Multiplicadores tributários inter-regionais por esferas de
governo no Brasil
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Resumo: Qual o efeito do aumento da demanda por veículos em São Paulo sobre a arrecadação
tributária federal? E o efeito de um reajuste no benefício do Bolsa-Família sobre o orçamento das
Prefeituras do estado do Maranhão? Desenvolver uma metodologia capaz de oferecer respostas a
estas perguntas é o objetivo desde trabalho. Prever os efeitos de mudanças econômicas sobre a
arrecadação não é simples, especialmente se considerarmos as interligações setoriais e regionais de
uma economia. Fazendo uso de um modelo inter-regional de insumo-produto, este trabalho busca,
portanto, fornecer instrumentos mais precisos para a previsão dos impactos de mudanças
econômicas sobre a arrecadação tributária no país, com vistas a auxiliar as autoridades políticas no
planejamento fiscal e tomada de decisão. A despeito da limitação de dados, espera-se que a
metodologia trazida por este trabalho possa contribuir para o avanço dos modelos de previsão no
Brasil.
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Abstract: What is the effect of the increase in the demand for vehicles in São Paulo over Brazilian
federal tax revenue? And the effect of a readjustment in the benefit of the Bolsa Família on the budget
of the City Halls of the State of Maranhão? Develop a methodology able to offer answers to these
questions is the goal of the paper. Predicting the effects of economic changes on tax revenue is not
simple, especially if we consider the industrial and regional interconnections of an economy. Using an
interregional input-output model, this paper aims to provide more accurate instruments for forecasting
the impacts of economic changes on tax revenue in Brazil, in order to assist the political authorities in
fiscal planning and decision-making. Despite the limitations of data, it is expected that the
methodology brought by this paper contributes to the advance of the prediction models in Brazil.
Keywords: Tax Multiplier; Tax Policy. Input-output; Interregional
Código JEL: C67; E62; H20; H71; R51

