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“Quando o governo é justo, o país tem segurança; mas, quando o governo cobra impostos 

demais, a nação acaba na desgraça” 

Provérbios de Salomão, cap. 29, vers. 4, 1000 a.C. 

 

“É injusto exigir que toda a sociedade contribua para custear uma despesa cuja aplicação 

beneficia apenas uma parte dessa sociedade”  

Adam Smith, A riqueza das nações, p. 272, 1776. 

 

“A mais-valia pode aumentar, sem queda do valor da força de trabalho, pela supressão dos 

impostos que o capitalista tinha de pagar anteriormente. A supressão de tais impostos não 

altera absolutamente nada no quantum de mais-valia que o capitalista industrial extorque 

diretamente ao trabalhador. Ela modifica apenas a proporção em que o capitalista embolsa 

mais-valia ou precisa dividi-la com terceiros” 

Karl Marx, O capital, vol. II, p. 149, 1885. 

 

“I think the government solution to a problem is usually as bad as the problem and very often makes 

the problem worse” 

Milton Friedman, An economist's protest, p. 197, 1975.
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APRESENTAÇÃO 
 

O presente livro investiga as contribuições que as concessões de incentivos 

fiscais, na forma de renúncias tributárias, oferecem para o desenvolvimento 

econômico. Tida como meio de captar recursos produtivos, esta ferramenta da 

política fiscal é assunto recorrente em discussões acerca da sua eficácia e 

legitimidade, considerando o ônus financeiro que ela indiretamente acarreta aos 

cofres públicos e à sociedade, bem como a um nebuloso entendimento ordinário do 

tema. Nesse sentido, compreender num primeiro momento os conceitos e formas de 

atuação dos incentivos fiscais revelou-se fundamental, haja vista a mixórdia de 

entendimentos existentes sobre o assunto na literatura científica. 

Feito isso, o que diferentes escolas e correntes do pensamento econômico 

conjecturaram sobre a matéria desvela até que ponto políticos de distintos campos 

ideológicos, tecnocratas e empresários encontram respaldo técnico especializado e 

consistente a respeito dos supostos benefícios que incentivos fiscais carreiam em 

processos de desenvolvimento. O confronto entre o que a teoria econômica 

vislumbrou e o que a realidade expôs, por meio da análise histórica e estatística de 

dados e fatos relacionados às implicações econômicas de diferentes lugares, auxiliou-

nos a realizar qual é, de fato, a conclusão razoável a se chegar sobre o assunto. 

Por fim, um estudo de caso aplicado aos resultados que o Programa de 

Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – Prodeic 

implicou na economia local entre os anos de 2003 e 2014 exemplificou o nível de 

relevância que as renúncias tributárias têm, ou não, para as políticas de 

desenvolvimento regional. 

 

 

Os Autores 
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INTRODUÇÃO 
 

Na 28º Reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Mato 

Grosso – Cedem, ocorrida em dezembro de 2011, o secretário de Indústria e 

Comércio de Mato Grosso, incomodado com as críticas feitas pela imprensa à época, 

declarou que muito do que se questiona a respeito de incentivos fiscais advém de 

desconhecimento. Para o gestor da pasta, em vez de maledicência pública, os 

incentivos deveriam ser vistos como vetores do progresso econômico e social, pois 

com eles "cria-se a oportunidade da política de desenvolvimento do Estado" 

(CEDEM, 2011, p. 1). 

Conforme a Secretaria de Estado Desenvolvimento Econômico de Mato 

Grosso – Sedec (2015, p. 10), por meio dessa política quase US$ 21 bilhões foram 

investidos desde 2003 e isto se reverteu em aproximadamente 69 mil empregos 

diretos e 206 mil indiretos. 

Seguindo essa ideia, no ano de 2014, Pedro Taques, então senador da 

República pelo Estado de Mato Grosso, defendeu de modo bastante incisivo a 

necessidade de conceder incentivos fiscais. Sem eles o Estado, dados os custos de 

transporte e energia elétrica, não seria capaz de agregar valor à sua produção por 

meio da industrialização de suas matérias-primas, pois “Ninguém vai se instalar em 

Mato Grosso [só] por causa das suas belezas naturais” (CIRCUITO MATO 

GROSSO, 2014, p. 3). 

No plano federal, as atitudes em relação ao tema incentivos, em essência, não 

se diferenciam. A União, desde 2008, passou a desonerar tributos de diversos setores 

com vistas a mitigar os efeitos da desaceleração da economia mundial, iniciada com 

a crise hipotecária estadunidense e, ao mesmo tempo, incentivar investimentos por 

parte do setor privado. Segundo Bicalho (2012, p. 2), dentre as medidas tomadas, o 

governo federal reduziu o IPI e os tributos incidentes sobre a folha de pagamento em 

60 setores da economia, diminuindo a arrecadação federal a cada ano na ordem R$ 

60 bilhões. 

Como se nota, tanto o governo central como os Estados fazem uso do artifício 

de deixar de receber determinados tributos no afã de incentivar a economia com 

investimentos do setor privado, gerando empregos, o aumento do estoque de capital 

e o desenvolvimento econômico e social.  
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 Schumpeter (1997, p. 23-28) assevera que o produto social da vida econômica 

é gestado num intermitente fluxo circular, caracterizado por aportes contínuos de 

investimentos, absorvidos pela demanda interna e externa de empresas e famílias. 

Com essas aspirações em mente, Vasconcellos (2011, p. 196) apregoa que “pode-se 

aumentar o produto nacional por meio de políticas econômicas que estimulem a 

atividade produtiva” e isto exigirá “aumento nos recursos disponíveis ou avanço 

tecnológico”. No entendimento de Harvey (1994, p. 160), “Hoje, o Estado está numa 

posição muito mais problemática. É chamado a regular as atividades do capital 

corporativo no interesse da nação e é forçado, ao mesmo tempo, também no interesse 

nacional, a criar um bom clima de negócios”. 

Nesse sentido, os incentivos fiscais seriam um dos artifícios que o Estado 

utilizaria para aumentar os recursos disponíveis de determinados capitalistas, o que 

originaria investimentos e, mutatis mutandis, empregos e progresso tecnológico aos 

setores beneficiados. O contraponto é que dos incentivos concedidos decorre, 

geralmente, uma menor arrecadação tributária e, assim, políticas de alto interesse 

coletivo, como segurança, educação e saúde passam a dispor de menos recursos. 

Ao sugerir ao empresário que os seus custos com impostos serão menores ao 

longo do tempo e que seu investimento não será (ou será muito pouco) tributado, a 

administração pública denota o raciocínio de Minsky (1992, p. 5) e Keynes (1992, p. 

115), que diziam que numa economia capitalista o presente e o futuro estão 

conectados não apenas pelo estoque de capital e as características de sua força de 

trabalho, mas por fatores outros que influenciam a eficiência marginal do capital. 

Na contramão disso, é natural que opinião pública, imprensa e contribuintes 

em geral – que não fazem jus a benesses tributárias deste tipo – questionem se o 

beneplácito da outorga de incentivos fiscais realmente atinge os seus intentos ou se, 

em vez disso, o melhor mesmo seria a cobrança ordinária dos impostos por parte do 

erário, o que ensejaria a reversão destes impostos de modo horizontal em áreas-

chaves como infraestrutura, saúde, segurança pública e educação. 

Nosso problema se encontra em responder ao seguinte questionamento: O 

Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – Prodeic, 

incentivo fiscal concedido pelo governo do Estado de Mato Grosso entre os anos de 

2003 e 2014, de fato atingiu seus objetivos, quais sejam, influenciar e aumentar o 

crescimento econômico do estado, desenvolver suas diferentes regiões, gerar 

empregos e aumentar a importância do setor industrial para o estado? 
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 Como será descrito e contextualizado no decorrer do texto, a problemática 

em torno da renúncia fiscal vem sendo tema de intermináveis controvérsias políticas, 

econômicas e acadêmicas. Os argumentos se avolumam, sobrepõem-se e, a depender 

da situação, complementam-se. Não é tarefa fácil identificar, com argumentos 

científicos (teóricos, empíricos, pragmáticos e sujeitos a testes de validade) se – e 

quando – a concessão de incentivos fiscais tende a se tornar ótima no sentido de 

Pareto. 

Responder a questões como se a concessão de incentivos por parte do Estado 

realmente eleva o número e a qualidade de investimentos num determinado local, 

setor ou período, e se investimentos advindos dessa política, por sua vez, encerram 

necessariamente em si a capacidade de gerar mais empregos e contribuir para o 

desenvolvimento regional são questões obscuras e de difícil avaliação teórica e 

prática. 

Partiremos do pressuposto de que incentivos fiscais são indispensáveis para 

estimular o desenvolvimento econômico, pois propiciam condições para o aumento 

de investimentos produtivos, a acumulação de capital, o aumento do produto 

interno, a geração de empregos e a diminuição de desequilíbrios regionais. 

Como visto, a despeito da importância do tema e do fato de que, face as suas 

implicações na economia e nas finanças públicas, ele seja debatido de modo 

corriqueiro na cena política nacional e internacional, é interessante notar que inexiste 

no ambiente acadêmico consenso a respeito de uma série de fatores que o circundam. 

Assim sendo, a pesquisa se justifica ao permear questões como os diferentes 

conceitos de incentivo fiscal na literatura científica, se incentivos fiscais são, de fato, 

necessários como artifício de estímulo ao desenvolvimento econômico, quais seriam, 

tendo como referência o que a teoria imagina e o que as experiências pretéritas 

revelam, as maneiras mais eficazes e eficientes de concedê-los (p. ex.: em impostos 

que incidem sobre consumo ou sobre patrimônio?), de que forma operacionalizá-los 

(por setores econômicos, regiões, tamanho das empresas beneficiadas ou o tipo do 

investimento?) e, porventura, quais outras políticas poderiam ser aplicadas 

alternativamente. 

Ademais, conhecer, sob a ótica do pensamento econômico, o que as diferentes 

escolas e correntes da economia política pensavam a respeito do assunto, se acaso é 

possível cravar que a concessão de incentivos dessa natureza encontra sólido respaldo 

teórico, inclusive na economia política, e o que a história de outros lugares que 

fizeram uso de incentivos fiscais mostra são informações que tendem a ser de grande 
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 valia para a comunidade científica e, como será demonstrado, principalmente para o 

Estado de Mato Grosso, haja vista seu atual estágio de desenvolvimento e os desafios 

atualmente enfrentados por uma economia que, apesar de reconhecida como uma 

das grandes forças do agronegócio mundial, encontra-se presa em enclaves 

produtivos bem-sucedidos mas que ao mesmo tempo pouco agregam valor vertical 

na economia regional e concentram renda (BARQUERO, 2002). 

A pesquisa igualmente se justifica pela apresentação de informações 

detalhadas dos resultados do programa de incentivo fiscal objeto de nossa 

investigação na economia do Estado de Mato Grosso no período que se inicia no ano 

de 2003 e se encerra no exercício de 2014. A aplicação e a comparação dos resultados 

possibilitarão, de modo aplicado, determinar se os exemplos elencados na literatura 

se repetiram em âmbito local e se essa política, por meio do Prodeic, contribuiu para 

o desenvolvimento regional. 

Ao final, nossa contribuição, calcada em todos os dados, informações e fatos 

expostos ao longo da pesquisa se dará em maior medida ao identificar, com 

objetividade, se incentivos ficais são de fato uma medida inteligente por parte dos 

policy makers, sopesar os pesos e contrapesos de sua escolha para a sociedade como 

um todo, para finalmente sugerir o que pode ser feito para aperfeiçoá-los ou, ao 

absurdo (e ao contrário do que o senso comum afirma), até mesmo descartá-los, o que 

justificaria a proposição de uma (ou mais) alternativa(s). 

Trata-se, em suma, de investigar um problema real da economia (economy), 

qual seja, o impacto que certos auxílios governamentais – materializados por 

renúncias fiscais – trazem à economia regional; quem, e em que medida, foi/é 

impactado por essa política; e de que forma a teoria econômica (economics) se 

posiciona ante a essa ação em particular. 

O presente trabalho busca investigar, sob o prisma da teoria econômica e dos 

dados e informações recolhidas ao longo da pesquisa, os resultados que uma política 

de incentivos fiscais tende a trazer para o desenvolvimento regional, bem como 

compreender todos os elementos que fazem parte desse arranjo técnico-institucional, 

auferindo, assim, se, como e quão importantes incentivos fiscais são para o 

desenvolvimento econômico. 

De modo aplicado, o objetivo específico será detectar o que a experiência de 

Mato Grosso, substanciada nos incentivos fiscais concedidos entre os anos de 2003 

e 2014 através do Prodeic revela, especialmente: 1) quais foram os setores e agentes 

beneficiados ou prejudicados – e em que intensidade – pela concessão deste incentivo 
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 fiscal em Mato Grosso; 2) se esse programa de incentivo fiscal contribuiu para o 

aumento do produto interno do Estado, incrementou seu estoque de capital físico, 

melhorou a produtividade dos fatores de produção, trouxe empregos e expandiu a 

arrecadação do erário, tal qual como esperado e; 3) se essa é a melhor forma de 

estimular o desenvolvimento econômico de uma região com gargalos estruturais, 

como a deficiência em vias de transporte, mão de obra capacitada e ambiente 

institucional (por suposição) imperfeito. 

O que Mato Grosso pode aprender com as experiências de outros lugares em 

relação a seus processos de desenvolvimento e o uso que eles fizeram dos incentivos 

fiscais, quais sugestões para o aperfeiçoamento ou, sob outro prognóstico, quais 

alternativas a esse tipo de ferramenta da política fiscal podem ser sugeridas serão 

devidamente investigadas. 

Seguindo o modelo conceitual proposto por Marconi e Lakatos (2003) e o 

esquemático recomendado por Bastos et. al. (2004), o trabalho reveste-se de caráter 

exploratório, empírico, teórico, descritivo e argumentativo, preocupando-se em 

auferir, decompor, caracterizar, contextualizar e compreender conceitos e 

informações extraídas da literatura científica, da legislação e das experiências de 

outros locais, a fim de inferir, a partir de informações qualitativas e de dados 

estatísticos colhidos in loco e por meios eletrônicos, se incentivos fiscais são, 

realmente, indispensáveis no estímulo ao desenvolvimento econômico. 

Isso posto, salientamos que os dois primeiros capítulos serão de importância 

ímpar no sentido de conferir se o artifício dos incentivos fiscais como ferramenta do 

desenvolvimento regional, comumente utilizado por governos no mundo todo, 

encontra algum tipo de amparo científico. 

O capítulo 1 trará uma revisão abrangente da literatura, no intuito de trazer a 

definição sobre o que vêm a ser incentivos fiscais, quais os seus objetivos, por quais 

motivos eles existem e como se dá o seu acontecimento no ambiente econômico, 

institucional e jurídico. 

Uma descrição doutrinária e histórica do que escolas, correntes e autores da 

economia política deduziram sobre o problema será feita no capítulo 2 e nos ajudará 

a depreender se programas ou ações de concessão de incentivos fiscais encontram 

respaldo teórico adequado e consistente, mais especificamente na doutrina 

econômica. 

Por seu turno, o capítulo 3 fará um estudo comparado das experiências 

vivenciadas envolvendo o consentimento de favores tarifários. O entrelaçamento dos 
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 resultados das políticas de incentivos fiscais desses locais com o que a literatura aferiu 

sobre o tema desanuviará ainda mais certos pressupostos que rodeiam o assunto. 

Embasado nisso, num segundo momento, o capítulo 4, de forma aplicada, 

buscará quantificar e explanar se a política de incentivos fiscais no Estado de Mato 

Grosso consignada no Prodeic foi responsável por alavancar, de alguma maneira no 

período 2003-2014, crescimento econômico, investimentos, a abertura de novas 

empresas e a geração de empregos. 

Para tanto, a estatística descritiva e inferencial dos incentivos concedidos no 

Estado de Mato Grosso entre os anos de 2003 e 2014, dispondo os setores e regiões 

que foram contemplados, será demonstrada. Dentro desse contexto, procuraremos 

cotejar os supostos benefícios dos programas de incentivos fiscais – os investimentos, 

os empregos gerados e o crescimento econômico das diferentes regiões do Estado – 

com o custo de oportunidade da sua execução no intuito de auferir a vantagem que 

política trouxe para o estado. Nesse momento, dados amostrais recolhidos em 

pesquisa de campo feitas em secretarias e órgãos públicos estaduais entre janeiro de 

2015 e julho de 2016, bem como os dados de consulta pública disponíveis em fontes 

oficiais, serão organizados, descritos e contextualizados consoante os objetivos aqui 

propostos. No que se refere à estatística inferencial, com fundamento em Chwiff e 

Medina (2015), Rubinstein e Kroese (2011) e Machado e Ferreira (2012) fizemos uso 

do método de Monte Carlo (MMC) e de testes de hipóteses a fim de estimar a quantia 

total de incentivos concedidos pelo Estado de Mato Grosso no mesmo capítulo 4, 

conforme será explanado1. 

 

                                                 
1 Os softwares Minitab, Gretl e Microsoft Excel serviram como ferramentas de organização, descrição 

e análise estatística dos dados utilizados ao longo do trabalho. 
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1 POLÍTICA FISCAL, A AMBIGUIDADE CONCEITUAL DOS INCENTIVOS 

FISCAIS E SEU USO PELOS AGENTES ECONÔMICOS 

 
A capacidade – e a competência – que um governo tem de influenciar o crescimento 

e o desenvolvimento econômico é tarefa de singular observação e complexa mensuração 

em relação aos seus efeitos. A ciência econômica há muito se preocupa em averiguar a 

validade e os efeitos que a ação do Estado causa no mercado, bem como as formas mais 

eficientes de instrumentalizá-la. 

Adam Smith (1996) concebia que os planejadores governamentais, regra geral, 

atrapalhariam o curso natural do mercado e isto impediria os agentes econômicos de 

atingirem seus fins da melhor maneira possível. Não obstante, Smith enumerou um 

conjunto de funções que deveriam ser desenvolvidas pelo Estado: manutenção da 

soberania, defesa nacional, poder judiciário, obras e instituições públicas. Para custear 

estes gastos, “Os súditos de cada Estado devem contribuir o máximo possível para a 

manutenção do governo (...) em proporção ao rendimento de que cada um desfruta”, e 

isso, segundo ele, dar-se-ia em impostos que recairiam sobre a renda, os lucros e os salários 

(SMITH, 1996, v. II, p. 282). 

Em contraste, sobre os impostos, David Ricardo (1996) acreditava que toda vez que 

os tributos retiram parte do capital do fluxo econômico natural o resultado é uma 

diminuição dos investimentos privados e do bem-estar dos consumidores.  

Por sua vez, a Escola da Escolha Pública (Public Choice) argumenta que a ação do 

Estado, em vez de corrigir as falhas existentes, acaba, na verdade, aumentando-as, e essas 

inconsistências criam um redemoinho de gastos públicos, impostos e ineficiência, motivos 

pelos quais o papel do Estado deve ser o menor possível (BUCHANAN, 1999). 

Para Walras (1996), a livre concorrência inevitavelmente conduziria ao dinamismo 

autorregulador da economia. Walras (1996, p.334), contudo, também dizia ser “certo que 

uma sociedade econômica não poderia funcionar sem a intervenção de uma autoridade 

encarregada de manter a ordem, a segurança, de fazer justiça, de assegurar a defesa 

nacional” e essas atividades eram custeadas por impostos diretos e indiretos. 

Sem menosprezar os diversos matizes de pensamento, pode-se alegar com certo 

grau de convergência que um dos principais legados deixados pelo pensamento econômico 

do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, aplicado em maior ou menor escala desde então, 

foi a ideia de que, de alguma maneira, o Estado é, no mínimo, responsável pelo incentivo 
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 a uma melhor alocação e distribuição de recursos, com vistas a promover o emprego, o 

desenvolvimento e a estabilidade. 

O desencantamento originado na recessão dos anos 1930 com algumas das vigas-

mestras da economia clássica e o sucesso dos ensinamentos de Keynes (1992), traduzidos 

nas políticas econômicas dos EUA (New Deal), da Europa (Plano Marshall), Japão e 

América Latina até pelo menos meados dos anos 1970, incutiram no senso comum (e em 

boa parte da academia) a noção de causa e efeito entre ação estatal e avanços econômicos. 

No Brasil, a Era Vargas, o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek e os grandes planos de 

desenvolvimento do período militar são, cada um com as suas imperfeições e qualidades, 

exemplos desse pensamento. 

Nesse norte, Wallace (2007) é veemente ao afirmar que uma das formas mais usuais 

de o Estado estimular a economia seria por intermédio de benefícios tributários. Em tese, 

uma carga tributária reduzida eleva a propensão a investir dos empresários e isto cria um 

círculo virtuoso de empregos, consumo, inovações tecnológicas e, por fim, de aumento da 

arrecadação de impostos pelo poder público, o que o permite retroalimentar o ciclo ao se 

incrementar o gasto público em benefícios sociais como saúde, educação, transporte e 

infraestrutura. 

No entendimento de Monteiro (1977, p. 3), “os incentivos fiscais representam o 

principal estímulo, o principal instrumento de que o Estado contemporâneo lança mão 

para implementar o desenvolvimento” e caracterizam a ação cuidadora do Estado-

gendarme numa economia imperfeita e sujeita a crises periódicas. Daude, Gutiérrez e 

Melguizo (2014, p. 9, tradução nossa) realçam que para alguns autores da economia 

política “Incentivos fiscais permanecem como a medida mais popular para promover 

investimentos tanto em países industrializados como em desenvolvimento” e que uma 

parcela da literatura sugere que “a concessão de incentivos fiscais pode ser utilizada para 

aumentar o estoque físico de capital quando as alíquotas tributárias são um obstáculo, ou 

há outros obstáculos a ser superados por meio da modificação do código tributário”. 

 

1.1 O Conceito de Incentivos Fiscais: Análise Preliminar 

 
Governos do mundo todo publicam leis concedendo incentivos tarifários como 

forma de instigar empreendedores a investirem em certos setores, regiões e atividades 

produtivas, ou até premiá-los por certas condutas, como a preservação do meio ambiente, 

o patrocínio a atividades culturais e esportivas ou a contratação de minorias (gays, 
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 deficientes físicos, negros etc.) para os seus quadros de colaboradores (CATÃO, 2004). O 

Art. 151, I da Constituição Federal (CF), por exemplo, autoriza a União a conceder 

“incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento 

socioeconômico entre as diferentes regiões do País” (BRASIL, CF, 1988). 

Das reflexões de Varian (2006) ao descrever a conjuntura de um ambiente em que 

existe assimetria de informação e se sujeita a falhas de mercado, abstrai-se que incentivos 

dessa qualidade se caracterizam como uma convenção ou uma política de contrapartida 

que define prêmios e penalidades com a finalidade de encorajar ou desencorajar uma 

conduta. 

Similarmente, na visão da ciência jurídica, os incentivos fiscais são a principal 

ferramenta de um conjunto de normas “voltadas para as condutas humanas a fim de 

estimulá-las na obtenção de benefícios, decorrentes sobretudo da ação que o Estado 

contemporâneo exerce ao promover e acelerar o desenvolvimento econômico-social” 

(MELO, 1976, p. 203). O conceito transpõe o que o jurista alemão Rudolf Von Ihering, 

em 1853 – no intuito de incitar a colaboração de criminosos a delatarem seus pares –, 

batizou de “Direito Premial” (MATOS, 2013, p. 3). 

De resto, entendidos como fenômenos da extrafiscalidade tributária, incentivos 

fiscais denotam vantagens, ganhos, proveitos ou favores concedidos pelo governo visando 

ao desenvolvimento de regiões em situação de atraso econômico em relação a outras, o 

fomento a setores considerados estratégicos da economia (i.e. automobilístico, de 

informática, agroindustrial) ou com viés ético ou estético desejável (i.e. preservação do 

meio ambiente, artes cênicas, esporte), a incitação a certos comportamentos que o Estado, 

no seu poder-dever de regular, alocar e estabilizar a vida social entenda como desejáveis, 

tais como a exportação ou importação de bens e serviços, o estímulo à abertura de capital 

pelas empresas ou o reinvestimento dos lucros e a aquisição (ou não) de certas mercadorias 

ou insumos, dentre tantos outros (ESTIGARA, PEREIRA e LEWIS, 2009; SIMONSEN, 

1974). 

Todavia, as intenções de políticos ou juristas só se justificam – e se sustentam no 

tempo – se os resultados econômicos de tais benesses tributárias superarem os seus custos. 

Caso contrário, o financiamento de agentes privados pelo desvio dos impostos que seriam 

arrecadados com a sua cobrança ordinária e, consequentemente, direcionados para 

atividades socialmente desejadas, como gastos em saúde, educação pública, assistência 

social ou obras públicas perverteria a função de bem-estar da população e geraria 
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 iniquidade social. Na literatura brasileira, Rodrigues Júnior (2003), Ibañez (2003) e 

Formigoni (2008) e Andic (1968) e, na estrangeira, Bhagwati, Ramaswami e Srinivasan 

(1969) e Landais e Fack (2007) legitimam esse ponto de vista. 

Encontrar um equilíbrio na cobrança de tributos de forma a favorecer investimentos 

e crescimento econômico tem repercussão tamanha que Pindyck e Rubinfeld (2004) 

chegam a dizer que impostos em demasia possuem o poder de estimular as pessoas a 

trabalhar menos e a fazer com que as empresas, em vez de investir recursos na produção, 

invistam-nos para evitar pagar impostos. Nesse sentido: 

 
É bem conhecido o princípio de que um bom sistema de impostos deve 
atender a três finalidades: ao objetivo fiscal, de arrecadar recursos para o 
financiamento das despesas públicas; ao objetivo social de melhorar a 

distribuição da renda e da riqueza; e ao objetivo funcional de aperfeiçoar 

a orientação da produção e dos investimentos (SIMONSEN, 1974, p. 
1). 
 
Além de financiar os gastos governamentais, a montagem do sistema de 
tributação provocará efeitos diretos e indiretos nos diversos segmentos da 
sociedade. Por meio desse mecanismo, pode-se incentivar o 
desenvolvimento de certas regiões, atividades ou produtos, usando, por 
exemplo, uma carga tributária diferenciada. (...) O sistema tributário pode 
desenvolver papéis diferentes, dependendo dos objetivos a serem 

alcançados e de determinadas situações específicas (RIANI, 2002, p. 
134-135). 

 

Considerando a Economia como a ciência que investiga as causas que levam 

indivíduos (ou empresas) a maximizar o máximo de utilidade (ou lucro) num ambiente de 

escassez, é válido afiançar que a razão de ser dos incentivos fiscais seria a diminuição do 

custo de oportunidade de alocar fatores produtivos em certas atividades, dado que, sem os 

tais incentivos tributários, isso não ocorreria da mesma maneira. 

Porém, os motivos que justificam a existência desses incentivos ainda não definem 

com precisão a sua natureza imanente, o que nos leva a refletir sobre o conceito do que é, 

na definição técnico-científica, incentivo fiscal. 

 

1.1.1 Obscuridade Conceitual e suas Implicações 
 

A par das razões essenciais para a sua concessão, questão de fundamental 

importância é não titubear sobre o conceito de “incentivos fiscais”, além de como, quando 

e onde eles se expressam num mercado de bens e serviços. Entretanto, ao contrário do que 
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 possa parecer, esse conceito e as suas formas de aplicação não pode ser considerado um 

axioma. 

A priori, pode-se definir que incentivos fiscais são renúncias tributárias feitas 

voluntariamente pelo Estado com fins econômicos. O problema é que a legislação 

nacional, a doutrina jurídica e parte considerável da academia são ambíguos na 

demarcação e na exemplificação do termo, misturando conceitos e citando, no mesmo 

contexto, instrumentos de natureza diversa da tributária como sendo incentivos fiscais. E 

é com base nesses (incompletos e confusos) conceitos que os incentivos são aplicados. 

Por exemplo, a Carta Magna brasileira vaticina, ao delimitar o poder de tributar 

dos entes federativos em seu art. 150, § 6º, que: 

 
Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de 
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, 
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 

enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição (BRASIL, CF, 

1993). 
 

Afinal, subsídio (de caráter financeiro) ou isenção, redução de base de cálculo, 

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão (de natureza tributária), conforme 

postulado na Constituição, funcionam pelo lado da despesa ou da receita pública? Pela 

redação do art. 150, § 6º, não é possível se posicionar sem deixar margem para 

interpretações subjetivas. Resende e Afonso (2003) ensinam que os incentivos fiscais são 

concedidos na forma de desoneração de tributos. Subsídios ou subvenções são artifícios da 

política fiscal que usam gastos públicos, não a renúncia de receitas tributárias, como 

artifício. 

Com a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (BRASIL, Lei 

Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000), que estabeleceu normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal no setor público, aspectos 

conceituais referentes à renúncia fiscal foram institucionalizados. 

Nessa linha, em seu art. 14, a LRF pondera que “a concessão ou ampliação de 

incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá 

estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 

deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes”. No que se refere às modalidades, o § 1º do 

mesmo art. 14 divide as modalidades de renúncia de receita da seguinte forma: 
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 i. Anistia: perdão dado pelo sujeito ativo (o erário) da obrigação 

tributária (os tributos) por infrações dessa ordem cometidas pelo sujeito 

passivo (os contribuintes). Na classificação do art. 175 do CTN é causa de 
“exclusão” do crédito tributário; 
 

ii. Remissão: dispensa do pagamento do tributo concedido pela 
Fazenda Pública após a sua constituição formal. O CTN dispõe em seu 
art. 156 que a remissão é uma das formas de “extinção” do crédito 
tributário; 

 
iii. Subsídio: benefício financeiro ou creditício concedido a favor de 

uma atividade econômica ou corporação específica com o intuito de 
incentivá-la, sem que fique constituída uma obrigação do reembolso; 

 
iv. Crédito presumido: acontece como modo de aumentar a 

competitividade de empresas que comercializam sua produção com 
outros Estados ou países, dado que elas “não exportarão impostos”; 

 
v. Concessão de isenção em caráter não geral: dispensa legal do 

pagamento do tributo, sendo uma exceção instituída por lei à regra geral 
de tributação2. Por “caráter não geral” explique-se isto como sendo a 
isenção concedida caso a caso, mediante despacho da autoridade 
administrativa, que condiciona o benefício ao preenchimento de certos 
requisitos de interesse público que o beneficiário deverá cumprir 
(HARADA, 2006). Assim como a anistia, na classificação do art. 175 do 
CTN igualmente é causa de exclusão do crédito tributário; 

vi. Alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implica 
redução discriminada de tributos: o valor cobrado de um imposto é o 
resultado do produto da base de cálculo (grandeza econômica) e da 
alíquota (percentual que será aplicado para o cálculo) pertinente ao fato 
gerador (situação em que floresce a obrigação tributária). Com efeito, a 
diminuição deste, daquele ou dos dois traduz-se na diminuição do 

quantum debeatur do contribuinte3; e 

 
vii. Outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

 

Ainda assim, em que pesem os avanços, mesmo após a vigência da LRF, não raro 

políticos, administradores públicos e acadêmicos, ao depararem com casos práticos, 

encontram dificuldades em definir com clareza o que vêm a ser incentivos fiscais e sob 

quais pressupostos, princípios e ciências eles estão ancorados. 

 

                                                 
2 BRASIL, Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 286, de 30 de agosto de 2002; ministro Maurício 

Corrêa. 

 
3 Exemplificando: o IPI (BRASIL, Art. 153, IV da CF, 1988) tem como base de cálculo o preço de venda, 

alíquotas que variam de 0% a 330% e como fato gerador a “saída do produto industrializado do 

estabelecimento industrial ou equiparado a industrial”. Logo, o IPI será calculado a partir do acontecimento 

de uma saída (ex.: venda) de um produto por parte do industriário (fato gerador) e o montante a ser pago 
(quantum debeatur) dependerá do valor da operação (base de cálculo) e da alíquota do imposto.  
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 A legislação brasileira, especialmente após a edição da Lei Complementar 

nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), introduziu mecanismos 

de controle mais rigorosos sobre a concessão de medidas de desoneração 
tributária, visando, acima de tudo, resguardar o equilíbrio financeiro do 
Estado. 
  
Porém, o texto legal ressente-se de uma certa subjetividade, que tem 
permitido uma razoável margem de interpretação sobre o conceito de 
benefício tributário, levando a que persistam inúmeras dúvidas sobre se 
um determinado tratamento tributário efetivamente representa um 

benefício no sentido estrito do termo (PUREZA, 2007, p. 4). 

 
A lei, é fato, enumerou as modalidades (anistia, remissão, subsídio, crédito 

presumido, isenção, mudanças na alíquota na base de cálculo e outros tratamentos 

diferenciados) nas quais “incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 

renúncia de receita” seriam postos em prática, mas não definiu com objetividade, p. ex., 

qual seria a diferença entre “incentivos’”, “benefícios de natureza tributária” e “renúncias 

de receita”, muito menos deixou claro se os incentivos têm origem na despesa, na receita 

ou em ambos no orçamento público. Diga-se de passagem, essas indagações não são 

recentes. 

Sem exaurir o assunto, Harada (2006) afirma que incentivos fiscais são gênero do 

qual isenção, redução de base de cálculo ou da alíquota, a concessão de crédito presumido 

e a alíquota zero, por exemplo, são espécies. 

Na bibliografia econômica, a imprecisão teórica não difere tanto assim. Contador 

(1976), por exemplo, acredita que incentivos fiscais “assumem as formas de: i) crédito 

subsidiado; ii) redução ou isenção de impostos; e iii) depreciação acelerada”. Tulasidhar e 

Rao (1986), ao comentar as formas de incentivos fiscais na Índia na década de 1960, citam 

que algumas províncias tinham programas de incentivos fiscais que se baseavam em 

emprestar, a juro zero, os valores pagos em impostos pelas empresas. Smith (1996) chama 

de “subsídios” drawbacks4 ofertados pela coroa inglesa a seus empresários. 

A verdade é que tanto a legislação quanto a doutrina e a literatura econômica foram 

felizes em exemplificar as espécies nas quais o gênero “incentivos fiscais” se apresenta 

(anistia, remissão, subsídio etc.), mas isso não basta para lhe dar significação. Essa 

confusão e indefinição no conceito de incentivos fiscais tem levado a situações práticas 

bastante peculiares, em se considerando um ponto reclamado por causídicos e anotado 

                                                 
4 Segundo Calderelli (2004, p. 267), o drawback não envolve restituições monetárias ao pagador de impostos, 

mas sim a restituição de impostos cobrados sobre a matéria-prima quando importada, desde que 

transformada em outro produto e se destine posteriormente à exportação. 
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 como um grande motivador de expectativas negativas pelos economistas: a falta de 

segurança jurídica (HARADA, 2011; PINHEIRO, 2005). 

Na percepção de Assunção (2010, p. 22): 

 
As subvenções e os subsídios, a nosso ver, configuram incentivos 
financeiros, implementados no lado das despesas do Estado, e não da 
arrecadação tributária. As demais hipóteses antes mencionadas se 
enquadram como incentivos tributários. 
 
Na prática, os efeitos financeiros dos benefícios fiscais tributários são 
equiparáveis aos dos auxílios estatais diretos (subvenções ou subsídios), 
pois geram uma perda potencial de arrecadação. Essa perda, em nome de 
opções políticas assumidas, pode ser denominada despesa ou renúncia 
fiscal. 

 

Renúncias fiscais, desonerações tributárias, incentivos fiscais, benefícios fiscais, 

subsídios e subvenções são dispositivos comumente utilizados pelos formuladores de 

políticas públicas e vastamente debatidos e divulgados na imprensa. A má compreensão 

dos conceitos, usos e consequências de cada um desses dispositivos é de tal gravidade que 

é capaz de comprometer políticas fiscais, tributárias, financeiras e creditícias inteiras de 

um governo. 

Por esses motivos, alguns conceitos jurídicos serão adiante pontuados para, 

doravante, conforme a problemática e a sua relação com a economia for sendo desvelada, 

ser retomados. 

 

 

1.2 Aspectos Jurídicos 
 

Não é nossa intenção nos delongarmos em pormenores jurídicos, mas, apesar de 

Direito e Economia serem ciências distintas, a justaposição entre ambas é um fenômeno 

que vem merecendo a atenção de acadêmicos do mundo todo. Para Sztajin (2005, p. 80): 

 
A relação entre Direito e Economia é tão antiga quanto a última, embora 
seja vista como alguma coisa marginal, de pouca importância, e é imensa 
a contribuição que o diálogo entre Direito e Economia (Ciências Sociais 
aplicadas) pode oferecer ao propor soluções para questões atuais, ao 

contrário do que afirmam os detratores dessa corrente de estudos. 
 
Cabe observar, ainda, que esse diálogo é antigo. No século XVIII, Adam 
Smith e Jeremy Bentham, o primeiro ao estudar os efeitos econômicos 
decorrentes da formulação das normas jurídicas, o outro ao associar 
legislação e utilitarismo, demonstravam a importância de análise 
interdisciplinar ou multidisciplinar de fatos sociais. 
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Salama (2008, p. 5) chama a atenção para o turbulento relacionamento das duas 

matérias que, a todo instante, complementam-se e chocam-se: “Enquanto o Direito é 

exclusivamente verbal, a Economia é também matemática; enquanto o Direito é (...) 

hermenêutico, a Economia é (...) empírica; (...) enquanto a crítica econômica se dá pelo 

custo, a crítica jurídica se dá pela legalidade”. O tópico ganhou notoriedade ainda maior 

a partir da década de 1960, como consequência da profusão das ideias da Nova Escola 

Institucional (NEI)5. 

 
No fluxo desse diálogo, assumem voz ativa as abordagens sobre direito e 
desenvolvimento (Law and Development), evidenciando a interseção entre 

teorias econômicas, arranjos jurídicos e práticas institucionais. 

 
Na visão neoliberal clássica, o desenvolvimento é uma concepção 
evolucionista, ocorrendo gradual e espontaneamente, quando garantida a 
livre iniciativa e a mínima intervenção estatal. Tais premissas foram 
duramente atingidas pelo impacto das crises e pelas baixas taxas de 
crescimento constatadas nas últimas décadas pelos países que seguiram a 
cartilha do chamado Consenso de Washington. O papel do Estado na 
promoção do desenvolvimento voltou a entrar em cena, passando de 
coadjuvante a ator principal, especialmente após a última peça trágica 
assistida mundialmente – a crise de 2008. 
 
Em meio a roteiros keynesianos, entoa-se o rompimento dos pilares que 
sustentavam a concepção neoliberal de Estado minimalista, e exsurgem 
novas perspectivas para pensar os rumos do desenvolvimento no cenário 
do capitalismo contemporâneo, no qual o Estado passa a ter o papel 

estratégico de indutor do desenvolvimento econômico (ASSUNÇÃO, 

2010, p. 6-7). 
 

Mais uma vez: trazendo o assunto para o nosso objeto de estudo, a falta de 

discernimento e conhecimento – principalmente por parte dos legisladores – de 

determinados conceitos descamba na publicação de normas eivadas de vícios e isto, no 

caso de regulamentos que abordam incentivos fiscais, tende a contaminar todo o ciclo 

produtivo, sendo, no fim, fonte de ineficiência econômica. A confusão conceitual sobre a 

definição de incentivos fiscais, abordada no tópico anterior, ilustra isso, razão pela qual o 

conceito e a importância dos orçamentos públicos, e a classificação da receita e da despesa, 

dos tributos e dos benefícios fiscais serão abordados logo a seguir6. 

 

                                                 
5 Para um maior aprofundamento teórico, recomendam-se como leituras Coase (1960), Posner (1987), 

Calabresi (1983) e Manne (1965). 
6 A compreensão desses conceitos também será útil no estudo a ser feito no capítulo 3, acerca de como 

operavam e quais resultados incentivos fiscais trouxeram nos locais em que foram aplicados. 
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 1.2.1 Orçamentos e a Classificação da Receita e da Despesa Pública 

 
Orçamentos públicos são o principal instrumento legal em que um governo aplica 

políticas econômicas e sociais, interferindo na economia pela alocação e distribuição de 

recursos. Nas palavras de Fortes (2005, p. 76-77): 

 

Os primeiros movimentos de alteração na filosofia conceitual no 
orçamento iniciaram-se a partir do final do século XIX, quando o Estado 
começava a se preocupar com a economia, incrementando no orçamento 
programas direcionadores do desenvolvimento econômico. 
 
O orçamento é, portanto, um processo de planejamento contínuo, 
dinâmico e flexível de que o Estado se utiliza para demonstrar seus planos 
e programas de trabalho, para determinado período. 

 

Dado isso, no Brasil, o art. 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatuiu 

as normas do Direito Financeiro vigentes para a União, Estados e municípios, classifica as 

receitas nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital. 

