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POLÍTICA DE INCENTIVOS FISCAIS: QUEM RECEBE

ISENÇÃO POR SETORES E REGIÕES DO PAÍS

Marcelo Sobreiro Maciel

INTRODUÇÃO

A Consultoria Legislativa foi solicitada à elaborar estudo “objetivando
mensurar a política de incentivos fiscais, discriminando quem recebe isenção por setores e regiões
do país”.

Uma política de incentivos fiscais brasileira, conforme pode ser
depreendido do objetivo dessa solicitação, constitui-se a partir de dezenas, ou mesmo centenas,
de políticas públicas direcionadas a setores econômicos, regiões geográficas e outras inúmeras
finalidades sociais, delineadas por disposições legislativas de todos os entes políticos dos três
níveis da federação brasileira.

Há casos em que os incentivos fiscais perduram por várias décadas,
como os destinados à Zona Franca de Manaus. Há outros, porém, cujas vigências têm sido de
meses, ou poucos anos, como boa parte das isenções concedidas no âmbito do IPI a setores
específicos da indústria ou do IOF, os quais visam atender a objetivos conjunturais de política
econômica.

Ao longo do governo do presidente Lula acentuou-se uma tendência
iniciada alguns anos antes, na qual incentivos fiscais passaram a ser concedidos por meio de
regimes especiais de tributação, alguns como instrumentos de política industrial e de
desenvolvimento regional, além de diversos outros casos pontuais e não integrados a uma política
mais abrangente e permanente.

Dois fatores tornam o esforço de mensuração aqui desejado
especialmente complexo. Um primeiro diz respeito ao caráter intrínseco e multidimensional dos
incentivos fiscais, que servem a múltiplos fins e tem como inerente a eles a repercussão de seus
benefícios, de forma diferenciada, entre uma cadeia de pessoas, atividades econômicas e sociais e
regiões1.

                                                          
1 Um exemplo que ilustra a complexidade aqui referida é a política tributária de inclusão digital (Lei do bem e Lei da
Informática) cujos benefícios se distribuem diferenciadamente entre a indústria e o comércio do setor de informática,
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Outro fator que dificulta a execução do diagnóstico é a pouca e
assistemática divulgação dos dados relativos às renúncias tributárias. Apenas a previsão – e não o
efetivo desembolso – de alguns incentivos fiscais federais são divulgados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, que elabora anualmente o Demonstrativo dos Gastos Tributários – DGT.
Contudo, outros tantos incentivos, como a maior parte dos que são concedidos no âmbito do
IPI, não estão incluídos nesse demonstrativo e não são objeto de controle permanente, tanto no
que se refere ao volume de renúncia quanto aos seus resultados efetivos.

Assim, esse estudo está dividido em dois capítulos complementares. O
primeiro faz uma síntese histórica dos mais relevantes incentivos fiscais cuja finalidade se volta
para o desenvolvimento econômico e regional do Brasil. Já o segundo apresenta um panorama
geral dos incentivos fiscais cobertos pelo DGT, com o objetivo de apurar as principais tendências
evolutivas dos gastos tributários no período recente, tanto entre setores da economia, como entre
as diversas regiões brasileiras.

INCENTIVOS FISCAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E REGIONAL NO

BRASIL2

Política industrial

Entre as décadas de 1930 e 1980 o governo federal empreendeu um
conjunto de políticas visando desenvolver o parque industrial brasileiro – que ficou conhecido
como industrialização por substituição de importações (ISI) – onde a ação estatal favoreceu o surgimento
de uma indústria nascente, seja diretamente com a criação de grandes empresas estatais, seja por
meio de indústrias brasileiras de capital nacional ou internacional, viabilizadas por incentivos
fiscais, financeiros e cambiais, ou mesmo por medidas protecionistas que dificultavam a venda de
produtos estrangeiros no mercado interno.

Somente a partir do amplo conjunto de reformas institucionais realizadas
ao longo da década de 1960 o sistema tributário passou a ter papel preponderante no processo de
substituição de importações. Além dos incentivos fiscais direcionados ao desenvolvimento
regional e setorial interno e às exportações, foram instituídos incentivos fiscais para beneficiar a
importação de bens de capital, que visassem o desenvolvimento do complexo industrial brasileiro
e permitissem a progressiva substituição de importações.

                                                                                                                                                                                     
os consumidores e as regiões brasileiras. É plausível, inclusive, cogitarmos de uma não-aderência, nesse caso, à
política de desenvolvimento regional, especialmente vinculada à Zona Franca de Manaus.
2 Esta seção se baseia em minha dissertação de mestrado em ciência política, cujo título é Dependência de trajetória nos
incentivos fiscais: fragmentação do empresariado na reforma tributária. Disponível em:
http://intranet2.camara.gov.br/internet/posgraduacao/minter/Marcelo%20Sobreiro%20Maciel%20-
%20dissertacao%20Minter.pdf
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Com a crise fiscal e de balanço de pagamentos na década de 1980,
decorrente do aumento das despesas com o pagamento de juros e das dificuldades de obtenção
de novos empréstimos externos, o modelo brasileiro de industrialização por substituição de
importações esgotou-se e alguns incentivos fiscais foram sendo progressivamente revogados.

A partir de 1985, com a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia e
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – PADCT, começa a se delinear a nova
direção que a política industrial tomaria no período seguinte, no sentido de favorecer uma maior
aproximação entre o setor produtivo e o sistema de ciência e tecnologia. Em 1988, foram
lançadas as bases da Nova Política Industrial, quando final e formalmente é revertido o modelo
substitutivo de importações, no que tange à sua política tributária.

Posteriormente, no governo Collor, a reversão da política industrial é
consolidada com a revogação de parte dos incentivos fiscais vigentes desde a década de 1970 e a
progressiva liberalização das importações. Incentivos fiscais previstos anteriormente pela Nova
Política Industrial do governo Sarney são enfim adotados pela Lei 8.661/93, que instituiu o
Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI e o Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário – PDTA visando conceder variados incentivos
fiscais às empresas que realizassem pesquisa tecnológica. Esses programas, apesar das
expectativas envolvidas, tiveram sua abrangência bastante limitada.  Duas alterações realizadas
recentemente (Leis 10.637/02 e 11.196/05) reformularam esses incentivos e os aperfeiçoaram,
com vistas a torná-los mais eficazes como peças de um almejado Sistema Nacional de Inovação.

O conjunto de medidas adotadas no governo Collor incluiu ainda a
revisão da reserva de mercado de informática, a partir da edição da Lei 8.248/91 – a nova Lei da
Informática –, que concedeu isenção do IPI a empresas do setor de informática e de automação,
compensando de certa forma as empresas do setor instaladas fora da Zona Franca de Manaus.

