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INCENTIVOS FISCAIS NAS DÉCADAS DE 1950 A
1980 DESTINADOS À REGIÃO SUDESTE

Murilo Rodrigues da Cunha Soares

INTRODUÇÃO

 presente trabalho tem como objetivo atender demanda do
Deputado Félix Mendonça, na qual é solicitado “estudo
contemplando os valores envolvidos e objeto dos incentivos

fiscais concedidos pelo Governo Federal para empreendimentos na Região Sudeste, nas décadas
de 50 a 80, se possível exemplificar graficamente. Os valores devem ser atualizados
monetariamente.” 

De plano, deve ser registrado que não foi possível atender completamente
a demanda. O prazo determinado para a realização do presente estudo mostrou-se exíguo para
esgotar o assunto, tendo em vista sua amplitude temporal. No período em questão, também são
escassas as informações quantitativas desagregadas regionalmente.

Na realidade, há muita controvérsia metodológica sobre o próprio
conceito de incentivo ou renúncia fiscal1. Somente após o Orçamento de 1989 é que se passou a
efetuar o Demonstrativo de Benefícios Tributários, ainda assim com várias alterações
metodológicas ao longo dos anos. Ademais, a Região Sudeste praticamente não se beneficia de
incentivos fiscais voltados especificamente para o seu território. Os benefícios fiscais regionais
estão basicamente voltados para o desenvolvimento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Isso não quer dizer que contribuintes domiciliados na Região Sudeste não
tenham se beneficiado de incentivos fiscais ao longo das décadas de 50 a 80. Pelo contrário, como
se verá ao longo deste estudo, os benefícios tributários desempenharam papel crucial na formação

                                                          
1 Neste estudo, utilizaremos um conceito bastante amplo, abrangendo imunidades, incentivos à exportação,
proteção tarifária e até mesmo determinados mecanismos cambiais. Estarão excluídos, no entanto, os benefícios
creditícios e financeiros.

O
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do parque industrial, do mercado financeiro e do setor exportador brasileiros, os quais estão
basicamente localizados na Região Sudeste. 

Sendo assim, muitas das críticas contra os benefícios fiscais concedidos às
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste não se sustentam sob o prisma da história e teoria
econômica. O desenvolvimento alcançado pelo Sul-Sudeste do país é “prova viva” de que esse
tipo de instrumento pode desempenhar papel importante no desenvolvimento econômico, desde
que implementado de forma racional e consistente. 

O FUNRES

São raros os incentivos fiscais federais concedidos especifica e
exclusivamente para a Região Sudeste. Na realidade, apenas o Estado do Espírito Santo tem esse
privilégio. O Decreto-Lei nº 880, de 18 de setembro de 1969, criou o Fundo de Recuperação
Econômica do Estado do Espírito Santo - FUNRES, cujo patrimônio líquido em novembro de
2001 era de R$229,5 milhões. A título de comparação, na mesma data, o patrimônio líquido do
FINOR era de R$2.760,0 milhões e o do FINAM, de R$2.374,4 milhões2.

Como se vê, o FUNRES é relativamente modesto em termos de recursos,
e, de toda forma, não nos parece que o foco do presente estudo deva ser a ele dirigido, até porque
o Espiríto Santo, apesar de localizado na Região Sudeste, enfrenta problemas da magnitude dos
enfrentados pelos estados da Região Nordeste. Investigaremos, então, os incentivos fiscais que,
embora não dirigidos especificamente à Região Sudeste, acabaram por ser majoritariamente
aproveitados por contribuintes nela domiciliados. 

A REGIÃO SUDESTE E O BRASIL

A Região Sudeste tem o parque industrial mais sofisticado do país; nela
estão as bolsas de valores relevantes e as principais instituições financeiras; ela é responsável pelo
maior volume de nossas exportações. 

No período em estudo, a Região concentrava mais de 60% do PIB
brasileiro, conforme mostra a tabela abaixo:

                                                          
2 Ministério da Integração Nacional (2004). 
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TABELA 1
Produto Interno Bruto (PIB) - Anual – R$ de 2000 –

Deflacionado pelo Deflator Implícito do PIB nacional

REGIÃO 1950 1960 1970 1980
Centro-Oeste 1.218.864,4 2.919.369,3 9.633.658,4 35.720.042,4
Norte 1.164.866,7 2.644.151,9 5.380.920,5 22.138.911,3
Nordeste 9.958.847,3 17.553.028,4 29.126.921,3 79.249.554,2
Sul 11.078.898,1 21.106.141,9 41.580.262,5 112.488.170,4
Sudeste 44.568.858,3 74.535.362,3 163.098.997,5 413.095.048,4
Brasil 67.990.334,8 118.758.053,8 248.820.760,2 662.691.726,7
Participação do Sudeste 65,55% 62,76% 65,55% 62,34%
Fonte: IPEA.

