da alíquota média é compensada pelo efeito do crescimento econômico e 
pela redução da diferença entre o potencial e a arrecadação efetiva de cada produto. 

Na tabela 7 encontram-se os resultados macroeconômicos das simulações para os 
três cenários. Com relação ao primeiro, pode-se depreender que os efeitos sobre a eco-
nomia brasileira são muito pequenos. Há uma pequena redução do nível de atividade, 
sem pressões infl acionárias, e manutenção da atual arrecadação em termos reais. Já os 
resultados do cenário 2 revelam os efeitos perversos do aumento de tributação. O PIB 
brasileiro cai quase 6 pontos percentuais em relação ao PIB potencial, com perdas de 
R$ 83 bilhões para a sociedade e com o encerramento de quase 4 milhões de postos de 
trabalho. Há um efeito de quase 2 pontos percentuais sobre o nível de preços da econo-
mia e a arrecadação das unidades da federação cresce 12,9% em termos reais, com uma 
ampliação no diferencial entre arrecadação potencial e efetiva. O terceiro cenário traça 
uma situação oposta. Sem alterações expressivas sobre o volume de ICMS arrecadado no 
país, a reforma teria efeitos defl acionários, pela redução da alíquota nominal média, e 
permitiria um expressivo crescimento econômico. O PIB observaria uma elevação de 3,5 
pontos percentuais com a criação de 2,3 milhões de postos de trabalho na economia. 

Tabela 7 Impactos macroeconômicos da reforma tributária, segundo diferentes cenários
Impactos Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Variação do nível de atividades

      PIB (%) -0,12% -5,96% 3,47%

      PIB (R$ milhões) -1.672,88 -83.286,06 48.474,28

      Emprego (mil postos de trabalho) -82,7 -3.993,8 2.316,5

Preços

      IPC -0,17% 2,39% -1,24%

      IGP 0,04% 1,99% -1,01%

Arrecadação de ICMS

      R$ bilhões 118,874 136,142 117,187

      Variação real (%) 0,47% 12,86% 0,09%

       Efetivo/Potencial 30,4% 44,6% 23,1%
Fonte: GVconsult (2005). 
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A tabelas 8 e 9 trazem a desagregação desses efeitos respectivamente sobre os setores 
de atividade e sobre as unidades da federação. O cenário 1, apesar de buscar manter a 
atual estrutura de tributação, traz recomposições. Contudo, é o que apresenta menores 
recomposições setoriais e regionais de ICMS. Os setores mais prejudicados (nível de 

Apesar de o cenário 
3 levar a resultados 
gerais mais favoráveis, 
ele implica perdas 
regionais. Daí a 
importância da 
negociação de 
compensações

“Os resultados do 
cenário 2 revelam os 
efeitos perversos do 
aumento de tributação

Tabela 8 Impactos setoriais da reforma tributária, segundo diferentes cenários
Setor de Atividade Valor adicionado real (variação %) Empregos (mil postos de trabalho)

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Agropecuária -0,37% -6,58% 3,42% 3,2 -1.091,6 651,2