Além da consolidação de um sistema nacional de inovação, é importante
destacar que o ideário político associado à emergência da sociedade do conhecimento é uma das
justificativas para a concessão de outros tipos de incentivos fiscais, como o programa
Computador para Todos (Lei 11.196/05) e o Prouni – Programa Universidade para Todos (Lei
11.096/05).

A partir do início dos anos 2000, a política tributária do governo federal
passa a se apoiar cada vez mais nas contribuições sociais do PIS e da Cofins. Três Leis –
9.990/00, 10.147/00 e 10.485/02 – estabeleceram regimes especiais de tributação monofásica,
respectivamente, para os segmentos econômicos da comercialização de petróleo e seus derivados
e álcool; farmacêutico e de cosméticos; e automobilístico. Além desses regimes especiais,
incentivos fiscais foram e vêm sendo cada vez mais concedidas pelo governo federal no âmbito
do PIS e da Cofins, conforme ilustrado pela Figura 1, seja para amenizar dificuldades
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conjunturais, seja para impulsionar o crescimento da economia brasileira a partir do estímulo a
alguns setores considerados dinamizadores.

Figura 1 – Renúncias de receitas tributárias para o PIS e a Cofins, de 1995 a 2009, em R$ milhões

Fonte: Demonstrativo de Gastos Tributários, vários anos, disponível no site www.receita.fazenda.gov.br

Já no governo Lula, há diversos sinais de que a Política Industrial ora em
curso ganha maior status na agenda política. O lançamento de diretrizes gerais para uma Política
Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior – PITCE, no final de 2003, demonstra ter sido
superada a retórica oficial contrária à adoção de uma política industrial. Além da definição de
linhas de ação horizontal – entre as quais se incluem a prioridade dada à inovação tecnológica –,
foram escolhidos quatro setores como opções estratégicas – semicondutores, bens de capital,
software e fármacos e medicamentos – e atividades portadoras de futuro – biotecnologia,
nanotecnologia e biomassa e energias renováveis.

Com relação aos incentivos fiscais, vários decretos, editados entre 2004 e
2006, desoneraram o IPI para máquinas e equipamentos. A Lei 11.051/04 abreviou o cronograma
de apropriação de créditos do PIS e da Cofins, incidentes sobre máquinas e equipamentos
destinados ao processo industrial, para dois anos, em vez do prazo de quatro até então vigente, e
permitiu o uso da depreciação acelerada, para efeito de cálculo da CSLL.

Diversos regimes especiais de tributação vêm sendo criados. A Lei
11.033/04 criou o Reporto, que concedeu isenção de IPI, imposto de importação, PIS e Cofins
para empresas do setor portuário. Já a Lei do Bem criou os regimes Recap e Repes, que dão
isenção de PIS e de Cofins: no caso do Recap, são desonerados máquinas e equipamentos
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adquiridos por empresas exportadoras; e, do Repes, bens e serviços adquiridos por empresas que
exportem serviços de tecnologia3.

Em Janeiro de 2007, o governo federal lançou o Plano de Aceleração do
Crescimento – PAC, originando o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da
Infra-estrutura – Reidi, um novo regime tributário que vem concedendo relevante isenção de PIS
e Cofins – cerca de R$ 1,5 bilhão em 2009, a 12º maior renúncia individual da União – na
aquisição de máquinas, equipamentos e materiais de construção, e na prestação de serviços
direcionados a empresas dos setores de energia, saneamento e transporte. O PAC incluiu ainda a
criação de dois programas especiais – o Padis e o PATVD4 –, pela Lei 11.484/07, que
concederam isenção de vários tributos – PIS, Cofins, IPI e Cide –, respectivamente, para
empresas fabricantes de semicondutores e de equipamentos para TV Digital.

Posteriormente, em maio de 2008, o governo federal deu novo rumo em
sua política industrial com o lançamento da Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP – uma
continuidade evolutiva da PITCE, prevendo incentivos fiscais na ordem de R$ 21,4 bilhões entre
2008 e 2011. A PDP ampliou o conjunto de setores prioritários para 255 em relação aos quatro da
PITCE – ou oito, se considerarmos as atividades portadoras de futuro.

A MP 428/08, posteriormente convertida na Lei 11.774/08, efetivou a
maioria dos incentivos fiscais prometidos pela PDP, cujas principais medidas foram: inclusão do
segmento ferroviário no Reporto; redução do prazo para a utilização de créditos de PIS/Cofins
na aquisição de bens de capital, de 24 para 12 meses; depreciação acelerada de máquinas e
equipamentos para setores de bens de capital e automobilístico; depreciação imediata de máquinas
e equipamentos utilizados nas atividades de pesquisa e desenvolvimento; renovação da
depreciação acelerada prevista pela Lei 11.051/2004; e flexibilização dos critérios de
enquadramento no Repes e no Recap.

A tributação tem sido mobilizada para atender também a outros
objetivos de política econômica, como a manutenção conjuntural do crescimento econômico ou o
controle da inflação. Essa variante de política ficou bem nítida diante da recente crise financeira

                                                          
3 Reporto – Regime tributário para incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária. Recap – Regime
Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras e Repes – Regime Especial de Tributação
para Plataformas de Exportação de Serviços de Tecnologia.
4 Padis – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – e PATVD –
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV digital.
5 Os 25 setores estão agrupados em três conjuntos de programas: 1) Programas para Fortalecer a Competitividade: Bens de
Capital Seriados, Bens de Capital sob Encomenda, Complexo Automotivo, Complexo de Serviços, Construção Civil,
Couro, Calçados e Artefatos, Indústria Aeronáutica, Indústria Naval, Madeira e Móveis, Plásticos, Sistema
Agroindustrial, Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos; 2) Programas Mobilizadores em Áreas Estratégicas:
Nanotecnologia, Biotecnologia, Complexo da Defesa, Complexo Industrial da Saúde, Energia, Tecnologias de
Informação e Comunicação; 3) Programas para Consolidar e Expandir a Liderança: Celulose, Mineração, Siderurgia,
Indústria Têxtil, Confecções, Carnes.
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mundial, que motivou o governo federal a conceder inúmeros incentivos fiscais a setores
específicos, como montadoras de automóveis, linha branca de geladeiras e fogões e construção
civil.

Apoio às exportações

Uma relevante política tributária de promoção às exportações foi
montada progressivamente entre 1964 e 1972. Diversos incentivos fiscais foram adotados para
promover a exportação de produtos manufaturados e semimanufaturados, com a desoneração de
vários tributos como IPI, ICM, imposto de renda e imposto de importação. Adicionalmente,
passou a vigorar o regime de drawback, previsto desde a Reforma Tarifária de 1957, permitindo a
isenção do pagamento de IPI, Imposto de Importação e outras taxas na importação de insumos
que integrassem a produção de bens manufaturados a serem exportados. Por último, em 1972, foi
criada a Befiex – Comissão para Programas Especiais de Exportação –, que deu isenção do
imposto de importação, IPI e ICM na instalação de novas indústrias que visassem à exportação.