A concentração do setor industrial era mais acentuada ainda: a Região
Sudeste, na década de 70, chegou a ser responsável por quase 80% da produção industrial do país.

TABELA 2
 Produto Interno Bruto (PIB)  do Setor Industrial - Anual - R$ de 2000 

Deflacionado pelo Deflator Implícito do PIB nacional

REGIÃO 1950 1960 1970 1980
Centro-Oeste 77.024,5 189.264,9 674.743,0 5.973.451,6
Norte 132.144,9 485.087,6 812.477,2 8.806.758,8
Nordeste 1.234.033,3 2.055.492,3 5.342.231,1 25.484.420,4
Sul 1.907.019,4 3.037.247,7 9.109.030,3 44.341.950,9
Sudeste 10.585.981,4 19.833.003,7 60.268.786,0 188.650.543,9
Brasil 13.936.203,5 25.600.096,2 76.207.267,6 273.257.125,6
Participação do Sudeste 75,96% 77,47% 79,09% 69,04%
Fonte: IPEA.

Essa concentração repete-se com relação ao setor financeiro. Vale notar
que Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras públicas, após a
década de 60, foram transferidas para Brasília. A tabela abaixo mostra dois índices de
concentração, sendo que num deles foi expurgada a Região Centro-Oeste, para tentar compensar
o efeito das transferências acima mencionadas.
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TABELA 3
Produto Interno Bruto (PIB)  das Instituições Financeiras – Anual - R$ de 2000 – 

Deflacionado pelo Deflator Implícito do PIB nacional

REGIÃO 1950 1960 1970 1980
Centro-Oeste 35.749,1 143.583,1 1.236.512,9 6.067.059,2
Norte 50.198,4 101.562,3 218.208,2 741.656,0
Nordeste 319.410,1 729.485,3 1.397.460,8 4.843.615,6
Sul 437.940,4 1.095.396,4 1.959.230,8 6.815.754,9
Sudeste 2.559.770,8 5.867.242,4 11.456.702,5 32.976.932,9
Brasil 3.403.068,8 7.937.269,5 16.268.115,2 51.445.018,6
Participação SE 75,22% 73,92% 70,42% 64,10%
Participação SE (exceto CO) 76,02% 75,28% 76,22% 72,67%
Fonte: IPEA.

Também em relação às exportações, o Sudeste mantém expressivo
percentual de participação no total exportado.

TABELA 4
Exportações totais (US$)

Ano Norte Nordeste Centro-
Oeste Sul Sudeste Brasil % do

Sudeste
1991 1.757.116 2.859.771 574.195 6.611.230 19.466.815 31.620.459 61,56%
1992 1.825.665 3.035.047 698.794 8.239.195 21.619.102 35.792.986 60,40%
1993 2.022.870 3.012.647 791.597 9.857.626 22.253.806 38.554.769 57,72%
1994 2.078.566 3.502.858 1.119.236 10.938.551 25.035.756 43.545.167 57,49%
1995 2.433.137 4.239.999 986.514 11.401.026 26.634.656 46.506.281 57,27%
1996 2.401.378 3.854.865 1.383.047 12.546.854 26.704.248 47.746.726 55,93%
1997 2.571.405 3.960.561 1.794.481 13.930.801 29.600.559 52.990.115 55,86%
1998 2.591.861 3.720.485 1.214.608 12.461.817 30.007.565 51.139.862 58,68%
1999 2.677.108 3.355.394 1.294.315 11.498.649 28.011.751 48.011.444 58,34%
2000 3.321.836 4.024.694 1.832.876 12.883.736 31.129.461 55.085.595 56,51%
Fonte: SECEX – MDIC.

Pois bem. Toda essa pujança do Sudeste do país não surgiu do nada. Ela
adveio de uma série de fatores históricos, geográficos, econômicos e sociais. Entretanto, a
participação do Estado foi fundamental nesse processo e, entre os vários instrumentos por ele
utilizados, destacam-se os incentivos fiscais. 
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O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E OS INCENTIVOS FISCAIS

A concessão de benefícios fiscais para incentivar o desenvolvimento
econômico vem de longa época no nosso país. Segundo Barbosa (1993), o Alvará Régio de 13 de
junho de 1809 é o primeiro registro de um benefício fiscal concedido a empresários brasileiros:
uma espécie de draw back3 sobre tributos aduaneiros, nos casos de importação de insumos para
mercadorias voltadas para a exportação, alcançando ainda determinados setores internos
considerados prioritários. 