Extrativa mineral -0,02% -1,28% 0,69% -0,4 -7,9 4,1

Extração de petróleo e gás 0,05% -3,47% 2,15% -0,1 -3,5 2,0

Minerais não-metálicos -0,14% -0,48% 0,16% -0,3 -10,7 5,9

Siderurgia -0,17% -1,91% 1,05% -0,1 -3,2 1,7

Metalurgia não-ferrosos -0,19% -1,49% 0,86% -0,1 -2,7 1,4

Outros metalúrgicos -0,01% -2,23% 1,38% -0,9 -28,3 15,4

Máquinas e tratores 0,10% -1,10% 0,75% -0,7 -18,1 9,8

Material elétrico -0,03% -3,03% 1,79% -0,2 -5,3 3,0

Equipamentos eletrônicos -0,05% -3,33% 1,99% -0,2 -4,5 2,5

Automóveis, caminhões e ônibus 0,82% -3,41% 2,48% -0,2 -4,8 2,4

Outros veículos e peças 0,36% -3,04% 2,11% -0,7 -12,3 6,3

Madeira e  mobiliário -0,50% -1,49% 0,99% -1,0 -37,8 20,6

Papel e gráfi ca 0,45% -2,18% 1,65% -1,2 -19,9 11,0

Indústria da borracha 0,42% -3,69% 2,35% -0,1 -3,2 1,8

Elementos químicos -0,08% -3,06% 1,83% -0,1 -3,5 2,0

Refi no do petróleo -0,10% -5,24% 3,05% -0,1 -3,3 1,9

Químicos diversos -0,01% -5,29% 3,12% -0,1 -9,6 5,6

Farmacêutica e de perfumaria 0,07% -6,85% 4,14% -0,2 -9,6 5,8

Artigos de plástico -0,02% -3,82% 2,20% -0,3 -10,8 6,2

Indústria têxtil -0,19% -4,80% 2,63% -0,3 -14,9 8,2

Artigos do vestuário -0,28% -4,78% 3,07% -2,6 -121,0 65,0

Fabricação de calçados -0,07% -2,02% 1,44% -0,7 -19,1 9,2

Indústria do café -0,07% -5,37% 3,06% -0,0 -4,6 2,7

Benefi ciamento de produtos vegetais -1,02% -3,89% 2,27% -0,3 -20,0 12,1

Cigarros produzidos no país 0,29% -8,07% 4,78% -0,0 -0,6 0,4

Abate de animais -0,18% -6,26% 3,71% 0,0 -17,5 10,6

Indústria de laticínios 0,15% -6,89% -1,33% -0,1 -4,8 2,8

Indústria de açúcar -0,02% -4,84% 2,91% -0,1 -5,2 3,0

Fabricação de óleos vegetais 1,04% -4,30% 1,59% -0,1 -2,5 1,5

Outros produtos alimentares -0,27% -6,26% 3,30% -0,6 -44,0 25,9

Bebidas quentes -1,00% -6,43% 2,98% -0,0 -1,6 0,8

Cerveja -0,76% -7,92% 3,89% -0,1 -3,1 1,6

Bebidas não-alcoólicas -0,34% -4,23% 2,75% -0,1 -3,9 2,1

Indústrias diversas -0,09% -3,21% 1,95% -0,5 -16,6 9,2

Serviços industriais de utilidade pública 0,16% 1,13% -0,68% -0,6 -17,1 9,9

Construção civil formal -0,08% -1,42% 0,79% -0,4 -29,7 17,0

Construção civil informal -0,07% 0,71% -0,45% -0,3 -15,5 7,6

Comércio 0,07% -3,22% 1,87% -16,6 -542,7 305,5

Distribuição de combustíveis -0,33% -6,57% 3,60% -0,7 -19,8 11,6

Transportes 0,19% -4,92% 2,95% -6,7 -190,5 109,6

Comunicações -0,16% -6,92% 4,20% -0,6 -24,7 15,3

Instituições fi nanceiras -0,09% -4,87% 2,88% -1,6 -51,4 29,6

Serviços prestados às famílias 0,01% -4,91% 3,28% -22,2 -842,4 492,2

Serviços prestados às empresas 0,53% -0,97% 1,08% -4,3 -122,3 69,4

Aluguel de imóveis -0,13% -15,53% 9,13% -0,4 -42,7 25,4

Administração pública 0,10% 1,98% -0,89% -0,7 -18,1 10,2

Serviços privados não-mercantis -0,40% -5,18% 3,02% -18,2 -507,1 297,6

Total dos setores -0,12% -5,96% 3,47% -82,7 -3.993,8 2.316,5
Fonte: GVconsult (2005)
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atividades sempre) seriam Benefi ciamento de Produtos Vegetais, que registraria um de-
créscimo de 1,02% em seu valor adicionado; seguido por Bebidas Quentes com queda 
de 1% do valor adicionado; e Cerveja, com retração de 0,76% do valor adicionado. Em 
contrapartida, os setores favorecidos seriam Fabricação de Óleos Vegetais, Automóveis e 
Caminhões e Serviços Prestados às Famílias, que teriam aumentos de valor adicionado 
de 1,04%, 0,82% e 0,53%, nessa ordem. Nesse cenário, as regiões prejudicadas seriam a 
Centro-Oeste e a Nordeste, que observariam um decréscimo de 0,93% e de 0,21% no 
valor adicionado. As demais regiões teriam aumento no valor adicionado.

O cenário 2, apesar de conservador no plano arrecadatório, enseja uma transfe-
rência maciça de recursos das famílias e do setor privado para os cofres estaduais. Os 
setores que sofreriam maiores quedas de valor adicionado seriam Aluguel de Imóveis, 
Cigarros e Cerveja. A Agropecuária, além de apresentar retração expressiva de seu valor 
adicionado, de cerca de 6,6%, registraria a maior perda absoluta de postos de trabalho, 
superior a um milhão. Pelo próprio desenho conceitual do processo de negociação do 
colegiado, neste cenário, todas as regiões observam aumentos reais de arrecadação, sen-
do a Centro-Oeste a mais favorecida.

O cenário 3, do ponto de vista setorial, é o menos confl ituoso, já que poucos setores 
perdem – as exceções são a Indústria de Laticínios, Administração Pública e Serviços 
de Utilidades Pública, porém é o que tem maior potencial de divergências do ponto de 
vista regional, pois contrapõe a região Sudeste, a única a ter ganhos às demais regiões. 
Uma das explicações para esse resultado é a desoneração de produtos agropecuários e 
a elevação de alíquotas de determinadas mercadorias industriais, aumentando a receita 
de impostos nos Estados mais industrializados. Isso suscita a necessidade de um meca-
nismo efi caz de compensação das perdas, sob pena de inviabilizar sua aprovação, por 
mais benéfi co que esse cenário possa ser para a sociedade.