 
§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, 
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as 
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado [transferências voluntárias ou convênios], quando 
destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. 
 
§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos 
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, 

de bens e direitos [alienação de bens]; os recursos recebidos de outras 
pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas 
classificáveis em Despesas de Capital [transferências voluntárias ou 
convênios] e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. 

 

As despesas, expostas no art. 12, são divididas em: 

 
a) Despesas correntes, que por sua vez se subdividem em: 

 

 Despesas de custeio: material de consumo, folha de pagamento, serviços 
de terceiros; e 

 Transferências correntes: subvenções sociais (as que se destinem a 
instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem 
finalidade lucrativa), subvenções econômicas (as que se destinem a 

empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou 
pastoril), folha de pagamento de inativos e pensionistas, juros da dívida 
pública, salário família e abono familiar, contribuições da previdência; e 
 

b) Despesas de capital, subdivididas em: 
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  Investimentos: obras públicas, serviços em regime de programa especial, 

compra de equipamentos e instalações, de material permanente e 

constituição ou aumento de capital de empresas industriais ou agrícolas; 

 Inversões financeiras: aquisição de imóveis prontos, constituição ou 
aumento de capital de empresas comerciais ou financeiras, constituição de 
fundos e concessão de empréstimos; e  

 Transferências de capital: amortização da dívida pública, auxílios para 
obras públicas, para equipamentos e instalações ou auxílios para inversões 
financeiras. 

 

Aqui, cabem algumas considerações: o conceito econômico de investimento – ou 

taxa de acumulação de capital – está ligado a todos os bens que representam aumento da 

capacidade produtiva de um país, isto é, da capacidade de gerar rendas futuras, e, na 

definição costumeira, compõe-se de dois componentes básicos: bens de capital e variação 

de estoques. Sublinhe-se também que a compra de ações no mercado de capitais, por 

representarem apenas uma transferência financeira, que a compra de máquinas de segunda 

mão, porquanto estas meramente compensam o desinvestimento de outrem, e que a 

aquisição de bens de consumo duráveis, como geladeiras, TVs e automóveis, por 

convenção internacional, não entram no cálculo da contabilidade nacional como 

investimento (VASCONCELOS, 2011, p. 214-215). 

Já o conceito jurídico, externado no art. 12 da Lei nº 4.320/1964, abarca tantos 

investimentos que, tais quais como no conceito econômico, aumentam a capacidade 

produtiva do país (i.e. obras públicas ou a compra de equipamentos), como aqueles 

desconsiderados pela Economia, como amortização da dívida pública ou inversões 

financeiras. 

 

1.2.2 Classificação dos Tributos 

 
A origem dos recursos que serão aplicados nos planos e programas de governo 

advém, principalmente, das receitas derivadas dos tributos. O conceito mais difundido de 

tributo no Brasil infere que “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda 

ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em 

lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada” (BRASIL, CTN, 

art. 3º). 

Diversas divisões e nomenclaturas são expostas pelos mais doutos pesquisadores 

do Direito. Dentro do contexto em que se encontra o objeto deste trabalho, as que nos 

interessam são as que seguem. 
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1.2.2.1 Quanto ao Aspecto de Incidência 

 
Segundo Calmon (2007, p. 69), levando em conta o aspecto da incidência, os 

impostos “diretos” são aqueles suportados pelo contribuinte em definitivo, não 

repercutindo a carga econômica deste para um terceiro. São exemplos de impostos diretos 

o Imposto de Renda – IR, o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana – IPTU e o 

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. 

Contrapondo-se, existe o “imposto indireto”, o qual grava situação instantânea ou 

mutável. É também chamado de imposto que repercute, porque a carga econômica não é 

suportada pelo contribuinte, e sim por terceira pessoa. Como exemplos de impostos 

indiretos citamos o Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI, o Impostos sobre 

Serviços – ISS e o Impostos Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 

 
 

 

1.2.2.2 Quanto à Forma de Quantificação 

 

Pela lição de Nascimento (2013, p. 20), os tributos que a lei estabelece os valores a 

serem pagos em cada caso concreto, conforme a quantidade dos bens ou serviços, são 

“fixos”. 

Por outra, os tributos “proporcionais” ou ad valorem são aqueles em que o montante 

é constituído pela multiplicação de uma alíquota percentual em uma hipótese tributária 

concretizada. 

Há também os tributos “progressivos”, cujas alíquotas aumentam na medida das 

respectivas bases de cálculo. Nessa situação, pode acontecer a chamada “progressividade 

fiscal”, como, por exemplo, acontece no imposto de renda, que, por lei, deveria respeitar 

este princípio. 

Por fim, nos tributos “regressivos”, as alíquotas decrescem de acordo com o 

acréscimo das bases de cálculo. 

 

1.2.2.3 Quanto à Função dos Tributos 

 
Em conformidade com a sua função, os tributos cobrados exclusivamente para 

custear as despesas públicas são considerados como do tipo “fiscal”; de caráter diverso, 

aqueles que expressam a intenção de o governo em intervir no mercado são rotulados como 
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 “extrafiscais” (CATÃO, 2004, p. 4). Aqueles cobrados para atender a situações 

particulares de certo grupo social são denominados “parafiscais”. 

 
Para a manutenção do Estado, se faz necessária a arrecadação de recursos 
financeiros, aí surgindo a figura dos tributos. Nesse desiderato, quando se 
fala em tais figuras, que servem à transferência de recursos da esfera 

privada à pública, tem-se a noção do que seja a fiscalidade (ELALI, 
2007, p. 2). 
 
Costuma-se denominar de extrafiscal aquele tributo que não almeja, 
prioritariamente, prover o Estado dos meios financeiros adequados a seu 
custeio, mas antes visa a ordenar a propriedade de acordo com a sua 
função social ou a intervir em dados conjunturais (injetando ou 
absorvendo a moeda em circulação) ou estruturais da economia. Para isso, 
o ordenamento jurídico, a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido ao 
legislador tributário a faculdade de estimular ou desestimular 

comportamentos, por meio de uma tributação progressiva ou regressiva, 

ou da concessão de benefícios e incentivos fiscais (BALEEIRO, 2010, 
p. 233-234). 

 
São exemplos de tributos: i) fiscais: o IPTU e o IR; ii) extrafiscais: os impostos de 

exportação – IE e importação – II; e iii) parafiscais: as contribuições a entes privados que 

colaboram com o Setor Público, como as destinadas ao Serviço Social da Indústria – SESI. 

Martins e Carvalho (2014, p. 40) proclamam que “Não existe, porém, entidade 

tributária que se possa dizer pura, no sentido de realizar tão só a fiscalidade (...) ou a 

extrafiscalidade (...), sendo lícito verificar que, por vezes, um predomina sobre o outro”. 

Para Assunção (2010, p. 16), “A presença de uma dessas finalidades não exclui 

necessariamente a outra. Mesmo tributos de caráter arrecadatório, como o imposto sobre 

a renda, podem ser alterados com finalidades extrafiscais”. 

Cumpre ressaltar que, sob a perspectiva econômica, todo imposto impacta o bem-

estar de consumidores e firmas. Economistas mercantilistas e fisiocratas já falavam sobre 

isso nos sécs. XVI e XVIII. De modo aplicado, no Brasil, Ferreira e Araújo (1999), Paes e 

Bugarin (2006) e muitos outros evidenciam essa observação. 

 

1.3 Aspectos Econômicos 

 

A política econômica envolve o poder, a intensidade e a forma que um governo 

interfere, diretamente ou não, sobre produção e demanda agregadas, com o objetivo de 

permitir à economia operar a pleno emprego, baixas taxas de inflação e distribuição de 

renda. Pode acontecer de maneira pró-cíclica, caminhando na mesma direção do emprego, 

renda e produto durante um ciclo econômico, ou contra cíclica, movimentando-se em 
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 direção oposta. É separada pela literatura econômica em três vertentes: monetária, cambial 

e fiscal (MANKIW, 1998; VASCONCELOS, 2011). 

A política monetária controla o estoque e a criação de moeda, bem como a 

quantidade de crédito no mercado, valendo-se de ferramentas de manejo da base 

monetária, dentre as quais os depósitos compulsórios, operações com títulos públicos (open 

market), a fixação de uma taxa de juros de referência e a supervisão e regulação do sistema 

financeiro. Essa política atua com o compromisso de defender o valor de compra da 

moeda, cumprindo a sua função de garantir a estabilidade dos preços. 

O equilíbrio e a fluidez das relações de comércio exterior – importação e exportação 

de bens, serviços, insumos ou fatores de produção (política comercial) – são controlados 

pelo governo por intermédio de uma política cambial. Esse controle acontece, geralmente, 

pela criação de mecanismos que interferem nas flutuações naturais da taxa de câmbio. Os 

mais comuns são o regime de taxas fixas de câmbio (tendo como variante o regime de 

bandas cambiais) e o regime de taxas flexíveis de câmbio (que tem como variante o regime 

de “flutuação suja” ou dirty float). 

A política fiscal refere-se aos instrumentos que o governo dispõe para o controle e 

aplicação de suas despesas (política de gastos) e a arrecadação de impostos (política 

tributária). A política fiscal é, tradicionalmente, a qual, nas democracias modernas, o 

Poder Executivo mais tem arbítrio e poder de influenciar o seu andamento, tendo em 

mente o estímulo ao desenvolvimento econômico: 

 
Sob o ponto de vista do desenvolvimento, os impostos sobre a terra e a 

propriedade podem afetar o sistema de posse da terra, a isenção e 

discriminação de impostos podem influenciar a direção do investimento 

para determinados setores, os impostos podem limitar as indústrias com 

custos sociais (MEIER e BALDWIN, 1968, p. 496-497, grifo nosso). 
 

E é justamente como uma ferramenta da política fiscal que os incentivos fiscais são 

concebidos, legislados, instituídos e acompanhados. 
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 1.3.1 Impostos 

 

Impostos7, para Sandroni (1999, p. 291), são “Taxas obrigatórias pagas ao Estado, 

que devem reverter à coletividade sob forma de benefícios de interesse geral”. 

Segundo Riani (2002, p. 160-162), tributos afetam a renda e as escolhas de 

indivíduos perante um sistema de mercado, refletindo-se nas preferências dos agentes 

econômicos por produtos e serviços ou na sua opção por consumo presente ou futuro. Para 

o mesmo autor, impostos cobrados de forma seletiva, ou seja, aqueles que incidem apenas 

sobre alguns setores, produtos ou regiões, afetam os preços relativos da economia, ao 

avesso dos que não discriminam contribuintes (ou sujeitos passivos da obrigação 

tributária). 

Os tributos (ou impostos ou taxas) podem incidir sobre a quantidade ou sobre o 

valor de um produto vendido ou comprado (PINDYCK, 2004, p. 312) e ocorrem de forma 

direta, incidindo sobre patrimônio ou renda, ou indireta, no caso dos impostos sobre 

vendas, dentre eles o ICMS e o IPI. 

Um imposto sobre a quantidade ou específico é uma taxa cobrada por cada unidade 

vendida ou comprada do bem. Isso faz com que a curva da reta orçamentária fique mais 

íngreme (VARIAN, 2006, p. 28). 

Com efeito, um imposto sobre a quantidade em “t” unidades monetárias por 

unidade do bem “z” altera o preço do bem “z” de “Pz” para  

 

* * * 

Pd = Pz + t, no caso do demandante. 

* * * 

 

                                                 
7 Neste trabalho, “impostos”, “taxas” e “tributos” são considerados sinônimos pelo singelo motivo de que, 

sob o aspecto econômico, incidindo algum tipo de ônus fiscal, este diminuirá as funções utilidade ou lucro 

de consumidores ou empresas. 

 

Apenas para fins de informação, no Direito Tributário os tributos, de acordo com o art. 3º do CTN, dividem-

se em impostos (tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa ao contribuinte – art. 16), taxas (retribuição de serviço público prestado 

a contribuintes potenciais ou efetivos – Art. 77) e contribuição de melhoria (retribuição de particulares ao 

Estado de valorização imobiliária decorrente de obras públicas; essa divisão em três tipos de tributos é 

batizada de “teoria tripartite”, praticamente ignorada no país). Ainda no âmbito jurídico, a questão se 

aprofunda ainda mais porque a corrente doutrinária da “teoria quinquipartide ou pentapartide” insere os 

impostos compulsórios (art. 148, I da CF) e as contribuições especiais (arts. 149 e 149-A da CF) nesse 

conjunto. 
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 Ilustração 1 – Efeito de um imposto específico sobre a demanda8 de mercado 

  

Fonte: adaptado pelos autores com base em Vasconcelos (1998) e Varian (2003). 

 

Essa modalidade de tributo é do tipo indireto e a repartição de seu ônus dependerá 

da elasticidade do bem: se a demanda for muito inelástica em relação à oferta, a carga 

fiscal recairá principalmente sobre os compradores; se a demanda for muito elástica em 

relação à oferta, sobre os vendedores (PINDYCK, 2004). 

Já os impostos sobre valores (ad valorem) costumam ser expressos em termos 

percentuais. Logo, se o imposto for de x% sobre um bem cujo preço seja “y” unidades 

monetárias, o preço final do bem será o produto de “y” e 1 + x% (VARIAN, 2003, p. 28). 

Exemplificando, se o bem “z” tiver um preço “Pz”, mas estiver sujeito a um 

imposto sobre vendas com uma taxa “τ”9, o preço efetivo será de (1 + τ) Pz. O consumidor 

terá de pagar “Pz” ao fornecedor e “τPz” ao governo, de modo que o custo total será de 

 

* * * 

Pd = (1 + τ) Pz, no caso do demandante. 

* * * 

 

 

 

 

                                                 
8 Nossa opção pelo uso dos gráficos em relação à demanda se dá pelo fato de que, mais à frente, abordaremos 

neste trabalho, em grande monta, impostos que sobrecarregam, quase em sua totalidade, o consumidor final 

(o comprador). Raciocínio análogo é aplicado às curvas de oferta. 

 

9 Letra grega Tau. 
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 Ilustração 2 – Efeito de um imposto ad valorem sobre a demanda de mercado 

  

Fonte: Adaptado pelos autores com base em Vasconcelos (1998) e Varian (2003). 

 

Ato contínuo, além do fato de que essa qualidade de tributo onera tanta renda como 

consumo, o mesmo comentário feito sobre o tamanho e a divisão do ônus dos impostos 

sobre as quantidades em consumidores e produtores vale para os impostos ad valorem: a 

carga fiscal recai parcialmente nos dois. “Na realidade, não faz a menor diferença quem 

coloca o dinheiro na caixa [do governo], (...) pois isto dependerá do formato das curvas de 

demanda e da oferta e, em particular, das elasticidades da oferta e da demanda” 

(PINDYCK, 2004, p. 312). 

Vasconcelos (2011, p. 88) acrescenta que “impostos sobre vendas são impostos 

indiretos, pois incidem sobre o preço das mercadorias, enquanto os impostos diretos 

incidem diretamente sobre a renda das pessoas”. Por esse motivo, os impostos indiretos 

são perniciosos, porquanto regressivos: comparados em termos relativos com os mais 

ricos, eles capturam uma parcela maior da renda das classes menos favorecidas. 

 

1.4 Breve Síntese da Problemática Encontrada 
 

Viu-se que renúncias fiscais são usadas no desejo de incentivar determinadas 

regiões, produtos, setores econômicos e comportamentos sociais e que essas renúncias se 

inserem dentro do que boa parte da literatura entende como “incentivos fiscais”. 

Todavia, certa dificuldade conceitual e prática se estabelece no ambiente 

econômico e legislativo-jurídico ao se realizar que a legislação brasileira enumera no rol 

de renúncias fiscais tanto itens vinculados a renúncias tributárias propriamente ditas 

(isenção, anistia, crédito presumido) como incentivos originados de despesas fiscais 
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 (subsídios, gastos governamentais diretos ou outros benefícios que correspondam a 

tratamento diferenciado). 

O problema se agrava quando, ao depararmos com boa parte da doutrina jurídica, 

em vez de se exaurir o conceito de incentivos fiscais de maneira exaustiva, há uma 

preocupação maior dela em explanar (vagamente) os motivos que levam os 

administradores públicos a utilizar esses instrumentos de renúncia e em exemplificá-los. 

Igualmente, registre-se que, na literatura econômica, o problema, por vezes, não se 

distingue. 

Face às implicações econômicas que a falta de segurança jurídica tende a causar no 

mercado de bens, serviços e fatores de produção, decidimos, antes de deixar claro o 

conceito a ser adotado neste trabalho, apresentar considerações e classificações jurídicas e 

econômicas, de sorte que, adiante, a intersecção entre Economia e Direito se mostrasse 

acessível, coesa e coerente com o tema. Esse cuidado permitiu – e permitirá – abordar o 

assunto com mais segurança e clareza ao longo do trabalho. 

Sendo assim, contemplou-se que, no Direito Financeiro, orçamentos são o 

instrumento legal pelo qual um governo interfere na economia e aplica políticas 

econômicas e sociais. Em paralelo, a Economia suscita que as políticas econômicas se 

repartem em monetária, cambial e fiscal e, por seu turno, é por meio do orçamento público 

que a política fiscal se executa. 

Além disso, auferiu-se que tanto para a Economia como para o Direito Tributário 

os impostos podem ser cobrados pela quantidade (fixos) ou pelo valor (ad valorem) do bem 

ou serviço e incidem de forma direta – sobre a renda – ou indireta – sobre o consumo ou 

circulação – e que impostos indiretos tendem a ser regressivos, agravando disparidades 

sociais. 

De diferente, o Direito, categoricamente, separa os tributos de acordo com a sua 

função (fiscal, extrafiscal ou parafiscal) e fato gerador (teorias tripartide, pentapartide, 

etc.), o que não altera as consequências dos tributos na economia. Na realidade, para a 

Ciência Econômica, o ônus tributário depende das elasticidades de oferta e demanda; a 

função ou o fato gerador tendem a ser estéreis no resultado. 
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 Ademais, a Economia assinala que subsídios são “impostos ao contrário”10, usados 

na política fiscal como modo de incentivar certos comportamentos por parte dos agentes 

econômicos. 

Grosso modo, é possível (e provável) que, quando não compreendidos e 

racionalmente particularizados, principalmente por legisladores e administradores 

públicos, alguns conceitos contíguos entre Economia e Direito – dentre eles “renúncias 

fiscais”, “benefício fiscal”, “subsídio fiscal”, “orçamento fiscal” e “política fiscal”11 –, leis 

e normas podem ser emitidas sob um enevoado marco institucional, e isto pode resultar 

em ineficiência, ineficácia e desperdício de recursos12. 

Depois de todas essas considerações de ordem teórica, podemos inferir com 

segurança que “benefícios fiscais” são gênero do qual incentivos de ordem financeira, 

creditícia e tributária são espécies, tendo, cada qual, seus subelementos de performance na 

economia de bens, serviços e fatores de produção. E é aqui, como um desses subelementos, 

que os incentivos fiscais se inserem. 

 

1.5 Benefícios e Incentivos Fiscais 
 

Benefícios fiscais que renunciam receitas ou aumentam despesas do Estado são 

realizados para elevar a demanda agregada da economia se o objetivo for o maior 

crescimento econômico; se for a redução da inflação, o inverso acontece 

(VASCONCELLOS, 2011). Contudo, benefício fiscal e renúncia de receita, ainda que 

afeitos, possuem diferenças. 

Segundo Almeida (2000, p. 23), “Renúncia de receita são disposições especiais à 

regra tributária geral com objetivo específico de alcançar grupos relativamente restritos de 

contribuintes, setores econômicos ou regiões geográficas”. Porém, “nem todos os 

benefícios financeiros, tributários e creditícios concedidos pela União podem ser 

considerados renúncia de receita federal”. 

                                                 
10 A compreensão de como “devolver” para o contribuinte impostos “ao contrário” (diminui-se o valor a 

recolher do tributo? Ou paga-se em dinheiro, após o recolhimento “a maior” do tributado?) é um dos 

exemplos de como a falta de clareza teórica abre margem para o arbítrio de legisladores, não raras vezes, 

mal-instruídos e/ou mal-assessorados (carregados de boas intenções), ou, na pior das hipóteses, mal-

intencionados. 

 
11 No mesmo contexto, é razoável deduzir que a própria tradução para o português de livros-textos 

anglófonos da palavra “tax” (taxa, tarifa, imposto, tributo ou contribuição) tenha sido fonte de um sem-fim 

de mal-entendidos conceituais. 

 
12 O assunto será retomado, de modo aplicado e exemplificado, no capítulo 3. 
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 Seguindo os ensinamentos de Almeida (2000, p. 23) e Surrey (1973), os benefícios 

fiscais se dividem em: 

 
i. Financeiros: subdivididos em: 

 
a. Subvenção social: transferências correntes (cooperação financeira) 

destinadas a cobrir despesas correntes de instituições públicas ou privadas 
sem fins lucrativos; 

b. Subvenção econômica: transferências correntes (cooperação financeira) 
destinadas a: 

 Cobertura de déficits operacionais de empresas públicas. Socorro do 
Tesouro a estatais em dificuldade estrutural; 

 Subsídios: gasto direto do governo que se dá pelas diferenças entre os 
preços de mercado e os preços de revenda. Programas de limitação de área 
de plantio, pagamento de preços mínimos, pagamentos de diferenças no 
preço de moedas estrangeiras ou de juros bancários são exemplos. 

c. Auxílios: transferências sob forma de despesa de capital destinadas a 
investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito 
público ou privado, sem fins lucrativos, realizam independentemente de 
contraprestação direta de bens e serviços, derivada diretamente da Lei 
Orçamentária. 
 

ii. Creditícios: operações oficiais de crédito destinadas a financiar custeio, 
investimento e comercialização de produtos agroindustriais, a formação 
de estoques reguladores, as exportações e o aval de refinanciamento de 
dívida externa; 
 

iii. Tributários: benefícios ou gastos tributários ou (tax expenditure); no 

entendimento de Stanley S. Surrey, secretário-assistente do Tesouro dos 
Estados Unidos para Política Tributária de 1961 a 1969 são aqueles 
dispositivos que representam gastos governamentais feitos por meio de 
impostos para alcançar diversos objetivos econômicos e sociais. 
Subdividem-se em: 

 
a. Alívios tributários (tax relief): destinados a mitigar situações adversas ou 

de dificuldades especiais enfrentadas por determinados contribuintes. Os 
alívios tributários denotam uma atitude reativa por parte do ente 
tributante, visando compensar certo peso excessivo sobre os ombros do 
contribuinte; 

b. Incentivos fiscais: são um indutor de comportamento dos agentes 
econômicos, postos em prática pela renúncia de receita do Estado em 
troca de condutas que supostamente favoreçam a economia. Os incentivos 
fiscais denotam uma atitude proativa por parte do ente tributante, visando 
a induzir certos comportamentos, dentre eles o favorecimento de regiões, 

setores, atividades, pessoas ou grupos desfavorecidos (ALMEIDA, 

2000, p. 25-35). 
 

Em síntese, os benefícios financeiros, tributários e creditícios são considerados 

“benefícios fiscais”, mas isso não faz deles “renúncia de receita” ou “incentivo fiscal”, 

conquanto estes sejam partes integrantes daqueles. 



   
 

36 

 

 
 Além do mais, faz-se mister diferenciar incentivo fiscal de incentivo financeiro. O 

incentivo financeiro atua pelo lado da despesa pública, enquanto o incentivo fiscal sobre 

algum tipo de renúncia de receita. Essas renúncias de receita se sucedem com vistas a 

estimular alguma atividade econômica em troca de compensações de ordem social, como 

a geração de empregos ou a equalização de desequilíbrios region1ais (AMARO, 2006). Os 

incentivos creditícios, diferentemente, acontecem tanto do lado da despesa, como quando 

fundos públicos específicos recebem recursos do erário destinados a finalidades especiais, 

dentre as quais o desenvolvimento de regiões (FNO, FNE e FCO)13, como pela diminuição 

das taxas de juros de mercado induzidas pelo controlador (Estado) nos bancos públicos 

com vistas a favorecer o consumo, por exemplo. 

 

1.5.1 Definição de Incentivo Fiscal 
 
Ante a tudo o que foi discutido e demonstrado, conclui-se que toda renúncia 

tributária que tem como missão principal estimular agentes econômicos a poupar, investir, 

produzir, distribuir, vender ou consumir, de modo a alterar positivamente as condições 

iniciais na qual a economia se encontrava antes de tal medida, faz por merecer a alcunha 

de “incentivo fiscal”. Se um Estado, na condução de sua política fiscal, abre mão de parte 

ou do total de um ou mais impostos, e transparece que isso se dá com o intuito de aguçar 

o instinto empreendedor ou consumidor de empresas, rentistas e famílias, considere-se 

incentivo fiscal. 

Complementarmente, é de bom tom assinalar que incentivos fiscais são benefícios 

tributários inseridos nas renúncias de receitas (ou renúncias fiscais) de um orçamento 

público como mecanismos da extrafiscalidade tributária e nunca são de natureza creditícia 

(i.e.: empréstimos com juros subsidiados ou rebates de capital) ou financeira (i.e.: subsídios 

e subvenções sociais), mas sempre tributária. 

 

1.5.2 Desincentivos Fiscais 
 

É importante anotar que, na direção contrária, todo aumento de imposto que 

provoca a piora na situação de consumidores ou produtores e tem como função beneficiar, 

proteger ou ajudar outrem pode ser considerado um “desincentivo fiscal”. 

                                                 
13 Respectivamente, Fundos Constitucionais do Norte (FNO), Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO): 

BRASIL, Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989. 
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 O desincentivo fiscal, ao contrário dos incentivos, é sempre negativo para firmas e 

consumidores e, sucessivamente, gera desequilíbrios de Pareto em uma economia de 

mercado.  

A alta carga tributária brasileira sobre os produtos importados, controles 

discricionários e todo tipo de dificuldade para o concorrente estrangeiro, sob a justificativa 

de proteger a indústria nacional e até mesmo de estimulá-la, ao forçar o empresariado local 

a agregar valor sobre as matérias-primas produzidas no país (KUME, PIANI e SOUZA, 

1990), são exemplos de como desincentivos fiscais operam. 

Frise-se que os consumidores, sobretudo, tendem a absorver a carga negativa deste 

tipo de mecanismo tarifário. 

 

1.6 Classificação Sugerida dos Benefícios Tributários 

 

Após a introdução do assunto, passando pelas convergências e diferenças na 

abordagem do tema na Economia e no Direito, em especial, a reflexão de que definições 

obtusas podem prejudicar a edição de normas jurídicas e a aplicação de políticas 

econômicas, da exposição do que a literatura entende (e de como ela diferencia) benefícios 

e incentivos fiscais e, finalmente, da nossa interpretação do conceito, uma última 

dificuldade deve ser enfrentada. 

Anteriormente (ver seções 1.1, 1.4 e 1.5) foi denotado o juízo de parte da academia 

de que renúncias de receita tributária não almejam somente a comportamentos econômicos 

(ou economicistas) que induzem fatores de produção (trabalho, capital, terra etc.) a agir 

desta ou daquela maneira em relação a, p. ex., investimentos, exportações ou consumo. 

Segundo consta, além de incentivar a economia, renúncias tributárias miram 

comportamentos sociais (i.e.: ICMS ecológico, dedução na declaração do IR sobre o lucro 

a empresas que patrocinarem o cinema brasileiro, etc.) e, também, alívios tributários a alguns 

contribuintes (i.e.: perdão de IR a cidadãos atingidos por desastres naturais). 

Aqui, cabe um aparte: a demarcação do escopo permite adentrar com mais 

propriedade a investigação, comparação e aplicação do tema e isto, por si só, sugere que a 

divisão dos incentivos relacionadas a renúncias tributárias, de acordo com as suas 

respectivas finalidades e conjecturas, não só é válida, mas, também, imprescindível. Se um 

administrador público se propõe a renunciar a uma receita tributária, ele deve ter ciência 

plena de como, quando, para que e quem essa política afetará. 
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 Tratar de forma igual um incentivo fiscal que tem como parâmetro uma renúncia 

de impostos com o fito de, hipoteticamente falando, incitar “investimentos na região X" – 

o que implica em uma série de respostas dos mercados de fatores e de bens e serviços –, 

com outros como, por exemplo, “uma lei que deduza até dois por cento da base de cálculo 

do lucro real da empresa que doe recursos a OSCIPs14 que atuem na promoção da 

assistência social, cultura e defesa do patrimônio público”15, ou “a imunidade (isenção 

constitucional) tributária dada a templos [igrejas] de qualquer culto”16, que não tendem a 

causar o mesmo impacto (ao menos não diretamente) micro e/ou macroeconômico, não 

se situa no mesmo contexto e flerta muito mais com a valorização de “públicos-alvos” ou 

de “princípios jurídicos, filosóficos, estéticos e éticos” do que com o estímulo à produção, 

distribuição, acumulação e consumo de bens enviesa a análise e desvirtua a compreensão 

dos seus resultados. 

A conclusão que se pode tirar de toda a revisão de literatura demonstrada até o 

momento é de que a expressão “incentivos fiscais” é tomada do ponto de vista do ente 

tributador e, uma vez, que independentemente dos fins a ser atingidos, será a expensas do 

erário que certas políticas públicas serão possibilitadas, tudo passa a ser, nesta ótica, uma 

coisa só. Todavia, os efeitos econômicos, como se percebe, tendem a ser bastante distintos. 

Por essas razões, uma proposta de classificação dos benefícios tributários que 

importam em renúncia de receita fiscal segue, com as devidas considerações: 

 

 Incentivo fiscal17: de ordem estrutural, é uma política pública proativa e 
exógena18, que pode perdurar ou se exaurir após um tempo demarcado 
(stop and go), destinada a estimular atitudes de índole economicista nos 

fatores de produção (investir, produzir e distribuir) que resultem em 
melhorias no mercado de bens e serviços (vender, poupar, investir ou 
consumir);  

                                                 
14 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 
15 BRASIL, Lei n° 9.429, de 26 de dezembro de 1995. 
16 BRASIL, CF, art. 150, VI, b e § 4º. 
17 Alternativamente, nas bases deste trabalho, pode-se nominá-lo “incentivo econômico-fiscal”. Optamos 

pelo que consta no corpo do texto (incentivo fiscal) por um simples motivo: grosso modo, é a forma 

usualmente utilizada por políticos, gestores econômicos, pela imprensa e por leigos em geral quando se trata 

de renúncias tributárias com finalidades especificamente econômicas. 

 
18 Para se determinar se um benefício tributário é considerado endógeno ou exógeno a um sistema tributário, 

adotamos o critério da especificidade: i) se a regra tributária ignora as consequências imediatas da sua 

instauração e não se importa com critérios objetivos como tempo, situação econômica, porte, região ou setor 

de atuação do pagador do imposto, deve ser tida como endógena, pois a norma é uniforme, impessoal e 

atinge a tudo e a todos sujeitos àquele sistema de tributação, estando ela, naturalmente, assentada dentro do 
sistema; ii) se a regra tributária tem público-alvo distinto da normal geral e visa a atingir resultados econômicos 

específicos, é considerada exógena. 
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  Incentivo social: de ordem neutralizadora, é uma política estatal proativa, 

endógena e instituída, no geral, por tempo não definido, que se propõe, 

por intermédio de vantagens tributárias dadas a empresas e indivíduos, a 
compensar desigualdades ou injustiças vivenciadas por grupos, coletivos 
ou pessoas em decorrência de fatores históricos, culturais, religiosos, 
raciais, sexuais ou por causa de sua classe socioeconômica, 
proporcionando a eles melhores condições de vida material, cultural ou 
psicossocial; 

 Alívio tributário (tax relief): de ordem conjuntural, é uma política 

governamental reativa e exógena, podendo ser permanente ou provisória, 
que se dirige a contrabalançar a situação de contribuintes que, caso não se 
desvencilhem artificialmente da carga tributária ordinária, não 
conseguirão, em tese, fazer frente às suas necessidades mais prementes. 

 

Incentivos fiscais são parte da política econômica e tributária que favorecem uma 

melhor organização, disposição e ordenamento dos fatores de produção e resultarão, em 

caso de sucesso, no progresso da atividade econômica19. 

Incentivos sociais, a priori, não têm como mote cardeal favorecer aumentos de 

produtividade ou do produto interno, ainda que isso seja uma externalidade positiva que 

possa vir a acontecer. Esses incentivos são, geralmente, concedidos por períodos de tempo 

indeterminados e visam, por princípio, a neutralizar desigualdades20. 

Ao revés, os alívios tributários atenuam (sem resolver a causa fundamental) uma 

concorrência de acontecimentos num dado momento ou situação, no sentido fundamental 

de não desequilibrar as finanças do influenciado pelo benefício. Incidem, sobretudo, sobre 

tributos diretos21. 

                                                 
19 Exemplo de incentivo fiscal: segundo Alves e Wilbert (2014), no período de 2008 a 2013 o governo federal 

reduziu em dois momentos o imposto cobrado sobre produtos industrializados – IPI – com o objetivo de 

aumentar a demanda e estimular a economia. Percebe-se que a justificativa do incentivo é uma questão 

estrutural da economia: a insuficiência de demanda. É irrelevante, aqui, se a benesse favorece este ou aquele 

grupo social. 

 
20 Exemplo de incentivo social: são isentos do IPI os automóveis de passageiros de fabricação nacional, 

equipados com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas, 

inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de 

combustão, quando adquiridos por pessoas portadoras de deficiência física” (BRASIL, art. 1º da Lei nº 

8.989, de 24 de fevereiro de 1995). Nota-se que o intuito é beneficiar deficientes físicos com a possibilidade 

de se locomoverem com mais comodidade, dando-lhes maior autonomia e até mesmo dignidade. Convém 

dizer duas coisas: 1 – que, acaso o beneficiado não usufrua do privilégio, sua situação financeira não se 

modifica; 2 – a lei não menciona em momento algum, sequer de forma velada, que esse benefício é parte de 

uma política econômica cíclica ou contracíclica. 

 
21 Exemplo de alívio tributário: são isentos do recolhimento do Imposto de Renda os rendimentos de pessoas 

com doenças graves, cegueira ou paralisia irreversível incapacitante que sejam relativos a aposentadoria, 

pensão ou reforma, incluindo a complementação recebida de entidade privada e a pensão alimentícia 

(BRASIL, Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988). Neste caso, é evidente que a finalidade da lei 
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 Em conclusão, diferentemente do incentivo fiscal, que, dentre outros intentos, 

impulsiona ou preserva empregos e renda, ou do incentivo social, que outorga verdadeira 

regalia tributária, tal qual, por exemplo, no caso dos deficientes físicos em algumas 

situações, o alívio tributário é parte de um conjunto de medidas atenuadoras de ordem 

financeira que, se porventura não existirem, potencializarão mazelas conjunturais na 

sociedade. 

Todos os três benefícios tributários – incentivo fiscal, incentivo social e alívio 

tributário – são medidas inseridas num conjunto de atos da política fiscal de um país, cada 

qual com um objetivo, configuração, público alvo e magnitude. Essas medidas da política 

tributária representam verdadeiras renúncias das receitas orçadas nos orçamentos públicos 

e têm como custo de oportunidade justamente a não conversibilidade dessas receitas em 

serviços, obras e subvenções custeadas pelo Estado. O poder político constituído entende 

que, nos casos especificados, o favorecimento de alguns contribuintes é mais razoável, 

justo ou necessário do que a cobrança indiscriminada dos impostos. 

Tudo o que foi dito até aqui pode ser integrado, de forma bastante sintética, na 

ilustração a seguir: 

 

                                                 
é neutralizar a conjuntura financeira de uma pessoa que necessita de maiores cuidados médicos, e gastos, de 

toda sorte. 
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 Ilustração 3 – Política Econômica e Orçamento Público

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Repise-se que, em comum, todos esses incentivos têm o fato de ser expressões da 

extrafiscalidade tributária, vastamente proclamada na literatura jurídica. No entanto, o que 

os diferencia, sob a lógica econômica, é que apenas os incentivos “fiscais’ (nos termos 

deste trabalho denominados) possuem a pretensão explícita de provocar, em amplo 

espectro, alterações nas expectativas de empresas e famílias a ponto de, diretamente, 

influenciarem o crescimento da economia. 

A partir de agora, toda vez que nos referirmos a incentivos fiscais ao longo do texto 

passa-se a considerar a definição exposta neste tópico. 

Cumpre ressaltar também que, doravante, incentivos fiscais serão considerados 

gênero do conjunto dos benefícios fiscais. Este gênero, por sua vez, será subdividido em 

espécies, a seguir explicadas. 
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 1.7 Divisão Proposta dos Incentivos Fiscais quanto a suas Espécies 

 

A separação dos incentivos fiscais em espécies, a nosso ver, tende a ser útil como 

forma de estabelecer critérios mais objetivos de avaliação dos inúmeros incentivos fiscais 

outorgados por governos, porquanto permite determinar como, por quanto tempo e com 

que intenções este gênero de benefício tributário é ofertado, bem como possibilita detectar 

padrões nos resultados que cada uma das suas espécies aufere. 

Os incentivos fiscais, no que tange ao “mercado” (I), podem ser concedidos para 

proporcionar aumentos sobre quantidades ou níveis (1) da oferta ou (2) da demanda. 

No que diz respeito aos “fatores de produção” (II), eles podem visar a incentivar (1) 

o trabalho, ao desonerar salários, (2) o capital, ao reduzir ou extinguir tributos sobre 

investimentos, sobre a poupança, ou ainda, ao fazer o mesmo sobre as taxas incidentes 

sobre os lucros, ou (3) a inovação tecnológica. 

Quanto aos “critérios para o seu usufruto” (III), podem ser divididos em: (1) 

programáticos, quando partem de um ou mais projetos pertencentes a um corpo lógico e 

parametrizado de objetivos direcionados ao atingimento de finalidades econômicas que 

requeiram, para a sua fruição, o ajustamento particularizado de condições 

predeterminadas em normativos específicos do ente concedente; (2) gerais, quando 

disponibilizados a todos os contribuintes alvos – regiões, bens ou serviços, pessoas, 

atividades, etc. –, sem necessitarem eles de qualquer contrapartida, formal ou material, 

prévia, concomitante ou posterior ao usufruto do incentivo; e (3) individuais ou fortuitos, 

quando concedidos de modo furtivo pelo ente tributante, com desígnios que preservem ou 

não a comunhão entre os interesses públicos e particulares de forma a se obter o máximo 

de satisfação econômica para ambas as partes. 

Em relação ao “prazo” (IV), os incentivos podem ser (1) determinados, se 

concedidos por prazo certo, ou (2) indeterminados22, quando o ente beneficiário reduz a 

carga tributária sem especificar a expiração de tal benefício à pessoa beneficiada. 

Sobre o “local” (V), incentivos fiscais podem se dar de modo (1) concentrado, 

quando beneficiam (1.1) regiões específicas (critério geográfico), ou quando favorecem 

(1.2) distritos industriais, clusters, zonas especiais, arranjos produtivos locais (APLs) ou 

localidades que agrupem milieux innovateurs (critério de aglomerados produtivos), ou 

quando patrocinam (1.3) setores econômicos considerados especiais (critério setorial), 

                                                 
22 É do entendimento de alguns de que se os incentivos superarem três anos deixam de ser incentivos. 
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 como o agrícola, o automobilístico e o têxtil, dentre tantos; ou, por outra quadra, podem 

se dar de forma (2) difusa, se o ente concedente concede o benefício indiscriminadamente 

dentro da sua jurisdição.  

Quanto à característica de sua “forma de quantificação” (VI), podem ser (1) fixos, 

(2) proporcionais ou (3) progressivos. 

Relativamente aos “tipos de incidência” (VII), os incentivos são abatidos de 

impostos (1) diretos ou (2) indiretos. 

 Retomaremos as espécies de incentivos aqui propostas no transcorrer do trabalho, 

contextualizadas com a teoria e os resultados levantados. 

 

1.8 Incentivos Fiscais e a “Ciência do Muddling Through” 

 

Logo no início do capítulo mencionou-se que, para alguns, incentivos fiscais são 

peças adequadas no estimulo ao crescimento e desenvolvimento econômico e social, pois 

catalisam investimentos produtivos e introduzem conhecimentos e experiências a regiões 

geográficas, setores e atividades econômicas que, nas suas configurações endógenas, não 

seriam contemplados. 

Entretanto, a falta de consenso sobre os conceitos atinentes aos benefícios fiscais, 

nutridos por definições e discussões teóricas que envolvem a Ciência Econômica e os 

ramos tributário e financeiro do Direito nos impeliram a um trabalho dialético de 

investigação, exploração e comparação de definições sobre os objetos principais e 

acessórios da política fiscal. 

Por conseguinte, respeitados os objetivos do trabalho, a dedução do conceito do 

que vem a ser incentivo fiscal, a sua finalidade e as suas formas de sistematização foram 

delineados. 