Desde então, incentivos fiscais sempre foram utilizados, seja pelo
Governo central, seja pelos Governos locais, como forma de atração de investimentos.
Passaremos em breve revista os principais programas de desenvolvimento ocorrido nas décadas
de 50 a 80, focando nossa análise sobre os benefícios fiscais e aduaneiros federais. 

O Plano de Metas (1956-60)

Desde o início do século XX a indústria nacional já se valia de proteção
tarifária. Mas só podemos falar de um plano estratégico global de crescimento industrial a partir
da segunda metade dos anos 504. Trata-se do Plano de Metas do Governo Kubitschek, no qual
foram instaladas definitivamente no país uma série de indústrias relevantes, destacando-se a
automobilística, a naval, a de materiais elétricos e a de bens de capital 5. 

Para os fins deste estudo, convém destacar a utilização pelo Governo
federal de três instrumentos6: 

a) a nova incidência (ad valorem) de tarifas aduaneiras; 

b) as isenções tarifárias concedidas;

c) a utilização de taxas múltiplas de câmbio. 

De fato, a legislação dos impostos aduaneiros foi substancialmente
modificada. Pela primeira vez no país, foi utilizada uma tributação aduaneira ad valorem7. Os
tributos alfandegários passaram a ser cobrados mediante a aplicação de um percentual (alíquota ad
valorem) sobre o preço da mercadoria importada, substituindo a tributação por pautas (alíquota
específica), que muitas vezes ficavam desafasadas em relação aos efetivos valores das mercadorias
                                                          
3 Draw back é o benefício fiscal que se caracteriza pela suspensão ou isenção da cobrança dos impostos e taxas
alfandegárias desde que atendidos os requisitos de lei. Em geral, ele alcança insumos a serem utilizados em
produtos voltados para a exportação.
4 Suzigan & Versiani (1990), p. 12.
5 Tavares (1972), p. 72.
6 Estes instrumentos foram complementados pela atuação do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social,
além da atuação direta do Estado em determinadas indústrias básicas e obras de infraestrutura e da vigência da
Lei do Similar Nacional, que proibia a importação de determinados bens produzidos internamente.
7 Suzigan & Versiani (1990), p. 16.
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importadas. Com isso, os tributos aduaneiros passaram a se constituir numa forma de proteção
mais efetiva contra a concorrência internacional. Além disso, foi concedida isenção dos impostos
aduaneiros para grande parte das máquinas e equipamentos importados pela indústria8.

Incentivos cambiais também foram amplamente utilizados. A Instrução
SUMOC nº 70, de 19539, criou um sistema de leilão de câmbio com cinco categorias de
importações. O preço da divisa para cada categoria de bem importado variava de acordo com a
sua essencialidade. A aquisição de máquinas e equipamentos era feita pelo menor preço, enquanto
a taxa de câmbio dos bens de consumo eram as mais desvalorizadas10. Já a Instrução SUMOC nº
113, de 1955, permitiu, às subsidiárias de empresas internacionais, a importação de máquinas e
equipamentos sem cobertura cambial11.

Esses mecanismos possibilitaram a implementação, entre outras, da
indústria automobilística no país. Em 1952, a Ford e a General Motors já montavam carros com
kits importados; com o Plano de Metas, além dessas duas firmas, foram instaladas no país as
seguintes montadoras: Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, Vemag, Scania-Vabis, International
Harvest, Willis-Overland e Simca12. De um mercado de 52 mil carros por ano, em 1952, as vendas
saltaram para a marca de 190 mil unidades, em 1962. 

É praticamente impossível avaliar o volume de renúncias fiscais e cambiais
envolvidas na instalação do parque automotivo. No entanto, é possível afirmar que praticamente
toda ela foi absorvida por empresas domiciliadas no eixo Sul-Sudeste, pois nenhum dos
empreendimentos mencionados foi alocado nas demais regiões do país.

Note-se que as renúncias acima citadas não foram as únicas incorridas
pelo Erário. Na realidade, o processo de desenvolvimento econômico adotado a partir da década
de 50 exigiu nas décadas subseqüentes: 

a) a montagem de um mercado de consumo de bens duráveis; 

b) a instalação da população nos centros urbanos; 

c)a criação de um mercado de capitais para novos investimentos; e

d) o aumento do volume de exportações, tendo em vista as restrições
externas e as necessidades de importação do novo modelo. 