Esse exercício de simulação, longe de confi rmar a atual proposta de reforma tribu-
tária como uma panacéia capaz de solucionar parte das distorções no sistema tributário, 
expõe de forma clara os perigos de uma negociação por remendos, ou que desemboque 
em uma equação tributária ainda mais complexa e seguramente mais onerosa para to-
dos. Em outras palavras, uma estrutura fi scal mais simplifi cada e efi ciente do ponto de 
vista da cobrança e da fi scalização não é um sonho impossível e pode até mesmo servir 
como um instrumento de estímulo ao crescimento econômico. O cenário 3 mostrou 
ser apenas um exemplo de mudança possível e que aponta para uma situação desejável. 
Sem dúvida, poderão haver outros. 

Nota da seção

1 Neste estudo, as 
alíquotas nominais 
médias são calculadas 
considerando inclusive 
os produtos isentos, 
cuja alíquota é nula. 

Tabela 9 Impactos regionais da reforma tributária sobre a arrecadação de ICMS
Grandes Regiões Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Norte 0,04% 13,77% -0,88%

Nordeste -0,21% 15,00% -1,95%

Sudeste 0,50% 10,69% 1,88%

Sul 0,51% 15,53% -1,30%

Centro-Oeste -0,93% 23,37% -11,25%

Fonte: GVconsult (2005).

“O cenário 3 é o único 
que leva a um aumento 
do PIB e à geração 
de 2,3 milhões de 
postos de trabalho
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Considerações 
fi nais

4

Ao procurar dissecar o atual dilema tributário no Brasil, foi possível compreender 
claramente a complexidade da questão e a premência de encontrar soluções capazes de 
estabelecer uma estrutura de impostos justa e efi ciente. Os números mostraram que a 
elevada carga tributária da economia brasileira, além de representar um ônus expressi-
vo sobre empresas e famílias, tem um preço alto e nem sempre percebido: o crescimento 
da sonegação e do contrabando.

Em meio a inúmeras alternativas para a defi nição da equação tributária do país, 
estudamos especifi camente três possíveis combinações de alíquotas de ICMS. Os cená-
rios foram construídos a partir de três abordagens bastante distintas. Desde as recatadas 
mudanças previstas no primeiro cenário até o estabelecimento de uma estrutura tribu-
tária mais inovadora, como a simulada pelo terceiro cenário, fi cou evidente o complexo 
conjunto de interesses regionais e setoriais em questão. E nisso reside, naturalmente, 
uma parcela importante das explicações para o ritmo lento das negociações em torno 
da reforma.

Este estudo não pretende apresentar uma fórmula mágica, mas traz uma contri-
buição importante para a avaliação da reforma tributária. O modelo de simulação aqui 
construído pode servir como um poderoso instrumento para avaliar diferentes possibi-
lidades de alterações tributárias por seus resultados na própria arrecadação, no produto 
da economia, no nível de preços e na distribuição regional desses efeitos. O estudo não 
pretende propor uma solução acabada.

Apesar de o terceiro cenário estar baseado em uma simplifi cação da estrutura de 
alíquotas – o que poderia, entre outras vantagens, facilitar o controle e a fi scalização – e 
apresentar, de forma geral, resultados macroeconômicos mais atraentes, ele não deve 
ser visto como uma resposta fechada para os delicados aspectos que compõem a re-
forma tributária. Trata-se de uma possibilidade interessante gerada por um modelo de 
simulação, a partir do qual muitos outros exercícios podem ser realizados.

Tanto a sistematização dos principais pontos do debate em curso no país como a 
análise da composição da carga tributária e das alternativas de mudanças comprovaram 
ser essa questão uma das prioridades na agenda de reformas econômicas. 
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A.1 A TEORIA DE LEONTIEF: O MODELO ABERTO 
A chamada tabela de insumo-produto das Contas Nacionais tem o aspecto típico descrito na fi gura 

abaixo. Nela, estão representadas as diversas transações intersetoriais realizadas numa determinada eco-
nomia durante um certo período de tempo (um ano, digamos). São m setores produtivos, ou atividades, 
que participam do fl uxo de insumos e de produtos. As principais variáveis sobre as quais são defi nidas as 
relações de insumo-produto são:

• X
ij
 : a quantidade de insumo, em valor monetário, produzido pelo setor i e adquirido pelo setor j;

• X
i 
: o valor monetário da produção total do setor i;

• D
i 
: o valor monetário da demanda fi nal pelo produto do setor i, que corresponde à soma do con-

sumo familiar deste insumo, C
i
, com o investimento privado, I

i
, o dispêndio governamental, G

i
, e 

as exportações, E
 i
;

• V
j
 : o valor adicionado pelo setor j;

• M
j
: as importações do setor j.