Pressupondo que esses incentivos fiscais são, efetivamente, uma ferramenta ímpar 

de aceleração do desenvolvimento, cabe questionar se uma política de incentivos fiscais 

está assentada numa estrutura teórica sólida, ou se suas bases repousam sobre o que 

Lindblom (1959) chama de “ciência do muddling through”23. 

                                                 
23 De difícil tradução, a expressão da língua inglesa “muddling through”, segundo o Dicionário Merriam-Webster 

(2015), pode ser interpretada como o ato de “atingir um grau de sucesso sem muito esforço ou planejamento” 

(tradução nossa). 
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 Para o autor, ao contrário do que muitas vezes se tende a achar, os administradores 

públicos não tomam todas as decisões ou concebem planos de governo após uma prévia e 

sólida análise teórica e empírica, mas, sim, com base no alvitre instintivo do agente 

tomador, que, não custa lembrar, concilia uma gama enorme de interesses (conchavos 

políticos, lobbies empresariais, pressões sindicais, etc.) com a validade e a efetividade da 

ação em si. 

Na prática, de um lado temos o “método racional compreensivo” (raiz ou root), cuja 

“elucidação dos fatos é feita de forma distinta e em geral como um pré-requisito para a 

análise empírica de propostas alternativas de decisão” e, de outro, temos o “método das 

sucessivas comparações limitadas” (remanescência24 ou branch), cujo teste de uma “boa” 

política consiste tipicamente em que “vários analistas concordem eles mesmos sobre a 

política (mesmo que eles não concordem que essa decisão é o meio mais apropriado para 

o objetivo acordado)” (LINDBLOM, 1959, p. 81, tradução nossa). Amiúde, no primeiro 

método há a objetividade fria, impessoal e habitualmente lenta na análise de dados, 

números e teorias sustentadas por tecnocratas; no segundo, ocorre a subjetividade ágil, 

oportuna e colorida do feeling de um político ou burocrata. 

Em termos mais claros, segundo Lindblom (1959) o que realmente acontece é uma 

subotimização das escolhas. Para ele, a valoração de grandes políticas – o que funciona ou 

não, quanto, quando e onde tal medida deve ou não ser tomada – é muito difícil, senão 

impossível, vislumbrando a quantidade ilimitada de efeitos que elas causam e a adstrita 

capacidade de se coletar e analisar informações, inclusive estatísticas. 

O mesmo autor (1959, p. 82, tradução nossa) cita ser a dificuldade tamanha que 

“Mesmo quando um administrador resolve seguir seus próprios valores como critérios de 

decisões, ele usualmente não saberá como escaloná-los quando eles conflitam uns com 

outros, o que em geral acontece”.  

Não é absurdo imaginar que tudo isso possa vir a alcançar o caso dos incentivos 

fiscais. Por esse motivo, buscaremos responder se programas de incentivos fiscais são 

suportados por alguma(s) das escolas ou correntes econômicas. 

As críticas e apontamentos feitos pelos diversos autores da economia política e o 

estudo de como incentivos fiscais foram inseridos em processos de desenvolvimento de 

diferentes locais, inclusive em Mato Grosso, possibilitar-nos-ão afirmar se realmente os 

                                                 
24 Para o Dicionário Houaiss (2015): “condição ou atributo do que remanesce, do que resta, do que subsiste”. 
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 diversos tipos de renúncia fiscal concedidas para instigar os fatores econômicos a 

modificarem positiva, quantitativa e qualitativamente suas estruturas produtivas estão 

alicerçados em teoria econômica sólida, ou são só uma assombrosa demonstração de como 

a “ciência do muddling through” é capaz de se perpetuar no tempo a ponto de se consolidar 

como uma alternativa tácita e vastamente utilizada de política econômica. 
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2 A TEORIA ECONÔMICA E O PROBLEMA DOS INCENTIVOS FISCAIS 

 

Vimos no capítulo 1 que, não obstante o extenso uso de incentivos fiscais25 por 

governos do mundo todo, o entendimento científico do que vem a ser essa ferramenta da 

política fiscal é impreciso e destoante e isso tem como consequência a produção de normas 

e programas que correm o risco de não efetivarem seus intentos de induzir o 

desenvolvimento das regiões, setores econômicos ou pessoas a eles destinados. 

Essa desarmonia teórica e as consequências disso acabam dando margem para a 

“ciência do muddling trough”, isto é, à interferência subjetiva de agentes dotados de poder 

que, a fim de satisfazerem os mais diversos interesses (políticos, econômicos, pessoais), 

legítimos ou não, catalisam políticas sem respaldo técnico, subotimizando a aplicação de 

recursos públicos escassos. 

Neste capítulo procuraremos responder se programas, ações ou políticas de 

incentivos fiscais têm respaldo na teoria econômica. Destarte, investigaremos se e o que 

autores, correntes e escolas econômicas disseram, direta e indiretamente, a propósito. 

O conhecimento do que a teoria econômica racionaliza a respeito é salutar, porque 

respalda, em particular, as motivações econômicas para a adjudicação de tais privilégios 

tributários. 

Partiremos dos mercantilistas e fisiocratas e, adiante, analisaremos em detalhes o 

pensamento dos economistas clássicos que se relaciona com o assunto. Logo depois, o que 

se pode aproveitar das lições de Keynes, que ponderou com bastante autoridade sobre os 

efeitos da política fiscal, será debatido. Por último, o que escolas e correntes diversas, como 

a nova economia institucional, os cepalinos, Schumpeter e os economistas da escola 

endógena discutiram sobre o objeto será contextualizado e criticado. 

Ao final, uma sinopse de tudo o que foi discutido responderá se existem 

fundamentos econômicos confiáveis que respaldam a concessão de incentivos fiscais ou se 

tais outorgas de direitos tributários não passam de políticas voluntariosas e os seus efeitos, 

por conseguinte, não só não são conhecidos, como são ignorados por políticos e 

tecnocratas. 

 

                                                 
25 Sublinhe-se mais uma vez que, quando nos referirmos a “incentivos fiscais” neste trabalho, consideraremos 

o conceito exposto no tópico 1.6 
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 2.1 Mercantilismo 

 

Para Heilbroner (1996, p. 41), no mercantilismo, o comércio exterior e o acúmulo 

de metais preciosos eram os meios ideais de desenvolver uma nação, pois, para seus 

defensores, estava mais do que evidente que o poder nacional era o objetivo natural do 

esforço econômico e que o ingrediente mais importante do poder nacional era o ouro. 

“Essa ênfase nas exportações e uma relutância com relação às importações foram 

chamadas de ‘o medo dos bens’. Os interesses do mercador tinham prioridade sobre os do 

consumidor doméstico” (BRUE, 2005, p. 15). Assim, um Estado central forte, que inibisse 

as importações e, ao reverso, estimulasse as exportações, era uma consequência natural 

diante de tais fins. 

As práticas mercantilistas, caracterizadas pela imposição de dificuldades para 

importar bens e mercadorias e o favorecimento às exportações, o intervencionismo 

demasiado na economia e o protecionismo aos capitalistas nacionais preconizavam que 

incentivos fiscais, materializados em reembolsos, diminuição ou isenções de impostos 

eram um meio preciso de respaldar e impulsionar o comércio exterior de um país.  

Hunt e Lautzenheiser (2013, p. 51) argumentam que no mercantilismo, ao lado de 

intrincados regulamentos que criavam óbices ao livre comércio, na Inglaterra, por 

exemplo, o governo chegava a devolver tributos em se tratando de produtos destinados à 

exportação: 

 

Além de estabelecer monopólios, todos os países da Europa Ocidental 
(exceto a Holanda) aplicavam extensos regulamentos às atividades de 
exportação e importação. Esses regulamentos talvez fossem mais amplos 
na Inglaterra, onde os exportadores que achavam difícil concorrer com os 
estrangeiros recebiam devoluções de impostos. 

 

Concomitante a isso, desincentivos fiscais à exportação de matérias-primas 

sobretaxavam produtos in natura que ainda não tinham passado por algum processo de 

manufatura: 

 

Uma grande lista de matérias-primas pagava imposto de exportação, para 
que não saíssem da Inglaterra. Assim, o preço que os mercadores-
industriais ingleses tinham de pagar por essas matérias-primas seria 
minimizado. Às vezes, quando esses artigos tinham uma oferta reduzida 
para os industriais ingleses, o Estado proibia completamente sua 
exportação. A indústria têxtil inglesa recebeu esse tipo de proteção. No 
começo do século XVIII, ela representava aproximadamente a metade das 



   
 

48 

 

 
 exportações da Inglaterra. Os ingleses proibiram a exportação de quase 

todas as matérias-primas e produtos semiacabados, ovelhas, lã, fios e 

estambre, que eram usados pela indústria têxtil (HUNT e 
LAUTZENHEISER, 2013, p. 52). 

 

Outro ponto a ser ressaltado é que no sistema mercantilista o foco era dirigido ao 

volume de transações e aos preços obtidos nestas, não ao processo produtivo em si. Custos 

de mão de obra, capital e terra variavam de lugar para lugar e, não raro, a compra de 

produtos em países estrangeiros ou a importação de colônias das metrópoles dominantes 

para a posterior exportação a terceiros era prática comum. Esse tipo de atividade, a 

despeito do influxo que ela causava na balança comercial, internamente pouco impacto 

tinha sobre os fatores de produção terra, capital e trabalho. 

A ênfase do mercantilismo em priorizar o comércio a todo custo engendrou um 

sistema complexo de tributação – vulnerável a interesses escusos, que protegia capitalistas 

não necessariamente produtivos e que não favorecia o progresso tecnológico e social. 

Segundo consta: 

 

A tributação era desordenada, ineficiente, opressiva e injusta. A 
agricultura ainda usava a tecnologia feudal, feita em pequena escala, 
ineficiente, e continuava sendo uma fonte de poder feudal que inibia o 
avanço do capitalismo. O governo era responsável por um emaranhado 
extraordinariamente complexo de tarifas, restrições, subsídios e 

privilégios nas áreas da indústria e do comércio (HUNT e 
LAUTZENHEISER, 2013, p. 71). 
 

Dessa forma, medidas como a isenção de taxas para a importação de matérias-

primas que não podiam ser produzidas no país, a proteção às cultivadas internamente e 

aos bens manufaturados e a oposição a pedágios, impostos e outras restrições internas 

sobre o transporte de bens, advogadas pela corrente mercantilista, não tinham como 

finalidade o estímulo a novos arranjos produtivos, elevação de produtividade ou a 

diminuição de desigualdades regionais ou sociais, mas, sim, privilegiar grandes 

mercadores, monopolistas, nobres e funcionários públicos. 

 

Alguns historiadores do pensamento econômico sugerem que o 
mercantilismo pode ser mais bem entendido como um exemplo extremo 
de comportamento de procura por rendimento. Nesse caso, rendimento 

econômico definido como os lucros além daqueles que seriam necessários 

para manter os capitalistas mercadores envolvidos em suas atividades 
atuais, ou seja, aquilo que seria suficiente para compensá-los por seus 
custos de oportunidade. As atividades de procura por rendimento são 
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 simplesmente tentativas de partes privadas de aumentar seus lucros 

garantindo leis e regulamentações favoráveis do governo (BRUE, 2005, 
p. 15-17). 

 

A abolição e/ou simplificação de pedágios e tarifas internas, segundo Brue (2005, 

p. 27), abriu caminho para grandes avanços no comércio, na indústria e na agricultura da 

França após a Revolução Francesa. 

 

2.2 Fisiocracia 
 

Os pensadores fisiocratas – Quesnay e Turgot, na França, sobretudo – entendiam 

que a economia deveria fluir de forma natural, orgânica e com pouca interferência exterior 

(governos, regulamentos e tributos). “Com base nesse modelo, os fisiocratas advogavam a 

reforma política: (...) e a remoção de todas as tarifas, impostos, subsídios, restrições e 

regulamentações existentes que prejudicassem a indústria e o comércio” (HUNT e 

LAUTZENHEISER, 2013, p. 71). 

Os fisiocratas enxergavam que o excesso de regulamentos, controles e tarifas, 

qualidades do mercantilismo, continham em sua gênese um Estado inchado e moroso e 

isto tinha como efeito a diminuição dos ganhos marginais de produtividade advindos de 

inovações tecnológicas, divisão do trabalho e da capacidade “natural” de empreender 

inerente a uma boa parcela dos indivíduos. 

Ao contrário dos mercantilistas, que sobrepunham o comércio e o acúmulo de 

metais para o desenvolvimento de um país, para os pensadores da escola fisiocrata a 

riqueza nascia do trabalho produtivo e a simplicidade tributária era uma forma de 

estimular a prosperidade, favorecendo, naturalmente, a mobilidade e justiça social de toda 

uma nação. 

Impostos indiretos, regras confusas e um cipoal jurídico desconectado da realidade 

social e econômica descambariam, segundo os adeptos do “governo da natureza” – 

precursores do liberalismo econômico, que avistavam no laissez faire, laissez aller, laissez 

passer a organicidade intrínseca que deveria ser a lei de toda relação econômica – em perdas 

de excedentes econômicos e em imunidades tributárias a quem menos precisaria delas. 

Ao comentar a situação da França no séc. XVIII, Brue (2005, p. 32-34) considera 

que um sistema tributário e institucional complexo e extenso tende a criar benefícios para 

uns poucos à custa do sacrifício da maioria. Por conseguinte, regalos legais e tributários 
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 nos tempos mercantilistas só eram concedidos àqueles que tinham o condão de persuadir 

e influenciar os governantes, como no caso da nobreza e do clero. Segundo o mesmo autor: 

 
A indústria francesa foi retardada em seu desenvolvimento pelas 
autoridades locais que impunham pedágios, impostos e tarifas internas, 
impedindo, portanto, a movimentação de bens. A agricultura francesa foi 
onerada pelas condições impostas pela nobreza dona das terras. Os 
camponeses eram submetidos a impostos sobre a terra e os lucros da 
lavoura, enquanto a nobreza e o clero tinham isenção desses impostos. Os 
impostos variavam de ano a ano, dependendo da vontade do coletor de 
impostos e da riqueza do camponês. (...) Os incentivos para que o 
indivíduo acumulasse riqueza e expandisse investimentos eram, então, 

seriamente prejudicados (BRUE, 2005, p. 32-34). 

 
Ainda assim, é correto afirmar que “A nobreza e o clero eram isentos da 

multiplicidade de impostos que oneravam os proprietários de terra mais comuns” (BRUE, 

2005, p. 36, grifo nosso) e que para os fisiocratas “uma taxa direta sobre o proprietário da 

terra era preferível a taxas indiretas”. 

Para os fisiocratas, como só a agricultura produzia excedente, que o proprietário da 

terra recebia na forma de rendimento, somente ele deveria ser taxado. Ademais, eles 

sublinham que taxas indiretas causam ineficiência econômica ao se tornarem um inibidor 

das relações econômicas entre proprietários de terras, capitalistas e trabalhadores, 

inclinando-se a repercutirem em maior peso nestes últimos. 

Faz-se mister dizer que o desenvolvimento econômico, na visão dos fisiocratas, 

acontece em um ambiente que favorece os reinvestimentos por parte dos grandes 

proprietários de terra, ficando a questão dos incentivos fiscais relegada a uma simplificação 

do sistema tributário e à baixa incidência de impostos indiretos. Para eles, qualquer tipo 

de benefício tributário se converteria em um sistema de privilégios e pouco ou nenhum 

efeito benéfico traria para a economia, a não ser a concentração de renda. 

 
 

2.3 A Escola Clássica 
 

Contextualizando o período histórico vivido por boa parte dos economistas dito 

“clássicos”, não existe indicativo de que programas de incentivos fiscais-tributários tenham 

sido uma das principais causas do desenvolvimento econômico dos países que lideraram a 

Revolução Industrial desde o seu nascedouro. 

Se os mercantilistas davam maior enfoque a desincentivos fiscais e a outros tipos de 

controles que tornavam o saldo da balança comercial positivo e os fisiocratas 
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 consideravam que os tributos deveriam ser cobrados preferencialmente sobre a renda e não 

sobre o consumo ou a produção, pois isto reduziria as margens de lucros e o acúmulo de 

capital, estagnando o processo de crescimento econômico, os economistas clássicos 

aprofundaram a análise de como – e por que – os impostos afetavam essas e outras questões 

microeconômicas. 

Todavia, ainda que haja pontos de convergência, o pensamento clássico sobre a 

questão dos incentivos fiscais não foi uniforme, muito menos direto. Em razão disso, 

perscrutaremos os escritos de Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus e John Stuart 

Mill em tópicos separados para, ao final, emitirmos uma sugestão de interpretação do que 

a escola clássica pensava a respeito. 

 

2.3.1 Adam Smith 
 

Pode-se inferir que Adam Smith não é refratário por inteiro à hipótese de que 

incentivos fiscais possam vir a ser um dos fatores que auxiliam o desenvolvimento 

econômico. No seu entendimento, incentivos fiscais poderiam até ser úteis, como quando 

evitam a fuga de capitais produtivos para outros negócios ou aumentam a produtividade 

de certos setores. Arienti (1987, p. 53, grifo nosso) interpreta que: 

 

Smith dá uma sugestão de que o acréscimo da renda proveniente de 

aprimoramentos na propriedade deva ficar isento por um prazo fixo. 
Neste ponto, podemos assinalar que Smith admite que os impostos sejam 
guiados por outras regras do que a estabelecida nos seus princípios, pois 
aceita a variação do tributo para fins de estímulo à produção. 

 

Não obstante, Smith era bastante reticente com a questão. Para ele, isso passava 

longe de ser o principal num processo de acumulação de capital e de divisão do trabalho 

que levaria ao crescimento econômico. Taxas de retorno atrativas, carga tributária 

razoável e segurança jurídica, conclui-se da obra smithiana, eram questões mais 

preponderantes do que incentivos fiscais. 

Exemplificando essa desconfiança, ao comparar a renda dos mineradores de 

estanho com os de prata no séc. XVII, Smith (1996, p. 204) notou que a maior carga 

tributária cobrada nas minas que continham metais mais nobres arrefecia o interesse dos 

interessados em empreendê-las, ao contrário do que acontecia com as de estanho, que, 
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 com um imposto quatro vezes menor, propiciavam uma renda mais alta ao capitalista e 

uma melhor arrecadação de impostos ao Estado. 

No seu ponto de vista, estímulos governamentais que desejam incentivar o 

desenvolvimento de um setor ou região econômica são inúteis no caso de 

empreendimentos fadados a uma taxa de lucro pequena ou negativa: 

 

A lei peruana oferece toda sorte de estímulos à descoberta e à 

exploração de novas minas. Toda pessoa que descobrir uma nova mina 
está autorizada a demarcar 246 pés de comprimento, na direção que supõe 
ser a do veio, e a metade disso em largura. 
(...) 
O mesmo incentivo é dado no Peru à descoberta e à exploração de minas 

de ouro, sendo que, no tocante ao ouro, o imposto régio é apenas a 

vigésima parte do metal-padrão. Antigamente era 1/5, e depois 1/10, 

como o da prata; constatou-se, porém, que a exploração não suportaria 

sequer esse último imposto. Entretanto, (...) é raro deparar com alguém 

que tenha feito fortuna com uma mina de prata, e muito mais raro ainda 

é encontrar alguém que o tenha conseguido com uma mina de ouro 

(SMITH, 1996, p. 204, grifo nosso). 
 

De outra feita, Smith atenua sua suspeição ao não descartar por completo estímulos 

governamentais. Ao comentar sobre os incentivos fiscais dados às exportações britânicas 

na forma de isenções ou abatimentos de impostos e taxas (drawback), o autor é claro: 

 
Tais estímulos não tendem a desviar para determinada aplicação uma 

porção maior do capital de um país, do que a quantidade que teria sido 
canalizada espontaneamente para esse emprego, mas apenas tendem a 
impedir a taxa de desviar qualquer parte dessa porção para outros 

empregos (SMITH, 1996, vol. II, p. 7). 
 

Entretanto, ele modula a sua ressalva, ao advertir que: 

 
Esses estímulos não tendem a alterar o equilíbrio que naturalmente se 
estabelece entre todos os diversos empregos da sociedade, mas a impedir 
que esse equilíbrio seja alterado pela taxa. Não tendem a destruir, mas a 
preservar o que na maioria dos casos é vantajoso preservar, isto é, a 

divisão e distribuição naturais do trabalho na sociedade (Id., p. 7). 
 

O efeito habitual de tais subsídios é estimular empresários precipitados a 
aventurar-se em um negócio de que não entendem, e o que perdem pela 
própria negligência e ignorância compensa demasiadamente tudo o que 

podem ganhar pela extrema liberalidade do Governo (Ibid., p. 27). 
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 Isso posto, a ideia é a de que, se acaso existir algo que atrapalha a ação econômica 

“orgânica” de capitalistas, rentistas e trabalhadores, um contrapeso exógeno a isso poderia 

ser inserido no modelo para anular seus efeitos negativos. Impostos e outras externalidades 

negativas, no caso, que impedem o desenvolvimento, podem ser invalidados via incentivos 

fiscais e o processo de desenvolvimento, assim, não tende a ser prejudicado. 

Contudo, o ceticismo de Smith com a questão continua, ao suspeitar que o controle 

operacional no fluxo de concessão de tais benefícios (esquematizados em um plano 

abstrato e estratégico) resvala na dificuldade de acompanhamento da burocracia estatal: 

“muitas vezes se tem abusado dessa forma de alguns drawbacks (...) e esses abusos deram 

origem a muitas fraudes, prejudicando de igual maneira tanto a receita [pública] quanto o 

comerciante leal” (Ibid., p. 11). 

A sapiência de Smith (Ibid., p. 22) de que renúncias fiscais, na maioria das vezes, 

tão só consertam um problema que tem como causador, prevalentemente, o próprio Estado 

– resultando em um jogo de soma zero –, é reforçada pela sua visão de que, em se tratando 

de comércio exterior, os incentivos à exportação estão sujeitos, em primeiro lugar, à 

objeção geral de dirigir forçadamente parte da atividade do país para um canal menos 

vantajoso do que aquele para o qual ela se encaminharia espontaneamente; em segundo, 

à objeção específica de forçarem determinada parte da atividade do país não somente para 

um canal menos vantajoso, mas efetivamente desvantajoso, já que o comércio que não 

pode ser efetuado por meio de um incentivo do governo corre o risco de representar uma 

perda. 

Por exemplo, o autor denota que uma carga tributária não uniforme ou muito 

elevada atravanca o crescimento econômico, porquanto acarreta a perda de bem-estar de 

consumidores, de pequenos comerciantes e do próprio governo que a regulamenta, 

favorecendo, em detrimento de toda a sociedade, somente a grandes empresários, que têm 

maior probabilidade de auferir ganhos de escala e de repassar os impostos pagos aos 

consumidores finais: 

 

O imposto sobre as lojas foi pensado para ser igual para todas elas. Aliás, 

dificilmente poderia ser de outra forma (...). Se o imposto tivesse sido 

grande, teria oprimido os pequenos comerciantes e forçado a 

concentração de quase todo o comércio varejista nas mãos dos 

comerciantes de porte. Eliminando-se a concorrência dos comerciantes 
menores, os de maior porte gozariam de um monopólio do comércio e, 
como todos os outros monopolistas, logo se mancomunariam para 

aumentar seu lucro além do necessário para pagar o imposto. O 
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 pagamento final, em vez de recair sobre o lojista, teria recaído sobre o 

consumidor, com uma sobrecarga considerável para o lucro do lojista 

(SMITH, 1996, p. 307). 
 

Simplicidade tributária é algo tão relevante para Smith que ele chega a afirmar (Id., 

p. 349) que isto é “uma das causas primordiais da prosperidade da Grã-Bretanha” daqueles 

tempos. 

Em outro exemplo, agora em relação ao mercado interno, ele reporta que as regiões 

da França que mais desenvolvem seus vinhedos e se desenvolvem economicamente são 

justamente aquelas em que a tributação é descomplicada e acessível a firmas e 

consumidores (Ibid., p. 350). O desenvolvimento ocorre, no seu entender, em virtude de 

uma série de externalidades positivas (conhecimento do produto, clima, localização, leis 

estáveis) e não por causa de renúncias tributárias. Para Smith, o que mais deve ser levado 

em consideração é o sistema tributário como um todo, não propriamente os atenuantes 

deste. 

Logo, as variáveis fundamentais para o crescimento econômico não residem 

necessariamente em incentivos fiscais, mas em fatores múltiplos, como localização, 

produtividade dos fatores de produção e regras razoáveis e estáveis, em particular as 

normas tributárias (Op. cit., p. 7). 

Regras tributárias simples e constantes, por sinal, são tema de uma das mais 

famosas passagens da obra magna de Adam Smith. Sua teoria tributária, de fácil 

compreensão, mas de sofisticada aplicação, influenciou todo o pensamento posterior sobre 

o papel do Estado na economia e a maneira idealizada de conciliar crescimento econômico 

com justiça social. 

Ao referir-se à sua concepção de que todo rendimento dos indivíduos provém, 

basicamente, da renda, dos lucros e dos salários, Smith (1996, p. 282-284) ressalta que, por 

consequência, todos os impostos recaem ou sobre uma dessas fontes de receita ou 

indistintamente sobre as três (por intermédio dos impostos indiretos) e que, para serem 

eficientes e justos, os impostos deveriam obedecer basicamente a quatro princípios: 

equidade, certeza, conveniência de pagamento e economia de recolhimento. 

O “princípio da equidade” afirma que cada indivíduo deve contribuir em proporção 

a suas respectivas capacidades, “isto é, em proporção ao rendimento de que cada um 

desfruta, sob a proteção do Estado” (Op. cit., p. 282). 
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 O “princípio da certeza” expressa que “O imposto que cada indivíduo é obrigado a 

pagar deve ser fixo e não arbitrário. A data do recolhimento, a forma de recolhimento, a 

soma a pagar, devem ser claras e evidentes para o contribuinte e para qualquer outra 

pessoa" (Id., p. 283). Neste princípio, Smith fortifica a função social de um corpo jurídico-

normativo impessoal e bem estruturado. 

A segurança jurídica como instrumento da justiça social e da eficiência fiscal é 

corroborada por Adam Smith na exposição do “princípio da conveniência do pagamento”, 

que declara que “Todo o imposto deve ser recolhido no momento e da maneira que, com 

maior probabilidade, forem mais convenientes para o contribuinte". Para não deixar 

dúvidas, num dado momento, o próprio autor sobrepuja o princípio da conveniência do 

pagamento ao da equidade – muito mais simpático aos ouvidos da plebe – quando infere 

que: 

 

A certeza sobre aquilo que cada indivíduo deve pagar é, em matéria de 
tributação, de tal relevância que, segundo entendo e com base na 

experiência de todas as nações, um grau muito elevado de falta de 

equidade de impostos nem de longe representa um mal tão grande 

quanto um grau muito pequeno de incerteza ou indefinição (Ibid., p. 

283, grifo nosso). 
 

O quarto princípio, o da “economia no recolhimento”, aborda a preocupação de 

Smith tanto com os aspectos administrativos como com os psicológicos do sistema 

tributário. Quando diz que “Todo imposto deve ser planejado de tal modo que retire e 

conserve fora do bolso das pessoas o mínimo possível, além da soma que ele carreia 

[carrega] para os cofres do Estado” (Ibid., p. 283), a inquietação de Smith materializa-se 

na sua percepção de que, se o Estado possui uma máquina pública volumosa para recolher 

seus impostos, critérios de apuração dos tributos confusos ou cria constrangimentos 

desnecessários na fiscalização de suas rendas, inibe o investimento privado e atrapalha o 

processo de acumulação de capital, geração de emprego e aumento de produtividade na 

economia. 

Segundo Arienti (Op. cit., p. 55), a raiz do problema no que concerne ao sistema 

tributário na análise de Smith é “dar liberdade ao capital no seu processo de acumulação. 

Sendo assim, a tributação não pode reduzir o lucro dos capitalistas, pois desestimula a 

produção e geração de riqueza da nação e do Estado”. 
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 O proprietário de capital é propriamente um cidadão do mundo, não 

estando necessariamente ligado a algum país determinado. Ele 

facilmente deixaria o país no qual estivesse exposto a uma sindicância 

vexatória, visando a onerá-lo com um imposto incômodo e transferiria 

seu capital a algum outro país em que pudesse continuar seu negócio ou 
desfrutar de sua fortuna mais à vontade. Ao retirar seu capital, ele poria 
fim a todo o trabalho que esse capital havia mantido no país que deixou. 

O capital cultiva a terra; o capital emprega a mão de obra. Sob esse 

aspecto, um imposto que tendesse a desviar capital de determinado país 

tenderia a fazer secar toda fonte de receita, quer para o soberano, quer 

para a sociedade. Com a retirada desse capital, inevitavelmente 
diminuiria, em grau maior ou menor, não somente o lucro do capital, mas 

também a renda da terra e os salários do trabalho (SMITH, 1996, p. 303, 
grifo nosso). 
 

Verifica-se que Smith se atenta muito mais para os desincentivos de toda ordem, 

inclusive os tributários, que tendem a corroer o lucro e o contínuo desenvolvimento dos 

fatores de produção. Incentivos fiscais, segundo ele, podem (ou não) estimular certas 

atividades específicas, mas têm a autoridade muito mais de atenuar males criados, na sua 

maioria, pelo próprio benfeitor de tais benesses fiscais, o Estado, do que contribuir para o 

desenvolvimento. 

 

2.3.2 David Ricardo 
 

 David Ricardo vai pelo mesmo caminho de Adam Smith ao inferir que não seriam 

os incentivos fiscais uma das molas propulsoras do crescimento econômico. Este, assim 

como aquele, deduz que é um ambiente de negócios saudável e estável o que importa. 

Renúncias fiscais e outros auxílios estatais, para Ricardo, não passam de paliativos que 

remediam os efeitos, não as causas que frustram agentes econômicos que visam a 

maximizar a satisfação. Além disso, esses mesmos incentivos dados hoje tendem a se 

tornar aumentos de carga tributária no futuro, anulando (ou enfraquecendo), assim, seus 

efeitos sobre os agentes econômicos. 

 Outrossim, do sistema ricardiano depreende-se que impostos que desencorajam 

investimentos e consumo são, independentemente da forma de cobrança, nocivos à 

acumulação de capital porque, segundo Ricardo (1996, p. 110), “À medida que o capital 

de um país diminui, sua produção necessariamente diminuirá também”, pois “Tudo aquilo 

que aumenta o valor de troca de qualquer espécie de mercadoria para a qual exista uma 

demanda generalizada tende a desincentivar o cultivo e a produção” (RICARDO, 1988, 

p. 134). 
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 Para Ricardo, o grande mal se localiza na tributação da comercialização de 

produtos. Ao onerar a venda ou a circulação de um bem ou serviço, o governo nada mais 

faz do que deturpar o sistema produtivo ao desestimular futuros investimentos, aumentar 

o preço de bens que, a depender, serão incorporados aos preços dos fatores de produção, 

reduzir o consumo (de acordo com a essencialidade do bem) e, o que é pior, diminuir a 

competitividade de seus produtos. 

Ato contínuo, são, por exemplo, em situações de constrangimento à circulação (ou 

produção) de mercadorias que surgem os incentivos fiscais. Ricardo evoca o caso das 

mercadorias exportadas para ilustrar seu raciocínio: “É tão evidente que uma mercadoria, 

quando tributada, não poderá continuar sendo lucrativamente exportada, que 

frequentemente se concede um desconto à sua exportação” (Id., p. 175). 

As consequências de uma carga tributária que enfraquece o apetite voluntário por 

consumo, investimentos produtivos e a busca de lucros em uma economia de mercado são 

tão sérias no sistema ricardiano que “prêmios”, como renúncias de tributos específicas ao 

se vender mercadorias, ou “penas”, como a imposição de direitos alfandegários ao 

comprar algo, trazem como resultado o desvio de recursos para atividades menos 

vantajosas e a ineficiente alocação dos fatores: 

 

O único efeito que ocasionam os direitos elevados pagos às importações 

tanto de manufaturados como de trigo, ou o prêmio às exportações 

desses produtos, consiste no desvio de uma parcela do capital para um 

emprego que ele naturalmente não buscaria. O resultado é uma má 
distribuição dos recursos gerais da sociedade: é um engano que induz o 
fabricante a iniciar ou continuar uma atividade comparativamente menos 

lucrativa. Constitui a pior espécie de tributação, pois não entrega ao país 

estrangeiro tudo o que tira à nação, aparecendo o prejuízo na 

distribuição menos vantajosa do capital nacional (Ibid., p. 228, grifo 
nosso). 
 

 Porém, o autor sugere que, se o Estado deseja arrecadar impostos de forma legítima 

e impactar o mínimo possível a alocação de recursos por parte dos capitalistas, que 

deixariam de investir, empregar pessoal e de pagar impostos, e dos trabalhadores, que se 

absteriam de consumir, deve fazê-lo pela cobrança de tributos dos excedentes auferidos a 

título de renda, valendo esta observação para a renda da terra e os lucros. 
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 2.3.2.1 A Equivalência Ricardiana e os Incentivos Fiscais 

 

A equivalência ricardiana supõe que uma diminuição nos impostos no tempo 

presente incorrerá necessariamente em um déficit orçamentário futuro e este, por sua vez, 

será combatido com aumentos dos tributos, a fim de balancear o orçamento não causando, 

de forma direta, efeitos na demanda agregada e, indiretamente, na oferta. 

Nesse sentido, Barro (1974, p. 1.116, tradução nossa) conclui que “Políticas fiscais 

que envolvem mudanças nas quantidades relativas de impostos (...) não teriam nenhum 

efeito sobre a demanda agregada (...) e na formação de capital”. 

Isso posto, incentivos fiscais que tencionem estimular a demanda agregada são 

sopesados pela racionalidade do Homo economicus, que vislumbrará um pagamento futuro 

daquelas taxas outrora abrandados e, por isso, igualmente não mudará seu padrão de 

comportamento. 

 

2.3.2.2 Analogia entre a Teoria Renda da Terra e os Incentivos Fiscais 

 

 A teoria da renda da terra de Ricardo afirma que “os produtos produzidos em terras 

mais férteis são produzidos a um custo menor, mas vendidos ao mesmo preço dos demais, 

proporcionado uma renda fundiária igual à diferença de produção” (NABARRO e 

SUZUKI, 2010, p. 5). Ricardo explica sua teoria da seguinte maneira: 

 

Se todas as terras tivessem as mesmas características, se fossem ilimitadas 
na quantidade e uniformes na qualidade, seu uso nada custaria, a não ser 

que possuíssem particulares vantagens de localização. Portanto, somente 

porque a terra não é ilimitada em quantidade nem uniforme na 

qualidade, e porque, com o crescimento da população, terras de 

qualidade inferior ou desvantajosamente situadas são postas em 

cultivo, a renda é paga por seu uso. Quando, com o desenvolvimento da 
sociedade, as terras de fertilidade secundária são utilizadas para cultivo, 
surge imediatamente renda sobre as de primeira qualidade, sendo que, a 
magnitude de tal renda dependerá da diferença de qualidade daquelas 

duas faixas de terra (RICARDO, 1988, p. 35, grifo nosso). 
 

 Posteriormente, Marx (1996) subdividiu a renda da terra em “renda diferencial do 

tipo 1”, que contém diferenças positivas na produtividade do solo ou possui vantagens de 

localização (proximidade a mercados, matéria-prima, condições naturais, etc.), e “renda 

diferencial do tipo 2”, que recebe aplicação de capital adicional e, por isso, tem 
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 produtividade superior. Conclui-se que Ricardo chama de “renda” o custo que deixa de 

ser desembolsado pelo empresário. 

 Se buscarmos a similitude entre os pressupostos da teoria da renda da terra e os 

argumentos comumente utilizados para a concessão de incentivos fiscais, pode-se traçar 

um paralelo no qual centros mais desenvolvidos, que já possuam mão de obra mais 

qualificada, estoque de capital consolidado e melhor localização têm, hipoteticamente, 

maior propensão a ter resultados mais satisfatórios em relação ao ganho de lucros e no 

volume de produção do que regiões distantes de grandes mercados consumidores, com 

mão de obra menos escolarizada e desvantagens de infraestrutura. 

  

Ilustração 4 – Relação entre Renda da Terra e Incentivos Fiscais 

 

Fonte: produção dos autores 

 

 A relação é intuitiva: quanto menos propensão ao lucro o investidor tem, menor 

será a sua probabilidade de fazer inversões em capital, contratar pessoal e recolher 

impostos. É plausível pressupor que, quanto mais bem localizada, maior quantidade de 

tecnologia acumulada for utilizada ou mais trabalhadores capacitados a firma tiver, maior 

tende a ser produtividade e menores tendem a ser os custos de produção. 
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 2.3.3 O Pensamento de Ricardo sobre os Incentivos Fiscais  

 

 Já comentamos que Ricardo considerava a questão dos incentivos fiscais como 

secundária. Para ele, o que contava era um sistema tributário sadio e os aspectos que 

interferem nas taxas de lucro, como a produtividade (progresso técnico, mão de obra, 

tecnologia) e os custos de produção (salários, renda da terra). Quando se trata de impostos, 

Ricardo assevera que eles tendem a alterar os preços naturais, desestimulando novos 

investimentos.  

Somado a isso, o pensamento de Ricardo sobre a relevância dos incentivos avalia 

que renúncias fiscais podem acabar tendo seus efeitos positivos anulados pelo fato de 

consumidores e empresários entenderem que isso tende a ser temporário, não 

compensando, assim, alterações de comportamento momentâneas, como o aumento do 

consumo. 

Ainda assim, é factível aceitar que a teoria ricardiana da renda, mesmo que o autor 

relegue o problema dos incentivos a um papel coadjuvante, dá-lhe guarida teórica. Pode-

se deduzir que, para Ricardo, como os tributos eram arcados, em última análise, 

especialmente pela renda ou pelo capital, tudo o que fosse feito para reduzir essa carga 

sobre o capitalista seria considerado adequado, pois os impostos prejudicavam a margem 

de lucro e a acumulação de capital (MEIER e BALDWIN, 1968, p. 68-69). 

 

2.3.3 Thomas Malthus 
 

 A análise de Smith e Ricardo considerava incentivos fiscais como consequências de 

uma carga tributária excessiva ou irracional, e isto, consoante o demonstrado previamente, 

diminuía a propensão dos capitalistas em investir. Para esses autores, o foco maior 

encontrava-se no lado da oferta da economia. De resto, o mercado, naturalmente, 

encontraria um equilíbrio por meio do sistema de preços. Impostos, para eles, tendem a 

atrapalhar esse sistema e, consequentemente, obstruem o desenvolvimento econômico se 

não vierem acompanhados da criação de externalidades positivas pelo Estado26. 

 Se a economia política até então se preocupava com a oferta contínua e crescente 

de bens – o que ocorreria num ambiente de divisão do trabalho, investimentos, 

                                                 
26 Nesse sentido, Smith (1996, v. 2, p. 171-274) se refere, por exemplo, aos cuidados governamentais em 

áreas economicamente “improdutivas”, mas de essencial importância utilitária para a nação, como a defesa, 

a justiça, obras e instituições públicas e educação. 
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 aperfeiçoamentos técnicos e governo estável –, Malthus foi o primeiro a chamar a atenção 

para o fato de que a demanda é um componente a ser mais bem analisado. 

O problema de uma demanda insuficiente para Malthus (1996, p. 226) era 

respeitável, visto que, sem a vazão da oferta para o consumo, nenhuma medida adicional 

que estimulasse o aumento da oferta tenderia a ter resultados satisfatórios e isso era válido 

quando da concessão de incentivos fiscais: “Outras classes muitas vezes se beneficiam com 

a extinção dos impostos; mas nada pode compensar as classes trabalhadoras da falta de 

demanda de trabalho” (Id., p. 232). 

Para Malthus, mesmo as grandes questões levantadas por Smith, Ricardo e Say, 

como a liberdade de comércio, a facilidade de circulação das mercadorias, o progressivo 

aumento na oferta de alimentos (que diminuiria o custo médio dos salários e aumentaria 

as taxas de lucro) e, claro, impostos em pequena quantidade não seriam suficientes numa 

situação de demanda insuficiente: “Estou inteiramente convencido de que uma nação que 

não cultiva terras pobres, que não paga impostos nem cria novas restrições ao comércio 

pode passar por grande parte dessas mesmas dificuldades” (Ibid., p. 225). 

Todavia, Malthus não nega os postulados anteriores de forma peremptória. 