                                                          
8 Burity & Santos (2004), p. 1.
9 Superintendência da Moeda e Crédito do Banco Brasil.
10 Tavares (1972), p. 71, e Suzigan & Versiani (1990), p. 15.
11 Esses mecanismos não podem ser considerados incentivos fiscais strito sensu. No entanto, a taxa de câmbio
múltipla provoca renúncia de receitas por parte do Governo, pois as divisas vendidas para o setor incentivado
poderiam ser adquiridas por preço maior. 
12 Burity & Santos (2004), p. 2.
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Como se verá à frente, em grande medida, tudo isso foi feito com
incentivos fiscais. E a esmagadora maioria destes foi aproveitada por pessoas físicas e jurídicas
domiciliadas na Região Sudeste.

A Política de Desenvolvimento do Regime Militar (1964-79)

Após o período de desorganização econômica e de instabilidade política
do início da década de 60, o Regime Militar realizou várias reformas estruturais. 

Para os propósitos deste trabalho, interessa-nos destacar a Reforma
Tributária de 1966, a criação do Banco Central – BACEN e do Conselho Monetário Nacional –
CMN, a reorganização do Sistema Financeiro Nacional - SFN, a criação do Banco Nacional da
Habitação – BNH e do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. Também será destacado o
esforço exportador empreendido a partir de 1964. Todas essas iniciativas envolveram, em maior
ou menor grau, a utilização de benefícios tributários. 

A Reforma Tributária de 1966

A Reforma Tributária de 1966 pode ser considerada um marco na história
tributária brasileira, pois racionalizou de forma radical a cobrança de tributos, dotando o país de
um dos mais avançados sistemas tributários da época. 

Com a aprovação da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN):

a) foram criados os dois principais tributos sobre o consumo, o Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICM,
ambos incidentes sobre o valor agregado;

b) foram criados os Impostos Únicos sobre Combustíveis, Lubrificantes,
Energia Elétrica e Minerais;

c) foi transferida a competência para cobrança do Imposto de
Exportação – IE dos estados para a União;

d) foi tornada universal e homogênea a incidência do Imposto de Renda
– IR, cuja cobrança antes era feita apenas para determinadas categorias de rendimentos.

Essas alterações foram posteriormente recepcionadas pela Constituição de
1967 e pela Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, e conferiram eficácia
arrecadatória ao Sistema Tributário Nacional, seja pela racionalização da incidências tributárias,
seja pela melhoria dos órgãos arrecadadores, inclusive com a criação da Secretaria da Receita
Federal. 
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Estavam dadas as condições para a implementação do robusto programa
de benefícios fiscais a seguir descrito13.

Os Incentivos ao Setor Exportador

A partir de 1964, os condutores da política econômica do Regime Militar
realinharam as prioridades de desenvolvimento, antes calcada basicamente na substituição de
importações. Eles buscaram aumentar o grau de extroversão da economia brasileira14. 

Cabe salientar que incentivos às exportações são mais eficazes quando os
tributos sobre o consumo incidem sobre o valor agregado (regime não cumulativo), e não sobre a
receita bruta (regime cumulativo). Na sistemática não cumulativa pura, desde que haja
aproveitamento integral dos créditos pela compra dos insumos, a mera isenção da venda do
produto para o exterior é suficiente para garantir a completa desoneração do bem exportado. Já
no regime cumulativo, a isenção da exportação garante apenas o não pagamento do tributo
referente a esta última operação, deixando para trás os impostos embutidos nos insumos. 

Pois bem. Com as alterações feitas no Sistema Tributário, o ICM (imposto
sobre o valor agregado, não cumulativo) substituiu o Imposto sobre Vendas e Consignação – IVC
(imposto sobre a receita bruta, cumulativo). O IPI substituiu o Imposto sobre o Consumo – IC,
sendo que este já era cobrado em bases não cumulativas desde 195815. Além disso, a Constituição
de 1967 (§ 5º do art. 24) criou a imunidade do ICM sobre a exportação de produtos
industrializados, nos mesmos moldes da isenção do IPI já anteriormente prevista pela Lei nº
4.502, de 30 de novembro de 1964 (inciso I do art. 7º). Já o Decreto-Lei nº 491, de 5 de março de
1969, criou o chamado crédito-prêmio do IPI (art. 2º), que concedia ao exportador de produtos
manufaturados o direito de, além de não recolher o referido imposto, registrar crédito equivalente
ao valor FOB das exportações (valor CIF, se transportador e segurador nacionais) multiplicado
pela alíquota do IPI sobre o produto, limitada ao percentual de 15%16. A partir de 1970, alguns
estados passaram a dar direito a crédito-prêmio do ICM, em modelo semelhante ao do IPI17.