1. INTRODUÇÃO
Grande parte dos economistas entende hoje que a existência do Estado é
fundamental para um bom funcionamento da economia (GIAMBIAGI; ALEM, 2000).
Suas três principais funções seriam: corrigir falhas de mercado (como
não-exclusividade e externalidades); zelar pela estabilidade macroeconômica; e
promover a desconcentração da renda. Para desempenhar essas funções,
entretanto, o Estado precisa de recursos, e, entre todas as formas de se obter
recursos, a tributação constitui hoje a principal delas. O modo como o Estado extrai
tributos da sociedade, denominado “Política Tributária”, é fator determinante para a
eficácia ou ineficácia do Estado no cumprimento de suas funções.
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Da mesma forma, uma vez que o cumprimento de suas funções depende da
disponibilidade de recursos, prever adequadamente os efeitos de alterações
econômicas sobre a arrecadação tributária é fundamental para que o Estado seja
capaz de planejar da melhor forma possível as ações do poder público em suas
diferentes esferas.
Qual o efeito do aumento da produção paulista de caminhões sobre a
arrecadação tributária do Governo Federal? E o efeito de um reajuste nacional no
benefício do Bolsa-Família sobre o orçamento das Prefeituras do estado do
Maranhão? Muitas vezes, por exemplo, o custo de determinadas políticas para o
governo, pode ser parcialmente neutralizado por um aumento de arrecadação
decorrente das alterações econômicas induzidas por essa política. Quanto custaria,
por exemplo, para o Governo do Estado da Bahia, um investimento de R$ 400
milhões em infraestrutura se considerarmos os efeitos indiretos desse investimento
sobre a arrecadação tributária do estado?
Sem previsões consistentes, as autoridades políticas acabam ficando reféns
da influência exercida pelos grupos de interesse, e corre-se o risco de que as
políticas públicas sejam orientadas por objetivos que não o interesse de toda a
sociedade.
Todavia, prever os efeitos de mudanças econômicas sobre a arrecadação
não é simples. Uma vez que todos os setores da economia encontram-se
interligados, os efeitos de um aumento ou redução da produção de determinado
setor acaba afetando todos os demais setores da economia.
Essas dificuldades tornam-se ainda maiores quando se busca empreender
uma análise regional. Do mesmo modo como os diferentes setores da economias
encontram-se ligados por uma rede complexa de inter-relações setoriais, todas as
regiões do país encontram-se, de algum modo, interligadas em função do comércio
inter-regional. Assim, torna-se ainda mais complexo identificar essas ligações, e
estimar, por exemplo, o impacto do aumento da produção de automóveis em São
Paulo sobre a arrecadação tributária do Governo do Estado de Pernambuco.
Este trabalho tem como objetivo central, portanto, fornecer instrumentos
mais precisos para a previsão de impactos de mudanças econômicas sobre a
arrecadação tributária de prefeituras, estados e União, com vistas a auxiliar as
autoridades políticas no planejamento fiscal e na estimação precisa dos custos finais
das políticas públicas que se cogita implementar.
Mais especificamente, busca-se estimar, para cada esfera de poder (federal,
estadual e municipal), em cada estado, multiplicadores tributários para cada um dos
68 setores da economia apresentados nas Contas Nacionais (IBGE). Esses
multiplicadores representam o impacto, sobre a arrecadação, de choques na
demanda final de um determinado setor. Ou seja, busca-se estimar os efeitos, sobre
a arrecadação do governo federal, governos estaduais e conjuntos de prefeituras de
cada estado, de um aumento na produção de cada um dos 68 setores da economia
brasileira em cada estado.
2. METODOLOGIA
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Modelos de insumo-produto têm sido utilizados recorrentemente na literatura como
instrumentos importantes em análises estruturais e de impactos de choques sobre a
economia. Os primeiros trabalhos, do economista russo-americano Wassily Leontief
(1951 e 1953), buscavam analisar relações inter-setoriais na economia
norte-americana. Uma vez que a complexidade dessas relações torna bastante difícil
compreender os mecanismos de transbordamento de choques, os modelos de
insumo-produto acabaram se transformando em ferramentas muito importantes para
a análise estrutural de mudanças na economia.
Considerando que este trabalho busca analisar os efeitos de mudanças
econômicas sobre a arrecadação tributária, resta clara a adequação do ferramental
de insumo-produto como método de análise. E não são poucos os trabalhos que
fazem uso de modelos de insumo-produtos para prever o efeito de mudanças
econômicas sobre a arrecadação de impostos no Brasil.
Martins e Guilhoto (2001), com o objetivo de analisar a cadeia do leite no
Brasil, estimam, a partir de um modelo de insumo-produto, geradores de impostos
para 42 setores das Contas Nacionais (dados de 1996). Em valores da época,
observam que um choque de R$ 1 milhões na demanda final de lácteos levava a um
aumento de R$ 54 na arrecadação de ICMS pelo setor público brasileiro.
De Souza et. al (2010) fazem uso de um modelo nacional de insumo-produto
para investigar a importância do setor florestal para a economia brasileira. De acordo
com os autores, “a elevação de uma unidade monetária na demanda final por
produtos florestais ocasionará acréscimo de 3,2251 e 2,5600 unidades monetárias,
respectivamente, na renda e na arrecadação de impostos na economia” (p. 1135).
Um dos poucos trabalhos que busca desagregar impostos por esferas de
governo é o de De Souza Almeida (2009), que investiga os impactos econômicos do
setor de petróleo no estado de Pernambuco a partir de uma Matriz de Contabilidade
Social (MCS), a partir da qual estima multiplicadores de impostos federais e
estaduais.
Nos últimos anos, modelos inter-regional tem se torna mais frequentes na
literatura. Sesso Filho et. al (2011) fazem uso de uma Matriz Insumo-Produto
inter-regional para analisar a importância econômica do agronegócio na região Sul
do Brasil. Estimam a contribuição do setor para a economia da região e do país em
termos de geração de renda, empregos e receita tributária.
Costa e Guilhoto (2011) combinam um sistema inter-regional de
insumo-produto com modelos de elasticidade-preço e cruzada da demanda por
gasolina e álcool para estimar os efeitos da política tributária sobre combustíveis do
governo paulista sobre o PIB, o emprego e a arrecadação no estado.
Não se busca aqui apresentar ampla revisão de trabalhos que fazem uso de
modelo de insumo-produto para estimar efeitos sobre a arrecadação tributária, mas
apenas demonstrar a consolidação dessa modelagem como instrumento para a
análise proposta por este trabalho.
Sobre as principais fontes de dados, a base deste trabalho está na Matriz
Insumo-Produto inter-regional de 2011, estimada pelo Núcleo de Economia Regional
e Urbana da USP (USP, 2016), através de metodologia desenvolvida por Guilhoto e
Sesso Filho (2005). Esta matriz é estimada a partir de dados das Contas Nacionais
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2011, publicadas pelo IBGE (2016). Para estimar as alíquotas tributárias efetivas
desagregadas por setores, estados e tributos, os autores deste trabalho fazem uso,
além das Contas Nacionais de 2011, de dados da Receita Federal do Brasil – RFB
(Arrecadação por Estado e Arrecadação por Divisão Econômica da CNAE, 2011) e
do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ (Boletim de Arrecadação
do ICMS).
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2.1 O Modelo Básico de Leontief
Modelos de insumo produto baseiam-se em três pressupostos fundamentais, quais
sejam: retornos constantes de escala; funções de produção lineares e homogêneas;
4
e coeficientes técnicos constantes .
Partindo desses pressupostos, pode-se derivar o sistema aberto de Leontief
expresso na equação (1), a seguir:
n