Quando ele afiança que a redução de impostos em si não é capaz de proporcionar 

prosperidade econômica, ele não retifica por inteiro a ideia clássica de que o Estado deve 

atinar a certos objetos de interesse, mantendo-se necessário e forte em poucas questões 

públicas. É evidente para ele que impostos em demasia tendem a atrapalhar o fluxo 

produtivo: 

 
A tributação nunca deve ser imposta numa carga maior do que a 
necessidade justifica, e, em particular, devem-se empregar todos os 
esforços compatíveis com a honra e a segurança nacionais para impedir 
que os gastos sejam tão grandes que provoquem a ruína e não possam ser 
suspensos sem acarretar dificuldades. 
(...) 
As classes trabalhadoras sofrem mais por causa dos baixos salários na 
adversidade do que se beneficiam com altos salários na prosperidade. Os 
interesses da grande maioria da sociedade requerem paz e despesas 

regradas (MALTHUS, 1996, p. 232). 

 

Em análise última, assim como Smith e Ricardo avaliaram, para que haja 

desenvolvimento econômico, Malthus entende que o concurso de uma série de fatores deve 

estar a contento, e a questão tributária (a não ser que atrapalhe) não é um dos pontos 

principais. Pelos seus escritos, depreende-se que a questão dos incentivos fiscais é pequena 
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 e suplementar a outros fatores, como a produtividade da nação, moeda forte, poupança, 

população e, de maneira especial, da demanda efetiva. 

 

2.3.4 John Stuart Mill 
 
Mill (1996, vol. II, p. 386) cita que incentivos fiscais que isentam poupanças e 

investimentos são bem-vindos e não espelham necessariamente um privilégio aos mais 

abastados, pois o dinheiro que deixa de ser recolhido ao erário favorece, direta ou 

indiretamente, rentistas, capitalistas e trabalhadores. 

 
Todas as importâncias economizadas do rendimento e investidas devem 
ser isentas de imposto; ou então, se isso se constatar impraticável, que os 

rendimentos vitalícios provenientes da atividade comercial e das 
profissões tenham um imposto menor do que os rendimentos herdáveis. 

(MILL,1996, vol. II, p. 386) 
 

Na sua percepção, os inconvenientes em matéria de tributação são a falta de 

progressividade na tributação, que tem aparência de equidade – porque aplica as mesmas 

tarifas sobre ricos e pobres, sobre grandes e pequenas empresas, mas tem efeitos diversos 

(Id., p. 381) –, a não valorização da acumulação de capital produtivo e a falsa percepção 

de que a taxação de lucros dos capitalistas e de rendas de grandes latifundiários seriam a 

mesma coisa (Ibid., p. 388). Para Mill, enquanto o capitalista empreende, corre riscos, 

toma empréstimos, emprega pessoal e recolhe tributos, o rentista, quando muito, separa 

uma pequena parte de sua renda para o erário. Nas suas palavras: "Tornam-se mais ricos, 

digamos assim, no sono, sem trabalhar, sem assumir riscos, sem economizar" (Ibid., p. 

389). 

Segundo Mill (1996, vol. II, p. 392), “Não cabe dúvida de que é de máxima 

importância que a taxação não deve interferir no montante do capital nacional”. Ele 

completa, assegurando que o principal em um sistema tributário “não é subtrair os recursos 

destinados à produção, mas diminuir os recursos destinados aos gastos supérfluos” (Id., p. 

394). 

Nas observações sobre os impostos, Mill advoga que o fundamental é taxar o 

consumo e incentivar a poupança – exceto matérias-primas e bens de primeira necessidade 

–, os investimentos e os lucros (Ibid., p. 396). Nesse contexto, tributar lucros, para Mill, 

era altamente contraprodutivo: 
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 O efeito real de um imposto sobre os lucros é fazer o país possuir, em 

determinado período, um capital menor e uma produção agregada menor 

e fazer com que se atinja mais cedo o estado estacionário e com um 
montante menor de riqueza racional. Um imposto sobre os lucros pode 
até reduzir o capital existente no país. 
(...) 
O simples fato de os lucros terem que carregar a sua parte de uma 
tributação pesada generalizada tende, da mesma forma que um imposto 
especial, a fazer o capital emigrar para o exterior, a estimular especulações 
imprudentes, reduzindo ganhos seguros, a desencorajar a ulterior 
acumulação de capital, e a acelerar o alcance da condição estacionária 

(MILL, vol. II, 1996, p. 398). 

 

Essas medidas, a seu ver, postergariam a chegada do Estado estacionário na 

economia, porquanto a eficiência marginal dos lucros ainda compensaria os riscos 

tomados pelos capitalistas, o que traria como consequência uma espiral de inovações 

tecnológicas, poupança, investimentos e emprego (Id., p. 397). 

Assim como seus predecessores, Mill acredita que impostos inteligíveis, com regras 

de fácil discernimento, o encorajamento a investimentos e a taxação de capitais 

improdutivos seriam o desejado num meio ambiente econômico equilibrado. 

Em linhas gerais, pode-se asseverar que Mill fez um estudo da tributação com o 

mesmo viés de Smith e Ricardo – sob o lado da oferta, acrescentando, porém, o elemento 

moral à sua análise. 

 

 

2.3.5 Observações sobre o Pensamento da Escola Clássica a Respeito dos Incentivos 

Fiscais 
 

Os clássicos, com o seu enfoque lógico, sistemático e eventualmente detalhado em 

questões microeconômicas, no geral, consideram os incentivos fiscais como um plus que 

tende a proporcionar margens de lucros superiores e, por este motivo, de todo, não os 

refutam, visto como eles (assim como Marx) realizavam que a acumulação de capital está 

ligada essencialmente às taxas de lucros. 

Porém, se o senso comum contemporâneo vez ou outra evoca que sem incentivos 

fiscais o crescimento econômico resta embaraçado por uma inevitável diminuição de 

investimentos, os economistas clássicos relativizam a importância da matéria ao 

argumentarem que a diminuição especial da tributação é uma das variáveis que pode (ou 
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 não) ser o fiel da balança nas escolhas de firmas e consumidores ávidos por satisfação 

econômica, o que nos leva a tecer algumas considerações. 

Smith (com peculiar otimismo) arguia que segurança jurídica, um sistema tributário 

eficiente e justo e liberdade para empreender e consumir eram as chaves para o 

florescimento de uma nação próspera. Vale a pena destacar que um ambiente institucional 

bem fundamentado e a geração de externalidades positivas por parte do governo são 

essenciais no esquema smithiano. Incentivos fiscais, conclui-se pela leitura da sua obra, 

não seriam sequer cogitados em se constatando os requisitos imaginados por Smith para o 

desenvolvimento econômico. 

De outra parte, David Ricardo clamou que taxar consumo e não renda é a raiz do 

problema e defendeu que a carga dos impostos recaísse principalmente sobre as rendas. 

Em contrapartida, fazendo apologia à teoria da renda de Ricardo (tomando por renda, 

neste caso, todo tipo de excedente), constata-se que, efetivamente, a concessão de 

incentivos fiscais é razoável porque, sem isto, baixas (ou negativas) margens de lucro 

afastam investidores de locais pouco convidativos a novos investimentos, como os 

longínquos de grandes centros consumidores ou com infraestrutura física problemática, 

por exemplo. Como se nota, a incoerência entre a prioridade em se taxar rendas em vez de 

consumo e a preservação de investimentos em locais pouco atrativos à geração de lucros 

torna o assunto, sob o entendimento de Ricardo, contraditório. A nosso ver, além de 

ratificar que incentivos são um utensílio fiscal auxiliar para os economistas clássicos, esta 

contradição pode ser explicada pelo fato de que, como a análise de Ricardo gravitava em 

torno do laissez-faire, ele não observou que o fator demanda, mesmo em se tratando de 

tributos, importava, algo que Malthus não ignorou. 

Com mais acuidade e ratificando o que Smith havia comentado anteriormente, a 

inutilidade de incentivos fiscais, independentemente da vantagem destes, no caso da falta 

de demanda (antecipando o que seria debatido por Keynes), foi o ponto principal 

levantado por Malthus. Acima dos incentivos fiscais, a avaliação da produtividade dos 

fatores, poupança, moeda e gastos do governo controlados eram itens de importância 

superior para Malthus. 

Mill, por outro lado, acresceu o elemento moral ao problema e discorreu que a falta 

de progressividade na tributação dos rendimentos e o favorecimento ao consumo 

desmesurado, em prejuízo da acumulação de poupança, e, seguindo o esquema clássico, 

dos investimentos, era despropositado. Aplicando sua doutrina utilitarista, para Mill 
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 incentivos fiscais só se justificariam acaso seus retornos atingissem um número de 

beneficiados superior aos que seriam contemplados com os gastos feitos pelo governo com 

os impostos ordinariamente arrecadados. 

A bem da verdade, os economistas clássicos respaldam a hipótese de incentivos 

fiscais terem alguma importância para o crescimento econômico, mas, ao chamarem 

atenção para outros pontos, para eles muito mais importantes, dentre os quais um sistema 

tributário simples, leis justas e Estado eficiente, e não terem sido uniformes noutros, como 

a preferência em taxar consumo ou renda, relegaram aos incentivos fiscais uma função 

acessória ou, a depender, insignificante27. 

 

2.4 Keynes 
 

Logo na introdução deste trabalho citamos que uma das principais justificativas 

para a concessão de inventivos fiscais seria a criação de empregos, que seriam motivados 

pelo aumento de investimentos, facilitados por uma carga tributária diferenciada. 

Salientamos também no capítulo 1 que, nos dias de hoje, é tão comum associar a 

quantidade de incentivos com o volume de investimentos alcançados que usualmente a 

política fiscal dos governos modernos dá amplo destaque à necessidade de incentivos 

fiscais. 

Se os economistas clássicos, como demonstrado na seção anterior, enxergavam nos 

incentivos fiscais um mero acessório a ser aplicado em situações extraordinárias, o 

mainstream econômico ulterior à crise de 1930 passou a dar maior responsabilidade ao 

Estado como agente ativo do desenvolvimento e a política fiscal, em cujo bojo incentivos 

de ordem tributária estão inseridos, tornou-se protagonista. 

O problema do emprego em uma economia com escassez de investimentos e todas 

as implicações disto foram objeto da Teoria Geral de Keynes. Boa parte dos alicerces 

teóricos desse pensamento foram forjados na sua magnum opus. Variáveis como a baixa 

propensão a investir, demanda efetiva diminuída e expectativas reduzidas do empresariado 

levaram Keynes a confabular artifícios que não somente explicassem a situação econômica 

vivenciada nos anos 1930, mas a combatessem. 

                                                 
27 Nota à margem: toda a discussão em torno do modo como os economistas clássicos calculam o problema 

dos incentivos é mais um exemplo de que, para os clássicos, caberia, sim, ao Estado atuar no processo de 
desenvolvimento. A questão, de fato, é compreender como, não se. 
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 Entre os fatores objetivos que influem nos agentes econômicos, Keynes cita que, 

além das variações na renda líquida real dos consumidores, modificações das expectativas 

acerca da relação entre os níveis presentes e futuros da renda e alterações nas taxas de 

juros, variações na política fiscal do governo são do mesmo modo relevantes. 

 
Os impostos sobre a renda, particularmente quando gravam a renda “não 
ganha”, os impostos sobre lucros de capital, sobre heranças, etc. são tão 
importantes quanto a taxa de juros, sendo mesmo possível que as 
modificações eventuais da política fiscal tenham, pelo menos nas 
expectativas, maior influência que a própria taxa de juros. Se a política 
fiscal for dada como um instrumento deliberado para conseguir maior 
igualdade na distribuição das rendas, seu efeito sobre o aumento da 

propensão a consumir será, naturalmente, tanto maior (KEYNES, 1992, 
p. 117). 

 

Vê-se que, para Keynes, impostos diretos que incidam sobre consumidores (renda, 

lucros de capital e heranças) e empresas (lucros) podem ter o mesmo peso das taxas de 

juros nas decisões de não somente consumir, mas também de investir ou poupar. 

No modelo keynesiano, mais importante do que a capacidade de produzir é a 

expectativa de vender mais que leva o empresário a assumir riscos e fazer novos 

investimentos (animal spirit). Se o consumo e a poupança são função da renda, a função 

investimento é uma decisão autônoma dos agentes. Dito isso, programas de incentivos 

fiscais, por esse ponto de vista, só fariam sentido se desonerassem a renda dos 

consumidores, aumentando, assim, sua propensão marginal a consumir. 

Outro aspecto a ser considerado na intercessão do pensamento de Keynes com a 

relevância dos incentivos fiscais seria a hipótese de, pelo lado da oferta, como tributos são 

despesas que deduzem o resultado final (“R”, ou renda esperada), a eficiência marginal do 

capital – “a taxa de desconto que tornaria o valor presente do fluxo de anuidades das rendas 

esperadas desse capital durante toda sua existência, exatamente igual ao seu preço de 

oferta” (KEYNES, 1992, p. 149) – acabaria tendo uma atratividade menor. 

Keynes, além de ter discordado dos clássicos sobre o papel da taxa de juros, incluiu 

o papel das expectativas na análise econômica, tornando a economia menos exata e mais 

probabilística e psicológica. Posto isso, os incentivos fiscais, sob a égide do pensamento de 

Keynes, almejam aumentar a propensão marginal a investir. 

 De resto, se não foi possível concluir se os economistas clássicos tinham preferência 

por incentivos fiscais aplicados na forma de impostos diretos ou indiretos, em Keynes essa 
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 discussão sequer se faz presente. A taxação indireta não é de grande preocupação para o 

autor ao longo da sua Teoria Geral. 

Vale dizer que Keynes não foi vacilante, como os clássicos, sobre a importância de 

incentivos fiscais. Ainda que tenha meditado sobre o tema de forma lacônica, a relevância 

dada aos estímulos da demanda num ambiente de recessão ou depressão por intermédio 

da política fiscal coloca incentivos tributários no mesmo conjunto de instrumentos fiscais. 

A doutrina de Keynes enxergava os problemas econômicos mormente num período 

de tempo curto e sem grandes sobressaltos, mas isto não significa, necessariamente, que o 

longo prazo tenha sido negligenciado. Souza (2008, p. 112) cita que, na análise de Keynes, 

“No curto prazo, as expectativas acumuladas afetam o nível do emprego corrente e 

influenciam o grau de capacidade ociosa. No longo prazo, elas produzem variações 

maiores no nível do emprego, via aumento da capacidade produtiva”. Assim, tudo o que 

for feito para incrementar o estoque de capital é positivo e, no ideário de Keynes, incentivos 

fiscais tendem a estimular investimentos produtivos ao baratearem novas inversões e a 

favorecerem o consumo das famílias. 

A par disso tudo, os críticos do sistema keynesiano argumentam que os benefícios 

oriundos de estímulos à demanda, dentre eles renúncias tributárias, são temporários, mas, 

as consequências, duradouras. Déficits públicos, taxas de juros mais altas e menor 

quantidade de recursos para o governo aplicar em ações de interesse coletivo são 

consequências que invalidam a concessão de tais benesses. Além disso, cabe mencionar 

que os efeitos demonstrados pelo multiplicador keynesiano generalizado28 são 

enfraquecidos pelos vazamentos incorridos pelos tributos (diretos) e pelas importações. 

Tendo em conta tudo o que foi exposto e discutido, no que diz respeito aos 

incentivos fiscais, é certo que Keynes não inferiu com vagar investigativo em como, 

quanto e por quanto tempo benefícios dessa natureza deveriam ser concedidos, sem 

embargo de ele positivamente ter referendado se tais incentivos eram válidos. 

Como o exame de Keynes vislumbrou períodos de retração econômica e 

diminuição da demanda em um ambiente de extrema subutilização dos fatores produtivos, 

algumas dúvidas se fazem relevantes29, visto que, sem a elucidação de certos 

                                                 
28 k = 1 / 1 – c – i + ct + m, sendo “k” o multiplicador generalizado, “c” a propensão marginal a consumir 

e, respectivamente, “i”, “ct” e “m” as propensões marginais a investir, tributar e importar. 

 
29 Dentre as muitas questões, pode-se perguntar: (1) incentivos fiscais podem ser concedidos, p. ex., sem 

prazo de validade? (2) Neste caso, se porventura o Estado evocar, no futuro, que a situação econômica não 
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 questionamentos relativos à forma e intensidade pela qual uma política fiscal que abra mão 

de receitas tributárias funcione, essa mesma política fiscal corre o risco de ser pouco efetiva, 

como advertem seus críticos. 

 

2.5 Neoinstitucionalistas 
 

A investigação das formas, modos, intensidades e tempos em que os incentivos 

fiscais podem se adequar, o risco de ocorrer assimetria de informação e falhas de mercado 

em virtude da concessão de renúncias tributárias e toda sorte de incertezas decorrentes 

desse arranjo institucional repousam, indiretamente, nas preocupações de economistas das 

vertentes institucionalista e da Nova Escola Institucional – NEI. 

De acordo com Magalhães (2005, p. 112), o modelo neoinstitucional tem como 

alicerce uma teoria de mudanças sociais com grande relevância para as instituições, 

focalizando tanto o impacto substantivo das instituições no desempenho econômico 

quanto no processo de mudança institucional. 

Além desse fundamento, o modelo propagado pela NEI sobressalta a ação das 

instituições nas estruturas de poder, no governo, na evolução da estrutura econômica pelo 

uso de novas tecnologias e chama a atenção, na aceitação do princípio fundamental, de 

que a real determinante da alocação de recursos não é o mercado, mas a organização 

institucional e a estrutura de poder da sociedade (MAGALHÃES apud SAMUELS, 2005, 

p. 112-113). 

Para os institucionalistas, há uma ênfase aguda em facetas de concepção de valor 

que transcendem o preço monetário dos bens. Os incentivos, além da escassez, fazem parte 

das relações acontecidas na economia real. 

Sob a ótica do economista norte-americano Douglass North (1990, p. 3): 

 

Instituições são as regras do jogo em uma sociedade ou, mais 
formalmente, as restrições humanamente concebidas que moldam a 

                                                 
mais justifica uma carga tributária reduzida, não acabaria o empresário, indeciso sobre uma eventual 

mudança de regras, optando, de antemão, por não investir, face a uma expectativa de rendas futuras menores 

e, por conseguinte, eficiência marginal do capital reduzida? (3) Tendo o Estado o monopólio de decidir quais 

setores, empresas, regiões ou situações em que os incentivos serão concedidos, como controlar esse processo 

a ponto de inocular o favorecimento indevido a terceiros? (4) E se o problema não for de demanda, mas de 

oferta, dado a, p. ex., uma baixa produtividade dos fatores? (5) E o problema dos impostos indiretos: até que 

ponto incentivos fiscais que reduzem impostos sobre o consumo tendem a ter efetividade, haja vista que as 

empresas podem optar por internalizar a diminuição do tributo em forma de lucro ao repassá-lo aos 

consumidores, no caso, p. ex., de produtos com baixa elasticidade? 
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 interação humana. Em consequência, elas estruturam os incentivos das 

trocas humanas, sejam elas políticas, sociais ou econômicas. Mudanças 

institucionais moldam a forma como as sociedades evoluem ao longo do 
tempo e, portanto, são a chave para entender mudanças históricas. 

 

Para Fiani (2011), “Uma instituição será sempre uma regra e, sendo assim, contém 

sempre caráter restritivo, já que as regras estruturam o que as pessoas podem fazer quando 

interagem entre si”. 

De mais a mais, podem-se traçar alguns paralelos com o que as outras escolas 

econômicas advogavam. 

Se os mercantilistas exaltam a proteção às empresas locais por meio de um sistema 

tributário confuso e oneroso para a maioria, os institucionalistas diriam que isso ocorre 

porque instituições formais (leis) e informais (costumes) apenas refletem a concentração 

de poder das elites nacionais (FURUBOTN e RICHTER, 1991). Quando os fisiocratas 

conclamam governos a estabelecer regras simples e uma carga tributária que estimule 

investimentos e consumo, a teoria institucional ratifica que a previsibilidade é fonte de 

eficiência econômica (FIANI, 2011). Os princípios tributários imaginados por Adam 

Smith (vide seção 2.3.1), pela lógica institucionalista, nada mais são do que instituições 

econômicas endógenas que delimitam as ações dos governos e dão estabilidade ao sistema 

jurídico. 

Seguindo os institucionalistas, partindo do pressuposto de que eles funcionam, se 

incentivos fiscais forem implantados sob o respaldo de um ambiente institucional 

(institutional environment) assentado sobre um conjunto de regras de natureza política, social 

e legal que estabelece bases concretas e inteligíveis, a produção, a troca e a distribuição 

econômica subsequentes tendem a ter maior probabilidade de sucesso (DAVIS e NORTH, 

1970). 

Não basta, assim, uma política de incentivos fiscais dizer o que será feito para 

instigar o animal spirit do empreendedor. Para funcionar, o arranjo institucional formal e 

informal deverá balizar claramente como isso será atingido por meio de enforcements que 

motivem os agentes a obter resultados econômicos ótimos. Caso contrário, abre-se espaço 

para desarranjos conjunturais e estruturais que enfraquecerão o ambiente econômico. 

As críticas feitas a medidas (hipoteticamente) keynesianas que, com o interesse de 

aumentar a demanda agregada, de modo desbragado, diminuem impostos e, ao contrário 

do imaginado, deterioram a situação fiscal, provocam inflação, alta de juros e recessão, 

são advindas da assimetria de informações preexistentes e ignoradas por seus responsáveis. 
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 Destarte, aceitando as teses institucionalistas, resta claro que ambientes 

institucionais bem formatados tendem a gerar externalidades positivas. Em se tratando de 

incentivos fiscais, partindo-se do pressuposto de que eles realmente são importantes para 

o desenvolvimento econômico, regras bem fundamentadas e de aceitação geral tornam-se 

imprescindíveis. 

 

2.6 Autores e Correntes Econômicas Diversas 
 

Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, os países capitalistas passaram 

por um processo de realinhamento de suas diretrizes econômicas. A despeito de todo 

aparato teórico já então disponível, especialmente os ensinamentos das escolas clássica, 

neoclássica e keynesiana, algumas questões ainda se faziam presentes ao se reparar no 

processo de desenvolvimento vivenciado por alguns países. Dentre eles, o que explicaria, 

de forma mais realista e consistente com o testemunhado, o atraso socioeconômico? Se 

teorias avalizadas pela academia, como as vantagens comparativas de Ricardo, o equilíbrio 

geral neoclássico e a demanda efetiva keynesiana estavam corretos, como explicar o atraso 

dos países latino-americanos, africanos e asiáticos em relação aos mais desenvolvidos? 

Não diminuindo o entusiasmo ainda recente com a “revolução keynesiana”, 

diversos desarranjos macroeconômicos dos países mais atrasados não se inseriam nos 

modelos de crescimento descritos pela teoria de outrora. Compreender as causas dessas 

imperfeições e propor soluções passou a ser de grande interesse de economistas e políticos, 

especialmente a partir da década de 1940. Isso posto, um apanhado de ferramentas macro 

e microeconômicas, como a criação de programas de substituição de importações, reservas 

de mercado regulamentadas pelo Estado e subsídios vultosos bancados pelos impostos 

passaram a ser utilizadas com mais afinco pelos países subdesenvolvidos, em especial. E é 

nesse contexto que os incentivos fiscais, objeto deste trabalho, assentam-se. 

Não existem indicativos de que para os economistas e estudiosos do pós-guerra 

incentivos fiscais seriam uma alternativa valiosa de alavancar o desenvolvimento de uma 

nação, muito menos de que, acaso ofertadas, renúncias tributárias dessa natureza se 

reverteriam em grandes benefícios. 

A teoria schumpeteriana, quando aplicada aos países subdesenvolvidos, resvala na 

falta de poupança destes, o que importa em pouca disponibilidade de capitais emprestáveis 

que serviriam de combustível para a materialização de novas tecnologias, a expansão do 

volume de negócios e a disputa dos capitalistas por cada vez mais e melhores dos fatores 
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 de produção capital, trabalho e recursos naturais. Da mesma forma, um ambiente 

institucional fraco, dotado de instituições arcaicas e que desperdiçam recursos escassos em 

demasia, inibe o crescimento econômico e anula os pressupostos de Schumpeter (SOUZA, 

2008, p. 132-139). 

Os cepalinos, com a observação de que os termos de troca entre os países ricos e 

pobres se deterioravam cada vez mais em decorrência do grau de diversificação tecnológica 

entre os produtos ofertados por cada um, recomendaram uma política de substituição de 

importações que favorecesse o desenvolvimento do mercado interno, agregando 

conhecimentos e aumentando a base exportadora do país. Isso aconteceria por meio do 

aumento de tarifas alfandegárias de produtos, do desencorajamento de importações por 

meio de leis, quotas e tarifas especiais, do fechamento do mercado interno ao investimento 

estrangeiro em setores considerados importantes e desvalorização cambial (PREBISCH, 

1949). Sodersten (1979, p. 332) afirma que políticas de substituição de importações 

também empregam incentivos fiscais no intuito de atrair investimentos e empregos, mas a 

consequência disso é a concentração de capital, a pouca utilização de mão de obra e o 

desperdício de recursos tributários, apesar de alguma industrialização marginal. 

Se os economistas da Cepal focavam as assimetrias do comércio internacional e nos 

contextos históricos de cada país – instituições oligárquicas, má distribuição de renda, 

fatores de produção voltados para a exportação de produtos primários, etc. –, economistas 

com raízes neoclássicas, Solow e Meade, principalmente, apresentavam modelos que 

atribuíam à acumulação de capital (K) e eficiência do trabalho (L) as causas principais do 

desenvolvimento. Mais uma vez, a poupança que financia os investimentos – e, vis-à-vis, 

acumulação de capital – é estabelecida de forma exógena nesses modelos. Incentivos 

fiscais, sejam para atrair poupança, investimentos ou, indiretamente, aumentar as taxas de 

lucro, não são parte da problemática. 

De modo contundente, Nurkse (1957) salienta que incentivos fiscais não são 

suficientes para gerar crescimento significativos, em virtude da baixa competitividade dos 

produtos da indústria nascente, de um mercado interno incipiente e da pequena 

produtividade dos fatores. Para o autor, o aumento da produtividade média, alcançado 

por investimentos em capital, é a chave para um país que é “pobre porque é pobre” deixe 

de sê-lo. Ao comentar um relatório das Nações Unidas30, ele critica a interpretação de que 

                                                 
30 Measures for the economic development of underdeveloped countries, disponível em 

<http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_archive/1949_1950_wer.pdf> 
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 a solução para o alargamento do mercado interno é a simples redução de tarifas 

aduaneiras, o que promoveria ganhos de comércio que suprissem a falta de demanda 

nacional, pois, ainda que incentivos do tipo não sejam totalmente nulos, na sua 

compreensão, custos de transporte e baixa produtividade são aspectos mais importantes: 

 
(1). Se isso fosse solução para o problema do mercado, seria relativamente 
fácil – tratar-se-ia meramente de uma questão de decreto governamental 
num grupo de países vizinhos; nenhuma exigência grande seria feita ao 
Estado. 
A principal dificuldade, todavia, não é que os países sejam demasiado 
pequenos, mas sim demasiado pobres. Se o Equador tivesse o mesmo nível 
de produtividade que a Suécia ou a Suíça, seu mercado interno seria 
suficiente para oferecer incentivos a investimentos de diversos tipos. 
Como não existe, o é. Certamente, não seria um gesto inteiramente inútil 

remover as barreiras ao comércio entre países vizinhos. 
Alguma coisa se poderia ganhar pela combinação do Equador com a 
Colômbia, Panamá e Venezuela num território aduaneiro único, de modo 
a remover os maus efeitos do custo artificial de transporte que os direitos 
alfandegários representam. Mas poderá ser isso a verdadeira resposta ao 

problema do desenvolvimento econômico? Mesmo sem restrições ao 

comércio, ainda persistiriam os custos dos transportes físicos e, 

sobretudo, o alto custo real à produção causado pela baixa 

produtividade (NURKSE, 1951, p. 25, grifo nosso). 
 

Meier e Baldwin (1968, p. 499), ao contextualizarem a política fiscal no processo 

de desenvolvimento defendido por Nurske – que tinha na formação de capital uma variável 

fundamental –, argumentam que os esforços fiscais do governo deveriam ser dirigidos para 

a “maximização das poupanças, mobilizando-as com fins de investimento produtivo e 

canalizando-as nas direções que melhor servirem aos objetivos de um equilibrado 

programa de investimento”. Logo, a política fiscal seria mais efetiva se atuasse pelo lado 

da despesa (financiada pela poupança, interna e/ou externa), não pela diminuição das 

receitas públicas. 

Nas últimas duas décadas do século XX, os teóricos do desenvolvimento endógeno 

ganham força ao defenderem que a dinâmica do desenvolvimento defendida pelos 

modelos neoclássicos pós-Segunda Guerra estava incompleta, porque fatores antes tidos 

como exógenos – capital humano, instituições, conhecimento, pesquisa e desenvolvimento 

e informação – engendram endogenamente o acúmulo de externalidades marshalianas e 

essa relação não necessariamente se dá por meio de coordenações políticas, institucionais 

ou financeiras “de cima para baixo” (AMARAL FILHO, 2009). O desenvolvimento, além 

dos tradicionais fatores “K” e “L”, ocorre por intermédio da troca de conhecimentos, do 
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 aumento do estoque de capital humano e do contínuo crescimento do mercado, o que 

causa, em nível macroeconômico, a ruptura de estados estacionários (ROMER, 1989). 

Economistas dessa linha de pensamento não se delongaram sobre a questão tributária no 

processo de crescimento econômico, ficando o assunto subjacente às questões 

institucionais. Em que pese isso, outra vez, o todo do sistema tributário, para os 

economistas endógenos, tende a ser mais importante do que partes acessórias, como 

programas de incentivos fiscais. Mais de 200 anos depois da publicação da obra de Adam 

Smith, Lucas (1988, p. 12) é taxativo ao alegar que “mudanças na estrutura tributária que 

tornam a poupança mais atrativa tendem a ter efeitos sustentáveis na taxa de crescimento”. 

Para eles, os fatores de produção, a remuneração deles e o seu pertencimento ao contexto 

e potencialidades locais são os atores principais. 

 

 

 

2.7 Considerações a Respeito da Investigação da Questão dos Incentivos Fiscais sob a 
Análise da Teoria Econômica 

 

Viu-se que, na teoria econômica, a questão da relevância dos incentivos fiscais 

como um dos vetores do desenvolvimento por meio de investimentos produtivos que 

propiciem a acumulação de capital, criação de empregos, inovação tecnológica ou a 

geração de spillovers positivos numa região, cadeias produtivas ou setores econômicos não 

se harmoniza entre os autores, escolas ou correntes a ponto de abonar a esse tipo de 

renúncia tributária o destaque que lhe é atribuído hodiernamente. 

É verdade que, em casos especiais, Smith e Ricardo e Mill ponderaram que 

incentivos fiscais, se e quando oportunos, devem ser concedidos de forma a favorecer 

investimentos. Já Keynes, preocupado com crises de demanda, argumenta que tributos 

diretos prejudicam as taxas de lucros e, por isto, desonerações tributárias são importantes 

para atrair investimentos. 

Se o mainstream econômico não chega a uma conclusão sobre a forma e o conteúdo 

dos incentivos fiscais, a economia neoinstitucional salienta que, se outorgados, incentivos 

dessa ordem devem se respaldar em regras sólidas e bem-estabelecidas; caso contrário, por 

mais bem-intencionados ou justificados, seus resultados tendem a ser nulos ou até 

negativos. 



   
 

74 

 

 
 Em Schumpeter, por sua vez, nada indica que o tema seja um dos determinantes 

para o crescimento econômico. 

Os cepalinos, de outra maneira, arguiram que incentivos fiscais, dentre outras 

medidas, podem ser pertinentes num processo de atração de investimentos a regiões, mas 

uma parte da literatura discorda ao inferir que esse tipo de arranjo fiscal tende a concentrar 

suas inversões em capital, o que resulta em baixa geração de empregos e concentração de 

renda. 

Desde a década de 1950, os modernos modelos de crescimento econômico, como 

o de Solow – e suas variações indicam que o desenvolvimento se dá pela acumulação de 

capital e o aumento da produtividade média por trabalhador. Nessa órbita, outras variáveis 

como educação, poupança, ambiente institucional favorável e estabilidade jurídica foram 

sendo acrescentados por diversos teóricos no decurso do tempo. Incentivos fiscais, nesse 

sentido, são, no máximo, acessórios que podem contribuir para a criação das condições 

que aumentam a produtividade dos fatores. 

Constata-se que, por via de regra, um sistema tributário simples e com tarifas 

modestas é o que realmente importa. Desde os fisiocratas, passando pelos economistas 

clássicos e a nova economia institucional, até ao discernimento do moderno crescimento 

endógeno (que também critica a falta de integração às comunidades dos investimentos que 

programas de incentivos fiscais atraem), normas tributárias sólidas são, nesse sentido, o 

mais importante. 

A literatura econômica defende também que poupança, crédito, acumulação de 

capital, inovação tecnológica (vide Schumpeter), maior produtividade e oferta de fatores 

de produção, e certas externalidades, como infraestrutura pública, ambiente institucional 

estável e, acrescentamos, condições monetárias e cambiais favoráveis, tendem a ser os 

aspectos cardeais, não renúncias tributárias. Inclusive, é consensual a aceitação de que 

nenhuma destas variáveis tem como origem a concessão de incentivos fiscais. 

Tendo tudo isso em consideração, no que se refere ao pensamento das grandes 

escolas, pensadores ou teóricos da Economia, pode-se asseverar que, quando muito, 

incentivos fiscais são prescindíveis e subsidiários. Nessa conjuntura, podem vir a ser 

aplicados em casos pontuais ou especiais (devendo eles estar muito bem delineados pelos 

planos de governos e legislação adjacente), nunca como um Deus ex machina, uma solução 

ímpar e poderosa de uma política de Estado que visa a fomentar o desenvolvimento. 
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 Ademais, na teoria econômica não ocorre uma convergência sobre uma série de 

questões que envolvem o assunto. Como parâmetro, se tomarmos as espécies de incentivo 

fiscal por nós sugeridas na seção 1.7, de quem admitiu algum tipo de incentivo, em relação 

ao mercado, os mercantilistas, os fisiocratas e a escola clássica defendiam incentivos fiscais 

para a oferta; Keynes, para a demanda. Nem um nem outro sugerem o limite, os efeitos e 

a importância relativa que incentivos fiscais tendem a ter. No que tange aos fatores de 

produção e à remuneração destes, contudo, todos os autores se concentram em incentivos 

que estimulam investimentos e beneficiam lucros e rendas; desonerações tributárias sobre 

salários ou inovação tecnológica não mereceram comentários. Já em referência à 

vantagem de concentrar ou não incentivos em certas localidades, ou em concedê-los em 

quantidades fixas ou com alíquotas progressivas ou regressivas, igualmente nada é 

registrado. Por outro lado, não existe consenso entre os autores se incentivos devem ser 

agraciados por prazos determinados ou indeterminados, ou incidirem sobre tributos 

diretos ou indiretos. 
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3 BREVE ESTUDO COMPARADO DE INCENTIVOS FISCAIS E SUA RELAÇÃO 

COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Como visto no capítulo anterior, a relevância que incentivos de ordem fiscal-

tributária possuem em um processo de desenvolvimento econômico, ao menos na 

concepção de grande parte da teoria econômica, é contingente: pode ou não se dar. De 

acordo com a literatura econômica, essa causalidade, eventualmente ocorrendo, tende a 

estar inserida num contexto social, econômico e institucional que delega a esse artifício 

governamental, de maneira velada ou explícita, um papel coadjuvante, quando não 

alegórico ou psicológico. De caráter muito mais essencial, uma estrutura tributária 

reduzida e simplificada e arranjos institucionais entre unidades econômicas que favorecem 

a cooperação ou a competição entre elas são, em síntese, os elementos cruciais em uma 

sociedade que se quer próspera dos pontos de vista social e econômico. 

O conhecimento de como se sucedeu a concessão de incentivos fiscais em outros 

locais, tendo como premissa uma perspectiva histórica, ancorada na comparação 

contextual de outras questões relacionadas, como o sistema tributário do lugar, os tipos, 

formas e tempos desses incentivos e os resultados por eles produzidos serão úteis, a título 

de comparação, entre o que a teoria, compilada nos dois capítulos anteriores, previu, e o 

que verdadeiramente aconteceu quando Estados abriram mão de suas receitas tributárias 

com o propósito de encetar crescimento ou desenvolvimento econômico através deste 

instrumento da política fiscal. 

Esse retrato histórico de outras épocas e lugares, além de servir como acareação das 

especulações abstratas com experiências efetivamente vivenciadas, dar-nos-á indicações 

do que considerar quando formos adentrar o tema de modo aplicado à realidade mato-

grossense. 

Iniciaremos pela experiência obtida nos Estados Unidos da América, um país que, 

assim como o Brasil – em modos e tamanhos diferentes, cada qual com suas peculiaridades 

sociais, históricas e econômicas –, tem uma enorme extensão territorial, economia 

diversificada, diversidade étnica e que adota o sistema federativo de Estado, o que denota 

um sistema tributário complexo, a ser compartilhado entre o governo central (União), 

Estados e entes locais (municípios, regiões metropolitanas e condados). 

A Inglaterra, tema do tópico posterior, servirá também como exemplo. Por tratar-

se do berço do capitalismo moderno e termos nos defrontado com boas fontes científicas 

sobre a forma com que esse país conduziu políticas ou ações de concessão de incentivos 
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 fiscais, entendemos que perceber a importância que as renúncias tributárias com fins 

economicistas tiveram na história da economia desse país, olhando para as justificativas e 

objetivos deste trabalho, seria válido. 

Em seguida, a descrição de como o sistema tributário brasileiro veio a se tornar o 

que é hoje, a organização do Estado, com as repartições das competências, direitos e 

obrigações dos três entes federativos – União, Estados e municípios –, e de como e por que 

nosso sistema federativo reflete a capacidade de iniciativas de seus entes de influenciar o 

desenvolvimento regional pela concessão de incentivos fiscais serão analisados. A ideia, 

repita-se, é enxergar, com apurada investigação histórica, em quais circunstâncias 

incentivos fiscais são concedidos com a finalidade de propiciar desenvolvimento 

econômico. 

Nessa acepção, os contextos históricos de cada país, o estágio de desenvolvimento 

econômico em que cada um deles se encontrava, como eram organizados seus sistemas 

tributários e os motivos que os levaram a reduzir tributos com a condição de determinadas 

condições que, por suposição, seriam benéficas ao crescimento econômico servirão como 

balizas para aferir se, na prática – e até que ponto –, incentivos fiscais são, com efeito, uma 

ferramenta da política fiscal com um tradeoff vantajoso para um país e seu povo. 

Aplicando os mesmos procedimentos, a experiência de Mato Grosso descreverá de 

modo sintético os tipos de incentivos concedidos pelo Estado, quais foram as razões para 

tanto, como o governo local administrou essa política e o que o levou a publicar a lei do 

Prodeic, assunto do próximo capítulo. 

A lição que se pode tirar do contraste entre o que a teoria diz e o que a experiência 

revela, além de desanuviar o que se discute corriqueiramente sobre o tema com base em 

premissas palpáveis, será útil como paradigma para discutir os resultados e consequências 

do Prodeic no Estado de Mato Grosso. Os princípios, conceitos e teorias elucidados nos 

capítulos 1 e 2, semelhantemente, serão sinalizadores e pontos de referência para comparar 

o que as teorias antigas e contemporâneas – até mesmo o senso comum – imaginam e o 

que, de verdade, tende a acontecer no mundo fático. 

Encerrando o capítulo, processaremos todos os relatos descritos de antemão e 

exporemos, de acordo com os objetivos de anteriormente explicados, os padrões de 

resultados alcançados pelos países, Estados e regiões quando eles tomaram como 

pressuposto que medidas ou programas de renúncia fiscal são capazes de induzir 
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 transformações qualitativas e/ou quantitativas em variáveis econômicas como produto 

nacional, emprego ou inovações tecnológicas. 

 

3.1 Estados Unidos 
 

Tal qual como Mato Grosso (e boa parte dos Estados brasileiros no séc. XXI), os 

EUA, em seu nascedouro, eram um país agrário, com pouca poupança, infraestrutura 

pública ruim, baixa acumulação de capital, tecnologia defasada, que propiciava 

insegurança jurídica quanto à propriedade de muitas de suas terras, enfrentava a 

concorrência de produtos industrializados, melhores e mais baratos de outros lugares, e 

possuía um mercado interno diminuto se comparado a outros lugares. Passados 100 anos 

de sua emancipação política, os EUA já eram, no começo do séc. XX, uma das grandes 

potências industriais e econômicas do mundo (KARNAL et al, 2007). 