A Constituição de 1946 delegava aos estados a competência para instituir
imposto sobre a exportação – IE, mas a Constituição de 1967 transferiu tal tributo para a União.
Esse foi outro passo importante, pois a cobrança de tributos sobre a exportação por parte de
governos estaduais trazia uma indesejável heterogeneidade na política comercial. 

                                                          
13 Grande parte das informações sobre os incentivos fiscais foram obtidas em Simonsen (1972), p. 16-18, e
Cavalcanti, Faria, Ramos & Von Doellinger (1973), p. 175-178.
14 Simonsen (1974), p. 14
15 Simonsen (1974), p. 16.
16 A lógica da concessão do crédito-prêmio do IPI era restituir ao exportador o valor das contribuições parafiscais
(contribuição ao INPS, FGTS, etc...).
17 Horta (1971), p. 33.
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Ainda em relação aos tributos sobre o comércio exterior, o Decreto-Lei nº
37, de 18 de novembro de 1966, concedeu restituição do Imposto de Importação – II sobre
insumos utilizados em produtos exportados (inciso I do art. 78), bem como previu, de forma
genérica, o draw-back sobre importações vinculadas a exportações (art. 75). 

A Lei nº 4.663, de 3 de junho de 1965, concedeu isenção do IR para a
parcela do lucro correspondente às exportações (art. 5º). O Decreto-Lei nº 491, de 1969,
permitiu, aos exportadores de produtos manufaturados, a redução, nas proporções mencionadas
no diploma legal, do IR incidente sobre transferências para o exterior a título de royalties,
assistência técnica e juros de empréstimos, desde que devidamente registrados no Banco Central
do Brasil (art. 5º). O Decreto-Lei nº 1.240, de 11 de outubro de 1972, permitiu, às empresas
nacionais que exportassem minerais elaborados, a compensação, com outros tributos federais, de
50% do IR recolhido pelo pagamento de dividendos. Para tanto, a exportação deveria alcançar
pelo menos metade da produção, e o preço do mineral elaborado ser 50% maior do que o do
mineral não elaborado18. 

A legislação também previu a restituição dos Impostos Únicos sobre
Combustíveis, Lubrificantes, Energia Elétrica e Minerais, nos casos em que estes superassem 20%
do valor FOB das exportações19. O Decreto-Lei nº 1.172, de 2 de junho de 1971, fixou a alíquota
geral do Imposto Único sobre Minerais em 15%, reduzindo-a para 4% se mineral fosse
exportado. No caso de exportação de ferro ou manganês, o benefício era mais modesto, pois a
alíquota era de 7,5%20. 

Como se vê, foi implementado um formidável aparato fiscal de incentivo
às exportações. No ano de 1970, o custo do crédito-prêmio de IPI atingiu Cr$141,3 milhões; o do
ICM, Cr$129,9 milhões; e a isenção de IR, Cr$65,4 milhões. Corrigindo-se pelo IPC da FIPE,
entre dezembro de 1970 e fevereiro de 2004, esses valores alcançariam montantes da ordem de
R$1,12 bilhões, R$1,08 bilhões e R$518,6 milhões, respectivamente, representando nada menos
que 5,87%, 5,40% e 2,72% das exportações da época21. Ou seja, somente esses três benefícios
eram equivalentes a quase 14% do valor das exportações, não se computando sequer a renúncia
fiscal pelo não pagamento do IPI e do ICM. 

Além dos incentivos acima mencionados, cabe registrar a criação da
Comissão de Concessão de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação – BEFIEX,
cuja importância foi acentuada a partir de 1974.

Não foram localizadas informações que desagregassem regionalmente a
apropriação de tais benefícios. Contudo, é de se esperar que a Região Sudeste tenha absorvido
algo entre 60% e 80% do total dos incentivos, uma vez que estes eram os percentuais de
                                                          
18 Conjuntura Ecômica (1973), p. 118.
19 Horta (1971), p. 33.
20 Conjuntura Econômica (1973), p. 118.
21 Cavalcanti, Faria, Ramos & Von Doellinger (1973), p. 180-181.
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participação da Região no total de exportações (Tabela 4)22 ou no PIB industrial (Tabela 2). Na
realidade, tal estimativa pode ser considerada conservadora, pois normalmente os setores mais
dinâmicos – majoritariamente domiciliados no Sul-Sudeste - são os mais capacitados à utilização
dos benefícios fiscais (maior número de incentivos voltados para a exportação de manufaturados,
melhor assessoria jurídica, maior poder de pressão, etc...). 