Na linha i estão, portanto, as vendas do setor i para cada um dos demais setores da economia de forma 
que podemos escrever:

, 

ou ainda:

 

Os dois componentes da demanda total, que se iguala ao valor da produção do setor, são a demanda 
fi nal, realizada pelos consumidores, investidores e governo e a demanda intermediária, ou consumo in-
termediário. Na demanda fi nal está incluído o consumo das famílias, o que indica que o modelo é aberto, 
visto que essa parte importante da demanda é determinada, por hipótese, de forma exógena. 

A hipótese fundamental do modelo de insumo-produto assume que a quantidade de insumo do setor 
i consumido pelo setor j, X

ij
, é proporcional à produção total do próprio setor j, X

j
, isto é, que 

 X
ij
 = a

ij
 · X

j , 

em que a
ij
 é uma constante. Isso equivale a dizer que o consumo por parte do setor j de insumos do setor 

i, X
ij
, é uma função linear de sua própria produção, X

j
. Para se produzir um total de X

j
, o setor j necessita 

de a
ij
 · X

j
 = X

ij
 em insumos de i. Percebe-se que esta relação é uma característica da tecnologia de produção 

do setor j: para dobrar a sua produção, e chegar a 2 · X
j
, por exemplo, o setor j necessitará obter do setor i um 

total de a
ij 
· (2 · X

j
) = 2 · X

ij
 em insumos.

Anexo 
metodológico

5
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 A matriz A = (a
ij
) que pode ser assim construída é conhecida por matriz de tecnologia e os seus ele-

mentos ‘a
ij
’ são chamados coefi cientes técnicos de insumos diretos. A hipótese feita se baseia no fato de ser 

lento o ritmo de avanço tecnológico por parte das diversas indústrias de uma economia, o que implica a 
validade da relação acima para períodos imediatamente anteriores e posteriores. Supõe-se também que 
os preços são fi xos no período em que se fez a análise, já que na prática as quantidades dadas da tabela de 
insumo-produto estão em alguma unidade monetária, e não na unidade física correspondente do produ-
to, o que seria mais adequado para o cálculo das relações tecnológicas. 

A partir dessas relações, obtém-se um sistema linear de m equações e m incógnitas:

 

,    i = 1, 2, ...,m, 

ou seja,
 a

i1
X

1
 + a

i2
X

2
 + ... + a

in
X

n
 + D

i
 = X

i
,      i = 1, 2, 3, ...,m. 

Na forma matricial, este sistema pode ser escrito como:
 A·X + D = X , ou ainda,   (I – A)·X = D. 

Aqui, A é a matriz de tecnologia, quadrada m x m; X é o vetor coluna m x 1 cujos elementos são os 
valores das produções dos diversos setores; D é o vetor coluna m x 1 correspondente à demanda fi nal e I 
é a matriz identidade m x m. 

O passo fi nal para a construção do modelo de I-P pode ser garantido ao se perceber que, em geral, o 
consumo intermediário de um setor não ultrapassa o total de sua produção, isto é, 

 
,    j = 1, 2, 3, ..., m, 

o que equivale a

 
,     j = 1, 2, 3, ..., m. 

Essas desigualdades garantem a existência da inversa da matriz (I – A). Assim, o sistema acima pode 
ser resolvido para X:

 X = (I – A)-1 ·D = L·D (1)

Tabela de Insumo-produto
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A matriz L = (I – A)-1 é chamada de matriz inversa de Leontief. O sistema (1) mostra o quanto a eco-
nomia deverá produzir de cada mercadoria e serviço para atender a demanda total D. Assim a j-ésima 
coluna de L representa a produção necessária de todos os setores produtivos para atender à demanda de 
uma única unidade de produto do setor j, como é possível verifi car ao se fazer o vetor D igual ao vetor-
coluna composto apenas por zeros a exceção de seu j-ésimo elemento, que deve ser 1.

A fi m de se mensurar impactos econômicos utilizando-se a matriz de insumo-produto, são construí-
dos multiplicadores de emprego e de renda. Na literatura especializada não há um consenso geral sobre 
o signifi cado desses multiplicadores e diversas defi nições distintas podem ser encontradas. Neste texto, 
serão empregadas duas delas, uma função da outra, e o valor associado àquela mais importante será de-
nominado coefi ciente de emprego ou de renda, conforme o caso.

O coefi ciente de emprego direto CED
j
, j = 1, 2, ..., m é aquele obtido pela divisão do número de traba-

lhadores de cada setor j de atividade, N
j
, pelo respectivo valor da produção, X

j
. Compondo um vetor-linha 

(1 × m) com estes quocientes, chega-se a:
 CED = (N

1
/X

1
  N

2
/X

2
 ...N

m
/X

m
) (2)

Isto é, para se produzir uma unidade de produto do setor j, serão necessários CED
j
 pessoas ocupadas 

no próprio setor j, seguindo a hipótese de relações lineares de Leontief. Ou ainda: se houver uma deman-
da por uma unidade de j, diretamente empenhados em sua produção, estarão CED

j
 pessoas no setor j. 