Qual foi o papel dos incentivos fiscais, dadas as condições iniciais adversas, em seu 

processo de desenvolvimento econômico? Se os incentivos, como é alegado, são uma 

alternativa importante para atrair investimentos, novos conhecimentos tecnológicos e 

gerar empregos, renda, impostos e a diminuição de desigualdades regionais, é razoável 

supor que eles tiveram uma função importante no crescimento da economia americana. 

Além de identificar o mérito dos incentivos fiscais na história econômica 

americana, como foi estruturado o sistema tributário americano, as espécies de incentivos 

dados (conf. classificação da seção 1.7) e, como parâmetros de comparação, quais outros 

instrumentos das políticas fiscal, monetária e cambial foram usados, serão relatados. 

Esta seção encontra-se dividida em cinco partes: i) de início, o interessante papel 

que os incentivos fiscais tiveram na constituição dos EUA constará reproduzido; ii) a 

seguir, no período que vai da independência até o final dos anos 1800, discorreremos sobre 

os anos em que o novo país americano criou as bases de seu sistema tributário e se 

transformou em uma força industrial; iii) talvez o espaço de tempo de maior transformação 

dos países capitalistas ocidentais, o interregno que vai do começo do séc. XX até o final da 

II Guerra Mundial, rico em acontecimentos – os anos dourados da década de 1920, a 

Depressão e a política econômica nos tempos das duas grandes guerras –, será interpretado 

e relacionado ao alcance dos incentivos fiscais em uma época tão significativa para o 

desenvolvimento da economia mundial; iv) dos anos 1950 à ascensão das políticas 

neoliberais de Ronald Reagan, que tinha entre as suas principais bases a renúncia de 
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 receitas tributárias para estimular a oferta agregada, restarão detalhadas; v) por último, 

explanaremos as lições que se podem tirar do uso dos incentivos fiscais na história 

americana e, pertinente dizer, a quais escolas, correntes ou pensadores, detalhados no 

capítulo 2, justapõem-se à experiência estadunidense e desvelam, na prática, o que a teoria 

econômica pensou acerca do tema. 

 

3.1.1 Incentivos Fiscais (também) como Ensejo para a Causa da Independência 
 

Além da insatisfação da elite local com a pouca representatividade no parlamento 

britânico, a consciência de uma cultura própria e o desejo de parte dessa elite em se libertar 

das amarras políticas com a Inglaterra, a concessão de incentivos fiscais para produtos da 

metrópole, pari passu à sobretaxação dos produtos norte-americanos, desencadeou uma 

série de revoltas que culminaram, em 1776, com a declaração de independência dos EUA. 

Karnal et al. (2007, p. 64-70) descrevem que os movimentos de sublevação contra 

o Império Britânico em solo americano deram seus primeiros sinais com o empenho da 

Inglaterra em passar a fazer valer a “Lei do Açúcar” (Sugar Act), de 1764, uma proteção 

fiscal dada aos comerciantes ingleses que enfrentavam, nesse tempo, forte concorrência de 

outros países, e com a promulgação, no ano de 1773, da “Lei do Chá” (Tea Act), um tipo 

de incentivo fiscal que concedia indiretamente, por intermédio de isenções fiscais e 

aumentos dos impostos indiretos dos produtos comercializados pelos concorrentes, à 

Companhia das Índias Orientais (East India Company), empreendimento britânico, o 

monopólio da venda de chá. 

O envolvimento na Guerra dos Sete Anos e a pressão exercida por sua elite política 

e econômica levaram a Inglaterra a conceder essas vantagens tributárias a empresas 

escolhidas pela coroa em um momento em que a elevação das taxas era a regra para custear 

despesas estatais cada vez maiores. Isso, naturalmente, revoltou as colônias americanas a 

tal ponto que a insurreição se mostrou inevitável. Para os americanos, todo tributo estava, 

necessariamente, vinculado a uma esperada contrapartida da metrópole. Um imposto que 

servisse apenas para custear um Estado elitizado, ineficiente e perdulário era, na sua 

concepção, uma tributação “sem representação” que atentava contra as liberdades 

individuais dos cidadãos: 

 

Ao vender o chá por intermédio dos seus próprios agentes, a um preço 
significativamente abaixo do normal [por causa dos incentivos fiscais], a 



   
 

80 

 

 
 Companhia [das Índias Orientais] tornou o contrabando não lucrativo e 

ao mesmo tempo pôs em risco a sobrevivência dos comerciantes locais 

independentes. Movidos não apenas pela perda do comércio do chá, mas 
também pela prática monopolista inerente, os comerciantes juntaram-se 

aos radicais para exigir a independência (DEPTO. DE ESTADO, 

EUA, 2012, p. 62). 

 

Depois de oito anos de lutas, a Inglaterra reconheceu, em 1783, a independência 

americana. A partir de então, a autonomia política norte-americana correu em paralelo 

com o limiar das ideias liberais na economia política e as contínuas e vigorosas mudanças 

nas estruturas institucionais e econômicas do Velho Mundo, que testemunhava as ideias 

de justiça e individualidade dos iluministas franceses e dos empiristas ingleses, além das 

convulsões socioeconômicas despertadas pela Revolução Industrial. 

Nesse caminho, os representantes do novo país questionaram qual seria o papel 

ideal do Estado nessa conjuntura: praticar uma política fiscal atuante e que protegesse os 

interesses locais ou reservar ao Estado um papel secundário? Se antes, sabedores de que 

favores fiscais prejudicaram seus interesses, mesmo assim, considerando que o país 

requeria um ciclo de crescimento econômico e progresso social a seus habitantes, não 

seriam os incentivos fiscais uma ferramenta eficaz? 

 

3.1.2 Pós-Independência Até o Final do Séc. XIX: Estruturação do Sistema Tributário 
Norte-Americano 

 

Livre dos domínios britânicos, os Estados Unidos se tornaram uma república 

federativa, cuja competência para tributar recaiu sobre o poder central e os governos 

estaduais. A constituição estadunidense, em seu art. 1, seção 8, cláusula 1, afirma ser da 

competência do Congresso [Nacional] “Lançar e arrecadar taxas, direitos, impostos e 

tributos” (EUA, 1787), com a garantia de que todos os tributos serão uniformes em todo 

território nacional. Isso garantia liberdade de comercialização e transporte entre os estados 

da federação sem o empecilho de impostos sobre vendas entre eles. 

Conhecedores de que dispunham de uma realidade que por vários motivos – como 

o fato de que o crédito era escasso, as estradas, portos e ferrovias não interligavam 

adequadamente boa parte do país entre si e com o estrangeiro, a mão de obra era cara e o 

mercado interno pequeno – infringia dificuldades a seus empreendedores e pouca atenção 

atraía de capitais externos, o governo americano, desde o primeiro instante, passou a 

intervir no cenário econômico, de maneira a criar condições para que o setor privado 



   
 

81 

 

 
 passasse a investir no país. A ideia era promover os EUA como “um lugar independente, 

democrático e autossuficiente, guiado por pessoas virtuosas que marchavam em direção 

ao progresso” (KARNAL et al., 2007, p. 87). 

Ciosos dessa concepção de país, os primeiros administradores públicos valeram-se 

de proteção aos empresários locais – via desincentivos fiscais, legislação tributária enxuta 

e créditos subsidiados a quem invertesse seus recursos e conhecimentos em atividades 

produtivas. 

Em meio a isso, três anos passados da publicação da Constituição, o então 

Secretário do Tesouro, Alexander Hamilton (1755-1804), publicou seu Relatório sobre as 

manufaturas. A obra, rascunhada de forma a servir de peça prática para a política comercial 

dos EUA, misturava conceitos mercantilistas (ver seção 2.1), clássicos (seção 2.3) e até 

mesmo neoinstitucionalistas (seção 2.5). 

Para Hamilton, um Estado forte era impreterível para o desenvolvimento do país. 

Segundo ele, a autoridade estatal, manobrando certos mecanismos institucionais, seria 

capaz de criar contrapesos à defasagem das indústrias nascentes de seu país – caso 

comparadas com centros manufatureiros em estágio superior, como era o caso da antiga 

metrópole, a Grã-Bretanha – e o adensamento e a evolução manufatureira, mais do que a 

agricultura, levariam a nação a outro patamar econômico e social. Nas suas palavras, 

“Para [os empresários nativos] poderem competir, é evidente que a intervenção e ajuda do 

seu próprio governo é indispensável” (HAMILTON, 1995, p. 50-51). 

Tarifas alfandegárias protecionistas, veto à exportação de matérias-primas úteis às 

manufaturas locais mediante exagerada sobretaxação (desincentivos fiscais), prêmios e 

subsídios fiscais e creditícios aos que inovassem, investissem e comercializassem sua 

produção – custeados por fundos que captariam seus recursos nas tarifas protecionistas que 

incidiriam sobre as manufaturas estrangeiras –, a centralização na União da política 

tributária nacional, delegando aos Estados uma atuação mais operacional e finalística das 

políticas públicas, inclusive em relação à arrecadação de impostos, o fomento a novos 

inventos, por meio de recompensas pecuniárias oferecidas pelo erário e leis que dessem 

direitos temporários de exclusividade, a modernização intermitente da legislação, sempre 

no sentido de desobstruir a atividade dos empresários, investimentos estatais permanentes 

em infraestrutura logística e comunicações e estímulos ao aumento da população (por 

sequência, da oferta de mão de obra e do mercado consumidor interno) resumem bem o 

pensamento e as ações de Hamilton no governo estadunidense (HAMILTON, 1995). 
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 Quanto aos incentivos fiscais em específico, Hamilton tece algumas considerações 

a respeito, mas, em termos concisos, o autor segue o pensamento dos clássicos, ao dar a 

entender que renúncias tributárias com a finalidade de atrair investimentos, geração de 

empregos e novas tecnologias são suplementares em um quadro que conta com custos de 

pessoal e transporte vantajosos, governo justo e até mesmo o reconhecimento da livre 

iniciativa: 

 

Os manufatureiros que, atendendo ao poderoso atrativo de melhores 
preços pelos seus produtos e seu trabalho, de suprimentos e matérias-
primas mais baratos, de isenção da maior parte dos impostos, encargos e 
restrições que sofrem no velho mundo, de uma maior independência e 
consequência pessoal, sob a administração de um governo mais equitativo 
e de algo mais apreciado que a mera tolerância religiosa – uma perfeita 

igualdade de direitos religiosos – provavelmente acudiriam em massa da 
Europa aos Estados Unidos, a desempenhar as ocupações ou ofícios que 

lhes sejam próprios (HAMILTON, 1995, p. 50-51). 
 

Essa ideia é reforçada, pois, muito embora não nos seja possível definir com 

exatidão se Hamilton se debruçou sobre o trabalho de Smith (há poucos anos publicado 

nos dias em que ele servia como secretário do tesouro norte-americano), é interessante 

notar que ele também se preocupava com o poder de contaminação que um sistema 

tributário mal concebido tenderia a ter no mercado. Hamilton (1995, p. 111-112) menciona 

que impostos que dão margem a interpretações subjetivas “oferecem um panorama 

bastante adverso para as manufaturas” e que impostos arbitrários são tão contrários ao 

espírito de liberdade que afugentam qualquer forma de produção. 

Meio século passado desde a emancipação política dos EUA, conjugando um 

sistema tributário que dispunha de tarifas alfandegárias que protegiam sua indústria 

nascente, baixos impostos sobre o consumo e uma carga fiscal mais pesada sobre a renda, 

List (1986, p. 76) cantou loas ao modelo de desenvolvimento gestado na nova nação da 

América do Norte. Para ele, “Isso [a prosperidade norte-americana] constitui 

evidentemente efeito do baixo preço dos gêneros de primeira necessidade, dos impostos e 

taxas baixos, e de tarifas alfandegárias equitativas”. Novamente, agora em List, impostos 

em baixa dimensão e complexidade são o diferencial, não incentivos tributários que 

aliviam a carga tributária de alguns setores, empresas, pessoas ou regiões. O inverso, 

antagonicamente, valeria: quanto mais difícil e custosa fosse a vida do vendedor 

estrangeiro, melhor, e, nesse sentido, desincentivos fiscais seriam de melhor tom. 
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 Saes e Saes (2013) admitem que o respeito às observações de Hamilton no tocante 

aos tributos, políticas públicas de distribuição de terras em prol de impulsionar a imigração 

(p. ex., o Homestead Act, de 1862), a ligação do território nacional por meio da navegação 

fluvial e férrea e a alta taxa de educação da população, associada a uma educação técnica, 

levaram a transbordamentos (spillovers) econômicos, sociais e científicos (p. ex., os autores 

citam que, no decênio de 1850, 2.500 patentes em média foram registradas por ano) que 

se reverteram em novos mercados (madeira, aço, indústria têxtil, corporações financeiras). 

 

O cenário econômico dos Estados Unidos na segunda metade do século 
XIX havia se modificado por completo: com a crescente população 
urbana e uma renda média elevada, a sociedade norte-americana se 
constituía como um verdadeiro mercado de massas. Ao superar as 

dificuldades de comunicação entre regiões produtoras, comerciais e 
industriais, o país se tornava o maior consumidor do mundo, permitindo 

crescentes investimentos na organização industrial (SAES e SAES, 

2013, p. 267). 
 

Karnal et al. (2007, p. 134) grifam que “Entre 1869 e 1898, estima-se que cerca de 

13% da renda nacional [dos EUA] foi aplicada na expansão da indústria” e que (Idem, p. 

135) “Em 1900, por exemplo, os estadunidenses produziam tanto aço quanto Inglaterra e 

Alemanha juntas, além de dominarem a outrora sem importância indústria do petróleo”. 

A política fiscal, infere-se, operou preponderantemente do lado da despesa pública 

em obras, na concessão de subsídios e em investimentos produtivos, ao mesmo tempo em 

que a atuação do governo visava criar bases institucionais sólidas que trouxessem 

segurança jurídica e gerassem expectativas positivas tanto nos consumidores como nos 

capitalistas. Quando recomendável, interferências estatais mais arrojadas na economia 

(lanceando, inclusive, dogmas liberais, como um livre mercado absoluto) foram utilizadas 

por meio de tarifas alfandegárias que protegiam os empresários nacionais da mesma 

maneira em que financiavam novos investimentos internos, não especialmente por meio 

de renúncias tributárias. 

Em nenhum momento o governo americano, desde a sua fundação até o final do 

século XIX, valeu-se de incentivos fiscais como o grande chamariz de investimentos, 

empregos ou inovações tecnológicas, mas, sim, preocupou-se em criar as condições para 

que os fatores de produção encontrassem condições favoráveis para alavancarem o 

desenvolvimento econômico. 
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 3.1.3 Início do século XX até 1945: Anos Dourados, Depressão e a Irrelevância dos 

Incentivos Fiscais na Política Econômica Americana 
 

 Viu-se que, no início do séc. XX, acúmulo de capital, mão de obra qualificada, 

meios de transporte e comunicações e inovações tecnológicas que se avolumavam desde o 

início da Guerra da Secessão (1861-1865) desaguaram em um exitoso processo de 

crescimento econômico nos EUA. 

Entrementes, a política tributária, repita-se, era centralizada no governo central, e 

a circulação de capitais, mão de obra, mercadorias e serviços entre os Estados da federação 

eram praticamente isentos de impostos. Tarifas eram cobradas de produtos importados e 

estas, por seu turno, financiavam obras públicas, empréstimos subsidiados e novas 

patentes. 

Nem os trustes, consórcios ou grandes oligopólios dos anos 1880, que perderiam 

força somente nos anos 1930, conseguiram atrapalhar a liberdade de comércio interna no 

país. Donos da maior parte das linhas de trem no país, grandes corporações passaram a 

cobrar tarifas excessivas no transporte de mercadorias e isso começou a atrapalhar o 

comércio interestadual. No fim do séc. XIX, em vez de conceder alguma sorte de 

compensação tributária aos envolvidos nas transações estaduais, o congresso votou uma 

lei antitruste (Sherman Act) com o propósito de evitar “todos os entendimentos destinados 

a restringir o comércio interestadual, [sujeitando os transgressores a] várias formas de 

execução” (DEPTO. DE ESTADO, EUA, 2012, p. 191). 

Se o governo federal fazia o possível para facilitar a circulação de fatores de 

produção e bens e serviços no país, alguns Estados americanos, comparados a outros, 

mantinham-se em posição retardatária. Com ranços culturais escravagistas e leis 

segregadoras, os Estados sulistas, visando a atrair investimentos, novas tecnologias e 

diversificar e desenvolver suas economias locais ofertaram incentivos fiscais após o fim da 

guerra civil, mas, mesmo assim, em 1900 detinham participação na base industrial no país 

nos mesmos patamares de 1860 (DEPTO DE ESTADO, EUA, 2012, p. 192-193). Os 

neoinstitucionalistas vinculariam esse atraso à secularização da escravidão nativa, que, 

estando abolida de direito, de fato não estava (ver seção 2.5); economistas da vertente 

endógena (ver seção 2.6) concluiriam que os Estados nortistas conseguiam endogeneizar 
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 o progresso técnico de seu capital humano e social pela cooperação não rival de seus 

fatores, e essa externalidade era eclipsada nos Estados meridionais31. 

Em matéria de tributos, os Estados Unidos davam preferência à taxação direta e a 

pouca interferência na política tributária estadual terminou por considerar a política 

tributária do país como sendo uma questão secundária. De fato, as políticas monetária e 

cambial e as questões sociais e trabalhistas passaram a ser objetos de questionamentos 

públicos, mas, sem fugir ao tema de nosso estudo, o certo é que entre o início do século e 

o fim dos anos 1920 os mercados interno e externo continuaram a se expandir em períodos 

intercalados por recessões de curta duração. 

De acordo com Saes e Saes (2013, p. 336-338), a integração maior dos mercados 

norte-americano e europeu e o aumento de sua base interna de consumidores foram 

alavancados por intercessões do governo no financiamento dos produtos americanos no 

exterior, baixas taxas de juros a seus empreendedores e tarifas alfandegárias pesadas sobre 

produtos manufaturados produzidos na Europa. Se no Brasil contemporâneo, que, assim 

como os EUA da época, é uma república federativa, com Estados que detêm autonomia 

tributária, uma das grandes discussões é a respeito da validade de incentivos fiscais que 

visam a favorecer o desenvolvimento de locais mais afastados, o que nos remete à teoria 

da renda da terra (ver seção 2.3.2.2), os americanos, sem desrespeitar os princípios 

tributários de Smith (ver seção 2.3.1), recolhiam, de um lado, recursos tributários de 

maneira eficiente e minimamente neutra e, de outro, faziam uso deles na sua política fiscal 

por meio de gastos, não abrindo mão de suas receitas. 

Essas políticas estatais, tal como aconteceu nos idos de 1800, propiciavam a 

acumulação de capital e atiçavam o “espírito animal” dos capitalistas de modo que 

“destruições criativas” aconteciam uma após a outra. A expansão residencial, a indústria 

automobilística e a popularização de eletrodomésticos fomentaram, sem ter havido 

qualquer tipo de programa de renúncias tributárias (dado que desnecessárias), novas 

indústrias, setores e regiões mais desenvolvidas (KARNAL et al., 2007, p. 136-140). 

Quando o governo se dispunha a apresentar algum tipo de incentivo fiscal, isso acontecia 

como reflexo de interesses escusos de grandes corporações, sempre com a falsa justificativa 

                                                 
31 Barquero (2002) é muito claro ao afirmar que toda estratégia de desenvolvimento regional que não alça os 

elementos culturais, étnicos e sociais de cada região é fadada a perdas econômicas que comprometerão sua 

eficiência. 
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 de que seria para uma ajuda para que elas continuassem a operar com eficiência e 

produtividade (Idem, p. 171). 

Sem adentrar os motivos que originaram a crise de 192932, Saes e Saes (2013, p. 

374-386), ao explicarem no que consistia o New Deal, em nenhum momento elencam 

incentivos fiscais como um meio de atrair investimentos, influenciar expectativas ou causar 

qualquer tipo de alteração na oferta ou demanda agregadas. O aumento da base monetária, 

o fim do padrão-ouro para o dólar, regulação do sistema bancário (separação de bancos de 

investimentos de bancos comerciais), intervenções legais sobre os produtores rurais 

(diminuindo a área plantada a fim de aumentar os preços), subsídios financeiros e 

creditícios, o aumento das despesas públicas diretas em obras públicas de geração de 

energia, rodovias, ferrovias e portos, a criação de um sistema de seguridade social, 

reformas trabalhistas e institucionais (em especial, a regulação de setores econômicos, 

como o bancário), foram, segundo eles, as medidas tomadas. 

Vale concluir: se Keynes chegou a cogitar que impostos diretos poderiam interferir 

na propensão a investir dos capitalistas (ver seção 2.4), as políticas contra cíclicas 

executadas para estancar a depressão nos EUA passavam ao largo de incentivos fiscais: 

incluíam, pelo contrário, aumento de impostos diretos sobre grandes fortunas, a tomada 

de empréstimos e o acúmulo de déficits orçamentários (SAES e SAES, 2013). A 

interferência estatal almejando efeitos econômicos – e seus efeitos multiplicadores, tão bem 

defendidos por Keynes –dava-se na despesa, não pela renúncia de receitas tributárias. 

 

3.1.4 Pós-Guerra até 1990: do New Deal aos Incentivos Fiscais da Era Reagan 

 
Encerrada a Segunda Guerra Mundial, o democrata Harry Truman assumiu com a 

missão de desmobilizar o aparato de guerra americano e iniciar uma suavização na política 

de gastos do New Deal que, ao mesmo tempo, equilibrasse o orçamento federal, permitisse 

o crescimento da economia nacional e continuasse a resguardar necessidades sociais. 

No assunto incentivos fiscais, Thorndike (2011) resume as ações de Truman em 

relação a isso na sua preferência pelo aperfeiçoamento do sistema tributário, que ocorreu 

com a emissão de medidas aparentemente contraditórias, dentre as quais aumentos de 

impostos sobre a renda para os mais ricos em sincronia com o corte de alíquotas sobre o 

                                                 
32 O papel das duas Grandes Guerras e questões concernentes ao crash de 1929 é evidente, pois esses 

elementos estão, indiretamente, relacionados a tudo o que foi explicado. Por parcimônia, mas sem perder a 

objetividade quanto ao problema de nosso estudo, escusamo-nos ao não nos aprofundarmos em tais temas. 
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 excesso de rendas e lucros (Revenue Act of 1945), ou pela eliminação de distorções tributárias 

setoriais, ora diminuindo alíquotas de impostos sobre o consumo, que, a seu ver, eram 

regressivos e inibiam investimentos e consumo, ora se negando a dar incentivos fiscais para 

alguns setores, pois isto resultaria em distorções que seriam ainda mais deletérias à 

economia como um todo33. 

Após os anos 1950, de moderado conservadorismo na política econômica, a 

administração Kennedy (1961-1963) assumiu seu mandato em meio a sinais de recessão 

na economia (o quarto quadrimestre de 1961 apresentava uma queda no PIB de 4,2%), o 

que impunha atitudes. O novo presidente deu início a uma política fiscal expansionista e, 

convencido pelos seus conselheiros econômicos de que uma grande redução nos impostos 

estimularia a economia, apoiou um projeto de lei que previa isso. O congresso, receoso em 

aumentar ainda mais o déficit fiscal, considerando que os gastos vinham em ascendente 

desde a década de 1930 e que as alíquotas médias da União e dos Estados dos impostos 

sobre a renda e o consumo pouco se modificaram, preferiu vetar a proposta (DEPTO DE 

ESTADO, EUA, 2012, p. 314). Mesmo assim, o mercado interno, reaquecido após a 

estabilidade interna pós-Segunda Guerra, o aumento da população, por gastos cada vez 

mais elevados na indústria militar e a crescente demanda mundial por produtos 

industrializados, levou o país a crescimentos no produto interno na ordem de 4% ao ano, 

em média, entre 1961 e 1963 (BEA, 2016). Apesar da negativa do Legislativo ante as 

propostas – bem intencionadas – de renúncias tributárias, consumo, investimentos e 

exportações seguiram em curso. 

 Lyndon Johnson, o sucessor de Kennedy, conseguiu reduzir impostos, mais uma 

vez com a justificativa de sustentar o crescimento econômico. Porém, na verdade essa 

política propiciou a concentração de renda e prejudicou os gastos – haja vista a subtração 

de receitas públicas legítimas – em programas sociais, dinheiro esse que seria aplicado na 

economia em indivíduos com maior propensão marginal a consumir, o que, afere-se, teria 

sido mais eficiente (KARNAL et al., 2007, p. 199). 

                                                 
33 Em mensagem especial enviada ao Congresso, em 23 de janeiro de 1950 [disponível em 

http://trumanlibrary.org/publicpapers/viewpapers.php?pid=592], Truman foi veemente sobre quão 

perniciosa poderia ser a concessão de incentivos fiscais, uma vez que eles seriam, para poucos (empresários), 
um ganho, e, para a maioria (do povo), um fardo: “A tax concession to a favored few is always unfair, but it becomes 

a gross injustice against the rest of the population when tax rates are high [...]. The case for the elimination of these 

inequities would be strong even if there were no need for replacement revenue. It is compelling when excise relief depends 

on it." 
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  Sem embargo, o Estado de bem-estar social, introduzido com o New Deal nos anos 

1930, continuou a crescer até os anos 1970 e a suplantar a ideia de que renunciar a receitas 

tributárias para incentivar a economia era desdenhável, porquanto era pelo caminho das 

despesas que a política fiscal americana até então funcionava. Um ciclo aparentemente 

virtuoso de gastos do governo, investimentos públicos e privados e consumo em patamares 

cada vez mais altos foram criando a sensação de que o welfare state era um caminho sem 

volta e de que os dogmas liberais – incluam-se neles o monetarismo de Chicago e a cruzada 

ultraliberalizante de Hayek – eram, na melhor das hipóteses, imprecisos. Porém, a 

estagflação em disparada dos anos 1970 levou a população local (e os economistas) a 

acreditar que a economia merecia novos rumos. 

 Com o triunfo nas eleições de 1980, Ronald Reagan pôs em prática uma série de 

medidas que almejavam combater o baixo crescimento, a inflação e o ocaso do 

desenvolvimento norte-americano da década anterior após os dois grandes choques do 

petróleo (1973 e 1979) e do fim da paridade dólar-ouro (1971). Segundo ele, as políticas 

keynesianas, que focalizavam a demanda, seriam substituídas por medidas que 

estimulassem a oferta (supply side economics) e isto tinha em seu cerne justamente a retirada 

do Estado como principal indutor do desenvolvimento econômico. A intenção era atrair 

investimentos privados, aumentar a produtividade, estabilizar e diminuir os gastos 

públicos e criar um novo período de prosperidade na economia. 

 Dentre as medidas propostas, Saes e Saes (2013, p. 541) são enfáticos ao narrarem 

que, para o governo Reagan (1981-1989), a concessão de incentivos fiscais por meio da 

diminuição de alíquotas sobre o imposto de renda das empresas34 era, com folga, a 

principal delas. A justificativa, nada nova para nós neste ponto do trabalho, fundava-se na 

crença de que “altas alíquotas dos impostos inibiam os esforços dos mais ricos e que a sua 

redução conduziria ao aumento dos investimentos e da atividade econômica, a maiores 

receitas públicas e à redução do déficit público”. Talvez, a experiência americana dos anos 

1980 seja um dos maiores exemplos do que é capaz uma política de crescimento 

econômico calçada na política fiscal com o uso de renúncias tributárias. 

 Mankiw (1998) é direto ao criticar que as medidas de Reagan, se casualmente 

deslocaram o investimento positivamente, sem dúvidas contribuíram para aumentos da 

taxa de juros e, mais pernicioso ainda, para o acúmulo de déficits públicos que, de tão 

                                                 
34 O Economic Recovery Tax Act of 1981 e a Tax Reform Act of 1986 foram os principais programas de inventivos 

fiscais da Era Reagan. 
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 grandes, estender–se-iam até as administrações George Bush e Bill Clinton. O mesmo 

autor reclama que é questionável que as renúncias de tributos foram as causas do 

crescimento americano, pois seu governo valeu-se, e muito, de despesas diretas e indiretas 

na indústria militar, o que terminou por influenciar a oferta e expandir a demanda 

agregada. 

Pelo raciocínio de que foram os incentivos efetivados por gastos públicos – e não 

renúncias de receitas – os agentes de transformação da economia americana neste período, 

Galbraith ironiza a legitimidade da Reaganomics, que se gabava de modificar a estrutura 

produtiva do país e alicerçar mudanças de longo prazo por estímulos na oferta, ao sugerir 

que, de fato, essa página da história do desenvolvimento americano nada mais era do que, 

em muitos aspectos, puro keynesianismo: “O presidente Reagan (...) foi o keynesiano mais 

convicto desde o tempo de Kennedy, talvez desde o tempo de John Maynard Keynes” 

(GALBRAITH, 1994, p. 164). 

Para Krugman (2007), os anos Reagan, independentemente de seus resultados 

econômicos, tiveram como saldo uma maior insegurança jurídica decorrente de 

desregulamentações desmesuradas – muitas delas criadas no New Deal (vide seção 3.1.3) – 

em vários setores, e, sob o ponto de vista social, resultaram em benefícios tributários 

amplamente desproporcionais em favor dos mais ricos e da maior concentração de renda. 

 

3.1.5 O Processo de Desenvolvimento Econômico dos EUA e o Papel dos Incentivos 
Fiscais: Afinal, o que se Pode Concluir? 

 

Contemplamos que incentivos fiscais concedidos pela Inglaterra em desfavor de 

capitalistas americanos estiveram entre as causas que acabaram por levar os EUA a lutar 

por sua independência, conquistada em 1776 (por coincidência, ano de publicação de 

Wealth of the Nations e nos estertores da Revolução Industrial). 

Doravante, o país preocupou-se em criar condições em seu arcabouço institucional 

que estimulassem investimentos, a imigração, que trazia consigo novos conhecimentos e 

o crescimento do mercado interno, e o estabelecimento de um sistema tributário sóbrio e 

concentrado no poder central no que concerne à sua sistematização, delegando aos entes 

estaduais e regionais o recolhimento dos tributos; essa centralização de boa parte da 

política tributária na União revelou-se importante, haja vista que ratificava na prática as 

ideias defendidas por Adam Smith, como simplicidade, modicidade e equidade e estas, se 

não diretamente eram a causa de atração de novos investidores, também não os repeliam. 
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 Outra coisa deveras interessante foi a preferência pela tributação direta (em rendas 

e lucros): a circulação de mercadorias, serviços, capitais e fatores de produção, pela pouca 

relevância de impostos indiretos, mostrou-se mais dinâmica ao longo da história 

americana e isto favoreceu o desenvolvimento econômico e social do país. Incentivos 

fiscais, da fundação do país até os anos 1930, enfatize-se, não constam como tema 

importante de discussão e aplicação para os setores público e privado americano. 

Aliás, um dos maiores ensinamentos da política fiscal norte-americana em seus 

primeiros 150 anos é o de que, além de um sistema tributário simples e eficiente no seu 

dever de arrecadar, atuar diretamente sobre a alocação de recursos, a despeito de todas as 

críticas que possam ser feitas sobre a capacidade o governo de aplicar recursos com 

eficiência, é preferível à renúncia de impostos. 

De Hamilton a Roosevelt, investimentos em estradas, portos, vias férreas, 

educação, pesquisa e subsídios aos produtores nativos foram a tônica. O primeiro, é 

verdade, pôs em prática uma política comercial que protegia os empreendedores nativos 

com desincentivos fiscais, que concomitantemente sobretaxavam os concorrentes 

estrangeiros e financiavam obras de infraestrutura, a pesquisa e o desenvolvimento do 

capitalismo nacional35. 

Se Smith – e os clássicos em geral – abona(m) em parte as qualidades do sistema 

tributário norte-americano até o fim da Segunda Guerra, a analogia por nós feita entre a 

teoria da renda da terra de Ricardo e a localização de certos lugares como justificativa 

racional para a outorga de benefícios tributários (ver 2.3.2.2) não parece encontrar respaldo 

ao longo da história americana. Os EUA, mesmo nas políticas de desenvolvimento 

                                                 
35 Com este raciocínio não queremos dizer que a intervenção do desmesurada do Estado na economia tenha 

sido uma regra na história americana, muito menos que isso, desordenadamente, é benéfico. Conforme 

exposto (vide seção 3.1.2), a indústria nascente estadunidense, obedecendo à doutrina de Hamilton – 

chancelada por List – recebeu certa proteção governamental, é verdade. Também é fato que isso aconteceu 

em outros momentos da história, por razões diversas. A respeito disso, assinalamos que os assuntos liberdade 

econômica e desenvolvimento relacionam-se lateralmente ao tema de nosso estudo, mas, pela complexidade, 

demandariam uma série de considerações, algo que, para não destoar dos nossos objetivos e finalidades, 
abriremos mão neste momento. De todo modo, registre-se que os EUA, segundo pesquisa do think tank norte-

americano Heritage Foundation, em 2015, eram a 12ª economia mais aberta do mundo; no quesito 

“liberdade para comercializar internacionalmente”, da mesma pesquisa, o país, em 2012, tinha a nota 7,7 

(numa escala de 10), 11% superior à média mundial, que era de 6,83. Comparando, o Brasil, em 2015, 

ocupava a posição 103 no mesmo ranking; no que se refere à liberdade do comércio internacional, a nota 

brasileira obteve, em 2012, o coeficiente 7.1 (dados disponíveis em www.liberdadeeconomica.com.br). 

 

http://www.liberdadeeconomica.com.br/
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 regional, deram preferência às inversões diretas do Estado, ainda que custeadas com 

déficits ou empréstimos36. 

O New Deal, erigido a partir do crash de 1929 – e que deu fundamento a ações típicas 

de um Estado de bem-estar social nesse país, grosso modo, até os anos 1970 –, não fugiu, 

na maior parte de suas ações, à regra. As políticas econômicas nas décadas de 1930 e 

seguintes, acompanhando os ensinamentos de Keynes, que apoiava a renúncia de receitas 

como forma de alternar expectativas e melhorar o comportamento dos agentes econômicos 

em crises de demanda (vide 2.4), aqui e ali flertaram com a ideia de reduzir tributos 

(diretos) com o propósito de influenciar a economia, mas ações dessa qualidade ou 

sofreram resistência ou, quando executadas, mostraram-se pouco eficazes. 

Ato contínuo, viu-se (no tópico 3.1.4) que os mandatos de quase todos os 

presidentes americanos do pós-guerra contiveram atos ou, ao menos, propostas de redução 

de impostos com fins economicistas, todas elas com resultados questionáveis, porquanto a 

literatura indica que resultavam em concentração de renda, uma vez que seus impactos 

acabavam por beneficiar, conforme evidenciado, os mais ricos, e os seus efeitos sobre 

investimento ou mesmo consumo eram discutíveis. 

Nos anos 1980, Ronald Reagan, por sinal, foi o que mais diretamente valeu-se de 

incentivos fiscais como meio de indução do desenvolvimento econômico. Déficit fiscal, 

ausência de correlação com os resultados, aumento das taxas de juros e prejuízo das classes 

mais baixas foram, outra vez, criticados como consequências desta política. Essas sequelas 

ornam com as censuras a este tipo de ferramenta fiscal feitas por Nurkse (1957), Meier e 

Baldwin (1968) e Krugman (2007). 

O gráfico 1 ilustra a evolução do consumo, da formação bruta de capital fixo e dos 

gastos do governo do final da década de 1940 até os anos 1990; no período Reagan, ao se 

comparar a taxa média do imposto de renda para pessoas físicas (average individual income 

tax rate) e empresas (average corporate income tax rate) não se vislumbra qualquer indicativo 

                                                 
36 Os exemplos na literatura científica são diversos. Por ora, ficaremos com a fundação da Tennessee Valley 

Authority (TVA), uma estatal americana criada na Grande Depressão com a função de ampliar os horizontes 

econômicos do Vale do Tennessee, localizado na região sudeste do país. Antes uma região dependente da 
economia agroindustrial, Segundo Kline e Moretti (2013, p. 26), a TVA “sped the industrialization of the 

Tennessee Valley and provided lasting benefits to the region in the form of high paying manufacturing jobs. Notably, the 

impact on manufacturing employment persisted well beyond the lapsing of the regional subsidies, suggesting the presence 

of powerful agglomeration economies. By contrast, the agricultural sector, which is unlikely to exhibit substantial 

agglomeration forces, retracted dramatically once subsidies terminated”. 
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 de correlação entre diminuição de impostos e aumentos de consumo ou investimento ao 

longo do Reaganomics. 

 
 
 
Gráfico 1 – Evolução Relativa de Consumo (C), Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) e Gastos 
do Governo (G) por Trimestre nos Estados Unidos: 1948:01 a 1990:04 
 

 

Fonte: Congressional Budget Office (CBO-USA - 2011); Banco de Portugal (2016) 

 

Demarcando as espécies de incentivos dados ao longo da história econômica 

americana – o que, nos termos deste trabalho, busca permitir confrontar os resultados de 

políticas de incentivos fiscais entre regiões ou países diferente em bases uniformes (ver 

seção 1.7) –, no que tange ao “mercado” (I), os incentivos dados nos EUA tenderam seu 

enfoque mais sobre a oferta, mas em momentos específicos (década de 1930), atuaram 

também sobre a demanda; no que diz respeito aos “fatores de produção” (II), incentivar 

os ganhos do trabalho e do capital e favorecer o consumo e os investimentos foram o foco; 

quanto aos “critérios para o seu usufruto” (III), os incentivos fiscais estadunidenses foram 

do tipo geral, visto que, em sua grande maioria, eram dados de forma indiscriminada a 

todos os contribuintes e não continham obrigações prévias por parte dos beneficiados; em 

relação aos “prazos” (IV) dos incentivos, eles foram indeterminados; sobre o critério que 

aborda o “local” (V) dos efeitos econômicos desejados pelas renúncias fiscais, o governo 

central dos EUA sempre deu preferência aos do tipo difuso, não importando se a região 

era mais ou menos desenvolvida do que outra internamente; quanto à característica de sua 
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 “forma de quantificação” (VI), os impostos abdicados em solo americano continham 

características regressivas, pois, quanto mais pobre era o beneficiário, menor era o seu 

desconto no imposto a ser pago e, ceteris paribus, mais escassos tendiam a ser os serviços 

públicos nos períodos subsequentes, haja vista a menor arrecadação do Estado; finalmente, 

a respeito do “tipo de incidência” (VII), os incentivos norte-americanos ao longo de sua 

história se deram muito mais sobre os impostos diretos. 

 

3.2 Inglaterra 
 

Sendo entre os sécs. XI e XVI uma nação com uma economia baseada na produção 

e exportação de produtos primários, como a lã, couros e pesca, e a importação de 

manufaturados – o que nos remete ao Estado de Mato Grosso em pleno século XXI –, List 

(1986, caps. II e IV) argumenta que não foram incentivos fiscais que tiraram os britânicos 

de seu atraso secular e criaram as bases para o moderno Estado inglês, berço da Revolução 

Industrial. 

Em primeiro lugar, uma série de fatores: a atração de novas tecnologias, trazidas 

por industriários hanseáticos, os capitais de banqueiros judeus (de Portugal), a 

aprendizagem do know-how trazido por comerciantes genoveses e persas ou a habilidade 

de pescadores espanhóis e holandeses. Mas foi, segundo ele, principalmente o 

amadurecimento das instituições políticas inglesas, conjugado a um genuíno desejo de 

grandeza da nação, que enxertou na Inglaterra o advento de um Estado próspero, 

inventivo e consciencioso de seu povo e de seu futuro. 

Para tanto, esse país, a partir do séc. XV, fechou, num primeiro momento, seu 

mercado interno com impostos mais pesados para os manufaturados estrangeiros, 

aperfeiçoou suas leis civis (que garantem aos indivíduos direitos como o due process of law, 

a restrição do papel do governo na vida do homem médio e a propriedade privada) e 

comerciais (List reporta como exemplo a publicação da lei dos Navigation Acts, de 1651, 

que multiplicou o poderio da Marinha Inglesa), melhorou seus portos e vias terrestres, 

protegeu a indústria nascente com a taxação de produtos industriais que ainda não estavam 

em condições de concorrer com os estrangeiros e promoveu a exportação de seus produtos, 

ao mesmo tempo em que seu mercado interno crescia pela espiral de novos setores 

econômicos que tinham como saldo mais empregos, mais exportações, crescimento da 

população e, por consequência, mais demanda interna e externa. 
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 Os quase três séculos de soberania inglesa em seus mares, a forte preocupação 

estatal em gerar superávits em sua balança comercial (típica característica do 

mercantilismo), um bem-ajambrado projeto de crescimento econômico baseado na 

produção (e exportação) de produtos com valor agregado e o estabelecimento de vínculos 

comerciais com países que ofertavam produtos primários alicerçou, no entendimento de 

Hartwell (1965), as estruturas para a revolução industrial inglesa e o alvorecer do 

capitalismo moderno. 