∑ aij .xj + y i = xi

j=1

i = 1,2,...,n
Na qual:
aij é o coeficiente técnico que representa a quantidade de insumos do setor i
necessária para produzir uma unidade de produto do setor j;
xj (ou i) é a produção doméstica total do setor j (ou i);
yi é a demanda final (consumo das famílias, do governo, investimentos e
exportações) por produtos do setor i;
Ou seja, a produção total do setor i deve ser igual a soma da demanda final
pelo produto do setor i mais o consumo intermediário do produto do setor i como
insumo para a produção de outros setores.
A equação 1 pode ser expressa em sua forma matricial, a seguir:
AX + Y = X
Na qual:
A é a matriz de coeficiente técnicos diretos de insumos (n x n)
X é o vetor de produção (n x 1)
Y é o vetor de demanda final (n x 1)
Vale destacar que, em um modelo inter-regional, como é o caso deste trabalho,
a matriz de coeficientes técnicos terá não “n x n” elementos, mas “n.r x n.r”, sendo “r”
o número de regiões (dado que cada região terá sua matriz de coeficientes técnicos,
e uma matriz de coeficientes técnicos inter-regional com cada uma das demais
 Esta seção baseia-se especialmente em Miller e Blair (2009) e Guilhoto (2011).
 Esses coeficientes expressam a relação entre a produção dos setores e seus insumos, ou seja, a
quantidade de um determinado insumo do setor a para produção de uma unidade do setor b.
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regiões). O mesmo vale para os vetores X e Y, que deverão apresentar uma linha
para cada setor em cada região (nr x 1). A notação inicial será mantida, entretanto,
para fins de simplificação.
É importante ressaltar também que, em modelos de insumo-produto, o vetor de
demanda final é considerado exógeno, sendo o vetor de produção determinado
unicamente pelo vetor de demanda final. Rearranjando a equação (2) para expressar
a produção necessária para atendar a demanda final, obtém-se:
X = (I − A)−1 Y
Na qual:
(I – A)-1 é a matriz de coeficientes técnicos diretos e indiretos, também
conhecida como matriz inversa de Leontief (n x n).
Como se pode observar na equação (3), a matriz Leontief é a matriz que,
multiplicada pela demanda final (n x 1), gera o valor total da produção de cada setor
– matriz X, (n x 1) – necessário para atender a essa demanda final.
Denominando B a matriz inversa de Leontief, cada elemento bij desta matriz
representa, portanto, a produção total do setor i que é necessária para produzir uma
unidade de demanda final do setor j.
Da mesma forma:
∆X = (I − A)−1 ∆Y
Assim, o impacto total sobre a produção nacional do aumento, em uma
unidade, da demanda final pelo bem produzido pelo setor j pode ser expresso por:
n

M P = ∑ bij
i=1

Na qual,
MP = multiplicador de produção.
Ou seja, o impacto (direto e indireto) sobre a produção nacional resultante do
aumento da demanda final pelo produto do setor j deve ser igual à soma do impacto
(direto e indireto) deste aumento sobre a produção de cada setor i da economia (de
1 a n).
Esse impacto também pode ser estimado em termos de outras variáveis
econômicas além da produção. As mais convencionais são empregos, salários, valor
adicionado e tributos, mas artigos mais recentes têm trabalhado com recursos
ambientais, como energia e água.
Para tanto, é preciso obter o coeficiente dessas variáveis em termos de
produção. O coeficiente direto de impostos por produção (ti) pode ser expresso por:
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ti =