Entretanto, há o efeito indireto de geração de emprego em toda a economia, visto que este setor deve 
consumir produtos provenientes dos demais. Para calcular este efeito, lembremos que, dado um vetor-
coluna D (m × 1) representando a demanda pelos produtos das m atividades, a produção que a satisfaz é 
dada por Z = L·D. Para produzir Z, serão necessários, portanto, 

pessoas ocupadas, isto é, E = CED·Z = (CED·L)·D = CEDI·D.
O vetor-linha CEDI (1 × m), o qual é igual a CED·L, é conhecido como o vetor de coefi cientes de 

emprego direto e indireto, pois seu j-ésimo elemento, o coefi ciente CEDI
j
, representa o total de pessoas 

ocupadas necessárias para que toda a economia atenda à demanda de um único bem do setor j.
 CEDI = CED · L (3)

A outra noção de multiplicador de emprego, também utilizada na literatura, relaciona o coefi ciente de 
emprego direto com o indireto:

 

, j = 1, 2, ..., m. (4)

Essa relação nos diz que, se a produção de um valor determinado do setor j empregar diretamente n 
trabalhadores do setor j, então o número de empregos diretos e indiretos gerados na economia corres-
pondente será de KE

j 
· n.

De maneira análoga, é possível também calcular os coefi cientes de renda direta a partir da linha “Valor 
Adicionado” da tabela de insumo-produto.

 CRD = (V
1
/X

1
  V

2
/X

2
 ...V

m
/X

m
) (5)

e, em seguida, os coefi cientes de renda direta e indireta
 CRDI = CRD·L  (6)

que tem como j-ésimo elemento a renda total da economia advinda da produção requerida para atender 
à demanda de uma unidade do produto do setor j. Assim, dada uma demanda genérica D, a renda total Y 
obtida em sua produção pode ser calculada por Y = CRDI.D. E, da mesma forma, os multiplicadores de 
renda são calculados por: 

 

, j = 1, 2, ..., m  (7)

Para efeito de simulações, os coefi cientes defi nidos pelas expressões (2) e (3) nos permitem inferir 
quanto ao número de empregos diretos e indiretos que seriam gerados pelo aumento do dispêndio agre-
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gado no setor j, mantidas as relações tecnológicas. As equações (5) e (6), por sua vez, fornecem elementos 
para se estimar o total de renda que seria gerado por esse dispêndio adicional. Já as relações (4) e (7) 
apenas revelam o poder de encadeamento dos m setores de atividade da economia: quanto maior essa 
relação, maior a quantidade de empregados, ou de renda, que serão gerados nos setores fornecedores de 
insumo para um emprego, ou unidade de renda, que são gerados diretamente. 

A.2 A MATRIZ INSUMO-PRODUTO DO IBGE
A matriz de insumo-produto brasileira gerada pelo IBGE para o ano de 2003 – e ampliada com a 

abertura dos setores “cigarros produzidos no país”, “bebidas quentes”, “cerveja”, “bebidas não-alcoólicas” 
e “distribuição de combustíveis”no presente projeto – foi construída a partir das tabelas de produção e de 
consumo intermediário das atividades econômicas, utilizando-se uma metodologia que permitiu agregar 
84 diferentes produtos em 47 setores produtivos. Os dados primários foram coletados e resumidos em 
basicamente duas tabelas:

1- A tabela de produção, correspondente a uma matriz V (47 x 84), em que V
ij
 representa a quantida-

de do bem j produzido pelo setor i no ano considerado; e
2- A tabela de consumo intermediário, correspondente a uma matriz Un (84 x 47), cujo elemento 

Un
ij
 representa a quantidade do bem i consumido pelo setor j.

Nas matrizes brasileiras são adotadas as seguintes defi nições:
• q

j
 = a produção total do bem j na economia no período de um ano, para j = 1, 2,..., 84;

• g
j
 = a produção total do setor j, para j = 1, 2,...,47 (nos itens acima, foi utilizado X

j
 para denotar 

este mesmo valor);
• r = (1, 1, 1,...,1)t o vetor coluna (47 x 1), tal que todos os seus elementos são iguais a 1;
• s = (1, 1, 1,...,1)t o vetor coluna (84 x 1), tal que também todos os seus elementos são iguais a 1;
• qd = a matriz diagonal (84 x 84), tal que qd

jj
 = q

j
, j =1, 2, ..., 84;

• gd = a matriz diagonal (47 x 47) tal que gd
jj
 = g

j
, j =1, 2, ..., 47.

Observa-se que:

 

, i = 1, 2, ..., 47,  

isto é,  

 g = V·s (8)

De maneira análoga,

 
,   j = 1, 2, ..., 84. 