A política tributária de apoio às exportações foi razoavelmente desativada
a partir da segunda metade da década de 1980, com a extinção dos mecanismos de crédito-prêmio
e da Befiex em 1990, já no governo Collor. Foram mantidos, no entanto o regime de drawback, a
isenção do IR sobre o lucro das exportações e os compromissos remanescentes da Befiex.

 Em 1988, com a edição de nova Constituição Federal, os produtos semi-
elaborados foram incluídos na base de cálculo do ICMS e os Estados passaram a ter o direito de
definir as alíquotas do ICMS para os diferentes setores e produtos. Durante a primeira metade da
década de 1990, a evolução tributária é notavelmente contrária às exportações. Nesse período,
contribuições sociais cumulativas aumentam o custo das exportações, principalmente de maior
valor agregado. São criadas a CSLL, em 1988, e o IPMF, em 1993, transformado na CPMF em
1996. Além disso, a alíquota da Cofins é dobrada em 1991, para 2%.

Somente em 1994, em meio a um quadro cambial desfavorável, pois a
valorização do câmbio era peça fundamental do Plano Real, o governo federal começa a
empreender esforços relevantes para alterar a política tributária, de modo a priorizar exportações,
isentando, do PIS, as receitas de exportação e concedendo crédito fiscal relativo à incidência do
PIS e da Cofins sobre matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
utilizados em produtos exportados.

O Poder Executivo Federal conseguiu aprovar a Lei Kandir – Lei
Complementar 87/96 –, que foi um marco significativo, pois além de desonerar do ICMS a
exportação de produtos semi-elaborados e primários – instituindo um fundo de compensação aos
Estados –, buscou diminuir a cumulatividade ainda existente no ICMS, permitindo o
aproveitamento de créditos fiscais na aquisição de bens de capital e, ainda, na utilização de
serviços de transporte, comunicação e energia.
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Ainda em 1996, a Lei 9.363/96 concedeu crédito presumido no IPI
referente ao PIS e à Cofins. Nos anos 2000 várias inovações na legislação vêem ampliando os
benefícios concedidos: A Lei 10.276/01 introduziu nova fórmula de cálculo de crédito presumido
do IPI e permitiu a dedução de outros tipos de despesa até então vedadas; e, mais recentemente,
no âmbito da política industrial do governo Lula, a Lei do Bem criou os dois regimes especiais de
tributação já citados – Recap e Repes –, os quais tiveram seus escopos ampliados pela Lei
11.774/08.

Desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste

Ao longo das décadas de 1960 e 70, incentivos fiscais no âmbito do
imposto de renda, conhecidos como sistema “34/18”, foram concedidos a empresas que se
dispusessem a investir e a desenvolver uma atividade produtiva nos Estados abrangidos pela
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – Sudam e pela Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste – Sudene.

Em 1974, o sistema passou a se basear na aplicação em fundos, em vez
de projetos específicos, a fim de aperfeiçoar seus mecanismos de mercado de capitais. Foram
criados o Fundo de Investimentos do Nordeste – Finor, o Fundo de Investimentos da Amazônia
– Finam e o Fundo de Recuperação econômica do Estado do Espírito Santo – Funres,
direcionados, respectivamente, às regiões Nordeste e Norte e ao Estado do Espírito Santo, além
do Fundo de Investimentos Setoriais – Fiset, destinado aos setores de pesca, florestamento e
reflorestamento e turismo.

No governo Collor os incentivos dos sistemas Finor e Finam foram
recriados pela Lei 8.167/91, dessa vez sob a forma de debêntures e não mais ações, com prazo de
vigência previsto até 2000. Diversos fatores, como as altas taxas de corretagem e de
financiamento – já criticadas nos sistemas anteriores –, a diminuição de renúncia fiscal, o atraso
na liberação de recursos e no reconhecimento da renúncia pela Secretaria da Receita Federal, o
desbalanceamento entre receitas líquidas e despesas e, principalmente, a introdução das
debêntures fizeram com que os fundos, em especial o Finor, passassem a apresentar crescentes
déficits orçamentários.

Os incentivos fiscais regionais foram, então, o estopim de uma severa
crise política, motivando a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos
Deputados – a CPI do Finor –, em 2000. Como conseqüência, a Sudam e a Sudene foram extintas
– tendo sido recriadas posteriormente – e as aplicações no Finam, Finor e Funres foram
restringidas.

Desde então, as bases institucionais dos incentivos fiscais regionais têm
sido sucessivamente remodeladas, mas o montante de recursos renunciados tem se mantido em
patamares bastante expressivos – para 2009, estão previstos cerca de R$ 5,5 bilhões.
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Recentemente, como mostrado pela Figura 2, o instrumento mais utilizado passou a ser a isenção
direta no imposto de renda das empresas – especialmente, sob o desconto de 75% –, em vez dos
fundos Finor e Finam.

Figura 2 – Renúncia dos incentivos fiscais regionais (em R$ milhões) – 2003 a 2009

Fonte: Demonstrativo de Gastos Tributários, vários anos, disponível no site www.receita.fazenda.gov.br

Os incentivos regionais, previstos para durarem até 2000 pela Lei
8.167/91, foram prorrogados mais uma vez – pela Lei 9.532/97 – para 31/12/2013. A MP
2.199/00, unificou as alíquotas de isenção em 30% no caso dos fundos e em 75% para a isenção
direta no imposto de renda; foi estabelecida, ainda, a exigência de enquadramento em setores
considerados prioritários, cujo conjunto é bastante amplo6.