Ti
Xi

Assim, o impacto direto e indireto (GTi) sobre a arrecadação tributária, para
cada unidade monetária produzida para a demanda final pelo setor j será:
n

GT j = ∑ bij ti
i=1

Ou seja, o aumento da arrecadação tributária total, decorrente do aumento em
uma unidade da demanda final pelo setor j, será igual à soma do aumento da
produção i multiplicado pelo coeficiente de impostos por unidade produzida pelo
setor i.
Do ponto de vista matricial, o impacto de uma variação na demanda final sobre
a arrecadação tributária pode ser expresso ΔT, sendo:
∆T = t̂∆X
Na qual,
t̂ é uma matriz diagonal (nxn) em que os elementos da diagonal são os
coeficientes de impostos ti (equação 6).
Considerando (4),
∆T = t̂(I − A)−1 ∆Y
Ao se multiplicar a matriz diagonal t̂ pela inversa de Leontief, obtém-se,
portanto, uma matriz ( t̂B ) de efeitos sobre a arrecadação tributária de choques de
unidade na demanda final.
2.2 Multiplicadores tributários por esferas de governo
Tecnicamente falando, este trabalho busca obter matrizes de receita tributária T, por
setores e estados (68 x 27), para cada tributo indireto, com vistas a construir uma
matriz diagonal de coeficientes t̂ (1836 x 1836) para cada tributo e uma para cada
esfera de poder (a partir de um arranjo das primeiras). Multiplicadas pela matriz
inversa de Leontief inter-regional, essas matrizes diagonais t̂ produzem, portanto,
os multiplicadores de arrecadação inter-regionais para cada tributo, esfera de poder,
setor e região.
Para alcançar este objetivo, este trabalho desenvolve uma metodologia
apresentada em três etapas, quais sejam: desagregação regional do IPI e ICMS;
desagregação setorial e regional dos demais tributos indiretos; e obtenção dos
multiplicadores tributários.
6

2.2.1 Desagregação regional do IPI e ICMS
A partir da Tabela de Oferta das Contas Nacionais, obtém-se os valores de IPI e
ICMS por produto (128 x 1). Dividindo cada elemento desses vetores pelo elemento
correspondente do VBP (128 x1), obtém-se os vetores de alíquotas efetivas desses
5
tributos por produto (128 x 1) .
Essas alíquotas efetivas são multiplicadas pela matriz de produção doméstica
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regionalizada para obtenção de duas matrizes de arrecadação de IPI e ICMS para
cada produto e estado brasileiro (128 x 27).
As somas das colunas – arrecadação total por estado – são comparadas com a
arrecadação total por estado fornecida pela Receita Federal do Brasil (RBF, 2011).
Os valores que apresentam diferenças significativas (acima de 5%) são corrigidos e
matriz é ajustada usando um RAS.
Essas duas matrizes são então transpostas (27 x 128) e cada vetor regional (1
x 128) é multiplicado por cada uma de 27 matrizes regionais de participação de cada
setor no produção de cada produto na MAKE (128 x 68) para a obtenção de matrizes
de arrecadação por setor e região (27 x 68). Esse processo é feito tanto para IPI
quanto para ICMS.
Estas matrizes são transpostas e temos uma matriz de arrecadação de IPI por
setor e região – TIPI (68 x 27) – e uma de ICMS por setor e região - TICMS (68 x 27).
2.2.2 Desagregação setorial e regional dos demais tributos indiretos
Para a construção das matrizes T (68 x 27) de IOF, ISS, PIS/COFINS, CIDE, ITBI e
Demais impostos indiretos, o processo é diferente. Isto porque, esses tributos
indiretos são apresentados conjuntamente nas Contas Nacionais, como um
agregado. O IBGE disponibiliza na Tabela Sinótica 16 o valor total da arrecadação
de cada um desses tributos, mas não a arrecadação de cada um deles por produto,
como faz para o ICMS e o IPI. Para desagregá-los por setores, é necessário utilizar
os dados de arrecadação por setores disponibilizado pela RFB (divisão da CNAE
2.0, dois dígitos) para os tributos federais ou estimar pelo VBP de cada setor de
serviços para o ISS.
A arrecadação dos tributos federais por setores, disponibilizada pela RFB, é
agregada em 87 setores da RFB, diferentes dos 68 setores das Contas Nacionais.
Desse modo, é preciso, primeiramente, promover uma transformação.
Em seguida, como há diferenças entre RFB e Contas Nacionais no que diz
respeito ao montante total arrecadado de cada um desses tributos, é preciso
adequar as proporções da RFB ao montante das Contas Nacionais, que balizem
todo esse trabalho. Assim, estima-se a participação de cada um dos 68 setores na
arrecadação total de cada tributo informada pela RFB. Essa participação é
multiplicada pela arrecadação total de cada tributo de acordo com a Tabela Sinótica
16 das Contas Nacionais para estimação da arrecadação de cada um desses
5