Esse sistema pode ser escrito na forma matricial como qt = rt V, ou ainda:
 q = Vt ·r (9)

As operações feitas em (8) e em (9) mostram que multiplicar uma matriz por um vetor do tipo r ou s 
composto apenas por valores unitários equivale a formar um vetor cujo i-ésimo elemento é igual à soma 
de todos os elementos da linha i da matriz. Por esta razão, valem ainda os resultados

 q = (qd) · s   e   g = (gd) · r  (10)

São defi nidas ainda a matriz de participação de mercado D como D
ij
 = V

ij
 / q

j
, i = 1, 2,..., 47; j = 1, 2, 

...,84; e a matriz de consumo nacional B como, B
ij
 = Un

ij
 / g

j
, i = 1, 2,..., 84; j = 1, 2, ...,47, as quais podem 

ser escritas concisamente como:
 D = V·(qd)-1   e   B = Un·(gd)-1  (11)

Segundo estas defi nições, como V
ij
 é a quantidade do bem j produzido pelo setor i, o número D

ij
 

fornece a fração do total do bem j proveniente do setor i. E ainda, como Un
ij
 é a quantidade do bem i 
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produzido nacionalmente e consumido pelo setor j, B
ij
 representa a participação do consumo do produto 

i no dispêndio total g
j
 do setor j.

Seja um vetor de demanda fi nal por produto, En (84 x 1). Conforme o modelo aberto:
q = Un·r + En

De (11), tem-se que: Un = B·gd  e V = D·qd. E daí: 
q = (B·gd)·r + En = B(gd·r) + En = B·g +En.

Multiplicando-se ambos os lados desta equação por D, e trocando sua ordem, obtém-se D·B·g + D·En 
= D·q = D·(qd·s), a qual pode ser expressa da seguinte forma:

 (D·qd)·s = V·s = g (12)

A matriz A = D·B (47 x 47) é a matriz de tecnologia do modelo aberto de insumo-produto. A matriz D 
de participação de mercado é a ferramenta de agregação das informações relativas a produtos em setores 
de atividade, tarefa necessária pelo fato de as matrizes V e Un não serem quadradas. Por exemplo, o vetor 
Dn = D·En pode ser visto como o vetor demanda por setor de atividade: o número D

ij
 · En

j
 é uma esti-

mativa para a quantidade do produto j que foi produzida pelo setor i e que se destinou à demanda fi nal. 
Assim, a demanda total por produtos provenientes do setor i deve ser dada por

.

Pode-se, fi nalmente, reescrever (12) conforme o modelo aberto de Leontief, sendo aqui g o vetor de 
produção por setor:

 g = (I – A)-1 · Dn (13)

O IBGE também traz a matriz consumo por produtos importados, Um (84 x 47), a qual apresenta, 
para cada atividade, os valores dos produtos importados consumidos. A matriz Bm que mostra a relação 
entre a produção por atividade e o respectivo consumo intermediário de produtos importados é defi nida 
como

 Bm = Um·(gd)-1 (14)

A partir desta matriz, calcula-se a matriz M de coefi cientes de importação por produto:
 M = Bm·L (15)

a qual, multiplicada pela demanda Dn, fornece a importação por produto realizada pela economia:
 Imp = M·Dn (16)

isto é, Imp
j
 = a quantidade do produto j, j = 1, 2, ..., 84, importado pelo país durante o exercício.

Analogamente, há sete matrizes Tp de impostos que, para gerar coefi cientes de impostos, recebem o 
mesmo tratamento dado para Um, a matriz de importados. 

Para os anos de 1990 a 1996, as matrizes Un e V foram disponibilizadas pelo IBGE já prontas para a 
aplicação da metodologia acima descrita. Para os anos 1997 a 2003, no lugar do consumo intermediário 
nacional – matriz Un – se encontra dada a matriz U com consumo intermediário total, que corresponde 
à matriz Un adicionada a todas as matrizes de impostos, mais a de importação, mais as de margem de 
comércio e de transporte. A fi m de estender a análise de insumo-produto para esses períodos, estimou-se 
a matriz Un, reproduzindo a relação entre Un(96) e U(96). A expressão a seguir nos dá a fórmula empre-
gada para essa adaptação. 

 

,   t = 1997, ..., 2003.
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A.3 CARGA TRIBUTÁRIA

Para a realização deste estudo, foram utilizadas, além das tabelas de recursos e usos de 2003 publicadas 
pelo IBGE, correspondentes à matrizes U e V do item A.2,

• a tabela de demanda total, correspondente a uma matriz W (84 x 52), composta pelas tabelas de 
consumo intermediário por atividade econômica – uma matriz U (84 x 47), cujo elemento U

ij
 

representa a quantidade do bem i consumido pelo setor j – e de demanda fi nal, correspondente a 
uma matriz Df (84 x 5);

• os vetores de impostos sobre produto (ver tabela de produção), ICMS IPI / ISS, etc;
• a tabela de valor adicionado.