Mais recentemente, no governo Lula, vinculou-se a discussão dos rumos
da política regional ao debate da reforma tributária sem, entretanto, produzir avanços
                                                          
6 Os Decretos 4.212 e 4.213/02 elencam dezenas de setores econômicos beneficiados quase totalmente semelhantes
nas duas regiões. No caso da Sudene são os seguintes: I - de infra-estrutura, representados pelos projetos de energia,
telecomunicações, transportes, instalação de gasodutos, produção de gás, abastecimento de água e esgotamento
sanitário; II - de turismo, considerando os empreendimentos hoteleiros, centros de convenções e outros projetos,
integrados ou não a complexos turísticos, localizados em áreas prioritárias para o desenvolvimento regional; III - da
agroindústria vinculados à agricultura irrigada, piscicultura e aqüicultura; IV - da agricultura irrigada, da fruticultura,
em projetos localizados em pólos agrícolas e agroindustriais objetivando a produção de alimentos e matérias primas
agroindustriais, voltados para os mercados internos e externos; V - da indústria extrativa de minerais metálicos,
representados por complexos produtivos para o aproveitamento de recursos minerais da região; VI - da indústria de
transformação, compreendendo os seguintes grupos: a) têxtil, artigos do vestuário, couros e peles, calçados de couro
e de plástico e seus componentes; b) produtos farmacêuticos, considerados os farmoquímicos e medicamentos para
uso humano; c) fabricação de máquinas e equipamentos (exclusive armas, munições e equipamentos bélicos),
considerados os de uso geral, para a fabricação de máquinas-ferramenta e fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso específico; d) minerais não-metálicos, metalurgia, siderurgia e mecânico; e) químicos (exclusive
de explosivos) e petroquímicos, materiais plásticos, inclusive produção de petróleo e seus derivados; f) de celulose e
papel, desde que integrados a projetos de reflorestamento; de pastas de papel e papelão; g) material de transporte;
h) madeira, móveis e artefatos de madeira; e i) alimentos e bebidas; VII - da eletro-eletrônica, mecatrônica,
informática, biotecnologia, veículos, componentes e autopeças; e VIII - da indústria de componentes
(microeletrônica).



11

significativos. Independentemente, porém, da indefinição da política regional, alterações trazidas
pela Lei do Bem ampliaram o alcance dos benefícios fiscais concedidos no âmbito do imposto de
renda das empresas7 e instituiu, também, tratamento diferenciado na tributação do PIS e da
Cofins8, além de ampliar a extensão temporal de validade para os incentivos fiscais de novos
projetos aprovados pela Sudam e pela Sudene, que não se restringirão mais à data limite de 31 de
dezembro de 2013, mas sim a dez anos a contar do ano seguinte à entrada em operação do
projeto beneficiado; ou seja, poderão se estender, em tese, a até 2024.

Zona Franca de Manaus

Com a edição do Decreto-Lei 288, de 1967, incentivos fiscais passaram a
ser concedidos à Zona Franca de Manaus – ZFM com o intuito de criar no interior da Amazônia
um centro industrial, comercial e agropecuário e superar o isolamento geográfico dessa região e
suas dificuldades logísticas. Esses incentivos foram concebidos como uma intervenção
temporária, inicialmente prevista para durarem por trinta anos, prorrogáveis por mais dez, ou seja,
até 1997 (ou 2007), mas que foram novamente prorrogados para até 2023, no bojo da discussão
da reforma tributária em 2003.

Em suas origens, a política industrial da ZFM visava contribuir para os
objetivos de substituição de importações de alguns bens de consumo duráveis ainda não
produzidos internamente, como é o caso dos produtos eletroeletrônicos considerados
relativamente supérfluos. Com a inauguração de um parque industrial em 1972 e a instituição de
índices mínimos de nacionalização e de cotas de importação em condições favorecidas em 1976,
grande número de empresas optaram por se instalarem em Manaus.

No início da década de 1990, a ZFM passou por um período de
indefinição quanto às suas perspectivas. A abertura comercial do governo Collor – por meio da
redução de alíquotas e eliminação de controles administrativos sobre a importação – e a
concorrência com indústrias de outros países, como China e Coréia, causaram a queda dos níveis
de produção, emprego e investimentos. Ao mesmo tempo, outras áreas de livre comércio foram
criadas – Tabatinga (AM), Guajará-Mirim (RO), Pacaraima (RR) e Bonfim (RR) –, entre 1988 e
1991, acrescentando nova variável de tensão, pois empresários e segmentos políticos
concorrentes passaram a disputar os incentivos fiscais oferecidos, como por exemplo, no avanço
da Zona Franca para áreas ainda não incentivadas, como a produção de veículos utilitários.

Porém, mudanças na legislação promovidas em 1991 e 1992 garantiram a
sobrevivência e o predomínio da ZFM. A Lei 8.387/91 alterou os marcos institucionais da ZFM,

                                                          
7 Tornou-se possível abater do imposto de renda devido o valor equivalente à depreciação acumulada de bens
adquiridos e os adicionais restituíveis anteriormente vedados.
8 Foi permitido o abatimento de créditos fiscais no prazo de doze meses, de bens destinados ao ativo fixo de
empresas atuantes no âmbito da Sudam e da Sudene.
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introduzindo o conceito de Processo Produtivo Básico – PPB em substituição ao conceito
anterior de índice de nacionalização e incrementando as vantagens fiscais, a partir da majoração
da alíquota do IPI dos produtos similares aos produzidos na ZFM em 10%, neutralizando, pelo
menos em parte, os efeitos da liberalização do comércio exterior.

Atualmente, o conjunto de incentivos fiscais destinados à ZFM é o
segundo mais relevante dentre todas as renúncias da União – cerca de R$ 17,4 bilhões em 2009 –
e um dos que mais crescem, tendo evoluído nominalmente 164% entre 2006 e 2009. Isso é
resultado não só de critérios de isenção mais benevolentes9, como também do crescimento da
atividade econômica no âmbito da Zona Franca.

Guerra Fiscal do ICMS

O arcabouço institucional do ICMS, a descentralização política
propiciada pela Constituição de 1988 e a disponibilidade de capital privado na década de 1990
favoreceram o desencadeamento do fenômeno da guerra fiscal no âmbito do ICMS, o qual tem se
tornado o problema de política pública central no debate da reforma tributária no Brasil.

A guerra fiscal consiste na disputa entre diferentes Estados da federação
pela atração de relevantes investimentos empresariais, a partir da concessão de diferentes
vantagens fiscais, especialmente, com a renúncia do ICMS. Trata-se de um fenômeno dinâmico e
multifacetado, que abrange, não só as disputas mais conhecidas de atração de fábricas de
automóveis, como outros incontáveis incentivos a setores específicos da economia.

A partir de 1993, alguns Estados passaram a disputar os crescentes
investimentos oferecidos por montadoras de automóveis. Rio de Janeiro “venceu” São Paulo, ao
sediar novo parque industrial da Vokswagen. Minas Gerais (Juiz de Fora) ganhou a sede da
Mercedes-Benz, assim como Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Bahia também obtiveram
vitórias pontuais como conseqüência do oferecimento de incentivos fiscais a grupos econômicos
do setor automobilístico.