Considerando que esses valores correspondem aos impostos efetivamente arrecadados, as
alíquotas obtidas são também efetivas, isto é, já descontadas isenções fiscais, sonegação e
abatimentos.
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tributos por setor (68 x 1). Por exemplo, o setor automotivo é responsável por 4,22%
da arrecadação de PIS/COFINS segundo a RFB. Para se obter a receita tributária do
governo com PIS/COFINS incidente sobre esse setor, multiplica-se a arrecadação
total de PIS/COFINS segundo as Contas Nacionais por 0,0422.
A arrecadação de ISS é distribuída proporcionalmente entre os setores de
serviço sobre os quais incide ISS. Aqui, é importante ressaltar, assume-se, na
prática, que os diversos setores apresentam a mesma alíquota efetiva.
Compreende-se que essa é uma hipótese bastante forte, porém, uma hipótese que
se impõe diante da indisponibilidade dos dados necessários para uma desagregação
mais precisa.
A partir desses seis vetores de arrecadação (68 x 1), são estimados os seis
vetores de alíquotas efetivas sobre cada setor (68 x 1), dividindo-se cada elemento
dos primeiros pelo VBP de cada setor, disponível nas Contas Nacionais (IBGE,
2011).
A seguir, esses vetores de alíquotas efetivas são multiplicados pelo valor da
produção doméstica de cada setor em cada estado, para se obter a arrecadação de
cada tributo por cada setor em cada estado, dando origem às seis matrizes:
TPIS-COFINS, TIOF, TCIDE, TISS, TITBI e TDemais (68 x 27).
Da mesma forma como foi feito com as matrizes TICMS e TIPI, estas também têm
as somas de suas colunas – arrecadação por estado – comparadas à arrecadação
total por estado fornecida pela RFB. Os valores que apresentam diferenças
significativas são corrigidos e matriz é ajustada usando um RAS.
2.2.3 Obtenção dos multiplicadores tributários
De posse das oito matrizes de arrecadação por setores e estados, é preciso então
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rearranjá-las em três matrizes – de arrecadação federal, estadual e municipal – a
partir da legislação vigente que versa sobre a repartição das receitas tributárias
(Anexo I). Assim, são obtidas ainda as matrizes TFED, TEST, e TMUN, expressas
pelas

equações (10), (11) e (12), a seguir:
T F ED = 0, 44.T IP I + T P IS−COF IN S + T IOF + 0, 71.T CIDE + T Demais