Impostos ligados à produção e à importação

Impostos sobre produtos
Até 1996, eram divulgadas pelo IBGE, as tabelas de impostos sobre produto (ICMS, IPI, ISS, Imposto 

de Importação e outros específi cos), nas quais eram apresentados os valores destes impostos pagos pelas 
atividades econômicas ao consumir determinado produto. A partir de 1997, passaram a ser publicados 
apenas os vetores contendo os totais de impostos que incidiram sobre os diversos produtos, agora não 
mais abertos por setor. Em virtude deste fato, os procedimentos seguintes foram empregados com o in-
tuito de estimar tais tabelas para o ano de 2003.

Empregaram-se as estruturas de arrecadação das tabelas de 1996 nas de 2003. Estipulou-se que cada 
segmento de atividade econômica e componente de demanda fi nal, ao consumir dado produto, pagou 
uma mesma alíquota sobre esse produto. 

Assim, sejam o vetor-coluna I (84×1), contendo os totais dos impostos pagos sobre produtos nacio-
nais e importados; a matriz fi ltro K (84×52), sendo o elemento K  

ij
 igual a um se a atividade j tiver pago 

o imposto sobre o produto i nacional, e igual a zero, caso contrário (estrutura de arrecadação em 1996); 
a matriz fi ltro L (84×52), análoga à matriz K, mas agora para produtos importados, e a

i
 e b

i
 as alíquotas 

cobradas respectivamente sobre os produtos tipo i de origem nacional e de origem estrangeira, i = 1, 2,..., 
84. Tem-se, então:

, 
i = 1, 2, ..., 84.

Por inspeção, é possível descobrir quando ocorreu taxação sobre produtos nacionais e importados, ou 
apenas sobre nacionais ou apenas sobre importados. Portanto, para cada produto i, i = 1, 2,..., 84, pode-se 
construir relações entre K

ij
 e L

ij
, j = 1, 2,..., 47, de forma a obter uma terceira matriz fi ltro M (84×52) tal 

que um dos casos abaixo ocorre:

 

  

, (17)

 

, (18)

 

, (19)

ou

 c
i
 = a

i
 ou c

i
 = b

i 
(20)
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Seguem de (17), (18) e (19) estimativas s
i
 para as alíquotas dos impostos

 

 (21)

sendo s
i
 = a

i
 + b

i
, s

i
 = a

i
 ou s

i
 = b

i
, conforme o caso. Quando se tem (4), toma-se para 2003 a mesma relação 

entre b
i
 e a

i
 que se tinha em 1996, o que permite encontrar a

i
 e b

i
 também por (21). A partir daí, calcula-se 

as matrizes de impostos sobre produtos por

i = 1, 2, ..., 84, j = 1, 2, ..., 47 (apenas para os 47 setores).

Outros impostos ligados à produção
A tabela de valor adicionado já apresenta abertos, por atividade econômica, os seguintes impostos 

sobre a produção: (i) impostos sobre a folha de pagamento – salário educação, sistema S; e (ii) outros 
impostos e taxas sobre a produção – Cofi ns, PIS / Pasep e outros.

Impostos sobre Renda e Propriedade
Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre Lucro de Pessoa Jurídica
O IRPJ e a CSLL foram estimados a partir dos totais de arrecadação destes tributos publicados nas 

contas nacionais do IBGE e distribuídos de acordo com a participação de cada atividade econômica no 
total da arrecadação, conforme a classifi cação CNAE-Fiscal.

IPVA
Estimou-se o rateio do total de IPVA pelos 47 setores de atividade utilizando o consumo de gasolina 

pura, gasoálcool e óleos combustíveis, o qual deve ser aproximadamente proporcional aos respectivos 
tamanhos das frotas destes setores.

IPTU
O rateio do total arrecadado de IPTU foi feito segundo a linha de “Aluguel de imóveis” da matriz de 

consumo intermediário.
IPMF / CPMF
A estimativa do valor desta taxa pago por cada atividade econômica foi obtida distribuindo-se o total 

arrecadado segundo os totais de consumo intermediário das atividades e dos setores da demanda fi nal.
ITR e demais
A arrecadação total do imposto territorial rural foi atribuída integralmente ao setor agropecuário e ao 

setor da fumicultura – equivalente a R$ 2,71 bilhões em 2003.
Contribuições Sociais Efetivas
Foram retiradas diretamente da tabela de valor adicionado, a qual fornece as contribuições já desagre-

gadas por setor de atividade. 

A.4 ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA DE ICMS 
Para investigar o impacto na economia de alterações de alíquotas de ICMS, utilizou-se o modelo aber-

to de Leontief construído por produto conforme a equação
q = (I

90
 – A

p
)-1.En,

onde A
p
 = BD.