O Governo Federal também acabou participando dessa guerra fiscal, a
partir de inusitada interferência com o Novo Regime Automotivo de 1995 e o Regime
Automotivo Especial de 1997, que concederam diversos incentivos fiscais às empresas
montadoras de automóveis, sendo esse último direcionado às empresas que viessem a se instalar
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

A guerra fiscal fora do setor automotivo, apesar de menos conhecida,
aparentemente, tem se disseminado por muito mais setores econômicos e Estados da federação,

                                                          
9 Diversas Leis desoneraram a tributação do PIS e da Cofins: 10.637/02, 10.833/03, 10.996/04 e Lei do Bem, dentre
outras. Recentemente, no final de março de 2009, o governo federal anunciou, juntamente com o pacote anti-crise, que
seria dada permissão para que cinco novos setores pudessem se instalar na ZFM.
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operada com base em variadas e criativas formas de incentivo fiscal, como o crédito presumido
do ICMS. Dulci (2002: 101-104)10 descreve, por exemplo, diversos episódios relacionados ao
Estado de São Paulo – investimentos da Embraer, Simples paulista e aprovação da Lei da
Informática – e ao Estado de Minas Gerais – transferência dos setores de leites e derivados e
carnes e couros para os Estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Simples

O Simples, criado em 1996, propiciou um tratamento tributário
efetivamente favorecido às micro e pequenas empresas, pois agrupou diversos tributos – IR, IOF,
IPI, CSLL, Cofins, PIS e a contribuição previdenciária patronal – em uma só base de incidência e
alíquota, além de contemplar a renúncia de receita por parte da União. As empresas estavam
habilitadas para aderir como microempresa se o faturamento anual não ultrapassasse R$ 120 mil e
como empresa de pequeno porte, caso fosse inferior a R$ 720 mil.

Com a aprovação da Lei Complementar 123/06, o Simples tornou-se
Nacional e passou por relevantes alterações: incluiu o ICMS; aumentou substancialmente os limites
de enquadramento, que passaram a ser de R$ 240 mil e R$ 2,4 milhões; incorporou dezenas de
segmentos econômicos até então vedados no Simples, em especial parte do segmento de
prestação de serviços11; aumentou o nível de desoneração fiscal da União, ao diminuir as alíquotas
aplicadas, as quais variam de acordo com o nível de faturamento – indo de 2,75% para micro
empresas com faturamento até R$ 60 mil anuais, até 9,19% para empresas de pequeno porte.
Todas essas mudanças possibilitaram a adesão de muito mais empresas – de cerca de 1,6 milhão
em 1996 passou para mais de 3 milhões atualmente.

Recentemente, em dezembro de 2008, foi aprovada a Lei Complementar
128/08, que trouxe significativas inovações no Simples, dentre as quais: incluiu novos segmentos
econômicos12; reduziu alíquotas de outros13; permitiu o abatimento de créditos do ICMS por
empresas não participantes do Simples; e criou a figura do Micro Empreendedor Individual
(MEI)14, entre outras alterações.

                                                          
10 Guerra fiscal, desenvolvimento desigual e relações federativas no Brasil. Revista de Sociologia e Política, 18: 95-107, Curitiba.
11 Diferentemente do Simples federal, dezenas de segmentos da atividade econômica podem aderir, como por
exemplo: compra, venda, administração e locação de imóveis; armazenamento e transporte de produtos de terceiros;
prestação de serviços de vigilância e limpeza; e empresas regulamentadas como montadoras de estandes para feiras,
escolas de línguas estrangeiras, academias de ginástica e produtores culturais.
12 Comércio e fabricação de bebidas não alcoólicas; ensino médio; comunicações; tratamento e revestimento em
metais; decoração e paisagismo; laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica; serviços de tomografia, de
diagnósticos médicos por imagem, de registros gráficos e métodos óticos, de ressonância magnética e os de prótese
em geral.
13 Vigilância, Limpeza e conservação; serviços contábeis; empresas montadoras de estandes para feiras e produção
cultural e cinematográfica.
14 O MEI beneficia trabalhadores informais com faturamento até R$ 36 mil por ano e que mantêm no máximo um
empregado.
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Todas essas inovações consolidaram o Simples como a principal renúncia
tributária da União, com um volume previsto para 2009 de R$ 25,7 bilhões. As tabelas a seguir
apresentam a discriminação dos gastos tributários previstos para 2009, segundo setores
econômicos e regiões geográficas.

Tabela 1 – Renúncia Tributária do Simples por Setor Econômico em 2009

Setor econômico Gastos Tributários

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 13704

Indústrias de transformação 5806

Transporte, armazenagem e correio 1547

Alojamento e alimentação 1488

Atividades administrativas e serviços complementares 1264

Informação e comunicação 589

Outras atividades de serviços 401

Educação 373

Agricultura, pecuária, prod. florestal, pesca e aqüicultura 166

Atividades profissionais, científicas e técnicas 97

Indústrias extrativas 90

Artes, cultura, esporte e recreação 70

Água, esgoto, ativ. de gestão de resíduos e descontaminação 55

Construção 35

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 9

Saúde humana e serviços sociais 8

Atividades imobiliárias 1

Eletricidade e gás 0,5

Serviços domésticos 0,4

Administração pública, defesa e seguridade social 0,3

Organismos internac. e outras instituições extraterritoriais 0,1

Total 25705
Fonte: Secretaria da Receita Federal

Tabela 2 - Renúncia Tributária do Simples por região geográfica em 2009

Região Gastos Tributários %
Sudeste 14614 57%

Sul 5996 23%

Nordeste 2774 11%

Centro-oeste 1594 6%

Norte 728 3%

Fonte: Secretaria da Receita Federal
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GASTOS TRIBUTÁRIOS DA UNIÃO

Anualmente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil elabora o
Demonstrativo dos Gastos Tributários – DGT, em cumprimento ao disposto no parágrafo 6º do art.
165 da Constituição Federal e no inciso II do art. 5º da Lei Complementar n.º 101/2000. O DGT
agrupa os principais incentivos fiscais de competência da União em vigor – que se enquadram no
conceito de gasto tributário15 – e estima o montante da renúncia tributária prevista para o ano
em questão.

Os gastos tributários previstos para 2009 são de aproximadamente R$
102 bilhões. Desde 1998, quando os benefícios tributários começaram a ser apurados, o valor
total de renúncia vinha se mantendo razoavelmente estável em termos nominais. Entretanto, a
partir de 2004, quando os gastos montaram cerca de R$ 24,2 bilhões, o volume nominal de
incentivos fiscais concedidos pelo governo federal aumentou contínua e expressivamente, como
pode ser visto na Figura 3 abaixo.

Figura 3 – Gastos Tributários da União, em R$ bilhões – valores correntes

Fonte: Demonstrativo de Gastos Tributários, vários anos, disponível no site www.receita.fazenda.gov.br

A Figura 4 a seguir apresenta um indicador mais fidedigno da evolução
real dos incentivos fiscais, ao relacionar os gastos tributários à arrecadação tributária total da
União, revelando duas tendências bem definidas acerca da desoneração tributária: primeiro, de
suave declínio entre 1997 e 2004; e segundo, de crescimento acentuado no período mais recente,
entre 2004 e 2009.