Sem dúvidas, o programa teve sucesso: as exportações subiram de
US$1,88 bilhões, em 1968, para US$3,99 bilhões, em 1972. Em relação aos manufaturados, o
aumento foi ainda mais expressivo, saltando de US$204 milhões para US$1,10 bilhões, no mesmo
período. 

Incentivos ao Mercado Financeiro e de Capitais

A Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, implementou o novo
desenho do Sistema Financeiro Nacional, e a Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, instituiu o
Sistema Financeiro de Habitação, conforme já mencionado anteriormente. 

Os principais objetivos de tais modificações foram: 

a) a criação de um sistema de crédito voltado para financiar a aquisição
de bens de consumo duráveis (para diminuir a capacidade ociosa da indústria automobilística e de
eletrodomésticos);

b) idem, com relação à aquisição de casas próprias (para atender a
demanda provocada pelo boom da urbanização); 

c) a constituição de um mercado de capitais (para facilitar o
financiamento do setor público, mediante emissão e circulação de títulos públicos, e alavancar
investimentos privados, mediante emissão de ações e debêntures). 

Esse novo arcabouço para o mercado financeiro não foi construído sem
uma expressiva renúncia fiscal. Se os impostos sobre o consumo e os encargos aduaneiros foram
especialmente utilizados como instrumentos na implementação do parque industrial e do setor
exportador brasileiros, o sistema financeiro contou basicamente com o imposto sobre a renda.

Nesse sentido, a correção monetária desempenhou um importante papel23,
pois permitiu restringir a tributação do IR ao rendimento real dos títulos públicos e privados; a
atualização monetária passou a ser considerada como rendimento não tributável24. Foi instituída

                                                          
22 Usamos aqui a hipótese conservadora de que a participação da Região Sudeste nas exportações ocorrida em
1991 seja compatível com a registrada na década de 70.
23 Simonsen (1974), p. 8.
24 Cabe mais uma vez registrar que é discutível considerar tal mecanismo como benefício fiscal, mas é fora de
dúvidas de que a sua adoção acarreta considerável perda de receitas aos cofres públicos. Hoje, a tributação do IR
no Brasil segue o nominalismo, ou seja não permite a exclusão da correção monetária para fins de cálculo do
imposto devido. 
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também a correção monetária do balanço das empresas, preservando as pessoas jurídicas do
pagamento de imposto sobre o capital de giro25. 

Vale notar que o sucesso da implementação das indústrias de bens de
consumo durável, entre elas a automobilística e a de eletrodomésticos, somente foi possível com a
criação de sociedades de crédito e financiamento26, as quais se financiavam mediante letras de
câmbio, cuja colocação somente era possível devido à nova sistemática tributária. 

Além da correção monetária, foram adotadas uma série de medidas
tributárias voltadas para a constituição de um mercado de capitais privados. 

Com relação ao Imposto de Renda das Pessoas Físicas – IRPF, foram
permitidos abatimentos da renda tributável para os contribuintes que aplicassem no mercado
financeiro. Em 1973, por exemplo, poderiam ser abatidos27:

a) 30% da quantia aplicada em Obrigações do Tesouro Nacional, títulos
das dívidas dos estados e municípios, letras imobiliárias do SFH e ações de sociedades de capital
aberto; 

b) 20% do saldo médio da caderneta de poupança;

c) 15% dos valores aplicados em cotas de fundos em condomínio e letras
hipotecárias;

d) 100% das subscrições em empresas declaradas de interesse da
Amazônia e Nordeste, projetos de reflorestamento aprovados pelo Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal – IBDF e empreendimentos da Empresa Brasileira de Turismo –
EMBRATUR.

Mas as grandes vedetes da época foram os chamados Fundos 157. Sem
similar no resto do mundo, os Fundos foram criados pelo Decreto-Lei nº 157, de 10 de fevereiro
de 1967. Eles possibilitavam a aplicação de 10% do IR na aquisição de ações de empresas que
atendessem certos requisitos. O percentual modificou-se ao longo do tempo, atingindo 12% para
as pessoas físicas, a partir da edição do Decreto-Lei nº 403, de 30 de dezembro de 196828.
Também as regras para aquisição de ações alteraram-se ao longo do tempo. Na vigência do
Decreto-Lei nº 403, de 1968, dois terços (2/3) dos fundos deveriam ser direcionados para novas
ações e um terço (1/3) para ações já colocadas nas bolsas. A partir da Resolução nº 146, de 8 de
maio de 1970, as proporções se inverteram29.  