T EST = 0, 315.T IP I + (0, 75).0, 29.T CIDE + 0, 75.T ICM S

T M U N = T ISS + T IT BI + 0, 245.T IP I + (0, 25).0, 29.T CIDE + 0, 25.T ICM S
As equações acima expressam, portanto, uma recombinação das oito matrizes
de receita tributária dos tributos indiretos, ponderadas pelas regras de repartição de
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receitas presentes na Constituição Federal. Ou seja, tratam-se de matrizes não
exatamente de arrecadação tributárias, mas de matrizes de receitas, uma vez que
são consideradas todas as transferências de receitas tributárias estabelecidas na
legislação.
As onze matrizes T (TIPI, TPIS-COFINS, TIOF, TCIDE, TDemais, TICMS, TISS, TITBI, TFED, TEST,
e TMUN) são, então, divididas pela matriz de VBP regional para obtenção de onze
matrizes de coeficientes tributários t (68 x 27), que equivalem a matrizes de
alíquotas efetivas para cada tributo.
Finalmente, cada uma dessas matrizes é transformada na matriz diagonal t̂
(1.836 x 1.836), das equações (8) e (9). Multiplicando-se cada uma das matrizes t̂
pela inversa da Leontief inter-regional, (1 – A)-1, obtém-se a matriz de efeitos totais
de aumentos na produção final de cada setor em cada região sobre a arrecadação
de cada tributo (ou esfera de governo) de cada setor em cada região.
3. RESULTADOS
Como se pôde notar, a contribuição principal deste trabalho está justamente no grau
de detalhamento dos resultados produzidos, o que, por outro lado, torna difícil
apresenta-los em sua totalidade neste artigo. Entretanto, buscamos apresentar aqui,
ilustrativamente, alguns resultados produzidos a partir da metodologia apresentada
8
neste trabalho, destacando que as matrizes completas estão disponíveis online .
3.1 Resultados por setores
A partir das matrizes de impactos obtidas, é possível estimar os efeitos de um
choque na demanda final de qualquer setor, em qualquer estado, sobre a
arrecadação tributária de cada esfera de governo, em cada estado. No exemplo a
seguir, são apresentados os efeitos de um aumento de R$ 1 milhão na demanda
final do setor “Abate e produtos de carne e laticínios” do estado de Santa Catarina
sobre a arrecadação tributária das três esferas de governo (Figura 1).
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Figura 1: Efeitos sobre as receitas tributárias decorrentes de um aumento de R$ 1 milhão na
demanda final do setor “Abate e produtos de carne e laticínios” do estado de Santa Catarina.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos resultados do modelo.

Como se pode notar, uma ampliação de R$ 1 milhão na demanda final do setor
“Abate e produtos de carne e laticínios” do estado de Santa Catarina produz um
aumento total de R$ 181.482,25 na arrecadação tributária do setor público brasileiro,
sendo que cerca de R$ 47 mil (26%) referem-se a receitas da União, pouco mais de
R$ 97 mil (54%) a receitas dos governo estaduais, e aproximadamente R$ 35 mil
(20%) a receitas das prefeituras.
Os resultados permitem também observar como essas receitas estaduais são
divididas entre os 27 governos estaduais (Figura 2).
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Figura 2: Efeitos sobre as receitas tributárias estaduais de um aumento de R$ 1 milhão na demanda
final do setor “Abate e produtos de carne e laticínios” do estado de Santa Catarina.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos resultados do modelo.

Como seria o esperado, a maior fatia (aproximadamente 72%) do aumento de
receitas estaduais decorrente do choque ficam com o Governo do Estado de Santa
Catarina, seguido pelos governos estaduais de São Paulo (10%) e do Paraná (5%).
Do aumento de R$ 70 na receita do governo catarinense, R$ 63 referem-se a
recursos arrecadados sobre a produção do próprio setor de “Abate e produtos de
carne e laticínios”, seguido pelo setor “Pecuária, inclusive o apoio à pecuária”, com
R$ 1,4 mil. Os demais setores do estado, somados, rendem pouco mais de R$ 5 mil
em aumento de receitas ao Governo do Estado de Santa Catarina. Do aumento de
R$ 5.432 nas receitas do governo paranaense, R$ 606 são arrecadados sobre a
pecuária. Do aumento de R$ 9,838 nas receitas do governo paulista, R$ 648 são
arrecadados sobre a produção do setor “Fabricação de produtos farmoquímicos e
farmacêuticos” e R$ 2.535 sobre a produção do setor “Refino de petróleo e
coquerias”, o que indica que o a aumento das receitas paulistas já está mais
associado ao aquecimento da economia em si, do que a ligações econômicas
diretas com o abate catarinense (que existem, mas são menos significativas)
Os efeitos do choque sobre as receitas municipais, do mesmo modo, podem
ser apresentadas por estados (Figura 3). Neste caso, é possível observar os efeitos
do aumento de R$ 1 milhão na demanda final do setor “Abate e produtos de carne e
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laticínios” do estado de Santa Catarina sobre a arrecadação tributária do conjunto
das Prefeituras de cada um dos 27 estados brasileiros

Figura 3: Efeitos sobre as receitas tributárias municipais de um aumento de R$ 1 milhão na demanda
final do setor “Abate e produtos de carne e laticínios” do estado de Santa Catarina.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos resultados do modelo.