                                                          
15 Conforme explicado no DGT 2009 (pág. 6), esse conceito engloba as desonerações tributárias que se constituem
em uma alternativa às ações políticas de governo, com objetivos de promoção de desenvolvimento econômico e
social, não realizadas por via orçamentária. Entretanto, diversos incentivos fiscais não são considerados, como a
redução de alíquotas no âmbito do IOF, IPI e Imposto de Importação, e a isenção na distribuição de lucros e
dividendos e dedução de juros sobre capital próprio, no âmbito do imposto de renda da pessoa jurídica.
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Figura 4 – Gastos Tributários da União (% sobre a arrecadação total federal) de 1997 a 200916

Mais da metade dos gastos tributários previstos para 2009 estão
compreendidos em duas funções orçamentárias: Comércio e serviço (R$ 32,2 bilhões) e Indústria
(R$ 20,8 bilhões). No caso do comércio e serviço, apenas duas políticas públicas dividem quase a
totalidade de gastos: Zona Franca de Manaus, com aproximadamente dois terços, e o Simples,
com um terço, conforme mostrado na tabela a seguir.

Tabela 3 – Discriminação dos gastos tributários com comércio e serviço em 2009 (fonte: DGT 2009)

Comércio e serviço R$ milhões % relativo
Zona Franca de Manaus 20564 63,7%
Simples 11474 35,6%
Outros17 220 0,7%
Total 32258 100,0%

No caso da indústria, além do Simples e da Zona Franca, o DGT elenca
outros quatro tipos de incentivos fiscais, conforme mostrado na tabela abaixo18.

                                                          
16 Elaboração própria. Fonte: de 1997 a 2002 (LEMGRUBER VIOL, Andrea. Sem data. Beneficios Tributarios en
Brasil. Ponencia presentada en la sesión 3 sobre incentivos tributários); demais anos, fonte: Demonstrativo de Gastos
Tributários, vários anos, disponível no site www.receita.fazenda.gov.br.
17 Áreas de Livre Comércio (R$ 167 milhões); e isenção do imposto de renda das pessoas físicas que fazem a
promoção de produtos e serviços brasileiros no exterior (R$ 42 milhões).
18 Aqui fica patente a limitação interpretativa da modelagem adotada no DGT, pois inúmeros incentivos usualmente
concedidos à indústria não são considerados. Alguns exemplos de omissão são as desonerações no âmbito do IPI,
tanto as conjunturais, como as recentemente concedidas ao setor automobilístico e da linha branca de geladeiras e
fogões, como as de caráter mais permanente da política industrial.
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Tabela 4 – Discriminação dos gastos tributários associados à atividade industrial em 2009 (fonte: DGT 2009)

R$ milhões % relativo
Simples 5141 24,7%
Desenvolvimento regional 4939 23,7%
Zona Franca de Manaus 4908 23,6%
Informática 3269 15,7%
Automobilístico 2083 10,0%
Petroquímico 477 2,3%
Total 20817 100,0%

É interessante destacar que três dos gastos atribuídos à indústria são
concedidos com base em critérios regionais: Desenvolvimento regional compreende as
isenções, existentes desde a década de 1960, no imposto de renda das empresas que atuam no
âmbito da Sudam e da Sudene; Informática abarca os incentivos da Lei da Informática (Lei
8.248/91), que concede isenção de IPI com base em critérios que beneficiam e compensam
empresas do setor de informática e automação localizadas fora da Zona Franca de Manaus; e
Automobilístico são os incentivos, também no âmbito do IPI, concedidos pelas Leis 9.440/97 e
9.826/99 às montadoras de automóveis que optaram por se instalar nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.

A discriminação dos gastos tributários em cada uma das demais funções
orçamentárias é apresentada na Tabela a seguir.

Tabela 5 – Discriminação dos gastos tributários por função orçamentária em 2009 (fonte: DGT 2009)

Função
Orçamentária

Gasto Tributário
Previsão
2009 (R$)

Total (R$)

Doações a Entidades Civis Sem Fins Lucrativos 151.627.540
Entidades Sem Fins Lucrativos - Associação Civil 1.483.469.805
Entidades Sem Fins Lucrativos - Filantrópica 1.015.674.521
Deficiente Físico 35.733.248

Assistência
Social

Declarantes com 65 anos ou mais - IRPF 1.328.714.663

4.015.219.77

Despesas Médicas do IRPF 3.103.810.898
Assist. Médica, Odont. e Farm. a Empregados - IRPJ 2.328.723.397
Produtos Químicos e Farmacêuticos
Entidades Sem Fins Lucrativos - Assistência Social 2.069.050.749

Saúde

Medicamentos 5.058.017.468

12.559.602.51
2

Programa de Alimentação do Trabalhador 489.991.852
Benefícios Previdênciários FAPI - IRPJ 1.881.044.358
Planos de Poupança e Investimento PAIT - IRPJ 21.417.846
Previdência Privada Fechada - IRPJ 2.776.954.883
Aposentadoria p/ moléstia grave ou acidente Trab.- IRPF 2.041.003.739
Pecúlio por morte ou invalidez - IRPF 224.854.517
Idenização por recisão de contrato de trabalho - IRPF 1.919.852.486

Trabalho

Incentivo à Formalização do Emprego Doméstico 221.405.999

9.576.525.680

Despesas com Educação - IRPF 1.307.544.122
Entidades Sem Fins Lucrativos - Educação 2.082.543.815
Livros Técnicos e Científicos 146.749.165

Educação

Transporte Escolar

4.056.346.998
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Função
Orçamentária

Gasto Tributário
Previsão
2009 (R$)

Total (R$)

PROUNI 502.673.842
Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa 16.836.055
Programa Nacional de Apoio à Cultura 1.038.067.355
Evento Esportivo, Cultural e Científico 27.759.209
Atividade Audiovisual 205.172.418

Cultura

Entidades Sem Fins Lucrativos - Cultural 123.917.820

1.394.916.801

Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente 261.362.337Direitos da
Cidadania Horário Eleitoral Gratuito 669.304.806

930.667.143

Operações de Crédito com Fins Habitacionais 773.756.466
Associações de Poupança e Empréstimo - IRPJ 14.625.488Habitação
Caderneta de Poupança - IRPF 910.634.093

1.699.016.047

REID – Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento de Infra-Estrutura

238.739.167
Saneamento

Fundo de Investimento em Participações em Infra-Estrutura
238.739.167

Máquinas e Equipamentos - CNPq 257.577.000
PDTI/PDTA 14.359.763
Entidades Sem Fins Lucrativos - Científica 151.407.918
Evento Esportivo, Cultural e Científico 27.759.209
Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação - IRPJ 318.014.648
Inclusão Digital 1.338.507.301
PADIS – Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico da Indústria de Semicondutores
PATVD – Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV digital
Tecnologia de Informação - TI e Tecnologia da Informação e
da Comunicação - TIC