                                                          
25 Simonsen (1974), p. 8.
26 Simonsen (1974), p. 12-13.
27 Simonsen (1974), p. 10.
28 Conjuntura Econômica (1971), p. 109.
29 Conjuntura Econômica (1971), p. 112.
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A tabela abaixo mostra os valores das emissões de capital entre 1967 e
197030:

TABELA 5 
Fundos 157 – Registros de Emissão de Capital  (até 31/12/1970)

Ano Cr$ milhões US$ médio US$ milhões
1967 (a partir de junho) 57,34 2,65 21,64

1968 118,27 3,37 35,09
1969 286,85 4,04 71,00
1970 107,89 4,56 23,66
Total 570,35 151,40

Fonte: Banco Central

Os Fundos 157 foram responsáveis pelo incremento de 74% no volume
negociado na Bolsa do Rio de Janeiro e 83% no da Bolsa de Valores de São Paulo31. Corrigindo-
se o total dos quatro exercícios pelo IPC da FIPE, entre dezembro de 1970 e fevereiro de 2004,
os registros de capital alcançariam algo como R$4,5 bilhões. Em 1969, os valores representaram
8,7% da arrecadação do IRPF32. 

A tabela abaixo mostra o virtual monopólio do aproveitamento dos
Fundos 157 pelas empresas localizadas no Sul e Sudeste. Os Estados de São Paulo, do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e a Guanabara responderam por 93,8% das emissões
de capital, restando aos demais estados da União apenas 6,2%33:

TABELA 6 
Fundos 157 – Registros de Emissão de Capital por Estados (até 31/12/1970)

Ano Cr$ milhões %
São Paulo 259,10 45,4%
Guanabara 156,81 27,5%
Rio Grande do Sul 59,95 10,5%
Santa Catarina 30,87 5,4%
Minas Gerais 28,11 4,9%
Outros 35,50 6,2%
Total 570,35 100,0%
Fonte: Banco Central

                                                          
30 Conjuntura Econômica (1971), p. 110.
31 Conjuntura Econômica (1971), p. 112.
32 Conjuntura Econômica (1971), p. 114.
33 Conjuntura Econômica (1971), p. 113.
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Da mesma forma, as carteiras dos Fundos estavam comprometidas quase
exclusivamente com ações de empresas do Sul e Sudeste34:

TABELA 7
Fundos 157 – Valor da Carteira por Estados

(em 5/12/1970)

Ano Cr$ milhões %
São Paulo 334,7 67,5%
Guanabara 75,7 15,3%
Rio Grande do Sul 41,6 8,4%
Outros 43,6 8,8%
Total 495,6 100,0%

Fonte: Banco Central

O valor da carteira, atualizado pelo IPC da FIPE até fevereiro de 2004,
seria da ordem de R$3,93 bilhões. 

Vale registrar que, ao contrário dos incentivos fiscais concedidos para a
instalação do parque industrial brasileiro e para o aumento das exportações, os Fundos 157 não
lograram êxito em implementar um verdadeiro mercado de capitais no país. Previsivelmente, as
bolsas de valores obtiveram enormes ganhos em 1969, 1970 e 1º semestre de 1971 (260%, 110%
e 140%, respectivamente); mas, a partir daí, experimentaram a espetacular queda de 70%, entre o
pico das cotações em 1971 e o começo de 197335. 

Esse fracasso não surpreende, tendo em vista que poucas empresas se
beneficiaram dos Fundos 157 (213 empresas até dezembro de 197136). A liberação de 2/3 dos
recursos para aquisição de ações “velhas” só contribuiu para criar demanda artificial por papéis.
Até hoje, um volume expressivo dos recursos dos Fundos 157 encontra-se perdido de seus
milhares de investidores (896 mil pessoas físicas e jurídicas em 5 de dezembro de 1970).

Para os propósitos deste estudo, convém ressaltar que, sendo este o único
benefício fiscal para o qual obtivemos estatísticas regionais, elas confirmam o conservadorismo
das inferências anteriores, as quais tomaram por base a distribuição regional do PIB industrial e
das exportações. Como se viu, a utilização dos recursos do Fundo 157 foi praticamente
monopolizada pelas empresas domiciliados nas Regiões Sul e Sudeste.