Os efeitos são bastante semelhantes aos observados para as receitas
estaduais. Isso porque o impacto sobre as receitas municipais é transmitido
principalmente através das transferências, especialmente das receitas de ICMS. Do
aumento de aproximadamente R$ 36 (apresentado na Figura 1), cerca de 68%
corresponde ao incremento das receitas do conjunto das Prefeituras catarinenses,
12% das Prefeituras paulistas e 5% das Prefeituras paraenses. O aumento nas
receitas das Prefeituras dos demais estados brasileiros correspondem a cerca de
15% do aumento total de receitas municipais.
Os resultados obtidos por este trabalho permitem reproduzir esta análise para
todos os setores de todos os estados brasileiros. Assim, é possível analisar os
efeitos de aumentos de quaisquer valores na demanda final por produtos de
qualquer um dos 68 setores do modelo em cada um dos 27 estados brasileiros. É
possível ainda analisar os efeitos de choques nacionais, ou choques sobre a
demanda final de dois ou mais setores simultaneamente.
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3.2 Resultados por estados
Analisando os efeitos sobre a arrecadação de choques de mesmo valor na demanda
final de todos os setores em um mesmo estado, é possível comparar os setores do
ponto de vista da geração de receitas tributárias. No exemplo a seguir, simula-se um
aumento de R$ 1 milhão na demanda final de todos os setores no estado de Minas
Gerais. Os resultados podem ser observados nas Figuras 4 e 5, a seguir.

Figura 4: Efeitos sobre as receitas tributárias decorrentes de um aumento de R$ 1 milhão na
demanda final de todos os setores no estado de Minas Gerais (parte I).
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos resultados do modelo.
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Figura 5: Efeitos sobre as receitas tributárias decorrentes de um aumento de R$ 1 milhão na
demanda final de todos os setores no estado de Minas Gerais (parte II).
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos resultados do modelo.

Nota-se que os setores cujo crescimento da demanda final leva aos maiores
aumentos de receitas para o setor público são aqueles setores cujas alíquotas
efetivas médias são maiores, como “Fabricação de produtos do fumo”, “Fabricação
de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal” e “Refino de
petróleo e coquerias”. De modo geral, a maior parte do aumento de receitas fica com
governos estaduais e com a União, ficando as Prefeituras com a menor parcela do
crescimento da arrecadação. As exceções ficam por conta dos serviços, cujos
aumentos de receitas são mais bem divididos entre as esferas de governo, é o caso,
por exemplo, das Telecomunicações.
4. DISCUSSÃO
Espera-se que a metodologia apresentada por este trabalho possa contribuir para o
avanço dos modelos de previsão no Brasil. O objetivo, conforme apresentado na
Introdução, é contribuir para o desenvolvimento de instrumentos mais precisos para
a previsão de impactos de mudanças econômicas sobre a arrecadação tributária no
país, com a finalidade de auxiliar as autoridades políticas no planejamento fiscal e na
elaboração de prognósticos mais precisos dos custos finais das políticas públicas
que se cogita implementar.
Cientes de que as atuais bases de dados não oferecem todos os dados
9
necessários para a obtenção das matrizes desejadas , os autores optaram por tentar
fazer o melhor que se pode com os dados que existem. Diante disso, faz-se
necessário ressaltar algumas das limitações da metodologia aqui apresentada, as
quais os autores ainda ponderam como contornar, e para as quais sugestões são
muito bem-vindas.
Em primeiro lugar, e mais importante, por não dispor de dados de arrecadação
de ICMS por setor para cada uma das 27 unidades federativas, os autores, como
apresentado na seção 2.1, estimam essa arrecadação a partir das alíquotas efetivas
nacionais e da produção regional de cada setor. Todavia, sabe-se que diferentes
estados apresentam diferentes alíquotas de ICMS para os mesmos setores, o que é
parcialmente ignorado por este método. Parcialmente porque o ajuste da
arrecadação total por estados utilizando o RAS garante que este total está ajustado
à realidade. Porém, ainda assim, nada garante que todos os elementos da coluna
estejam razoavelmente ajustados à realidade.
Em segundo lugar, uma vez que as alíquotas efetivas são calculadas a partir
da divisão da arrecadação efetiva pelo valor total da bruto, não se considera a
existência de alíquotas diferenciadas para diferentes componentes da demanda
final, notadamente, o que acontece com as exportações. Desse modo, os
multiplicadores produzidos por este trabalho tornam-se bastante imprecisos para
avaliar o impacto sobre a arrecadação de aumentos ou quedas na produção de
9