65.000.000

Ciência e
Tecnologia

Desp. com Pesquisas Científicas e Tecnológicas - IRPJ 730.067.320

2.902.693.159

Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental 871.283.196
SUDAM 418.911.776
SUDENE 406.936.129
FINOR 74.368.808
FINAM 9.883.472
FUNRES 560.633
Seguro Rural
Agricultura e Agroindústria 6.580.662.001

Agricultura

Operações de Creditos - Fundos Constitucionais 52.509.487

8.415.115.500

Organização
agrária

Imóvel Rural
27.204.648 27.204.648

REID – Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento de Infra-Estrutura

79.183519

Fundo de Investimento em Participações em Infra-Estrutura
Biodiesel

Energia

Termoeletricidade 248.177.722

327.361.241

Extensão do RECAP aos Estaleiros
REID – Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento de Infra-Estrutura

1.202.524.716

Fundo de Investimento em Participações em Infra-Estrutura
REPORTO 373.500.000

Transporte

Embarcações e Aeronaves 495.991.240

2.282.419.877
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Função
Orçamentária

Gasto Tributário
Previsão
2009 (R$)

Total (R$)

TAXI 210.403.921
Incentivo ao Desporto 203.725.172
Evento Esportivo, Cultural e Científico 27.759.209

Desporto e
Lazer

Entidades Sem Fins Lucrativos - Recreativa 223.632.457
455.116.838

Total 101.956.496.783

A fim de interpretar a evolução recente dos gastos tributários, a tabela
abaixo destaca a participação relativa de cada função orçamentária nos gastos tributários totais
dos anos de 2009 e de 2004.

Tabela 6 – gastos tributários classificados por função orçamentária (fonte: DGT 2009 e 2004)

2009 2004
R$

milhões
Participação
relativa

R$
milhões

Participação
relativa

Comércio e Serviço 32258 31,6% 7220 29,8%
Indústria 20817 20,4% 5733 23,7%
Saúde 12560 12,3% 4615 19,1%
Trabalho 9576 9,4% 1936 8,0%
Agricultura 8415 8,3% 522 2,2%
Educação 4056 4,0% 1107 4,6%
Assistência Social 4015 3,9% 1006 4,2%
Ciência e Tecnologia 2903 2,8% 552 2,3%
Transporte 2282 2,2% 289 1,2%
Habitação 1699 1,7% 586 2,4%
Cultura 1395 1,4% 268 1,1%
Direitos da Cidadania 931 0,9% 310 1,3%
Desporto e Lazer 455 0,4% 52 0,2%
Energia 327 0,3% 15 0,1%
Saneamento 239 0,2% - 0,0%
Organização Agrária 27 0,0% - 0,0%

O setor da saúde foi o que mais perdeu participação relativa, caindo cerca
de 35% entre 2004 e 200919. O que mais explica a perda de importância nos gastos com saúde é o
pequeno crescimento relativo da dedução de despesas médicas no imposto de renda de
pessoas físicas e da imunidade das entidades sem fins lucrativos – assistência social.

                                                          
19 Como os gastos tributários expandiram-se significativamente no período em análise, um eventual declínio na
participação relativa deve ser visto com a devida ressalva, pois em termos nominais os gastos podem ainda assim ter
aumentado. Isso se verificou inclusive no caso da saúde, cujos gastos tributários em termos nominais aumentaram de
R$ 4,6 bilhões em 2004 para R$ 12,5 bilhões em 2009.
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Apenas o montante de renúncia do item medicamentos20 cresceu acima da média dos gastos da
União.

Merece ser destacada, ainda, a tendência de queda, em termos de
participação relativa, nos gastos tributários concedidos aos setores da indústria e da educação, os
quais tiveram perdas relativas em torno de 13% entre os níveis de 2004 e 2009. Os gastos com o
setor Automobilístico foram os que menos cresceram no conjunto dos gastos com a Indústria,
sendo, por isso, o principal responsável pela perda de participação relativa desse setor21.

No caso da educação, a despeito da criação de gastos inexistentes em
2004 – Prouni e Livros técnicos e científicos22 – e do significativo acréscimo nos gastos com a
imunidade concedida às Entidades sem fins lucrativos (crescimento de 704%, pois de R$ 259
milhões em 2004 foi para R$ 2,1 bilhões em 2009), houve perda de participação relativa no total
de gastos tributários da União devido ao pequeno crescimento relativo nas deduções de
despesas com educação no imposto de renda das pessoas físicas, bastante inferior ao
aumento médio dos demais gastos tributários.

Outras funções oscilaram ano a ano sem uma tendência bem definida,
como por exemplo, as funções trabalho e habitação, possivelmente, vinculadas ao comportamento
geral da atividade econômica e, ainda, a função direitos de cidadania, cujo item de renúncia mais
significativo – horário eleitoral gratuito – varia com o ciclo bi-anual de eleições.

Já a situação oposta, de acréscimo na participação relativa, representa
uma evolução ainda mais relevante quando observamos os dados nominais. O principal acréscimo
se deu na função agricultura, cuja participação relativa aumentou 283% nesse período (de 2,2% em
2004 para 8,3% em 2009), devido a isenções concedidas no âmbito do PIS e da Cofins a diversos
produtos alimentícios (Leis 10.865/04, 10.925/04 e 11.196/05). Em termos nominais os gastos
tributários com o setor da agricultura passaram de R$ 522 milhões para R$ 8,4 bilhões.

Outros acréscimos relevantes se deram nas participações relativas das
funções transporte, energia – respectivamente 87% e 417% entre 2004 e 2009 – e saneamento23, as

                                                          
20 O crescimento foi de 424%, indo de R$ 965 milhões para mais de R$ 5 bilhões. Esses gastos, concebidos
originariamente pela Lei 10.147/00 como um regime especial de tributação no âmbito do PIS e da Cofins,
beneficiando as empresas que industrializam e importam medicamentos, foram significativamente aumentados com a
edição do Decreto 6.426/08.
21 É importante, entretanto, relembrar que a metodologia do DGT exclui inúmeros incentivos fiscais, especialmente,
concedidos ao setor industrial, de modo que a tendência de diminuição nos gastos concedidos a esse setor pode estar
sendo compensada pelo aumento nos demais incentivos excluídos. Ver nota 18.
22 O Programa Universidade para Todos – Prouni, instituído em 2005 pela Lei do Bem (Lei 11.116/05), concedeu
isenção de quatro tributos – Cofins, PIS, imposto de renda e CSLL – a instituições de ensino superior que aderissem
ao programa e ofertassem vagas subsidiadas a alunos carentes, deficientes e professores da rede pública de ensino; já
a Lei 11.033/04 deu isenção de PIS e Cofins às empresas do setor livreiro.
23 Os gastos tributários associados à função saneamento, inexistentes em 2004, têm como previsão para 2009 cerca de
R$ 238 milhões.
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quais foram beneficiadas com isenções no âmbito da Política de Aceleração do Crescimento –
PAC, adotada pelo governo federal a partir de janeiro de 2007. Também teve relevante acréscimo
a participação relativa dos gastos tributários vinculados ao desporto e lazer – 108% –, devido a
possibilidade de dedução de despesas no imposto de renda da pessoa física e jurídica a título de
patrocínio e doação a projetos esportivos (Leis 11.438/06 e 11.472/07).