                                                          
34 Conjuntura Econômica (1971), p. 115.
35 Simonsen (1974), p. 113.
36 Conjuntura Econômica (1971), p. 114.



16

Outros Programas de Desenvolvimento

Ainda dentro do período estudado, foi implementado o II Programa
Nacional de Desenvolvimento – II PND (1974-79). O Programa voltou-se para o fortalecimento
da indústria nacional de insumos (siderurgia, metais não ferrosos, química e petroquímica,
fertilizantes, cimento, papel e celulose) e de bens de capital (máquinas e equipamentos, material
de transportes, equipamentos mecânicos e elétricos). Os objetivos eram complementar o parque
industrial e criar capacidade de exportação desses insumos básicos. 

O II PND também utilizou-se dos mecanismos de proteção tarifária,
barreiras não tarifárias, política cambial, política de investimentos das empresas estatais e
incentivos fiscais37. No entanto, os benefícios de ordem creditícia e a integração entre empresas
estatais e empresas privadas, de capital nacional e internacional, foram o carro-chefe do
Programa.

No prazo assinado para este estudo, não foi possível obter bibliografia
que esmiuçasse detalhadamente os benefícios fiscais utilizados no período. Tampouco foi possível
localizar estatísticas quantitativas regionalizadas do Programa.

Frise-se, porém, que o II PND beneficiou uma série de empreendimentos
localizados fora da Região Sudeste. Por exemplo, o caso mais nítido de sucesso do Programa deu-
se exatamente na Bahia, com a implementação do Pólo Petroquímico de Camaçari, em 1978.

CONCLUSÃO

No Brasil, incentivos fiscais sempre foram utilizados como instrumentos
de promoção do desenvolvimento econômico. Nas décadas de 50 a 80, eles se constituíram em
peças fundamentais no Plano de Metas, marco da implementação definitiva do parque industrial
brasileiro. Da mesma forma, o setor exportador e o mercado financeiro e de capitais nacionais se
estabeleceram às custas de volumes expressivos de renúncia de receitas. 

Mesmo não dispondo de estatísticas que mensurassem a exata distribuição
desses benefícios pelas regiões do país, é fora de dúvidas que grande parte deles foi aproveitada
por contribuintes – pessoas físicas e jurídicas - domiciliados nas regiões mais ricas do país.

Assim, não nos parece correta a resistência com que certos setores – hoje
muito bem instalados – enxergam os benefícios fiscais destinados às regiões menos
desenvolvidas. Não é razoável que esses segmentos considerem espúrios os mecanismos de
política de desenvolvimento por eles fartamente utilizados no passado.

                                                          
37 Suzigan & Versiani (1990), p. 20.
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O presente estudo não deve ser entendido como uma defesa
incondicional da utilização de incentivos fiscais. A literatura econômico-tributária ainda se
ressente da falta de uma análise equilibrada dos custos e benefícios de tal instrumento, até porque
são poucas as informações e estatísticas disponíveis sobre o assunto. 

Parece-nos, contudo, que o sistema de incentivos fiscais brasileiro esgotou
seu poder de fogo. O problema não está unicamente nas fraudes, desvios e desperdícios e na
apropriação exclusivamente privada de tais instrumentos. A questão é mais grave: o próprio
Sistema Tributário Nacional encontra-se exaurido. 

Quanto mais eficaz a cobrança dos tributos devidos, mais eficazes serão
os benefícios fiscais concedidos. Num quadro de desorganização tributária – com altos índices de
planejamento tributário, de inadimplência e de sonegação fiscal -, a concessão de benefícios não é
capaz de induzir o investimento por não representar vantagem comparativa em relação às
atividades não incentivadas. Hoje, por exemplo, uma simples liminar num processo judicial em 1ª
instância é capaz de significar uma economia tributária mais significativa do que todo o recurso
arrecadado pelo FINOR, FINAM ou FUNRES. Um desembaraço aduaneiro feito ao arrepio das
normas gerais alfandegárias vale mais do que um draw-back legitimamente concedido. 

Assim, a tarefa mais urgente no resgate desse importante instrumento de
desenvolvimento econômico é restituir a racionalidade e a eficácia do Sistema Tributário
Nacional. Como se viu, somente após a Reforma Tributária de 1966 é que se viram estabelecidas
as condições para a implementação de programas de incentivos fiscais realmente eficazes. Se
quisermos combater as iniqüidades do nosso país e se pretendemos fazê-lo mediante a concessão
de benefícios fiscais, urge restabelecer o vigor, a transparência e a coerência na cobrança dos
tributos.

Em suma, a utilização de incentivos fiscais não pode ser estigmatizada.
Vale lembrar que, entre 1912 e 1992, o Brasil cresceu a uma média de 7% ao ano38, e, em grande
medida, isso de deveu à atuação governamental, que nunca prescindiu desse instrumento de
política de desenvolvimento econômico. 
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