Especialmente dados estaduais de arrecadação de tributos por setores. Apenas alguns poucos
estados disponibilizam esses dados e, ainda assim, a partir de diferentes agregações setoriais.
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determinado setor decorrentes de variações no item da demanda final: exportações.
As parcelas indiretas dos geradores estimados, entretanto, são adequadas para
prever os impactos indiretos de variações na produção setorial, mesmo que
decorrentes de aumento (ou redução) das exportações. Isso porque o setor
exportador demandará insumos domésticos (em alguma parcela) para produzir a
mercadoria incremental a ser exportada.
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ANEXO I – LEGISLAÇÃO DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
SEÇÃO VI: DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS
Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;
II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da
competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.
Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade
territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade
territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção
a que se refere o art. 153, § 4º, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de
19.12.2003) (Regulamento)
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de
veículos automotores licenciados em seus territórios;
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação.
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV,
serão creditadas conforme os seguintes critérios:
I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação
de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei
federal.
Art. 159. A União entregará:

(Vide Emenda Constitucional nº 55, de 2007)

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma:  (Vide Emenda
Constitucional nº 17, de 1997)
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I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados quarenta e oito por cento na seguinte forma: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 55, de 2007)
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na seguinte forma: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 84, de 2014)
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal; (Vide Lei Complementar nº 62, de 1989)   (Regulamento)
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios; (Vide Lei Complementar nº 62, de 1989) (Regulamento)
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de
acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste
a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;
d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro
decêndio do mês de dezembro de cada ano; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 55, de 2007)
e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro
decêndio do mês de julho de cada ano; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 84, de 2014)
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos
Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos
industrializados. (Regulamento)
III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no
art. 177, § 4º, vinte e cinco por cento para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei,
observada a destinação a que refere o inciso II, c, do referido parágrafo.(Incluído pela Emenda
Constitucional nº 42, de 2003)
III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no
art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma
da lei, observada a destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo.(Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 44, de 2004)
§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I,
excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza
pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157,
I, e 158, I.
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por cento do
montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais
participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido.
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que
receberem nos termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único,
I e II.
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§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte e cinco por
cento serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado
inciso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos
atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos
adicionais e acréscimos relativos a impostos.
Parágrafo único. Essa vedação não impede a União de condicionar a entrega de recursos ao
pagamento de seus créditos.
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de
condicionarem a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas
autarquias. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de
condicionarem a entrega de recursos:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
I - ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
II - ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III.(Incluído pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
Art. 161. Cabe à lei complementar:
I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, parágrafo único, I;
II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre
os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio
sócio-econômico entre Estados e entre Municípios;
III - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação
das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159.
Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos
fundos de participação a que alude o inciso II.
Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, até o último dia do
mês subseqüente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os
recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica
dos critérios de rateio.
Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por
Município; os dos Estados, por Município.
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ANEXO II – Lista de setores
Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita
Pecuária, inclusive o apoio à pecuária
Produção florestal; pesca e aquicultura
Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos
Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio
Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração
Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos
Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca
Fabricação e refino de açúcar
Outros produtos alimentares
Fabricação de bebidas
Fabricação de produtos do fumo
Fabricação de produtos têxteis
Confecção de artefatos do vestuário e acessórios
Fabricação de calçados e de artefatos de couro
Fabricação de produtos da madeira
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel
Impressão e reprodução de gravações
Refino de petróleo e coquerias
Fabricação de biocombustíveis
Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros
Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos
Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos
Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura
Metalurgia de metais não-ferosos e a fundição de metais
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos
Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos
Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos
Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças
Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores
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Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores
Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
Energia elétrica, gás natural e outras utilidades
Água, esgoto e gestão de resíduos
Construção
Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas
Comércio por atacado e a varejo, exceto veículos automotores
Transporte terrestre
Transporte aquaviário
Transporte aéreo
Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e correio
Alojamento
Alimentação
Edição e edição integrada à impressão
Atividades de televisão, rádio, cinema e  gravação/edição de som e imagem
Telecomunicações
Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação
Intermediação financeira, seguros e previdência complementar
Atividades imobiliárias
Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas
Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P & D
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas
Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual
Outras atividades administrativas e serviços complementares
Atividades de vigilância, segurança e investigação
Administração pública, defesa e seguridade social
Educação pública
Educação privada
Saúde pública
Saúde privada
Atividades artísticas, criativas e de espetáculos
Organizações associativas e outros serviços pessoais
Serviços domésticos
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