Para Hobsbawn (1995), a acumulação de capital estimulada por poupanças 

crescentes (fruto do comércio e da agricultura), por taxas de juros baixas, investimento em 

infraestrutura e energia contínuo ao longo dos anos, um sistema financeiro saudável, força 

de trabalho abundante e com alto índice de trabalhadores qualificados, e o laissez-faire como 

valor, não apenas econômico, mas também filosófico-racional, sedimentaram o caminho 

da Inglaterra para a prosperidade contemporânea. 

Todavia, o expansionismo da Inglaterra por intermédio de uma política comercial 

agressiva e da conquista política e militar de territórios quase sempre tinha como fonte de 

custeio o erário inglês e isto, além das amarras legais, regulamentos alfandegários e 

reservas de mercado mercantilistas, também levou o país a aumentar sua carga tributária 

entre 1688 e 1815. 

Dowell (2006) descreve que, entre os séculos XVI e XVIII, em meio a guerras, 

golpes de Estado e reformas legais, o erário bretão passou a incorrer em uma gama cada 

vez mais diversificada de impostos, tanto os do tipo direto, que afetavam em primazia a 

nobreza e a aristocracia inglesa (o imposto de renda, nos moldes de hoje, começou a ser 

cobrado nessa época), quanto os indiretos (excises), que sobrecarregavam as famílias mais 

pobres. Além de uma necessidade maior de custear um Estado que demandava mais e mais 

recursos – por estar absorto em guerras, subsídios a empresas e obras públicas, e por estar 

em meio ao sistema mercantilista –, a Inglaterra se voltara à defesa exacerbada de sua 

balança comercial e isto, idem, acarretou uma infinidade de taxas sobre consumo37, 

proibições ou cotas de importação (ver seção 2.1). 

                                                 
37 Dowell (2006, vol. IV, caps. I e II) demonstra em detalhes a complexidade tributária nessa época na 

Inglaterra. A taxação de bens de consumo era especificada de tempos em tempos e para certos bens, não 

sobre o consumo genérico, como ocorre hoje em dia; espelhos, couro, velas, jornais e remédios, em se 

tratando de consumo final, e ferro, índigo, madeira e sebo, matérias-primas muito utilizados por corporações 

a esse tempo são só alguns dos exemplos. 
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 Vez ou outra, o governo concedia incentivos fiscais (dentre muitos produtos, a 

diminuição de tributos para os produtores de lã e vinho, ou para algumas empresas e 

pessoas em específico), mas essa política progredia na medida do alvedrio do governante 

do momento e o resultado final era confusão tributária, sonegação fiscal e privilégios a 

particulares sem contrapartidas positivas para a economia nacional (DOWEL, 2006). A 

desordem em seu sistema tributário teve como consequência a perda de competitividade 

de alguns setores da nascente indústria britânica. 

Interpretando as informações disponíveis, é plausível inferir que benesses tributárias 

pontuais não indicavam ser a solução para o problema, que envolvia, realce-se, outros 

aspectos, como disponibilidade de crédito e facilidade de entrada dos produtos ingleses em 

outros países. No que se refere à carga de impostos cobrada, o principal a ser feito eram 

reformas que racionalizassem o sistema tributário em sua universalidade, aproximando-o, 

por exemplo, do que Adam Smith e o liberalismo inglês compreendiam como o mundo 

ideal (ver 2.3.1). 

Reforçando esse panorama da Inglaterra antes e no decurso da Revolução 

Industrial, List (1986), mais uma vez, ignora incentivos fiscais de qualquer tipo como 

importantes para o desenvolvimento econômico de longo prazo. Contrapondo o nível de 

desenvolvimento atingido pela agricultura e indústria americana pós-independência da 

Inglaterra, ele é taxativo ao indicar que a redução permanente e não condicionada 

(antíteses de incentivos fiscais) da carga tributária nos impostos sobre o consumo em 

produtos manufaturados, tarifas protecionistas (limitadas a um período de tempo ou a 

condições exógenas) e altas taxas sobre a renda eram o caminho a ser seguido se a antiga 

metrópole desejasse fazer frente aos EUA no comércio internacional pós-mercantilismo: 

 

Se a Inglaterra quiser que os trabalhadores das suas manufaturas atinjam 
a mesma situação [de produtividade e bem-estar], basta suprimir as 

restrições à importação de produtos agrícolas, diminuir pela metade ou 

de 2/3 as atuais taxas de consumo, cobrindo essa perda com as 

arrecadações de impostos de renda (LIST, 1986, p. 76, grifo nosso). 
 

Aqui cabe uma observação importante: desequilíbrios fiscais tendem a irradiar seus 

sintomas no câmbio, no valor da moeda e nas expectativas dos agentes, intoxicando, 

assim, todo o ambiente econômico. Posto isso, a perda de arrecadação, como bem dito por 

List, deveria ser compensada preferencialmente com os impostos diretos, não os indiretos, 
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 porquanto estes contaminam o ambiente produtivo com entraves burocráticos e 

financeiros e mudam o comportamento das curvas de oferta e demanda ao alterar os preços 

de mercado e os custos dos fatores (vide ilustrações 1 e 2, seção 1.3.1). 

Vê-se que, timidamente, incentivos fiscais praticados pelo governo inglês até o 

começo do séc. XX davam-se de modo inconstante, beneficiavam poucos setores ou 

empresas e eram concedidos sobre impostos indiretos no intuito de supostamente 

aumentar a competitividade desses produtos, em especial no mercado externo, tomando 

por premissa que a Inglaterra tinha como projeto de nação expandir seu poderio comercial. 

Nem mesmo a I e a II Guerra Mundial, que acarretaram aumento dos encargos 

com juros e dívida pública e menor disponibilidade de recursos para investimentos, ou 

pior, a depressão de 1930, que ressignificou o capitalismo mundial, abrindo caminho para 

a aplicação de políticas keynesianas, resultaram em políticas consistentes e amplas de 

cortes de tributos como forma de se estimular a economia britânica. Entre o início do 

século e a década de 1970, a Inglaterra fez uso de vários artifícios da política monetária, 

cambial e fiscal. Esta última, registre-se, pouco passou pela outorga de favores tributários. 

Niveau (1969) cita que nesses anos, em se tratando de política fiscal para incentivar a 

retomada do crescimento, o governo inglês preferiu atuar por meio de transferências de 

recursos, obras públicas e créditos subsidiados. 

Com a ascensão de Margaret Thatcher ao posto de primeira-ministra, em 1979, 

uma série de reformas foram feitas para dar mais dinamismo à economia inglesa: 

privatização de empresas públicas, desregulamentação bancária e trabalhista, abertura 

comercial – aí inclusa a redução de tarifas protecionistas, retração monetária e a incentivos 

fiscais sobre lucros, com a ideia de que isso aumentaria os investimentos.  
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 Gráfico 2 – Imposto de Renda, Tributos sobre Lucros e Tributos sobre o Consumo como 

Percentuais do PIB Anual e Variação Percentual Anual do PIB e dos Investimentos da Inglaterra 

– 1965 a 1995 

 

Fonte: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD - 2016); World Bank 
(2016) 

 

Para George (1999), as reduções de tributos no mandato de Thatcher foram débeis 

para a economia como um todo, pouco ou nada influenciaram os investimentos do período 

e tiveram como saldo o aumento da concentração de renda. Como argumento, ele 

demonstra que a reforma tributária de Thatcher levou à situação de 1% dos contribuintes 

receberem 29% de todos os benefícios de redução de impostos, com os investimentos 

mantendo-se na média histórica dos períodos em que a carga de tributos era mais alta. 

No gráfico 2 essa relação é demonstrada claramente: de 1965 a 1995, a carga 

tributária anual média nos impostos sobre consumo (10,28%) e sobre lucros (3,54%) 

manteve-se acima da média geral, inclusive (9,86% sobre consumo e 2,73% sobre lucros) 

e exclusive (9,59% sobre consumo e 2,23% sobre lucros) os anos de governo M. Thatcher; 

mesmo assim, o PIB foi em média 4% maior quando comparado aos mandatos de outros 

governos; o imposto de renda médio, que para muitos sempre afeta a propensão marginal 

a investir dos empresários, foi 3,9% superior e, apesar disso, o investimento anual 

localizou-se 4% em média acima do de outros períodos. 

Acaso a política econômica de Thatcher possua méritos, pode-se dizer com relativa 

tranquilidade que não são os incentivos fiscais que fazem jus de terem induzido o 

desenvolvimento econômico na quadra de tempo que vai de 1979 a 1990. Não há 

indicativo algum de que os cortes temporários nos tributos ocorridos em seu mandato 

tiveram algum tipo de relação com a evolução dos indicadores econômicos nesses 11 anos, 

Mandato de M. Thatcher 
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 seja em relação ao crescimento, à redução de desigualdades regionais, a inovações 

tecnológicas ou aumentos de oferta ou demanda. 

Corroborando essa apreciação, Margaret Thatcher é bastante criticada por ter 

aumentado os impostos sobre valor agregado e reduzido o imposto de renda com a 

hipótese de que isso atrairia mais investimentos (ver gráfico 2). Contudo, repise-se: não há 

estudo acadêmico que prove a correlação entre essas medidas e os resultados da economia 

britânica em sua gestão. Para Crafts (2013), o mérito de Thatcher localiza-se mais em suas 

medidas liberalizantes – abertura comercial, privatização de empresas, diminuição de 

subsídios e reforma trabalhista –, que conduziram a economia inglesa a contínuos 

aumentos de produtividade, do que em sua pararreforma tributária. 

O fato é que a carga tributária inglesa, excluindo situações conjunturais, 

historicamente manteve-se ao em patamares razoáveis em relação às necessidades do 

Estado e dos indivíduos. Reforça isso o fato de que os tributos incidem em sua maior parte 

sobre a renda, não sobre o consumo, o que não desestimula novos investimentos e não 

embaraça a circulação, a venda interna ou a exportação de bens e serviços como um todo. 

Em suma, tomando como ponto de apoio a literatura e os dados descrevendo a 

analogia entre o desenvolvimento econômico da Inglaterra e a concessão de incentivos 

fiscais, pode-se argumentar que não ficou comprovada a existência direta entre essas duas 

variáveis. Alterações institucionais, simplificação, maior taxação da renda e menor do 

consumo, razoabilidade e eficiência tributária, investimentos em infraestrutura, energia e 

ganhos de produtividade do seu estoque de capital e do seu capital humano parecem ser 

os fatores mais proeminentes. Incentivos fiscais, conforme demonstrado, quando 

concedidos pela nação inglesa, ou tiveram como causa relações ilegítimas entre o Estado 

e os contribuintes ou, sem embargo de suas boas intenções, de pouco ou nada serviram 

para promover crescimento econômico. List (1986), Hobsbawn (1995), Dowell (2006) e 

pesquisas contemporâneas corroboram esse raciocínio. 

Em remate, classificando os incentivos ingleses, em relação ao “mercado” (I), os 

incentivos tributários ingleses centralizaram-se em aumentar o poderia na oferta de bens e 

serviços; no que se refere aos “fatores de produção” (II), estimular os ganhos do capital foi 

o foco; quanto aos “critérios para o seu usufruto” (III), os incentivos do tipo individual ou 

fortuito e os do tipo geral foram o padrão; quanto aos “prazos” (IV) dos incentivos, deram-

se de modo indeterminado; sobre o critério que aborda o “local” (V) do efeito econômico 

desejado por renúncias tributárias, a Inglaterra preferiu os do tipo difuso,; quanto à 
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 característica de sua “forma de quantificação” (VI), os impostos renunciados na Inglaterra 

eram regressivos; por fim, quanto ao “tipo de incidência” (VII), os incentivos ingleses 

incidiram mais sobre os impostos indiretos. 

 

 

3.3 Brasil 
 

Varsano (1996) cita que o sistema tributário brasileiro teve suas bases atuais 

fundadas na constituição da República em 1891, que dividiu, ao menos do ponto de vista 

jurídico-político, as competências tributárias entre a União e os Estados. 

Se nos EUA a regulamentação das normas tributárias foi centralizada com vigor 

pela União, cabendo aos Estados suplementar questões regionais, no Brasil a 

descentralização política e administrativa, nascida com a ascensão do sistema federativo, 

não foi resultado de um amplo debate público, sustentada por estudos sobre os objetivos e 

as necessidades de cada região do país, e o resultado foi que, desde o princípio, conflitos 

tributários entre a União e os Estados minaram, por vezes, os efeitos da política fiscal e 

cambial. 

 

3.3.1 Dos Anos 1920 à Era Vargas 
 

Falando em política fiscal, desde a década de 1920 os Estados brasileiros passaram 

a competir por recursos do governo central e por investimentos do setor produtivo e as 

formas de obter êxito eram barganhas políticas e a concessão de benefícios fiscais 

(NASCIMENTO, 2009). 

Até 1934, a União era responsável pela instituição dos impostos sobre a importação, 

taxas diversas e imposto de renda – criado só em 1924, 122 anos após a independência e 

31 anos depois da proclamação da República. Aos Estados, cabia o recolhimento dos 

impostos sobre a exportação, que valiam, também, para as vendas a outros estados. Além 

disso, tanto a União como os Estados tinham poder para criar outras receitas tributárias. 

Entre as décadas de 1930 e 1940 do mesmo século, o Estado Novo getulista 

confirmou os Estados como cobradores de impostos sobre consumo, proibindo-os de 

onerar as exportações. Além disso, a União, concentrando poder econômico como método 

de controle do poder político, passou a interferir cada vez mais na economia regional. Por 

exemplo, em 1940, leis constitucionais vedaram os Estados de lançar tributos sobre o 
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 carvão mineral e sobre combustíveis e lubrificantes e a saída encontrada por eles para seus 

financiamentos foi aumentar os impostos sobre vendas (VARSANO, 1996). 

Os efeitos da crise econômica dos anos 1930, a II Guerra Mundial, o endurecimento 

do poder político central em detrimento das administrações estaduais, o acirramento da 

disputa comercial no mundo pós-guerra e a chegada das ideias cepalinas, que identificaram 

que a alternativa para o desenvolvimento brasileiro passava pelo fechamento (ordenado) 

das fronteiras e a adoção de uma política de substituição de importações sustentaram, a 

partir daí, a concessão de incentivos fiscais com o propósito de atrair investimentos no 

país. Comentamos na seção 2.6 que o saldo dos incentivos fiscais concedidos nesse 

contexto foi a concentração de capital, a pouca utilização de mão de obra e o desperdício 

de recursos tributários, apesar de alguma industrialização marginal. 

Abreu et al. (2014) e Pereira (1984, p. 38-51) ignoram a importância de incentivos 

fiscais como grandes indutores do desenvolvimento econômico desse tempo ao 

certificarem que o desenvolvimento da indústria do início do séc. XX até o fim da Era 

Vargas teve relação com o influxo de estrangeiros, que trouxeram uma “cultura capitalista” 

ao ambiente econômico brasileiro, aos excedentes gerados pelo mercado de café, ao 

aumento da demanda externa por bens industriais nos anos das duas grandes guerras e à 

desvalorização da moeda nacional. 

 

3.3.2 Carga Tributária Ascendente, Desenvolvimento Regional e Incentivos Fiscais como 
Resposta: 1950-1988 
 

Segundo Lencioni (2012), a preocupação com o desenvolvimento sob uma 

perspectiva regional no Brasil aumentou nos anos 1950 e se corporificou em planos de 

desenvolvimento a ser aplicados em locais considerados atrasados socialmente, como o 

norte e o nordeste do país. Nessa década, no Nordeste o governo federal criou órgãos como 

o Banco do Nordeste do Brasil – BNB, o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do 

Nordeste – Etene, o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – GTDN e 

a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene (FIDELIS e DAUD, 

1972); na Região Norte foram instituídos a Superintendência do Plano de Valorização 

Econômica da Amazônia – SPVEA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – 

INPA, a Companhia de Petróleo da Amazônia – Copam, o polo econômico da Zona 
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 Franca de Manaus – ZFM e a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – 

Sudam (PEREIRA, 2006). 

Até o final dos anos 1960 a União atuou fortemente em despesas fiscais e 

monetárias a fim de estimular o desenvolvimento. Como rescaldo da gastança fiscal dos 

anos JK e Jango e da instabilidade política interna, a inflação se acelerou e o governo 

militar deu cabo a uma política monetária contracionista (ABREU et al., 2014). 

 

O apoio à industrialização e ao desenvolvimento regional gerou um 
crescimento das despesas que não pode ser acompanhado pelo das 
receitas. Assim, a despesa do Tesouro Nacional, ao redor de 8% do PIB 
no final da década de 40, elevou-se para 11% a partir de 1957 e, no início 

dos anos 60, atingiu a marca dos 13% do PIB (VARSANO, 1996, p. 12). 

 

Com tecnocratas capitaneando o processo, o sistema tributário nacional foi 

reformulado por meio da criação de novos impostos – o ICMS nasce nessa época –, a 

reorganização de fundos de fomento e a redefinição de competências tributárias dos 

estados e municípios. 

Desde então a carga tributária, que vinha crescendo de modo relativamente brando 

desde a Constituição de 1945, acelerou seu peso de incidência no produto interno 

brasileiro, conforme demonstra o gráfico 3. 

Gráfico 3 – Carga Tributária Bruta (União, Estados e municípios) – 1947-2011 

 

Fonte: IBGE (2016) 
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Esse aumento da carga tributária foi compensado pelo governo aos empresários 

nacionais com renúncias tributárias de todo tipo: programáticas, gerais e individuais38. Em 

1975, os incentivos fiscais já custavam 40% de toda receita tributária da União, tendo como 

seus maiores beneficiados os detentores de capital (LENCIONI, 2012). 

 
O objetivo fundamental do sistema tributário [a partir de 1964] foi elevar 
o nível de esforço fiscal da sociedade de modo que não só se alcançasse o 
equilíbrio orçamentário como se dispusesse de recursos que pudessem ser 
dispensados, através de incentivos fiscais à acumulação de capital, para 
impulsionar o processo de crescimento econômico. Ao privilegiar o 
estímulo ao crescimento acelerado e à acumulação privada – e, portanto, 
os detentores da riqueza – a reforma praticamente desprezou o objetivo de 

equidade (VARSANO, 1996, p. 9). 

 

Para Goularti (2014), as reformas tributárias dos anos 1960 podem ter aumentado 

a base de receitas da União, mas a unificação do imposto sobre valor agregado em um 

único tributo (ICMS) no intuito de simplificar o sistema tributário nacional, solucionar os 

problemas de caixa da União e inibir a concessão de descontos em seus tributos de 

consumo como ferramenta de atração de empresas que investissem em suas regiões e as 

desenvolvessem tanto alijou a margem de manobra fiscal que os Estados tinham de captar 

novos investimentos como liquefez as contas públicas estaduais. 

É nessa época que os primeiros problemas relacionados a disputas tributárias entre 

Estados começam a se exacerbar. Prado (2003) informa que o ambiente econômico desses 

tempos foi marcado pelo arrefecimento do investimento externo, por força da forte 

recessão econômica e pela estagnação da capacidade produtiva do país. Ao mesmo tempo 

em que as reformas tributárias dos militares reorganizaram os limites jurídico-

institucionais nos quais os Estados deveriam se pautar, cada qual legislava sobre aspectos 

cruciais, como base de cálculo, fato gerador e isenções de tributos a seu talante, o que levou 

a União a instituir o Conselho Fazendário Nacional – Confaz, que, obrigatoriamente, 

convalidaria e fiscalizaria a política tributária entre os estados, desde que eles convergissem 

em suas decisões. O conselho, a bem da verdade, nunca conseguir atingir estes objetivos 

de forma plena (GUERRA, 2008). 

                                                 
38 GREMAUD (2012) cita que incentivos fiscais aos setores de informática, crédito de IPI e depreciação 

acelerada de ativos fixos de outras empresas foram intensificadas a empresários no II Plano Nacional de 

Desenvolvimento, entre 1975 e 1979.  

 



   
 

103 

 

 
 Prado et al. (2003, p. 42) são enfáticos ao afirmarem que o grande erro do Estado 

brasileiro nessas reformas foi não ter copiado o modelo tributário adotado em outros países 

que adotavam o sistema de governo federativo (p. ex., os EUA; vide 3.1), que afluíam os 

impostos de consumo agregado na União, permitindo dessa forma tanto impedir o duelo 

tributário entre Estados com autonomia tributária como simplificar o sistema para os 

contribuintes, melhorando, dessa forma, o ambiente econômico, conforme preconizado 

pelos fisiocratas e os economistas clássicos, por nós explicado nas seções 2.2 e 2.3. 

Avançando no tempo, a base da política industrial do Governo Geisel (1974-1979) 

foi a substituição de importações de bens de capital e insumos básicos para a indústria, 

além da promoção do aumento da produção de petróleo. Para isso o governo fez uso de 

vários instrumentos fiscais, como subsídios e renúncias tributárias diversificadas, como 

créditos de IPI e depreciação acelerada de equipamentos nacionais. Contudo, a 

manutenção da política de estímulos fiscais, creditícios e cambiais teve custos pesados 

sobre a deterioração financeira do Estado ao longo da década de 1970, resultando na fadiga 

dos instrumentos de ação do governo sobre a economia na década seguinte (ABREU et 

al., 2014). 

O segundo choque nos preços do petróleo e as elevações das taxas de juros 

internacionais desconcertaram a situação econômica do país. Nesse quadro os conflitos 

políticos internos acontecidos no mandato de Figueiredo desempenharam um papel 

fundamental na opção por “dar prioridade ao crescimento”; a decisão de não utilização da 

política cambial significou a opção pela intervenção direta na economia (incentivos fiscais 

e creditícios) no processo de reorientação da oferta. Essa opção significou a deterioração 

mais rápida das receitas públicas, sem a contrapartida de um aumento de arrecadação 

(ABREU et al., 2014). 

A erosão fiscal do Estado coligada a uma economia sobreindexada deflagraram 

uma escalonada inflacionária que, somada ao desgaste político dos militares, culminou, 

em 1985, com a devolução do poder à sociedade civil e a refundação política do país em 

1988 mais uma vez significou nova divisão de competências entre os entes federativos, o 

que, no futuro, traduzir-se-ia em novos desequilíbrios fiscais e regionais (GOULARTI, 

2014). 
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 3.3.3 A Constituição de 1988, a Lei Kandir e a Guerra Fiscal como Corolário das Políticas 

de Desenvolvimento Regional no Brasil 
 

A Constituição de 1988 redefiniu a organização política do país entre seus entes e 

isso significou nova divisão das competências tributárias entre a União, os estados e os 

municípios. Para Varsano (1996), a Carta de 1988 foi fruto de um processo participativo 

em que os principais atores eram políticos, não técnicos. À União coube a maior parte da 

capacidade de instituir tributos (BRASIL, CF, art. 153). 

Ademais, a denominada “Carta Cidadã”, de forma nobre, mas pouco objetiva e 

circunspecta, criou uma série de deveres sociais do Estado para com seus cidadãos e 

repartiu a responsabilidade pela efetivação desses direitos entre os entes federados, mas, a 

contrário senso, concentrou o poder de tributar de forma desproporcional. No sistema 

atual, “a arrecadação tributária é bastante concentrada: os cinco principais impostos são 

responsáveis por mais de 70% da arrecadação total, sendo quatro deles arrecadados pela 

União” (ARRETCHE, 2004, p. 18). 

A Lei Maior autorizou o governo central a tributar o comércio externos com dois 

impostos – um sobre a exportação e outro sobre a importação –, dois sobre o patrimônio – 

propriedades rurais e grandes fortunas –, um sobre a renda, outro sobre operações 

financeiras e mais outro a incidir na produção e consumo de bens industrializados. Além 

desses, a União tem a competência de instituir novos tributos, desde que não repitam as 

bases de cálculo ou fatos geradores dos já especificados (BRASIL, CF, art. 154). Em 

relação à condução da política econômica, a União acumulou todas as funções monetárias 

e cambiais, e a maioria do instrumental fiscal (BRASIL, CF, arts. 21, 154, 163 e 164). 

Aos Estados restou a competência de instituírem dois impostos sobre patrimônio – 

veículos automotores e heranças – e um sobre consumo, que se tornaria sua principal fonte 

de receitas, o ICMS (BRASIL, CF, art. 155). Afora esses, os Estados se viram dependentes 

de repasses constitucionais e voluntários da União para custearem suas necessidades 

(BRASIL, CF, art. 155) e muito pouco espaço tinham para criarem políticas fiscais de 

desenvolvimento regional. 

Piancastelli e Perobelli (1996) ponderam que o ICMS, nos termos propostos na 

Constituição de 1988, passou a ter seu conceito de imposto que impediria a bitributação 

da produção ao onerar somente os valores adicionados em cada passo das cadeias 

produtivas porque a lei política institucionalizou, de forma vertical e adentrando na órbita 

dos estados, políticas de desenvolvimento regional que isentavam o ICMS em regiões 
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 consideradas subdesenvolvidas, como é o caso da Zona Franca de Manaus, que foi 

convalidada nas disposições transitórias do texto final (BRASIL, CF, ADCT, art. 40). 

Essa hipertrofia tributária da União em termos fiscais cresceu ainda mais quando, 

na metade da década de 1990, pressionada por sucessivos déficits na balança comercial – 

consequência, principalmente, do sucesso imediato do Plano Real (1994), que valorizou a 

moeda nacional –, o governo Fernando Henrique Cardoso, por meio de seu ministro do 

Planejamento, deputado Antônio Kandir, aprovou no Poder Legislativo a Lei 

Complementar no 97, de 13 de setembro de 1996 (SOARES, 2007). 

Com a publicação da Lei Kandir, as exportações de produtos primários e 

semielaborados passaram a ser totalmente exoneradas, enquanto que a Constituição previa 

isso apenas para produtos elaborados, representando este incentivo fiscal uma distorção 

tributária que desestimulava a agregação de valor dos produtos primários (FREITAS et 

al., 2000). 

Nessa conjuntura, o retardo da industrialização está no fato de que a agricultura é 

voltada para a exportação e baseada na monocultura, fazendo da indústria atividade 

ancilar (PEREIRA, 1984, p. 20). 

Se a União federal foi beneficiada com a edição da Lei Kandir ao angariar divisas 

monetárias graças ao incentivo de exportar mais e mais produtos, mesmo que de pouca 

agregação de valor às economias regionais, os Estados, defronte as limitações incutidas 

pela Constituição Federal de 1988, a chamada “guerra fiscal” entre Estados em busca de 

desenvolver suas regiões, mostrou-se, para muitos, como a única ferramenta de política 

fiscal plausível de ser executada. Com a disputa para atrair novos investimentos, os 

Estados estimulam as empresas interessadas em se transferir para outro Estado a efetuar 

verdadeiros leilões entre as UF previamente escolhidas (VARSANO, 1996). 

O preocupante é que a literatura já recomenda há algum tempo com fundamento 

em estudos teóricos e empíricos que incentivos fiscais como esses, utilizados pelos estados, 

no fim das contas, são de consequências irrisórias: 

 

A generalização das estratégias de concessão de benefícios e de retaliação 

anulam ganhos iniciais eventuais, levando, dentre outros problemas: à 
piora das finanças estaduais e maior dependência efetiva de transferências 
federais; à distorções na oferta de bens; ao desenvolvimento de atividades 
rent-seeking; à distorções na tomada de decisão sobre a localização da 
empresa; à desvirtuação das vantagens comparativas locais e prioridade 
às empresas entrantes em detrimento das preestabelecidas. Segundo, à luz 
da evolução recente das contas regionais, é questionável o argumento 
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 redistributivista – a guerra fiscal como instrumento para desenvolvimento 

das regiões pobres. O mais provável é que a medida em que incentivos são 

disseminados, inclusive com a participação crescente dos Estados mais 
desenvolvidos, o efeito final redistributivo da guerra fiscal torna-se neutro 

(FERREIRA, 2000, p. 1). 

 

De acordo com pesquisa da CNI/Cepal feita com 730 empresas (média de 950 

empregados por firma) na década de 1990, os incentivos fiscais possuem pesos menores 

nas suas tomadas de decisão a respeito de investimento ou contratação de mão de obra, 

visto que essas empresas já se encontram incitadas para se deslocar a outras regiões, como 

Estados mais distantes, por outros motivos, como o custo do trabalho, vantagens 

locacionais e proximidade com o mercado consumidor. O incentivo fiscal se resume a um 

complemento na busca da diminuição de custos (PRADO et al., 2003). 

Esse ponto de vista é repisado por Varsano (1996), ao garantir que poucos os casos 

de empreendimentos que, do ponto de vista nacional, merecem o incentivo estadual, ou 

seja, são raras as batalhas da guerra fiscal das quais resultem ganhos líquidos para o país, 

seja quando atraem empresas para a exportação, posto estas já se encontrarem isentas de 

tributação, seja para o mercado interno, porquanto resultem em mero deslocamento de 

fatores em busca de maior lucro, seja – e isso é pouco discutido – para atrair novos 

investimentos em capital, uma vez que a própria Lei Kandir já garante o incentivo de 

desoneração dos bens de capital que se incorporarão ao seu ativo permanente (BRASIL, 

LC 87/1996, art. 20). 

 

The revenue cost of tax incentives for economic development is low when compared 
with other tax expenditure programs. For example, tax expenditures on 
community-based initiatives will total an estimated $45 billion from 2008 to 2012; 
in contrast, the mortgage interest deduction will reduce revenues by an estimated 

$444 billion over the same period (TAX POLICY CENTER, 2012, p. 2) 

 

No Brasil, a partir de 2008, visando a aplacar os efeitos da crise do subprime dos 

EUA na economia nacional e estimular os empresários a aumentar os investimentos e 

contratar mais trabalhadores, os governos Lula e Dilma concederam incentivos fiscais nos 

impostos sobre produtos industrializados, na folha de pagamento e em operações 

financeiras, dentre outros. Para Mesquita et al. (2014), os resultados dessas desonerações 

fiscais em relação aos seus intentos iniciais são controversos. Em 2014, as renúncias 

tributárias na União chegaram a aproximadamente R$ 104 bilhões, aumento de 36% em 
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 comparação ao ano anterior (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2015), mas, ao 

contrário do esperado, o PIB cresceu somente 0,1% (IBGE, 2016). 

Como último assunto, registramos que as enormes responsabilidades sociais 

enumeradas pela Constituição, mencionadas no início do tópico, impuseram aos Estados, 

a depender de suas estruturas econômicas, o aumento de suas cargas médias de impostos. 

Aqueles em que boa parte de suas produções eram, por força de incentivos fiscais – 

constitucionais ou legais, como a Lei Kandir –, impossíveis de ser tributadas, como era o 

caso das commodities, em sua maior parte voltadas para o mercado externo, viram-se 

compelidos, como forma de equilibrar suas despesas, a sobretaxar seus cidadãos e 

empresas em seu principal imposto, o ICMS, tributo este do tipo indireto e que subverte a 

alocação dos recursos produtivos de maneira prejudicial na economia (vide 1.3.1). 

Esse juízo acerca do imperativo de Estados menos desenvolvidos se virem 

instigados a aumentar seus impostos, especialmente no caso de Mato Grosso, é 

demonstrado pela observação dos dados e da percepção histórica. Pesquisa da 

Confederação Nacional da Indústria – CNI e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – Sebrae atestou que em 2012 o Estado de Mato Grosso tinha a maior 

carga tributária média sobre as micro e pequenas empresas (que geram 84% dos empregos 

no país) entre todos os Estados brasileiros, conforme pode ser visto na ilustração 5. 
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 Ilustração 5 – Carga Tributária Média dos Impostos Estaduais sobre as Micro e Pequenas 

Empresas em 2012 no Brasil 

 

 
 

Fonte: CNI/SEBRAE (2015). 

 

Como bem explanado por Barquero (2002) e Ferreira (2005), economias de enclave, 

postas em espaços periféricos e com baixa densidade econômica e social, são 

sugestionáveis a políticas de desenvolvimento seletivas, atraindo para si vantagens 

competitivas estáticas, principalmente por meio de incentivos fiscais, em vez de 

considerarem planos de desenvolvimento sistêmicos, que trariam, mesmo que com maior 

custo inicial e tempo requerido superior, vantagens competitivas dinâmicas de longo 

prazo. No fim, os fatores determinantes para a neutralização do Estado estacionário da 

economia, como os processos de acumulação de capital, organização flexível da produção, 
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 a geração de aglomerações que impulsionam a diversidade de saberes e o fortalecimento 

das instituições, restam depreciados. Aprisionados em obrigações fiscais de curto prazo e 

em demandas econômicas, sociais e políticas de toda sorte, os governantes dos Estados 

menos desenvolvidos, como é o caso de Mato Grosso, apelam para o artifício dos 

benefícios tributários que, seguindo o sendo comum, tende a ser uma das, senão a única, 

alternativa(s). 

Na seção seguinte apresentaremos um breve compilado de como o Estado de Mato 

Grosso abriu mão de suas receitas tributárias em troca de contrapartidas econômicas, quais 

os resultados obtidos e o que o levou a criar o Programa de Desenvolvimento Industrial e 

Comercial – Prodeic, assunto principal do próximo capítulo. 

Antes, tendo como critério as características dos incentivos brasileiros 

relativamente à sua atuação sobre o “mercado” (I), eles foram direcionados para provocar 

alterações sobretudo na oferta, mas, ocasionalmente, como o que ocorreu entre 2008 e 

2015, também na demanda; no que tange aos “fatores de produção” (II), os incentivos 

foram dados com vistas a impulsionar os fatores trabalho, capital e tecnologia; quanto aos 

“critérios para o seu usufruto” (III), os incentivos ocorreram das três formas – 

programática, geral e individual, a depender do contexto histórico; quanto aos “prazos” 

(IV) dos incentivos, ocorreram de forma determinada e indeterminada; a propósito do 

critério que aborda o “local” (V) das renúncias tributárias, tanto os dos tipos difuso como 

os concentrados – p. ex., em políticas de incentivos regionais, como a ZFM – foram a 

tônica; no que concerne à característica de sua “forma de quantificação” (VI), os incentivos 

foram sempre regressivos; finalmente, quanto ao “tipo de incidência” (VII), os incentivos 

brasileiros incidiram sobre impostos diretos e indiretos. 

 

3.4 Mato Grosso 
 

Berchieli, Figueiredo e Bonjour (2014) registram que os incentivos fiscais em Mato 

Grosso até o início dos anos 1980 eram discutidos entre empresários e o chefe do Poder 

Executivo em conversas pontuais e o governador decidia, com total discricionariedade, se 

um ou mais contribuintes poderiam ou não terem reduzidos suas bases de cálculo ou 

alíquotas. 

Segundo Cavalcante (2007), os incentivos fiscais no Estado se intensificaram como 

manifestação do neoliberalismo no Mato Grosso, principalmente após o relativo sucesso 
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 dos programas de colonização dos militares na década de 1970. Com o desenvolvimento 

da agricultura estadual nos anos 1980, a economia passa por transformações que começam 

a instigar os governantes locais a começarem a envidar mais energia na captação de 

capitalistas que verticalizassem mais a produção local e, na medida do possível, 

fornecessem os bens de consumo para a população do Estado, aumentando, assim, a base 

de arrecadação de impostos e girando o produto da economia. 

 

Desde a década de 1980 estão sendo implantadas, em alguns municípios 
do estado, unidades industriais com tecnologia de ponta para o 
aproveitamento dos produtos e subprodutos agrícolas. Indicadores como 
o aumento do consumo de energia e da arrecadação do ICMS, apontam 
contínuo crescimento do setor. O parque industrial instalado, entretanto, 
ainda é modesto e insuficiente para atender a demanda da produção 

agropecuária, cujos produtos são, em grande parte, exportados in natura 
(MORENO e HIGA, 2005, p. 175). 

 

Visando a estimular o setor industrial, a Lei nº 5.323, de 19 de julho de 1988, criou 

o Programa de Desenvolvimento Industrial do Estado de Mato Grosso – Prodei 

(SIQUEIRA, 2002). 

O Prodei foi criado com o objetivo de fomentar a implantação e expansão de 

atividades que promovam o desenvolvimento industrial do Estado de Mato Grosso 

(MATO GROSSO, Lei nº 5.323/1988, art. 1o), sendo beneficiados empreendimentos 

industriais que se instalarem no território mato-grossense e naqueles que vierem a expandir 

seus empreendimentos (art. 3o), com prazo inicial de até cinco anos para devolverem os 

valores de ICMS que deixaram de ser recolhidos a título de incentivo, limitados à alíquota 

de 12% (arts. 2o e 3o). 

Posteriormente, a Lei nº 6.896, de 20 de junho de 1997, alargou esse prazo para até 

15 anos, “em casos especiais de relevante interesse para o desenvolvimento industrial do 

Estado”. Aspecto limitador de seus impactos na receita estadual, o Prodei limitava-se aos 

valores dos investimentos feitos pelo empresário, passando, a partir daí, mesmo que ainda 

em período de carência, a retornar a empresa para o regime simples de pagamento do 

tributo (MATO GROSSO, Lei 6.896/1997, arts. 3o e 4o). 

 

São considerados aspectos relevantes para a concessão do benefício: 
geração de oferta de postos de serviços para a mão de obra disponível no 
Estado; utilização de matéria-prima e/ou geração de excedentes 
exportáveis; melhoria do nível tecnológico da atividade desenvolvida no 
Estado; aumento da arrecadação de tributos; e a preservação e melhoria 
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 do meio ambiente. É oportuno destacar que, pelo fato de o PRODEI ser 

um programa de desenvolvimento industrial, certamente a utilização de 

matéria-prima disponível no Estado é aspecto importante, mas há também 
uma explícita preocupação com o aumento da arrecadação de tributos 

(RAMMINGER e GRASEL, 2006, p. 6-7). 

 

Quanto a seus resultados, o Prodei mais uma vez ratifica o que parte da literatura 

sustenta: os custos do programa são maiores do que seus benefícios. Ramminger e Grasel 

(2006), ao estudarem o custo-benefício do programa no início do século XXI, constatarem 

que o programa apresentava um saldo negativo para as finanças estaduais, ao comparar o 

valor presente do ICMS que o Estado deixava de recolher no prazo de vigência do 

benefício ao empresário e o que doravante era recolhido. Os autores criticaram também a 

falta de transparência do Estado em relação ao programa como agravante, porque 

prejudicava o controle social e econômico dos supostos benefícios que este incentivo fiscal 

traria. 

 

Ressalte-se ainda, que o ganho para as finanças estaduais no curto prazo 

(…) é uma situação que até os mais ferrenhos críticos da concessão de 

incentivos fiscais admitem, mas que no longo prazo há perdas. 
Verificou-se que essa concessão, de acordo com esses mesmos críticos, 
acabaria reduzindo e distorcendo, no país como um todo, a arrecadação 

de tributos (RAMMINGER e GRASEL, 2006, p. 6-7, grifo nosso). 

 
Além do Prodei, Berchieli, Figueiredo e Bonjour (2014) fizeram um extenso 

inventário dos incentivos concedidos em Mato Grosso e assinalaram que, no fim da década 

de 1990, o governo estadual passa a preferir incentivos setoriais, de acordo com diferentes 

produtos existentes em distintas cadeias produtivas no Estado, como madeira, algodão, 

leite e couro, e que os principais critérios para a disponibilização de benefícios seriam a 

disponibilidade de matéria-prima no estado e a geração de empregos. 

O quadro 1 resume esses benefícios. 
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 Quadro 1 – Programas de Incentivos Fiscais Setoriais no Estado de Mato Grosso

 
Fonte: Berchieli, Figueiredo e Bonjour (2014, p. 75-77) 

 
Os incentivos fiscais, na opinião dos autores, facilitavam a adoção de novas 

tecnologias, mas, ao contrário do que se esperava, não geravam os empregos desejados, 

chegando a até mesmo desempregar, haja vista uma tendência das empresas em 

intensificar o uso de capital (BERCHIELI, FIGUEIREDO e BONJOUR, 2014). 

É citado por Berchieli, Figueiredo e Bonjour (2014) que o Proalmat foi um dos 

programas que pode ser considerado exitoso em seus resultados. Porém, os autores não 

evidenciarem como, por que, onde, de que forma e em qual medida esse sucesso aconteceu 

por meio de dados empíricos. É verdade que Dallemole, Falleiros e Faria (2013) também 

concordam com essa versão, ao ressaltarem que, entre 1997 e 2000, a produtividade do 

algodão aumentou; o que também pesa em desfavor deste argumento é que os benefícios 
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 fiscais do Proalmat se iniciaram em novembro de 1999, o que dá pouco mais de 12 meses 

de efeitos práticos da lei do Proalmat na cultura do algodão. 