O choque é dado na matriz de consumo intermediário nacional “por produto” U = A
p
.qd na linha dos 

produtos cujos preços se alteraram. Assim, seja t
i
 a variação do preço do produto i, i = 1,2,.., 90. A linha i 

da matriz U, correspondente ao consumo desse insumo, será substituída por

,

a qual leva em conta os novos preços. Essa matriz modifi cada será denominada U(1). 
Sejam agora os vetores CI e CI(1) contendo os consumos intermediários por produto calculados por

CI = rU   e   CI(1) = rU(1),
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em que r = (1, 1, 1,...,1) é o vetor linha (90 x 1), tal que todos os  seus elementos são iguais a 1. Conside-
rando que o aumento de custo de produção do insumo j, [(CI(1))

j
 – CI

j
], j = 1,2,..,90, é repassado integral-

mente para o preço p
j
 de cada insumo j, pode-se escrever

, j = 1,...,90,

sendo q o vetor produção por produto conforme acima. Será chamada de dp(1) a matriz diagonal (90 x 
90), tal que (dp(1))

kk
 = 1 + p

k
,  k = 1, 2, ...,90. 

Num segundo momento, como conseqüência desta alteração geral de preços em todos os insumos, se 
estabelecerá novas relações de consumo intermediário dadas pela matriz

U(2) = dp(1).U(1) ,

em que U(2)
ij 
= (1 + p

i
)U(1)

ij
. Ainda devido a esta alteração geral de preços, as produções dos diversos insu-

mos da economia sofrem uma variação de 

q(1)= dp(1).q,

isto é, (q(1))
j 
= (1 + p

j
)q

j, 
para cada setor j.

Esse fenômeno de repasse de preço continua de tal forma que se obtêm três seqüências de matrizes 
U(n), CI(n), e q(n), n = 1,2,..., as quais convergem respectivamente para Ut, CIt, e qt. Estas últimas matrizes 
representam, por sua vez, a situação do consumo (Ut e CIt) e da produção (qt) no equilíbrio fi nal de 
preços. As variações acumuladas nos preços de cada produto serão dadas pelo limite

,1

sendo dp(0) a matriz diagonal com (dp(0))
kk

 = 1, se k ≠ j, e (dp(0))
j,j  

igual a 1 + t
j
. Ou seja, gpreço

jj
 = dpreco

jj 

– 1 representa a variação total do preço do insumo  j.
Conforme a subseção que trata da matriz do IBGE, calcula-se as matrizes A

p
t, de tecnologia, e L

p
t, de 

Leontief, nas quais já estão embutido todo o encadeamento acima, por
A

p
t = Ut.qtd   e   L

p
t = (I

90
 – A

p
t)-1,

em que qtd é a matriz diagonal dada por qtd
jj
 = qt

j
, j = 1, 2,...,90. Para estudar o impacto  nos setores 

produtivos, é sufi ciente evoluir as matrizes de consumo e de produção, Un e V, segundo as mudanças de 
preços contidas na matriz dpreco, ou seja,

Unt = dpreco.Un

e
Vt = dpreco.V,

e em seguida aplicar o modelo aberto de Leontief para gerar, no equilíbrio, as matrizes At, de tecnologia, 
e Lt de Leontief, por setor.

Cálculo dos impactos econômicos do aumento de alíquotas de ICMS 
Os custos fi nais de produção dos insumos são dados por CIt ≅ CI(51)

 
(ver nota de rodapé 1). A taxa de 

variação de custo por produto é dado por

, j = 1, 2, ..., 90.

A variação total de custos na economia será igual a

.

Para o cálculo da variação da demanda, inicialmente estabeleceu-se o seguinte Índice Geral de Pre-
ços:
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,

ou seja, é o preço de cada insumo ponderado pela sua produção.2 Vale dizer, neste trabalho, supôs-se que 
o câmbio se desvaloriza de acordo com a variação do IGP. O passo seguinte foi calcular as exportações 
(cx), o consumo da administração pública (cap), o consumo das famílias (cf) e a formação bruta de 
capital (cfk). 

,

em que ε é a elasticidade de preço das exportações, a qual foi considerada igual para todos os setores, e o 
subscritos 0 e t signifi cam, respectivamente, os momentos anterior e posterior ao choque. Para o consu-
mo da administração pública, tem-se:

,

Os valores fi nais dos investimentos na economia são obtidos pela seguinte expressão:

,

Já o consumo das famílias é obtido por

,

Como a demanda fi nal (dfi nal) é a soma dessas quatro componentes, então, tem-se:
dfi nal

t
 = cx

t
 + cap

t
 + cf

t
 + cfk

t
.

O valor da produção por setor de atividade foi obtido utilizando a matriz de Leontief após o choque 
de preço:

VP
t
 = Lt.dfi nal

t
.

O valor adicionado por setor será dado por:

, i = 1, 2,..., 48.

De forma análoga, calcula-se a alteração do emprego devido ao choque de preços por

, i = 1,...,48,

agora tendo como multiplicadores os coefi cientes CED
j
 de emprego. 

Notas da Seção

1 Na computação fi nal, 
utilizaram-se U(51), 
CI(51), q(50) e dp(51) como 
aproximações, com 
erro inferior a 10-8, 
para esses limites.

2 Além do IGP, calculou-se 
outro índice de preços: o 
IPC, que é a média dos 
preços ponderada pelo 
consumo das famílias.
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