No que diz respeito à distribuição dos gastos tributários entre as diversas
regiões brasileiras, a Figura a seguir apresenta a participação percentual do montante nominal de
cada região em relação ao total previsto para 2009.

Figura 5 – Gastos tributários regionalizados: participação percentual – previsão para 2009 (fonte:
DGT 2009)

Já a comparação entre os patamares de 1998 e 2009 aponta para uma
sensível elevação nos recursos destinados à região Sudeste, enquanto as regiões Norte e Nordeste
perderam espaço na destinação geral dos incentivos fiscais: a região Sudeste aumentou de 44%
para 51%, enquanto a Norte e a Nordeste diminuíram, respectivamente, de 27% para 22% e 14%
para 10% suas participações no volume nominal total dos gastos tributários federais. Já as regiões
Sul e Centro-Oeste têm mantido suas participações, relativamente, estáveis, conforme pode ser
mais bem visualizado na Figura a seguir.
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Figura 6 – Gastos tributários regionalizados: participação percentual – evolução entre 1998 e 2009

(fonte: DGT, vários anos)

Tomando-se o indicador de gastos tributários per capita, o cenário da
política tributária regional torna-se diferente e mais esclarecedor. Sob esse critério, a região Norte
liderar o ranking com notável folga e a Nordeste fica na última posição, conforme pode ser visto
na Tabela abaixo.

Tabela 7 - Gastos tributários regionalizados per capita em 200924

Norte   1516
Sudeste    665
Sul    458
Centro Oeste    398
Nordeste    204

A análise não deve, entretanto, se restringir ao indicador agregado. A
liderança da região Norte, por exemplo, deriva dos gastos tributários concedidos à Zona Franca
de Manaus – responsável por 17% de todos os gastos tributários federais –, os quais se destinam a
um conjunto relativamente pequeno de empresas e setores da atividade econômica.

Como o conjunto de incentivos fiscais é bastante heterogêneo e
impactam a organização econômica e social de variadas maneiras, convém definir categorias mais
específicas de análise. Considerando-se, por exemplo, a análise comparativa dos gastos tributários
de caráter social per capita, a política tributária regional não parece estar sendo efetiva, como
sugerem os números apresentados na Tabela a seguir.

                                                          
24 Fonte: DGT 2009 e IBGE (população estimada para o ano de 2007).



23

Tabela 8 – Gastos tributários sociais regionais per capita em 2009 (em R$)25

Assistência
Social

Saúde Trabalho Educação Cultura
Direitos da
cidadania

Habitação
Desporto
e Lazer

Total

Sudeste    34    125    87    30    14    9    15    4 319
Centro
Oeste

   25    58    68    25    8    3    8    2 196

Sul    21    44    42    26    4    5    9    2 153
Nordeste    9    13    13    10    1    1    3    0 50
Norte    5    12    9    12    2    1    2    1 43
Brasil    93    253    218    102    29    19    37    10 761

Sob essa ótica de análise, fica mais claro como os gastos tributários
direcionados a finalidades sociais têm agravado a desigualdade regional. Em todos os tipos de
gasto selecionados, os habitantes das regiões Norte e Nordeste receberam bem menos recursos,
enquanto a região Sudeste lidera em todos os itens. Há casos, como nos gastos com saúde, cultura
e desporto e lazer, em que alguém que mora na região Sudeste recebe, em média, dez vezes mais
recursos do que o habitante das duas regiões menos desenvolvidas do país.

A explicação para esse inusitado efeito concentrador está na modelagem
adotada para os diversos incentivos fiscais, os quais se baseiam, em sua maioria, na
disponibilidade de renda de pessoas físicas e jurídicas, independentemente da região em que
estejam localizadas, beneficiando as regiões mais desenvolvidas do país, onde a renda, o emprego
e a produção econômica estão mais presentes.

CONCLUSÃO

As informações e análise contidas nesse estudo não visam conferir juízos
categóricos e definitivos acerca de uma abrangente e abstrata política de incentivos fiscais no
Brasil. Visam, antes, deixar mais evidente a complexidade do tema e apontar algumas tendências e
análises parciais, a partir do conjunto limitado de informações disponíveis.

A visão complementar obtida a partir da interpretação histórica e textual
empreendida e da análise quantitativa vinculada à evolução do Demonstrativo de Gastos
Tributários – DGT apontam para um renascimento do Estado capitalista brasileiro, no que se
refere aos instrumentos tributários utilizados.

Depois da desmobilização, na década de 1980, de vários incentivos fiscais
destinados à política regional e setorial de substituição de importações, novos incentivos fiscais
passaram a ser concedidos, nos anos mais recentes, com justificativas semelhantes –
desenvolvimento regional e industrial.
                                                          
25 Fonte: DGT 2009 e IBGE (população estimada para o ano de 2007).
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Dentre os setores econômicos beneficiados há continuidades, como no
caso do setor automotivo, e mudanças, como no caso da agricultura e agropecuária. A prioridade
conferida ao desenvolvimento regional e ao apoio às exportações continua presente em diversas
políticas.

A grande variedade de incentivos fiscais atualmente em vigor, os quais se
prestam ao atendimento de múltiplas finalidades, fazem com que as políticas interajam, ou mesmo
interfiram entre si. A tabela abaixo ilustra esse inter-relacionamento, pois fica claro como a
distribuição regional da renúncia tributária no âmbito do Simples difere dos gastos tributários
totais da União e ainda da parcela de gastos tributários destinados a funções sociais, esses últimos
contabilizados de forma per capita.

Tabela 9 – Distribuição regional da renúncia tributária26

Região % Simples % GT % GT social per cápita
Sudeste 57% 51% 42%
Sul 23% 12% 20%
Nordeste 11% 10% 7%
Centro-oeste 6% 5% 26%
Norte 3% 22% 6%

                                                          
26 Fonte: DGT 2009, IBGE (população estimada para o ano de 2007) e Secretaria da Receita Federal do Brasil.
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