A respeito dos outros programas, não encontramos literatura científica que 

indicasse os resultados por ele obtidos. Contudo, estudo feito pelo Tribunal de Contas de 

Mato Grosso em 2009 levantou que o peso de todos os programas relatados no quadro 1 

somados era de pouco mais de 10% no montante de incentivos fiscais programáticos 

concedidos pelo Estado (TCE-MT, 2009, p. 66), o que insinua que, para os contribuintes, 

eles não eram tão vantajosos. 

O TCE-MT (2009) divulgou também que, afora os incentivos programáticos, como 

o Prodei e o Prodeic, incentivos com critério de usufruto geral, não sujeitos a análises 

sistemáticas prévias ou concomitantes pelo Estado ao longo de sua fruição, representavam, 

em 2008, praticamente a metade do gasto fiscal do erário com renúncia tributária, o que, 

segundo os dados oficiais revelados, correspondia a aproximadamente R$ 600 milhões de 

reais. 

Com a posse do novo presidente da República em 2003, o governo do Estado, 

temeroso dos resultados que uma suposta reforma fiscal irradiaria em Mato Grosso, 

decidiu por bem criar um novo programa que não excluiria os existentes, mas, ao 

contrário, inseriria todos os segmentos carentes de cobertura: o Prodeic, objeto de 

investigação do capítulo 4 (BERCHIELI, FIGUEIREDO e BONJOUR, 2014). 

Antes, classificando os incentivos disponibilizados pelo Estado de Mato Grosso ao 

longo de sua história, em relação ao “mercado” (I), os incentivos focalizaram o aumento 

da oferta de bens e serviços; quanto aos “fatores de produção” (II), estimularam os ganhos 

do capital foi o foco; no que se refere aos “critérios para o seu usufruto” (III), todos os 

tipos: programáticos, gerais e individuais estiveram presentes; quanto aos “prazos” (IV) 

dos incentivos, deram-se de modo determinado e indeterminado; sobre o critério que 

aborda o “local” (V) do efeito econômico desejado por renúncias tributárias, Mato Grosso 

sempre utilizou as do tipo difuso, nunca implantando, de modo efetivo, políticas de 

incentivos específicas para regiões consideradas menos atrasadas39; quanto à característica 

de sua “forma de quantificação” (VI), os impostos continham sempre características 

                                                 
39 A Lei do Prodeic (7.958/2003, art. 7o, V) chega a mencionar que o contribuinte beneficiado é obrigado, 

sob pena de ser excluído do programa, a contribuir para a melhoria do índice de desenvolvimento humano 

do Estado de Mato Grosso, mas não diz como isso será mensurado e verificado. Em pesquisa na Sedec, 

confirmamos que esse critério nunca foi passível de exclusão ou suspensão de alguma empresa cadastrada 

no Prodeic desde o início de sua vigência, em 2003. 
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 regressivas; por fim, quanto ao “tipo de incidência” (VII), os incentivos ingleses incidiram 

mais sobre os impostos indiretos. 

 

 

3.5 Padrões identificados nas Políticas de Incentivos Fiscais 
 

Propusemos no tópico 1.7 uma classificação dos incentivos fiscais em sete espécies, 

com a intenção de situar critérios mais práticos de avaliação dos diversos incentivos fiscais 

outorgados por governos, facilitando, assim, a detecção de padrões nas experiências 

acontecidas. 

Tendo como parâmetro a observação dos fatos históricos e dos dados auferidos no 

presente capítulo, abstraímos, ao final das seções 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, de acordo com os 

critérios preestabelecidos para a captura das características intrínsecas dos incentivos 

dados nos lugares analisados, as informações necessárias para, então, aferirmos se esses 

atributos estavam contidos nas espécies por nós referenciadas. 

O quadro 2, logo a seguir, de forma sintética, resume as espécies preferidas de cada 

um destes locais na aplicação de suas políticas de incentivos fiscais. 

 
Quadro 2 – Padrões na Concessão de Incentivos Fiscais em Relação às suas Características – EUA, 
Inglaterra, Brasil e Mato Grosso 

 

Fonte: Produção dos autores 
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 Os EUA fizeram uso de dez das 17 características constantes nas oitos espécies 

propostas. Em diferentes momentos de sua história, o país buscou incentivar, em 

intensidades diversas, principalmente a oferta e a demanda do produto agregado e os 

fatores de produção, dando preferência para incentivos concedidos de forma geral e não 

condicionada a pessoas específicas. 

A Inglaterra preferiu centrar seus esforços só em incentivos fiscais que estimulassem 

a oferta agregada e os bens de capital, almejando, em sua história, influenciar em menor 

medida os agentes econômicos através de incentivos fiscais. Este país utilizou oito das 17 

características aludidas. 

Completamente diferente, o Brasil, como vimos, tem historicamente nas renúncias 

tributárias um sustento da sua política fiscal. Fez uso de 15 das 17 características. 

Mato Grosso, no que lhe diz respeito, elegeu os incentivos fiscais como forma de 

impulsionar ganhos de capital e de renovação tecnológica, atuando sempre do lado da 

oferta e, pelas características intrínsecas ao ICMS, que incide indiretamente na economia, 

com efeitos regressivos na forma de quantificação de seus efeitos. 

Em comum, todos os locais pesquisados tinham como meta estimular a oferta 

agregada e os investimentos em capital. Incentivos fiscais disponibilizados a todos os 

contribuintes (gerais) e com efeitos econômicos regressivos também foram um padrão 

detectado. 

Como sugestão para trabalhos posteriores, a aplicação desse estudo a outros países 

e Estados brasileiros, fazendo uso de critérios idênticos, tende a contribuir e enriquecer 

ainda mais a visualização dos padrões de comportamento, operacionalização e resultados 

que as políticas de incentivos fiscais alcançam. 

 

3.6 Considerações a Respeito dos Incentivos Fiscais e sua Relação com o 
Desenvolvimento Econômico 
 

Tínhamos como objetivo neste capítulo compararmos diferentes lugares visando a 

desvendar, por intermédio de análise histórica, complementarmente subsidiada por 

documentos oficiais e dados estatísticos, quais foram não só os resultados conseguidos 

para as economias desses locais em políticas de incentivos fiscais como, tendo em conta os 

conceitos e referências teóricas expostas anteriormente, se o que a teoria econômica havia 

dito acerca dos incentivos fiscais correspondia com a realidade. 
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 Relembrando, anteriormente havíamos constatado que, sem embargo de todas as 

dessemelhanças em questões peculiares, escolas e correntes da teoria econômica das mais 

variadas matizes e ideologias partilhavam da sabedoria de que políticas de incentivos 

fiscais como vetores do desenvolvimento econômico tendiam a não ter êxito, a julgar pela 

alegação de que um sistema tributário simplificado, com ônus financeiros que interferissem 

o mínimo possível na alocação dos recursos produtivos e compensassem isso com a 

geração de externalidades positivas – via despesa pública –, somados a um ambiente 

institucional que favorecesse os agentes econômicos a produzirem o melhor de si seriam 

mais importantes. Quando muito, ações ou programas nesse sentido deveriam ser 

coadjuvantes da política fiscal e aconteceriam com parcimônia, visando a incentivar a 

acumulação de capital físico, inovações tecnológicas ou aumentos de produtividade do 

fator trabalho (vide 2.7).  

Sendo assim, expusemos que os lugares a serem objetos de nossa apreciação seriam 

os Estados Unidos da América, a Inglaterra, o Brasil e o Estado de Mato Grosso. Junto a 

tudo isso, como elemento de comparação entre eles ao redor de um mesmo denominador 

comum, feita a análise de cada qual, utilizamos a classificação em espécies de incentivos 

fiscais, por nós sugerida na seção 1.7. 

Os resultados dos EUA deram razão a tudo o que os economistas clássicos, 

keynesianos e os neoinstitucionalistas disseram: um sistema tributário simples, com carga 

média de impostos razoável e um Estado atuando fortemente na infraestrutura econômica 

e social da nação, ao mesmo tempo em que formata, regula e beneficia instituições 

indispensáveis para o desenvolvimento é bem mais importante do que incentivos fiscais. 

A experiência norte-americana deixa claro que esse mesmo ambiente institucional propício 

à prosperidade material norteia, com menos riscos, o governo a despender, 

temporariamente, recursos do erário em subsídios e estímulos creditícios à indústria 

infante, conforme vaticinado por Hamilton e List (vide 3.1.2). Por todos esses motivos, 

incentivos fiscais, se e quando passíveis de aplicação, devem ser analisados com calma e 

com critérios objetivos, sob o risco de se perder recursos públicos necessários à manutenção 

desse mesmo ambiente. 

No caso inglês, uma vez mais a correlação entre o uso de incentivos fiscais e o 

crescimento econômico não pôde ser contemplada com nitidez. Aperfeiçoamento 

contínuo de suas instituições, simplificação dos impostos – conforme receitado por Adam 

Smith (vide 2.3.1) –, maior taxação da renda e menor do consumo – seguindo os conselhos 
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 de David Ricardo (2.3.2) –, investimentos em infraestrutura e aumentos de produtividade 

de seu estoque de capital e do seu capital humano foram, ao analisar a história econômica 

inglesa, muito mais relevantes. Quando aplicados, incentivos fiscais, desde a Era Vitoriana 

já exemplificavam os riscos de captura de agentes públicos pelos detentores de poder 

econômico40 e, ainda menos encorajador, pouco ou nada serviram para promover 

crescimento econômico, como bem demonstram os resultados da política de renúncias 

tributárias de Margaret Thatcher (ver 3.2). 

Se os casos americano e inglês comprovam que a prosperidade de um país está 

umbilicalmente ligada a um ambiente institucional bem estruturado, o mal organizado 

sistema tributário brasileiro, a animosidade existente entre Estados e entre estes e a União 

no que se refere à divisão de competências tributárias e seus respectivos papéis na ordem 

econômica e social – desde os tempos do advento do regime republicano –, são fatores que 

evidenciam, também, por que os incentivos fiscais são tão utilizados no país, ao ponto de 

o fenômeno da disputa de investimentos privados entre os Estados por meio da concessão 

de inventivos fiscais – a propalada “guerra fiscal” – já poder ser considerada uma 

instituição deveras solidificada no ambiente econômico nacional (ver 3.3.1). A 

investigação histórica e os dados auferidos validam a baixa eficácia que as renúncias 

tributárias tiveram na economia brasileira. 

O que se descobre é que os incentivos fiscais no Brasil foram sendo lançados como 

respostas de rápida aplicação a problemas motivados por questões complexas e de difícil 

solução, como a alta carga tributária média (ver 3.3.2), o que favorece a grupos de pressão 

bem organizados receberem compensações, falta de fontes federais e estaduais de 

financiamento de políticas de desenvolvimento regional, o que orienta políticos, 

empresários e até mesmo a própria população de uma região a pressionarem por 

alternativas que aliviem seu atraso econômico, esquecendo-se que há embutida nisso uma 

gama enorme de custos de oportunidade econômicos, sociais, culturais e ambientais, a 

confusão jurídico-institucional na regulação tributária do país, que delegou aos Estados 

como principal fonte de receitas um imposto sobre o consumo e a produção (ICMS) ao 

mesmo tempo em que a União ostensivamente interfere na competência tributária dos 

estados para atender a seus interesses, como foi no caso da Lei Kandir (3.3.3). 

O saldo das políticas de incentivos fiscais no país nos últimos 125 anos não é 

satisfatório: o canibalismo fiscal histórico ainda em curso entre os Estados, que cada vez 

                                                 
40 Falaremos mais sobre isso no tópico 4.4. 
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 mais destroem seus recursos tributárias em troca de investimentos produtivos, findará por 

transformar essa política completamente improfícua para o desenvolvimento econômico 

de suas regiões e financeiramente corrosiva para suas máquinas públicas – ver 3.3.3, em 

particular Ferreira (2000) e Varsano (1996). 

Em Mato Grosso, Estado com a maior carga tributária média do Brasil no ano de 

2012 (ver ilustração 5), os incentivos fiscais sempre foram disponibilizados com o 

propósito de atraírem investimentos produtivos, gerarem empregos e desenvolverem a 

economia estadual. Os incentivos individuais, os concedidos de forma indistinta a todos 

os contribuintes, os outorgados por meio de programas especiais, como o Prodei, que 

significava mera postergação no recolhimento do ICMS de indústrias que investissem no 

Estado, ou concedidos a empresários de cadeias produtivas específicas, como o algodão, 

o couro ou o leite, o Estado, com mais veemência a partir dos anos 1980, não se escusou 

de utilizar essa ferramenta fiscal (vide 3.4). Sem destoar do que foi debatido nos capítulos 

2 e 3, o histórico mato-grossense condescende com as informações já alcançadas e nunca 

houve um estudo que calculasse, de forma minimamente técnica, os benefícios que essa 

política trouxe para o desenvolvimento econômico do estado como um todo, não somente 

em casos particulares. 

Em 2003, receoso de que uma reforma tributária federal desestruturasse seu aparato 

de incentivos fiscais, o Estado de Mato Grosso publicou a lei que instituiu o alcunhado 

Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – Prodeic (ver 3.4). 

Os resultados e implicações desse programa na economia do Estado, adentrando questões 

como sua contribuição para suas diferentes regiões, seu PIB e em termos de geração de 

empregos, serão examinadas logo à frente. 
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4 O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE 

MATO GROSSO – PRODEIC E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO NO PERÍODO 2003-2014 
 

Na parte introdutória, delimitamos nosso problema em elucidar se o Prodeic, como 

instrumento de desenvolvimento econômico de Mato Grosso, de fato atingiu os objetivos 

de influenciar e fomentar o crescimento econômico do Estado por meio da atração de 

investimentos produtivos no setor secundário (indústria), da geração de empregos, do 

aumento do crescimento do produto estadual e do desenvolvimento de suas regiões. 

Após a discussão de toda a problemática envolvendo a questão conceitual e 

finalística dos incentivos fiscais no primeiro capítulo, a descrição do que a teoria 

econômica discorreu sobre o assunto no capítulo seguinte e um estudo comparado das 

implicações e resultados obtidos com a concessão de incentivos fiscais em locais diversos 

feita no capítulo 3, seguimos agora com um estudo de caso abordando de forma aplicada 

os resultado obtidos pelo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato 

Grosso – Prodeic, entre os anos de 2003 e 2014, tendo como referencial exatamente as 

concepções, exemplos e ponderações alcançadas até o momento. 

O presente capítulo será dividido em seis tópicos (ou seções). 

O primeiro oferece uma visão geral do Prodeic, delineando de forma sintética o que 

é o programa, a legislação que o instituiu, sua mecânica de funcionamento, quais os seus 

objetivos, suas linhas mestras de atuação e os órgãos incumbidos da sua gestão e 

operacionalização. 

À frente, os dados auferidos pela pesquisa a respeito da quantidade financeira 

estimada e devidamente realizada pelo setor público a título dos incentivos fiscais 

pertinentes ao Prodeic, a quantidade de projetos e empresas beneficiadas e o impacto 

relativo disto nas contas públicas serão descritos como parâmetro para a crítica das 

implicações econômicas disto, a ser feita na seção seguinte. Aqui, além da análise da gestão 

tributária do programa, as primeiras investigações sobre a sua relação com a economia 

regional começarão a ser contextualizadas. 

Em vista disso, no tópico 4.3, os setores e regiões beneficiados pelo programa, a 

repercussão causada pelos incentivos em relação ao aumento dos investimentos feitos, a 

quantidade de novos empregos e no número de empresas constituídas a partir da vigência 

do programa serão observados como referenciais dos resultados econômicos que o Prodeic 

carreou para o desenvolvimento do Estado. 
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Adiante, as interações institucionais entre agentes públicos, empresários, fatores de 

produção, setores beneficiados, regiões e o produto econômico acendido pelo Prodeic será 

discutido à luz dos dados e informações já levantados, do que a literatura já discutiu a 

respeito do que e quem tende a ser beneficiado por esse tipo de ação estatal e de como tudo 

isto eventualmente reflete a teoria econômica e as experiências de incentivos fiscais em 

Mato Grosso ou em outros locais. 

As considerações finais trarão uma síntese de tudo o que foi debatido no capítulo 

no sentido de harmonizar o conceito de incentivos fiscais como ferramenta de 

desenvolvimento econômico, tendo o Prodeic e o Mato Grosso como exemplos últimos 

do trabalho. 

Por derradeiro, anote-se que outros incentivos fiscais, como o Prodei (vide seção 

3.4) e a Lei Kandir serão discutidos e contextualizados como paradigmas suplementares 

na discussão acerca dos efeitos e resultados econômicos dos incentivos fiscais, em 

particular do Prodeic. 

 

4.1 Visão Geral do Prodeic 
 

O Prodeic foi instituído pela Lei Estadual nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, com 

o desígnio de ser um plano de desenvolvimento que contribuiria para a expansão, 

modernização e diversificação das atividades econômicas no Estado de Mato Grosso, 

estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas 

produtivas e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego 

e renda e na redução das desigualdades regionais (MATO GROSSO, Lei nº 7.958/2003, 

art. 1º) 41. 

                                                 
41 Além do Prodeic, que tinha como enfoque o setor industrial, a mesma lei, em seus arts. 1º e 4º, fazia 

menção a programas de estímulo aos setores rural (Proder) e do turismo (Prodetur) e às áreas de ciência e 

tecnologia (Prodecit) e preservação ambiental (Prodea), vinculados, cada um, a uma Secretaria de Estado, 

dentre as quais as pastas de Planejamento, Fazenda, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Turismo e 

Meio Ambiente. Faz-se mister registrar que essa investigação científica, quando em fase de projeto de 

pesquisa, optou por desconsiderar os outros programas, pois, ao levantar dados e informações acerca da 

execução destes, descobriu que, do montante de incentivos pelo Estado por meio do programa de 

desenvolvimento estatuído na legislação em comento, a soma de todos eles nunca ultrapassou 5% do total 

anual contabilizado no interstício 2003-2014. Complementa isso o fato de que, ao analisarmos atas e outros 

documentos e fazermos entrevistas com membros e/ou colaboradores do Condeprodemat e servidores 

públicos dos órgãos componentes deste, descobrimos que o setor majoritariamente objeto de deliberação nas 

reuniões do conselho eram o industrial e, suplementarmente, o comercial. Também, considerando 

igualmente os documentos de atuação do conselho, entrevistas preliminares, dedução dos fatos e os dados 

financeiro/orçamentários levantados, cumpre dizer que as secretarias verdadeiramente atuantes desde o 

início de vigência da lei foram as de Indústria, Comércio, Minas e Energia (ou Desenvolvimento) e a de 

Fazenda, vinculadas ao Prodeic. 
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Ramminger e Grasel (2006) compararam o Prodeic ao antigo programa de 

incentivos ao setor industrial do Estado, o Prodei, e, na opinião dos autores, o Prodeic é 

muito mais vantajoso para o empreendedor, pois representa, de fato, imposto que será 

deixado de pagar ao fisco, enquanto que o programa anterior significava mero adiamento 

do pagamento. 

No que se refere aos incentivos fiscais outorgados por meio do programa, as pastas 

da Indústria, Comércio, Minas e Energia (Sicme) e da Fazenda (Sefaz) teriam o encargo 

de administrar o Prodeic42; à primeira, caberia a gestão dos incentivos quanto a seus 

aspectos finalísticos: os estudos técnicos para a concessão do benefício tributário, o 

impacto que a renúncia causaria à arrecadação do erário, os retornos econômicos que eles 

trariam em termos de empregos, investimentos e redução de desigualdades regionais e 

sociais dentro do Estado e a conferência dos requisitos de viabilidade socioeconômica dos 

projetos que pleiteavam o incentivo fiscal e a regularidade jurídica das empresas; à Sefaz 

caberia o acompanhamento das obrigações tributárias das empresas beneficiadas, o cálculo 

da estimativa anual dessa renúncia fiscal, a ser publicado em leis orçamentárias dando 

transparência ao custo fiscal dessa renúncia tributária e a análise dos impactos nas finanças 

públicas do Estado (MATO GROSSO, Lei nº 7.958/2003, arts. 3º, 4º e 6º). 

Para a execução do plano, os incentivos fiscais seriam alocados em projetos que 

obedeceriam a diretrizes estratégicas definidas pelo Conselho Deliberativo dos Programas 

de Desenvolvimento de Mato Grosso – Condeprodemat, formado por oito secretarias de 

Estado e representantes de federações empresariais, com os resultados sendo 

obrigatoriamente avalizados a cada biênio (MATO GROSSO, lei nº 7.958/2003, arts. 4º 

e 5º). 

Nesse ponto, a legislação se mostra ambígua, uma vez que, além de contar com o 

Condeprodemat para o direcionamento de questões estruturais do programa como os 

setores, percentuais de incentivo, produtos e mercadorias a ser contemplados, e com a 

Sicme, para a análise dos projetos pleiteantes ao incentivo fiscal, delegou tanto a definição 

dos segmentos econômicos que seriam beneficiados pelo Prodeic como a aprovação dos 

                                                 
42 A partir de agora, ao nos referirmos ao Prodeic, consideraremos este apenas em relação a seus efeitos 

quanto aos incentivos fiscais concedidos. Além do motivo de isto se dar porque o objeto do trabalho é esse, 

pontue-se que nossa pesquisa identificou que o programa em sentido lato, com o passar do tempo, virou 

sinônimo de benefício tributário, principalmente porque as ações que fariam uso de inversões e gastos 

públicos (MATO GROSSO, Lei nº 7.958/2003, art. 2º), custeados por meio de fundo específico (Fundeic), 

não representavam 10% do total anual do programa e, ainda assim, incorriam em uma série de desvios de 

finalidade, o que terminou por desvirtuar o papel das despesas estatais no referido programa. 
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projetos que granjeavam o benefício a um outro órgão, o Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Econômico – Cedem, formado por representantes do governo e da 

sociedade, dentre eles os mesmos setores empresariais a serem beneficiados pelo 

programa43 (MATO GROSSO, Lei nº 7.958/2003, § 7º, art. 8º; Decreto nº 1.432/2003, 

arts. 5º a 10). 

 

 
Ilustração 6 – Fluxo Básico do Prodeic – Diretrizes, Operacionalização e Acompanhamento 

 

Fonte: produção dos autores, com base nas Leis Complementares nº 132/2003 e nº 7.958/2003, 
Decreto nº 1.432/2003 e na Resolução Condeprodemat 001/2011 
 

 
Regra geral, de acordo com o proposto no programa, consideram-se prioritários 

para o desenvolvimento de Mato Grosso os agrupamentos industriais estruturados em 

cadeias produtivas formados por empresas localizadas nas seguintes cadeias produtivas: 1) 

agroindústria; 2) metalmecânica e de material de transporte; 3) eletroeletrônica; 4) 

farmoquímica; 5) bebidas; e 6) minerais não metálicos. A posteriori, se instada pelo Poder 

Executivo, a faculdade de aprovar a inclusão de novos agrupamentos industriais, caso sua 

                                                 
43 Detalharemos a importância do CEDEM no tópico 4.4, mais à frente. De pronto, reforçamos que a lei do 

Prodeic e a legislação que a regula não foram claras quanto aos limites e competências destes órgãos na 

gestão do programa. 
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importância seja previamente demonstrada em estudo econômico específico, estaria ao 

encargo do Cedem (MATO GROSSO, Lei 7.958/2003, Art. 8º). 

Apesar de a legislação indicar que as facilidades tributárias do Prodeic seriam 

alocadas em projetos que obedeceriam a diretrizes estratégicas (MATO GROSSO, Lei nº 

7.958/2003, arts. 4º e 5º), diferenciadas em função da natureza da atividade, localização 

dos empreendimentos e prioridade e relevância das atividades econômicas relativamente 

à sua contribuição para o desenvolvimento do Estado (Idem, art. 8º, § 4º), quando o 

Condeprodemat e o Cedem, com a anuência da Sicme e da Sefaz, definiram a forma como 

os incentivos fiscais do programa seriam materializados, decidiram como critério de 

concessão outorgá-los por produtos, com alíquotas individualizadas, determinadas em 

sede de legislação infralegal. Vale lembrar mais uma vez que os órgãos que definiam esses 

critérios tinham em sua estrutura representantes dos setores a ser beneficiados pela regra 

que eles mesmo editariam (conf. Decreto Estadual nº 1.432/2003, art. 5º, § 3º, inc. V). 

Prosseguindo, os benefícios fiscais do Prodeic podem ser divididos em dois tipos: 

1) fruição parcial: na fase de realização dos investimentos propostos, o ICMS incidente 

sobre os bens, serviços e insumos necessários para as inversões seria diferido (postergado) 

para pagamento futuro44; 2) fruição integral: após aprovados e confirmados pela Sicme os 

investimentos, o empreendimento contemplado com essa benesse tributária fruiria 

descontos na base de cálculo do imposto de circulação de mercadorias. Tendo como 

referência as resoluções publicadas pelo Condeprodemat entre 2005 e 2011, o desconto 

situava-se entre 50% e 100% da base de cálculo45. 

Sublinhe-se também que os descontos sobre o ICMS concedidos pelo Prodeic 

davam preferência à venda em outros Estados; operações dos mesmos produtos tinham 

reduções na base de cálculo menores, se vendidas em Mato Grosso, do que as oferecidas 

se comercializados em outros Estados, o que, obviamente, tendia a desincentivar a venda 

interna dos produtos e prejudicava os consumidores nativos. 

                                                 
44 Segundo servidores da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso responsáveis pela arrecadação 

estadual, na prática, este pagamento, por carência de controles internais da Sefaz e da Sicme, não ocorre em 

momento algum. Procuramos obter os dados de recolhimento das empresas beneficiadas pelo Prodeic para 

confirmar esse relato. Alegando respeito ao sigilo fiscal dos contribuintes, o órgão não nos disponibilizou 

tais informações. 

 
45 Sobre a base de cálculo incentivada era aplicada uma alíquota que variaria de 1% a 7%, recolhida então a 

fundos vinculados ao desenvolvimento industrial, tecnológico e até esportivo do estado (MATO GROSSO, 

Lei nº 7.958/2003, arts. 10 e 11). 

 



 

124 

 

Para gozar dos benefícios do programa, as empresas deveriam se ajustar a uma série 

de requisitos e exigências, como estar estabelecidas em território mato-grossense, 

encontrar-se em situação regular na Fazenda estadual e nos órgãos de controle ambiental, 

não usufruir de incentivo fiscal similar, apresentar ou apoiar projetos destinados à 

promoção social, comprovar participação em programas que incentivam o primeiro 

emprego de jovens e aprendizes, além de implantar e manter programas de treinamento e 

qualificação de mão de obra, participação dos empregados nos lucros e resultados, oferta 

de planos de saúde e de atividades de lazer e educação aos trabalhadores, investir em 

pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e de controle de qualidade de seus 

produtos e provar a geração de novos postos de trabalho (MATO GROSSO, Lei nº 

7.958/2003, arts. 6º e 7º). 

Olhando novamente para a sugestão feita na seção 1.6, de dividir os benefícios 

tributários em incentivos fiscais (ou econômico-fiscais), incentivos sociais e em alívios 

tributários, tendo em conta a massiva imprecisão teórica que permeia o conceito de 

incentivos fiscais como ferramenta de estímulo a fatores de produção ou a agentes 

econômicos no sentido de modificar aspectos qualitativos ou quantitativos em uma 

determinada economia, pelos requisitos e contrapartidas exigidas pelo Estado dos 

interessados, vê-se claramente que os administradores públicos e legisladores de Mato 

Grosso embaralharam na mesma política de renúncia tributária tanto incentivos de ordem 

estrutural, destinados a instigar ações que resultam em modificações nos mercados de bens 

e serviços, consumidores ou famílias (incentivos econômico-fiscais)46, como os de ordem 

neutralizadora, que têm a intenção de compensar desigualdades e proporcionar maior 

dignidade a certos grupos em situação de vulnerabilidade (incentivos sociais)47. 

Classificando o Prodeic com os mesmos critérios descritos na seção 1.7, quanto ao 

“mercado” (I), este programa é voltado a incentivar a oferta agregada; no que se refere aos 

“fatores de produção” (II), pretende estimular ganhos do capital e a inovação tecnológica; 

face aos “critérios para o seu usufruto” (III), o Prodeic é do tipo programático, porque 

parte de um plano estatal que tem em mente o atingimento de finalidades econômicas que 

requerem, para a sua fruição, o ajustamento particularizado de condições predeterminadas 

                                                 
46 Por exemplo, a necessidade de investimentos, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos ou a geração 

de novos postos de trabalho (MATO GROSSO, Lei nº 7.958/2003, art. 6º). 

 
47 Obrigação das empresas cadastradas no Prodeic a apoiarem e promoverem projetos destinados à promoção 

social e comprovarem (como, a lei não menciona) suas contribuições para a melhoria do IDH dos municípios 

que receberam os investimentos (MATO GROSSO, Lei nº 7.958/2003, art. 7º). 
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em normativos definidos pelo governo do Estado de Mato Grosso; em relação aos 

“prazos” (IV) dos incentivos desse programa, eles são determinados, haja vista serem eles, 

a princípio, limitados a dez anos de usufruto (MATO GROSSO, Lei 7.958/2003, Art. 5º); 

sobre o critério que aborda o “local” (V) do efeito econômico desejado pelos incentivos, os 

do Prodeic são do tipo difuso, não sendo decisiva a região do Estado de Mato Grosso que 

recebe os projetos das empresas beneficiadas; no que tange à “forma de quantificação” 

(VI), a renúncia fiscal do Prodeic tem características regressivas, porquanto 

independentemente do tamanho da empresa, o benefício é dado em proporções 

semelhantes, considerando, nos termos da legislação, uma suposta isonomia entre os 

participantes; finalmente, a respeito do “aspecto de incidência” (VII), os incentivos do 

Prodeic se dão sobre impostos indiretos. 

 

4.2 Gestão dos Benefícios do Prodeic Concedidos entre 2003 e 2014 
 

Além de evidenciar o zelo para com a coisa pública – lembrando que esses recursos 

que deixaram de ser contabilizados como receita arrecadada poderiam ter sido invertidos 

em investimentos públicos –, por coerência, quanto maior tenham sidos os incentivos 

concedidos, maiores foram os investimentos feitos, a variedade de empresas e regiões que 

receberam esses investimentos e os empregos gerados por consequência da política 

introduzida pelo Prodeic. 

Tendo em mãos a confrontação entre o que o programa se propôs, como ele foi 

operacionalizado e a quantidade de recursos concedidos via renúncia fiscal, e os seus 

efeitos sobre investimentos, empregos e o seu grau de convergência para com as 

características endógenas da região, a ser feitas na seção 4.3, as contribuições que o Prodeic 

deu para o desenvolvimento mato-grossense entre 2003 e 2014 tendem a ficar mais claras. 

J. Oliveira (2012, p. 63) expõe que o ICMS apurado com o Prodeic nas 

agroindústrias de soja e milho em Mato Grosso equivale a 1/6 do ordinariamente cobrado 

dos consumidores não beneficiados, e que o incentivo fiscal para ser vantajoso à sociedade 

deve trazer retornos diretos, e não apenas por via reflexa ou aleatória. A autora conclui em 

seu estudo (Idem, p. 75) que “a relação de custo-benefício gerada pelos incentivos fiscais 

(...) é favorável para o desenvolvimento”, mas não sustenta quais critérios a sua opinião 

perfaz o caso do Prodeic no Estado de Mato Grosso. 

Berchieli, Figueiredo e Bonjour (2014), ao descreverem os principais incentivos 

fiscais destinados à produção agroindustrial mato-grossense e as instituições que 
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operacionalizavam tais instrumentos, relataram as características do Prodeic apresentadas 

no tópico 4.1 e realçaram que “A grande vantagem do Prodeic sobre seus antecessores 

está, portanto, ligada à não vinculação do programa a um produto específico, mas sim a 

proporcionar liberdade para projetos diversos de desenvolvimento do estado.” Todavia, 

quanto aos retornos econômicos do programa, por não disporem de dados, os autores 

preferiram não se manifestar. 

Visando a suprir essa lacuna, os valores estimados nas leis orçamentárias como 

necessários e suficientes para o atingimento dos intentos iniciais do programa, e o que os 

dados contabilizados da renúncia junto aos órgãos do Estado revelam, permitirão auferir 

o grau de aderência entre as metas tributárias estabelecidas e efetivadas, além de, 

indiretamente, servirem como parâmetros de crítica das questões econômicas e 

institucionais do programa. 

 

4.2.1 Benefícios Estimados nas Leis Orçamentárias 

 
Os montantes de incentivos fiscais a ser concedidos, atendendo à norma federal 

(BRASIL, LC nº 101/2000, art. 14), para ser válidos devem ser estimados nas leis 

orçamentárias e vir acompanhados de medidas compensadoras do impacto que a renúncia 

fiscal tende a causar nas contas públicas. 

No caso do Prodeic em Mato Grosso, apesar de o programa ter se iniciado no 

exercício 2003, isso só passou a ser feito a partir de 2007. Entre os anos de 2003 e 2006, 

mesmo com a renúncia tributária já vigente, o Estado sequer estimou o montante de 

tributos que ele deixou de arrecadar nessa quadra de tempo, descumprindo legislação 

federal e estadual, mesmo a lei que instituiu o Prodeic. 
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Gráfico 4 – PIB de Mato Grosso, Receita Orçamentária e Renúncia Fiscal do Prodeic Estimadas 
nas Leis Orçamentárias – Valores Nominais (R$ milhões) – 2003 a 2013 

 
Fonte: Leis Orçamentárias do Estado de Mato Grosso48; Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

 

A evolução do PIB e da receita pública de Mato Grosso ao longo destes 12 anos 

aumentou em média, em termos relativos, 12,92% e 14,94% respectivamente. O 

crescimento médio do PIB estadual, vale dizer, foi quase 2,7 vezes maior do que a média 

nacional, que no mesmo período foi de 3,43%. Contudo, quando se nota o ganho marginal 

anual dos incentivos dados por meio do Prodeic, nota-se que a renúncia fiscal do programa 

aumentou aproximadamente 25,5% ao ano. 

Com a intenção de detectar se a gestão e operacionalização do programa foi 

executada dentro dos limites de respeito à legislação e do interesse público, posto o impacto 

que a renúncia fiscal acarreta aos cofres públicos, bem como as consequências econômicas 

que ela transfere ao setor produtivo, a pesquisa buscou dados de fontes oficiais para 

comparar até que ponto o que constava nas estimativas oficiais se transformou em renúncia 

efetivamente outorgada a terceiros. 

 
 
 

 

 

 

                                                 
48 LDO (Leis nº 8.535/2006; nº 8.704/2007; nº 8.597/2008; nº 9.203/2009; nº 9.424/2010; nº 9.606/2011; 

nº 9.784/2012; nº 9.970/2013); LOA (Leis nº 7.880/2002; nº 8.065/2003; nº 8.263/2004; nº 8.430/2005; nº 

8.627/2006; nº 8.828/2008; nº 9.077/2008; nº 9.298/2009; nº 9.491/2010; nº 9.686/2011; nº 9.868/2012; 

nº 10.037/2013). 
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4.2.2 Efetivamente Outorgados pelo Estado no Período 2003-2014 
 

A gestão dos recursos que deixaram de adentrar os cofres públicos e a exigência 

pelo Estado das contrapartidas, como formação bruta de capital e geração de empregos a 

ser dadas pelas empresas que passaram a gozar do benefício de usufruir de uma carga 

tributária diferenciada, no caso específico do Prodeic, tende a ser fundamental, não apenas 

em atendimento a demandas legais e éticas, mas, sobretudo, por seus aspectos econômicos 

e sociais, ante os benefícios que existiriam se esses mesmos recursos tivessem sido 

aplicados em obras e serviços públicos nas áreas de infraestrutura, educação, saúde e 

segurança pública, e não o foram, dada a renúncia fiscal. 

Reforçando o enfoque, acaso o governo tivesse optado em recolher os tributos para 

posteriormente aplicá-los, atuaria pelo lado da despesa pública e os resultados disso 

poderiam ser analisados nas bases do efeito multiplicador dos gastos públicos afirmado por 

Keynes (1992), ou no papel precípuo do Estado numa economia de mercado defendido 

pelos economistas clássicos (ver seção 2.3) ou, ainda, pela alteração das expectativas, 

advogadas pelos novos clássicos, dentre eles Lucas (1988). 

Nossa análise sobre o auferimento da renúncia fiscal do programa encontrou 

algumas limitações que denotam, por sinal, a má gestão que o Estado teve ao controlar os 

montantes que eram despendidos ao longo dos anos em renúncia fiscal. Em consultas às 

bases de dados oficiais, verificamos que nem mesmo o Estado de Mato Grosso tinha o 

controle efetivo e seguro dos valores indiretamente despendidos pelo erário. 

O primeiro considerando refere-se ao fato de que a Secretaria de Estado de 

Fazenda, no que concerne aos controles do Prodeic, possuía em seus bancos de dados 

valores díspares, cada qual em sistemas de informações diferentes49. 

Uma dessas fontes (z1) foi informada pela Sefaz em caráter de prestação de contas 

aos órgãos de controle externo e interno do Estado, ao Poder Legislativo e divulgada à 

população. 

Outra fonte, de caráter sigiloso (z2), descreve as mesmas informações, mas com 

valores que divergem sobremaneira dos dados amplamente disponibilizados. 

                                                 
49 As três fontes de informação são softwares de uso ordinário nos setores responsáveis pelos controles dos 

incentivos fiscais na máquina pública estadual, mas, a pedido dos servidores que nos repassaram os dados, 

que temem represálias administrativas, seus nomes serão mantidos ocultos. De toda forma, os arquivos em 

formato de planilhas eletrônicas com os dados utilizados neste trabalho estão em posse de um dos autores, 

que se coloca à disposição para consultas com fins acadêmicos. Além dessas, relatórios e outros documentos 

foram obtidos em consultas à Sefaz, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e ao Ministério 

Público Estadual. 
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A terceira fonte tem origem nos dados registrados em sistema de controle 

orçamentário do Estado (z3) e detalha de maneira individualizada os valores recebidos de 

incentivo fiscal do Prodeic por empresa e refere-se ao ano de 2014. Todavia, por advirem 

de declaração dos próprios beneficiários, nem todos cumpriram com essa obrigação, o que 

lesa a confiabilidade desses dados. 

O segundo considerando é que, conforme visto em 4.2.1, os valores renunciados 

por meio do Prodeic só começaram a ser controlados a partir do ano de 2007, ou seja, por 

quatro anos a Sefaz, a Sicme, o Cedem, o Condeprodemat e os demais órgãos de gestão, 

os de controle das contas estaduais e a sociedade sequer sabiam o ônus que o programa 

custava nas contas públicas. 

Sopesando essas limitações, repartiremos a crítica sobre a gestão tributária e 

financeira do programa pelo Estado em quatro partes. As duas primeiras partes 

descreverão os dados z1 e z2 em conjunto com outras informações, como a quantidade de 

empresas que foram sendo inseridas no programa ano a ano e o nível de confiabilidade dos 

prognósticos feitos nas leis orçamentárias. Tendo por fonte os dados de z3, as duas últimas 

partes, por inferência estatística, demonstrarão a quantia estimada que efetivamente o 

erário deixou de recolher para custear o programa de incentivo fiscal em análise. 

 

4.2.2.1 Base de Dados Sefaz (z1) 

 
Tomaremos como ponto de partida o cotejo entre os valores da renúncia fiscal do 

Prodeic considerados pela Sefaz como os oficiais (z1), baseados em declarações dos 

próprios contribuintes, e os publicados nas leis orçamentárias do Estado (ver 4.2.1). O 

objetivo primário disso será diagnosticar a qualidade das estimativas feitas pelo Estado, o 

que expressa, vistos os vultosos montantes renunciados, compatibilidade com os objetivos 

do programa e ingerência nos custos de tal ação estatal. 
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Tabela 1 – Quantidade de Empresas Beneficiadas pelo Prodeic – 2003 a 2014 
 

 

Ano Qtde. 
Novas 

Empresas 

Qtde. 
Total 

2003 0 0 
2004 1 1 
2005 18 19 
2006 14 33 
2007 60 93 
2008 44 137 
2009 49 186 
2010 65 251 
2011 106 357 
2012 101 458 
2013 133 591 
2014 197 788 

 

Fonte: Sedec MT; Sefaz MT (2016) 

 

De início, vê-se que o ritmo de novos empreendimentos sendo beneficiados pelas 

benesses do programa evoluiu de forma ascendente ano após ano e isso se intensificou 

principalmente a partir de 2011. No exercício 2014, já eram 788 empresas cadastradas, o 

que se reverteria, em dados oficiais, em uma estimativa anual de mais de R$ 392 milhões 

de reais em renúncia fiscal para aquele ano, num total de R$ 4.34 bilhões estimados desde 

2007, o ano em que os incentivos do Prodeic, iniciados em 2003, começaram a ser orçados 

nas leis orçamentárias, de acordo com o mandamento legal. 

 
Tabela 2 – Valores Prodeic Concedidos MT (z1) x Estimados LDO – 2007 a 2014 – Valores 

Nominais 

ANO 
Contabilizado 
SEFAZ (R$) 

Declarado LDO 
(R$) 

 R$ (SEFAZ - 
LDO) 

 % 
(SEFAZ 
/ LDO) 

Qtde. 
Empresas 

Média Anual 
(SEFAZ (R$) 

/ Qtde. 
Empresas) 

 % 
Média 

Anual em 
relação ao 

Ano 
Anterior 

2007 231.210.814,48 255.321.640,41 -24.110.825,93 -9% 93 2.486.137,79  

2008 365.930.838,14 229.622.756,24 136.308.081,90 59% 137 2.671.028,02 7% 

2009 418.484.852,00 426.595.290,39 -8.110.438,39 -2% 186 2.249.918,56 -16% 

2010 559.753.044,15 456.470.592,47 103.282.451,68 23% 251 2.230.091,81 -1% 

2011 1.123.281.612,06 288.979.681,04 834.301.931,02 289% 357 3.146.447,09 41% 

2012 1.243.476.129,00 321.377.521,23 922.098.607,77 287% 458 2.715.013,38 -14% 

2013 1.410.729.888,50 301.983.766,73 1.108.746.121,77 367% 591 2.387.021,81 -12% 

2014 1.668.662.384,64 392.258.144,92 1.276.404.239,72 325% 788 2.117.591,86 -11% 

TOTA

L 

7.021.529.562,97 2.672.609.393,4

3 
4.348.920.169,54 163% 

- - - 

Fonte: Sedec MT (2015); e Sefaz MT (2015) 

 

Porém, ao confrontarmos os valores estimados nas leis orçamentárias com os dados 

contabilizados pela Sefaz percebemos que, especialmente a partir de 2011, o desvio entre 

o planejado e o executado foge a padrões razoáveis de normalidade, em se comparando 

com comportamento análogo das receitas e despesas orçamentárias usuais: as diferenças 
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entre o orçado e o efetivado em renúncia fiscal foram entre duas e três vezes maiores, 

chegando a R$ 1,2 bilhão de diferença em 2014 (vide gráfico 3). Em 2014, pelos valores 

contabilizados pela Sefaz, cada empresa custava em média R$ 2,11 milhões em ICMS 

renunciado para os cofres públicos. 

North e Thomas (1973) concluíram que o desenvolvimento acontece quando 

direitos de propriedade bem-definidos aproximam o retorno dos investimentos privados 

das taxas de retorno social e que, para isso se tornar real, a organização econômica deve 

ser eficiente, proporcionando para os indivíduos incentivos adequados a um custo social 

marginal que os equilibre. 

 

Efficient organization entails the establishment of institutional arrangements and 
property rights that create an incentive to channel individual economic effort into 
activities that bring the private rate of return close to the social rate of return. 
(...) 
If all that is required for economic growth is investment and innovation, why have 
some societies missed this desirable outcome? (...) Growth will simply not occur 
unless the existing economic organization is efficient. Individuals must be lured by 
incentives to undertake the socially desirable activities. Some mechanism must be 
devised to bring social and private rates of return into closer parity. Private benefits 
or costs are the gains or losses to an individual participant in any economic 
transaction. Social costs or benefits are those affecting the whole society. A 
discrepancy between private and social benefits or costs means that some third party 
or parties, without their consent, will receive some of the benefits or incur some of 

the costs (NORTH e THOMAS, 1973, p. 1-3). 
 

É inconteste, com fulcro nos números atinentes aos montantes de impostos que 

deixaram de entrar nos cofres públicos, contabilizados e divulgados pelo governo de Mato 

Grosso como os oficiais do programa, que a administração tributária nesse tocante pode 

ter sido deletéria ao Estado, tendo em conta o custo social dessa renúncia, a não ser que 

haja evidências cabais de que os retornos econômicos sociais dessa política possam ser 

caracterizados. 
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Gráfico 5 – Valores Prodeic Concedidos MT (z1) x Estimados LDO – 2007 a 2014 – Diferenças 
em Valores Nominais 

 
Fonte: Sedec MT (2015); e Sefaz MT (2015). 

 

Como dito, essa não foi a única base de dados levantada em nossa pesquisa nos 

bancos de dados oficiais, o que enseja, antes da análise das implicações econômicas do 

Prodeic no desenvolvimento mato-grossense (ver 4.3), as considerações a ser feitas nos 

tópicos a seguir, ainda na busca dos números corretos do programa administrado pelo 

governo do Estado. 

 

4.2.2.2 Base de Dados Sefaz (z2) 

 

O custo social do Prodeic, porventura sujeito à segunda base de dados da Sefaz 

levantada em nossa investigação, assume contornos ainda maiores para a população de 

Mato Grosso, contribuintes em geral e para a grande maioria dos empresários locais, que 

não são anistiados em sua carga tributária por estarem fora do programa, partindo-se da 

premissa de que o custo de oportunidade de tal descontrole no gerenciamento das 

renúncias fiscais será bancado por eles. 
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Gráfico 6 – Montante Anual da Renúncia Fiscal do Prodeic – Valores Nominais (R$ milhões) – 

2003 a 2014 – Base de Dados SEFAZ (z2) 

 

 
Fonte: Sefaz MT (2015) 

 

Os montantes concedidos de isenção fiscal pelo programa cresceram numa média 

de 36% ao ano, contra um aumento anual médio do produto interno bruto do Estado de 

12%. Em 2007, foram aproximadamente R$ 465 milhões do ICMS que deixaram de ser 

recolhidos em virtude desse tipo de incentivo fiscal; entre 2010 e 2011, o valor renunciado 

foi 100% superior ao ano anterior; em 2014, calculando a razão entre o número de 

empresas cadastradas (ver tabela 1) e o total de incentivos do Prodeic, chega-se à 

constatação de que cada uma das 788 empresas custava R$ 4,2 milhões para o Estado. 

Igualmente, o que se pode inferir desses dados (z2) em paralelo à outra base (z1) é 

que, mesmo diferentes em seus valores nominais, eles mantêm certa simetria quanto ao 

seu comportamento, o que demonstra, novamente, o caráter precário dos controles do 

Estado quanto aos valores concedidos em incentivos, os quais, se fossem bem feitos, 

serviriam para calcular, com fundamentos robustos, o custo de oportunidade dessa política 

pública. 
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Tabela 3 – Diferenças Relativas dos Valores de Prodeic Concedidos por MT em Relação ao Ano 
Anterior – LDO, z1 e z2 – 2007 a 2014 – Valores Nominais 
 
 

 
Fonte: Leis Orçamentárias MT; Sedec MT (2015); Sefaz MT (2015) 

 

Mesmo assim, se realizarmos que entre o que foi prestado de contas à sociedade e 

o que de fato pode ter acontecido, o resultado a ser mensurado pelos policy makers de Mato 

Grosso sobre a eficácia e a eficiência do Prodeic em relação aos seus custos econômicos 

tende a ser ainda mais temerário: o Estado deixou de arrecadar, se corretos os dados de 

z2, R$ 14,16 bilhões entre 2007 e 2014 (ver gráfico 7). Não podemos nos esquecer que, de 

2003 a 2006, os dados sequer eram escriturados pela Sefaz, o que sugere ser o total 

renunciado desde o princípio da vigência do programa ainda maior. 

Para se ter noção de quão alto é esse valor, calcado nos valores da Lei Orçamentária 

Anual para o exercício 201450, essa diferença custearia perto de seis anos dos gastos 

estaduais das pastas de Saúde ou de Segurança, oito anos dos dispêndios de custeio e 

investimento da Secretaria de Educação, ou cinco anos das despesas de capital51 do Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
50 Fonte: Estado de Mato Grosso – Lei Orçamentária Anual 2014 (LOA) – Lei nº 10.037, de 30 de dezembro 

de 2013. 
51 Este e outros conceitos de como as despesas públicas são classificadas foram devidamente contextualizados 

no tópico 1.2.1. 
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Gráfico 7 – Diferenças Montantes Concedidos Prodeic em MT (z2 – z1) – Valores Nominais (R$ 
milhões) – 2003 a 2014 

 

 
Fonte: Sefaz/MT (2015) 

 

A fim de ter maior segurança sobre qual seria a fonte de informação que melhor 

demonstra os valores concedidos de incentivo fiscal pelo Prodeic entre 2003 e 2014, 

consultamos um terceiro banco de dados e, fundamentado neste, passamos à inferência 

estatística como meio para encontrar qual é, verdadeiramente, o importe total de ICMS 

renunciado pelo Estado. 

 

4.2.2.3 Base de Dados Sefaz (z3) e Inferência Estatística dos Valores Renunciados de 

ICMS por meio do Prodeic em 2014 

 

Descrevemos na seção 4.2.2.1 os dados registrados pela Sefaz como os oficiais do 

Prodeic e vimos que eles têm como origem declarações dos valores recebidos pelos 

contribuintes que tinham projetos aprovados no programa. Na seção seguinte, a mesma 

Secretaria declarou, em controle feito em sistema diferente, montantes de diferentes 

grandezas do primeiro. 

A terceira fonte de dados investigada (z3) discrimina os valores de ICMS 

renunciados pelo Estado de forma individualizada para cada contribuinte. Considerando 

que o exercício 2014 é o que contém, em tese, o maior número de declarações feitas, haja 

vista o número final de empresas beneficiadas pelo programa estar contido nesse ano, ele 

servirá como ponto de partida para a aplicação de método de estimação do montante de 

incentivos fiscais concedidos no Prodeic neste ano. 

O modelo aqui apresentado faz uso da simulação ou método de Monte Carlo 

(MMC) aplicando os dados a uma distribuição triangular. Utilizamos como referência os 
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trabalhos de Cwiff e Medina (2015), Rubinstein e Kroese (2011) e Machado e Ferreira 

(2012). 

Os dados desta terceira base se referem a 388 dos 788 contribuintes cadastrados na 

Sedec em 2014 (vide tabela 1) que cumpriram com a sua obrigação de declarar à Secretaria 

de Estado de Fazenda de Mato Grosso o total de ICMS que haviam deixado de recolher 

ao erário face ao incentivo fiscal do Prodeic. De forma introdutória, a estatística descritiva 

dos dados, detalhada no quadro 3, resume os valores utilizados no modelo. 

 
Quadro 3 – Estatística Descritiva – Declarações (R$) de 388 Beneficiários do Prodeic em 2014 (z3) 
– Valores Nominais 

Média 
5.070.453 

Desvio Padrão 
14.588.605 

Variância 
2,12 

Coeficiente de 
Variação 

2,88 

Soma 
1.967.335.604 

Mínimo 

3 

Mediana 

784.367 

Máximo 

130.817.020 

Assimetria 

5,80 

Curtose 

39,44 

Fonte: Sistema z3 (2015). 

 
Registre-se a grande quantidade de contribuintes que desrespeitaram a legislação, 

não fornecendo a declaração à Sefaz (400 de 788) e a alta taxa de variabilidade dos dados 

(ver desvio-padrão ou coeficiente de variação no Quadro 3) corroboram nossa opção pelo 

modelo estatístico à frente delineado, uma vez que ele, de forma estocástica e 

parametrizada, simula valores que substituem, dentro de uma margem de erro, essas 

omissões dos contribuintes. 

O modelo utiliza uma distribuição de probabilidade triangular com dados contínuos 

que parte dos valores totais mínimo (inferior), mais provável (moda) e máximo (superior) 

para, a partir de uma equação de transferência, simular 3.000 observações, que são então 

interpostas em uma distribuição de frequências contendo 40 linhas que separam esses 

dados em classes. A seguir, essas informações são plotadas em um histograma que ilustra 

no eixo “x” o intervalo de valores e no “y” a frequência relativa dos dados. Em 

sobreposição a esse gráfico, a curva da distribuição (em formato de “S”), com o intervalo 

dos valores no eixo das abscissas e a probabilidade de sucesso ou densidade no das 

ordenadas, indica em qual região estarão os valores mínimos, mais prováveis e máximos. 

A fim de mitigar alta assimetria e dirimir, assim, o viés existente nesse conjunto de 

dados – o que prejudicaria o modelo –, optamos por excluir os 30 maiores e os 30 menores 

valores da amostra. Nessa situação, a média das declarações dos contribuintes passou a ser 

2.025.465, o desvio-padrão de 2.873.508 e o coeficiente de variação de 1,42. 

Continuando, a equação de transferência usada nessa simulação é dada nos 

seguintes termos: 
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Para o lado esquerdo da distribuição 

inf ≤ 𝑥 ≤ 𝑚𝑜𝑑 →

 
(𝑥 −  𝑖𝑛𝑓)2

(𝑚𝑜𝑑 − inf) × (sup − inf )
 

 

Sendo “inf” o valor inferior ou mínimo, “mod” a moda ou mais provável, “sup” o 

superior ou máximo, e “x” uma variável estocástica. Tendo-se “X” como output no 

intervalo inf ≤ x ≤ mod, representando o lado esquerdo da distribuição triangular em 

relação ao valor superior, tem-se que: 

𝑋 =  
(𝑥 − 𝑖𝑛𝑓)2

(𝑚𝑜𝑑 − inf) × (sup − inf )
 

 

(𝑥 − 𝑖𝑛𝑓)2 = (𝑋) × (𝑚𝑜𝑑 − inf) × (sup − inf )  

 

(𝑥 − 𝑖𝑛𝑓) =  √𝑋 × √𝑚𝑜𝑑 − inf ) × √𝑠𝑢𝑝 − 𝑖𝑛𝑓 

Logo: 

𝒙 = 𝐦𝐢𝐧 + √𝑿 × √𝒎𝒐𝒅 − 𝐢𝐧𝐟 ) × √𝒔𝒖𝒑 − 𝒊𝒏𝒇 

 

Para o lado direito da distribuição: 

𝑚𝑜𝑑 < 𝑥 ≤ 𝑠𝑢𝑝 → 1 −
(𝑠𝑢𝑝 − 𝑥)2

(𝑠𝑢𝑝 − 𝑚𝑜𝑑) × (𝑠𝑢𝑝 − 𝑖𝑛𝑓)
 

 

Tendo-se “X” como output no intervalo mod < x ≤ sup, representando o lado direito 

da distribuição triangular em relação ao valor superior, tem-se que: 

𝑋 = 1 −  
(sup − 𝑥 )2

(sup − 𝑚𝑜𝑑) × (sup − inf )
 

Portanto: 

1 − 𝑋 =
(sup − 𝑥)2

(sup − 𝑚𝑜𝑑) × (sup − inf )
 

 

 

Assim 

𝒙 = 𝐬𝐮𝐩 − √(𝟏 − 𝑿) × √(𝐬𝐮𝐩 − 𝒎𝒐𝒅) × √(𝐬𝐮𝐩 − 𝐢𝐧𝐟 ) 
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Os resultados indicaram que os valores inferiores, a moda e os mais prováveis 

variaram ao redor de R$ 2,5 bilhões, R$ 2,8 bilhões e R$ 3,55 bilhões, nesta ordem, com o 

ponto de inflexão – a razão entre as diferenças da moda e do ponto inferior e do ponto 

superior e da moda – situando-se entre 0,3 e 0,33 (vide ilustração 7). 

 

Ilustração 7 – Distribuição Triangular – Saída de Mínimo, Mais Provável e Máximo – Valores 
Nominais (R$ milhões) – Dados Declarados pelos Beneficiários do Prodeic – 3.000 Observações 
 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, com base nos dados extraídos do Sistema z3 (2015). 

 

As saídas do modelo dão razão aos registros do banco de dados “z2” da Sefaz. 

Quatro resultados, com histogramas exemplificando os intervalos de valores e frequências 

relativas preditas em nosso modelo, podem ser mais bem visualizados na ilustração 8, na 

página seguinte. 
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Ilustração 8 – Saídas MMC – Montantes Estimados Prodeic Exercício 2014 – 70 Observações – 
Valores Nominais 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, com base nos dados extraídos do Sistema z3 (2015). 

 
Como se pode notar, a curva da distribuição em forma de “S” apresenta baixa 

inflexão nos pontos de tangência, que representam os limites de valores mínimos e 

máximos, assumindo em seus infinitos outputs um formato mais alongado e delgado 

(leptocúrtico). 

Isso tudo sinaliza que o valor real do total renunciado em ICMS pelo erário de Mato 

Grosso como fonte de financiamento para o programa de desenvolvimento do Estado 

gravita entre R$ 3 bilhões e R$ 3,4 bilhões, o que nos leva a desprezar os dados “z1”, 

divulgados à sociedade mato-grossense, ao Poder Legislativo, ao Conselho Nacional de 

Política Fazendária – Confaz e para os órgãos de controle externo e interno estaduais pela 

Sefaz como corretos. 

Encontrado o montante renunciado em 2014 e determinada a base de dados que 

será por nós escolhida, falta ainda descobrir o total de renúncia fiscal do programa desde 

o ano de 2003. 

Para esse propósito, na seção seguinte será mensurado o valor total que deixou de 

ser recolhido pelo erário de Mato Grosso desde o começo do programa para, daí sim, 

concluirmos a respeito de como o Estado o geriu sob o ponto de vista tributário e 

institucional. 
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4.2.2.4 Montante Estimado de ICMS Renunciado pelo Estado por meio do Prodeic entre 
2003 e 2014 
 

Com base nas saídas encontradas no modelo descrito no tópico anterior, aferimos 

os valores que, por aproximação, o Estado de Mato Grosso deixou de arrecadar em ICMS 

em decorrência dos incentivos fiscais do Prodeic, válidos, neste caso, para o ano de 2014, 

o que continha o maior número de empresas usufruindo do benefício, 788 no total. 

Conforme visto, o montante real estimado em renúncia tributária no programa em estudo 

se coaduna com a base de dados “z2” da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso 

(vide seção 4.2.2.2), em um intervalo de valores que vai de R$ 3 bilhões a R$ 3,5 bilhões. 

Com fundamento nessas informações, procuramos obter a renúncia global que o 

Estado dispôs desde o princípio do programa, em 2003. 

Para tanto, com fulcro em Anderson et al. (2007) avaliamos, por meio de um teste 

“t” de Student, se havia diferença estatística significativa entre a média dos 388 valores 

coletados junto à Sefaz-MT (vide seção 4.2.2.3) e a média dos infinitos valores existentes 

entre R$ 3 bilhões e R$ 3,5 bilhões. 

Sendo 𝚯1 [teta 1] a média dos 388 valores existentes e 𝚯2 a média dos montantes 

estimados em nosso trabalho (a razão entre as infinitas saídas estocásticas do MMC e as 

788 empresas constantes no programa), partimos da hipótese nula (H0) de que as médias 

entre as duas amostras é igual, com a hipótese alternativa (H1) avocando que as médias se 

diferem, conforme segue: 

 

H0 : 𝚯1 = 𝚯2 

H1 : 𝚯1 ≠ 𝚯2 

 

O teste foi feito com 𝛂 (nível de confiança) de 95% e com as médias de 𝚯2 tendo em 

apreço, para fins de simplificação, os montantes anuais hipotéticos de R$ 3 bilhões, R$ 3,3 

bilhões e R$ 3,5 bilhões. Para os valores declarados ao Estado pelos beneficiários, relativos 

a 𝚯1, seguimos os mesmos dados constantes no quadro 1, que exibe a estatística descritiva 

para eles: média de 5.070.453 referentes a 388 observações. 

Nota-se na tabela 4 que em nenhum dos resultados encontrados os dados fornecem 

evidências suficientes para concluir que as médias diferem do alvo e que a hipótese nula 

pode ser rejeitada. 
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Tabela 4 – Testes t para uma Amostra para a Média de 388 Observações (z3) 
 
 

 R$ 3 bilhões R$ 3,3 bilhões R$ 3,5 bilhões 

n 788 788 788 

Nível de 

confiança 

0,95 0,95 0,95 

Média 3.807.106 4.187.817 4.441.624 

p-valor 0,089 0,234 0,396 

    

Fonte: Elaborada pelos autores, com base nos dados extraídos dos Sistemas z2 e z3 (2015). 

 

Para o montante anual de R$ 3 bilhões, com uma média de R$ 3.807.106, o valor 

“p” manteve-se fora da área crítica de 0,05, dado que foi superior; para R$ 3,3 bilhões e 

R$ 3,5 bilhões, médias de respectivamente R$ 4.187.817 e R$ 4.441.624, valores “p” de 

0,234 e 0,396, os resultados ficaram ainda mais distantes do ponto de rejeição da hipótese 

nula. 

Descartada a hipótese alternativa de que as médias entre os valores reais e os 

estimados se diferenciavam, encontrou-se o produto dos valores médios e da quantidade 

de empresas cadastradas no programa a cada ano. A partir daí os montantes anuais foram 

estimados, conforme consta na tabela 5. 

 
Tabela 5 – Montantes Totais Estimados de Renúncia de ICMS por meio do Prodeic – 2003 a 2014 

– Valores Nominais 
 
 

 
 

Fonte: Elaborada pelos autores, com base nos dados extraídos do Sistema z3 (2015). 

 

 Supondo o montante anual de R$ 3 bilhões, desde 2003 o Prodeic significou um 

ônus total de mais de R$ 11 bilhões em Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços 

que deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos estaduais; Considerando a estimativa 

Ano Qtde. Novas Empresas Qtde. Total R$ 3 bilhões R$ 3.3 Bilhões R$ 3.5 Bilhões

2003 0 0 -                              -                           -                           

2004 1 1 3.807.107                   4.187.817                4.441.624                

2005 18 19 72.335.025                 79.568.528              84.390.863              

2006 14 33 125.634.518               138.197.970            146.573.604            

2007 60 93 354.060.914               389.467.005            413.071.066            

2008 44 137 521.573.604               573.730.964            608.502.538            

2009 49 186 708.121.827               778.934.010            826.142.132            

2010 65 251 955.583.756               1.051.142.132         1.114.847.716         

2011 106 357 1.359.137.056            1.495.050.761         1.585.659.898         

2012 101 458 1.743.654.822            1.918.020.305         2.034.263.959         

2013 133 591 2.250.000.000            2.475.000.000         2.625.000.000         

2014 197 788 3.000.000.000            3.300.000.000         3.500.000.000         

TOTAL 11.093.908.629          12.203.299.492       12.942.893.401       
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em R$ 3,3 bilhões, o resultado final seriam R$ 12,2 bilhões em renúncia tributária; No caso 

de R$ 3,5 bilhões, quase R$ 13 bilhões seriam preteridos pelo governo estadual com a 

expectativa de que esses incentivos se reverteriam em investimentos produtivos, empregos, 

crescimento do produto interno e desenvolvimento das diferentes regiões do estado. 

 

4.2.3 Conclusão sobre a Gestão Tributária do Prodeic 
 

Ao apreciar a crítica anteriormente feita dos valores totais e da quantidade de 

empresas contempladas pelo Prodeic desde o início de sua vigência, fica difícil rejeitar que 

a gestão tributária do programa foi executada de forma ineficaz e que há fundamentos para 

constatar que isso causou danos financeiros ao erário e distorções econômicas no mercado. 

Logo na seção 4.2.2.1 detalhamos que as estimativas oficiais declaradas nas leis 

orçamentárias (LDOs) do Estado descreveram, de forma perene, números subestimados e 

que privaram a sociedade mato-grossense de saber o quantitativo de recursos públicos que 

a fazenda renunciou, o que propiciaria aos gestores públicos e aos órgãos de controle 

estaduais uma melhor análise do custo de oportunidade dessa política. 

Sem contar que entre 2003 e 2006 as leis orçamentárias sequer dispuseram em seus 

textos as estimativas de ICMS a ser renunciado nesse tempo, a diferença entre o declarado 

nas leis de diretrizes orçamentárias e o contabilizado na Sefaz (base de dados “z1”) no 

interstício 2007-2014 chegou a aproximados R$ 4,4 bilhões, o que corresponde a, por 

exemplo, 38% de tudo o que Estado investiu em infraestrutura nesses mesmos oito anos52, 

ou a 55% de toda receita de ICMS arrecadada pelo governo estadual em 201453. 

Outro fato que evidencia a má gestão tributária do Prodeic em Mato Grosso é que 

desvelamos por meio de pesquisa exploratória que o Estado trabalhava com três bases de 

dados diferentes entre si e nem mesmo seus técnicos sabiam (e sabem) ao certo qual delas 

contabiliza os valores corretos da renúncia fiscal desse programa.  

Em consequência da incerteza a respeito de qual das bases de dados era mais 

confiável, métodos de inferência estatística mostraram-se necessários para estimar qual 

                                                 
52 Despesas liquidadas, conforme dados do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

do Estado de Mato Grosso (2016), disponibilizados pela Secretaria de Estado de Planejamento de Mato 

Grosso. 

 
53 Conforme dados do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ (2016), disponíveis em 

<http://www1.fazenda.gov.br/confaz/boletim/Valores.asp>, acesso em 15/9/2016, o ICMS recolhido em 

2014 perfez R$ 8,03 bilhões. 
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seria o valor despendido em recursos públicos em decorrência da renúncia fiscal do 

Prodeic. 

Fazendo uso da terceira fonte de informações e empregando o método de Monte 

Carlo, em 4.2.2.3 estimamos o montante anual de recursos tributários renunciados por 

meio do Prodeic para o exercício 2014, o ano que contemplava o maior número de 

empresas cadastradas no programa. As saídas do modelo indicaram que naquele ano o 

total despendido em recursos públicos renunciados para 788 empresas ficava entre R$ 3 

bilhões e R$ 3,5 bilhões. 

Conhecendo o montante anual estimado em recursos renunciados para custear o 

programa no ano de 2014 e a quantidade de empresas beneficiadas a cada ano – 788 no 

total –, inferimos a quantia global que o Estado renunciou em ICMS nos 12 anos de 

vigência do programa por nós analisado. 

Os dados constantes na tabela 5 indicam que em todo esse período o erário de Mato 

Grosso renunciou, em valores nominais, entre R$ 11 bilhões e R$ 13 bilhões; se 

corrigirmos esses mesmos valores pelo IPCA, tendo como ano base 2014, o intervalo passa 

a se situar entre aproximadamente R$ 12,1 bilhões e R$ 14,2 bilhões. 

De modo sumário, essas importâncias equivalem de 150% a 176% de todo o ICMS 

recolhido no Estado de Mato Grosso em 2014 ou, o que chama bastante a atenção, a 84% 

(em valores constantes) de tudo o que o Estado despendeu em despesas de capital de 2003 

a 2014. 

Aferindo o fato de que a comparação entre os retornos do programa perante seus 

custos foi prejudicada por prognósticos malfeitos, acompanhamento operacional 

ineficiente de renúncia fiscal pelos órgãos públicos responsáveis, que as empresas que 

foram beneficiadas são ínfimas em relação ao total de indústrias do Estado54, que essas 

poucas empresas beneficiadas passaram a ter uma vantagem comparativa respeitável, a 

julgar pelos consideráveis auxílios tributários outorgados pelo programa, e, finalmente, 

que o custo anual do Prodeic corresponde a centenas de milhões de reais, a conclusão mais 

verossímil é que a gestão tributária do programa foi displicente, mal estruturada e pouco 

técnica, e isso resultou em privilégios a um número pequeno de contribuintes, em 

detrimento dos cofres públicos, que deixaram de arrecadar vultosas somas de impostos, da 

população, que se viu privada de eventualmente mais serviços, obras ou transferências 

                                                 
54 Segundo dados da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – Fiemt (2016), em 2016 havia 

aproximadamente 10.400 empresas no setor secundário em Mato Grosso. Dessas, 1.860 não estavam 

cadastradas em outro tipo de programa de incentivo fiscal, como Simples ou Super Simples. 
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governamentais, e dos empresários, que não tiveram acesso às regalias tributárias do 

programa. 

No que se refere aos retornos econômicos de incentivos fiscais, é mister dizer que 

isso passa pela comparação entre o custo de oportunidade desse artifício da política fiscal 

– o total financeiro de tributos que o Estado abre mão de arrecadar – e os benefícios que 

as empresas beneficiadas com os incentivos do Prodeic trazem para o Estado em termos 

de investimentos produtivos, empregos, melhoria nos índices de produtividade e 

desenvolvimento regional. Sendo assim, os frutos do sacrifício fiscal feito teriam de se dar 

em termos superlativos para compensar os bilhões de reais que diretamente não são 

recolhidos em impostos ou, de maneira indireta, o que deixa de ser revertido em estradas, 

escolas, pontes, ferrovias, hidrovias, hospitais e investimentos em áreas outras, como 

segurança pública, fomento (via crédito subsidiado, p. ex.) à agricultura familiar ou a 

pequenas e microempresas, ou ainda os gastos em programas de transferência de renda. 

No mesmo campo de arguição, de outra feita, mesmo que essas renúncias fiscais se 

provem, na prática, uma forma de diminuição da carga tributária pura e simplesmente – e 

não uma espécie de “incentivo fiscal”, seguindo o conceito por nós detalhado nos tópicos 

1.5, 1.6 e 1.7 –, subvertendo, desse modo, aspectos institucionais e jurídicos no que tange 

aos seus resultados econômicos, desde que tragam consigo ganhos para os fatores capital, 

trabalho, inovações ou a difusão de novos conhecimentos, elas encontram amparo lógico 

e econômico que as legitima. 

Quanto ao Prodeic, poder-se-ia argumentar que, se porventura a má gestão e 

operacionalização desse programa no Estado de 2003 a 2014 não encontrou justificativa 

administrativa, ética, legal ou institucional, mesmo assim o programa se mostrou útil, 

porque reverteu para a economia mato-grossense benefícios em termos de aumento do 

estoque de capital físico, geração de empregos ou aperfeiçoamento dos arranjos produtivos 

locais. 

Assim sendo, em virtude do programa, ocorreram contrapartidas econômicas que 

impulsionaram o desenvolvimento de Mato Grosso de forma positiva e, por esse motivo, 

deslizes administrativos, ou até mesmo a frustração de receitas tributárias – como foi no 

caso de Mato Grosso –, tendem a ser aspectos secundários ante os ganhos que os incentivos 

fiscais trouxeram. 

Por tudo isso, logo a seguir buscaremos responder se o Prodeic, a despeito de todas 

as impropriedades detectadas neste trabalho em relação à sua gestão, implicou benefícios 
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à economia estadual e impactou positivamente ganhos em aumento do produto interno 

regional, empregos e em aspectos endógenos. 

 

4.3 A Economia de Mato Grosso, os Incentivos Fiscais e o Caso do Prodeic 
 

A relação de causa e efeito entre os custos e os benefícios carreados pelo Prodeic ao 

Estado de Mato Grosso são de difícil mensuração e implicam a análise subjacente ao 

comportamento das variáveis e a possível conexão entre estas e os resultados conseguidos. 

Os supostos benefícios dos incentivos fiscais, como geração de empregos, aumento 

do PIB e acréscimo da base tributária, tendem a ser de intricada detecção, porquanto não 

há instrumentos para captar possíveis tendências exógenas anteriores e, no mais, é 

temerário cravar que ganhos ou decrescimentos de algumas variáveis no desenvolvimento 

se deram necessariamente por causa dos incentivos fiscais (NASCIMENTO, 2008). 

Neste tópico procuraremos analisar os dados disponíveis do montante de incentivos 

fiscais descritos anteriormente em paralelo às informações relativas ao comportamento do 

PIB, da quantidade de empresas, os setores da economia impactados e as regiões do Estado 

de Mato Grosso entre os anos de 2003 e 2014. 

 

4.3.1 Objetivos e Critérios Utilizados 
 

Antes de detalharmos a organização do tópico, grave-se que para fins de 

proporcionar maior clareza e precisão, seguindo o critério adotado pelo Instituto Mato-

Grossense de Economia Agrícola – IMEA, os dados foram agregados em sete regiões de 

Mato Grosso, cada qual com as suas cidades, consoante suas localizações geográficas. As 

regiões são segmentadas, nesse critério, de acordo com aspectos concernentes a seus polos 

econômicos, sistemas de produção e grau de isolamento geográfico. A ilustração 9 detalha 

as macrorregiões e os municípios nela contidas (IMEA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 

 

Ilustração 9 – Macrorregiões do estado de Mato Grosso 

 
 

Fonte: Instituto Mato-Grossense de Economia Agrícola – IMEA (2016). 

 

Posto isso, o crescimento do produto interno do Estado a partir de 2003, o grau de 

aumento da atividade econômica, em particular no setor industrial, como cada uma das 

sete regiões elencadas anteriormente se desenvolveu em termos de importância para a 

economia estadual, quais foram os setores e atividades econômicas que mais evoluíram 

até 2014 e o número de empresas que entraram ou saíram do mercado nesse tempo serão 

confrontados com os dados vistos no tópico anterior, que investigou o custo que o Prodeic 

significou para Mato Grosso desde a sua implantação. O escopo é identificar se existe 

algum elemento que indica a existência de elos que tangenciam os incentivos fiscais e suas 

contribuições para o desenvolvimento da economia estadual. 

Tabela 6 – Quantidade de Cidades das Macrorregiões do Estado de Mato Grosso 
 

 

 

Fonte: Instituto Mato-Grossense de Economia Agrícola – IMEA (2016); IBGE (2016). 

Região Qtde. %	Total

1 Noroeste 16 3,04%

2 Norte 27 5,12%

3 Nordeste 28 5,31%

4 Médio-Norte 92 17,46%

5 Oeste 39 7,40%

6 Centro-Sul 203 38,52%

7 Sudeste 122 23,15%

Total 527
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Em 4.1 explicamos que, para gozar das benesses fiscais do programa, a empresa 

usufrutuária do Prodeic teria de criar novos postos de trabalho, devidamente 

convencionados em contrato, e satisfazer obrigações acessórias a isso relacionadas, como 

se comprometer a contratar jovens e aprendizes, oferecer programas de participação nos 

lucros, de qualificação, lazer e saúde a seus funcionários. Pois bem, as informações 

qualitativas e quantitativas dos empregos gerados pelas empresas cadastradas e a 

importância dessas vagas na economia estadual, um dos principais chamarizes do 

programa, constarão interpretados na seção segunda deste tópico, seguindo o mesmo 

método outrora utilizado na anterior. 

Quanto ao Prodeic, levando em consideração que este programa tinha como um de 

seus principais objetivos contribuir para a “expansão, modernização e diversificação das 

atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a renovação 

tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual” (MATO 

GROSSO, Lei nº 7.958/2003, art. 1o), os dados relativos à evolução da relevância do setor 

secundário, da agricultura e do dos serviços, as diferentes regiões e a quantidade de 

empresas estabelecidas em Mato Groso entre 2003 e 2014 serão especificados e 

confrontados com a renúncia tributária esmiuçada no tópico 4.2. 

Antes disso, uma visão geral da economia de Mato Grosso e do crescimento do PIB 

estadual e do país será feita para servir de parâmetro à crítica a ser realizada. 

Por último, tendo em mente os tipos de empreendimentos inscritos no Prodeic e as 

características socioeconômicas de cada uma das sete regiões, perscrutaremos, de forma 

introdutória, em até que medida os recursos econômicos, culturais, geográficos e naturais 

de cada local foram integrados aos investimentos trazidos pelo programa de incentivos 

fiscais em análise. 

 

4.3.2 Visão Geral da Economia de Mato Grosso 
 

 Para compreendermos o papel que os incentivos fiscais do Prodeic tiveram no 

desempenho do produto interno de Mato Grosso, descreveremos os dados concernentes à 

evolução do PIB estadual, suas regiões, setores e atividades econômicas em paralelo com 

o que aconteceu em outros estados e no país. 
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Maior produtor de grãos e maior rebanho bovino do Brasil, Mato Grosso 

representava em 2012 somente 1,8% da economia nacional. Ainda que o Estado tenha sua 

economia vinculada ao agronegócio, dentro dos R$ 80,83 bilhões de PIB neste ano, o setor 

representou 28,6%, o setor de serviços, 55,7%, e a indústria, 15,8% (IBGE 2016). 

Segundo Pereira (1995), até o fim dos anos 1960, além do extrativismo vegetal e 

mineral, a economia mato-grossense assentava-se na produção de bens agrícolas, de pouco 

valor agregado, destinados ou a consumo próprio ou à exportação do excedente. 

Programas de imigração do governo militar, crédito subsidiado para a compra de terras, 

incentivos fiscais e benfeitorias feitas pelo governo federal a partir dos anos 1970 foram, 

pouco a pouco, atraindo habitantes de outras regiões brasileiras, principalmente Sul e 

Sudeste. 

A partir de então, a agricultura de Mato Grosso começou a adquirir novos 

conhecimentos e práticas – p. ex., o uso do nitrogênio e do calcário no solo, a intensificação 

das culturas de soja, milho, arroz e algodão e a mecanização das lavouras – e tudo isso 

permitiu ganhos cada vez maiores na agricultura. Como efeito disso, essa dinâmica, ao 

mesmo tempo em que alavancou o crescimento da economia local, condicionou o setor 

industrial à performance da agricultura e à demanda externa, relegando-o a externalidades 

que fugiam do controle regional (BERCHIELI, 2009). 

Mesmo assim, o ritmo de desenvolvimento econômico de Mato Grosso 

historicamente foi lento e a relevância econômica do Estado até 1990 não significava mais 

do que 1% do PIB brasileiro (IBGE, 2016). 
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Tabela 7 – Produto Interno Bruto de Mato Grosso – Valores Nominais (R$ milhares) – 2003 a 
201355

 

Fonte: IBGE/Sidra (2016). 
 

De meados da década de 1990 em diante a economia mato-grossense consolidou 

sua chamada “vocação agrícola”. Seu produto interno cresceu em taxas quase sempre 

superiores às do Brasil (IBGE, 2016). Esse padrão destoava em anos de problemas na 

agricultura, como foi o caso de 2006, em que o crescimento do Estado foi negativo, mas, 

de forma geral, o desempenho do PIB local sempre oscilou em valores positivos, como 

bem mostra a tabela 7. 

 

4.3.3 O PIB de Mato Grosso e o Prodeic 
 

Expusemos na seção 3.3.3 que em 1996, com a publicação da Lei Kandir, as 

exportações de produtos primários e semielaborados passaram a ser totalmente exoneradas 

                                                 
55 O IBGE, até agosto de 2016, ainda não havia publicado os dados referentes ao PIB do exercício 2014. Em 

consultas ao sítio oficial do IBGE e em mensagens eletrônicas endereçadas ao órgão, foi-nos informado que 

esses dados estariam disponíveis somente no início de 2017. 

 

2003 Agropecuária (1)Indústria (2) Serviços (3) Vlr Adic Bruto (4 = 1+2+3)Imp Líq (5) PIB Total (6 = 4+5) 2004 Agropecuária (1) Indústria (2) Serviços (3) Vlr Adic Bruto (4 = 1+2+3)Imp Líq (5) PIB Total (6 = 4+5)

Noroeste 258.393 102.885 390.353 751.631 62.875 814.506 Noroeste 436.161 187.513 450.486 1.074.158 82.403 1.156.563

Norte 278.001 157.666 541.383 977.050 90.533 1.067.583 Norte 378.027 254.745 610.185 1.242.958 104.677 1.347.635

Nordeste 413.297 75.759 431.428 920.481 66.002 986.484 Nordeste 702.623 137.130 499.893 1.339.646 107.007 1.446.654

Médio-Norte 1.688.407 352.200 1.576.872 3.617.476 399.408 4.016.884 Médio-Norte 2.664.805 653.666 1.849.558 5.168.029 565.054 5.733.083

Oeste 1.141.485 295.072 1.088.388 2.524.947 253.146 2.778.092 Oeste 1.647.870 458.947 1.277.064 3.383.881 377.323 3.761.206

Centro-Sul 762.597 1.640.640 5.225.236 7.628.470 1.313.303 8.941.771 Centro-Sul 1.057.982 2.705.532 5.932.480 9.695.990 1.567.864 11.263.860

Sudeste 2.034.000 1.067.944 2.798.706 5.900.652 800.523 6.701.173 Sudeste 2.911.902 1.734.370 3.205.672 7.851.945 977.328 8.829.273

6.576.180 3.692.166 12.052.366 22.320.707 2.985.790 25.306.493 9.799.370 6.131.903 13.825.338 29.756.607 3.781.656 33.538.274

2005 Agropecuária (1)Indústria (2) Serviços (3) Vlr Adic Bruto (4 = 1+2+3)Imp Líq (5) PIB Total (6 = 4+5) 2006 Agropecuária (1) Indústria (2) Serviços (3) Vlr Adic Bruto (4 = 1+2+3)Imp Líq (5) PIB Total (6 = 4+5)

Noroeste 451.634 201.534 519.874 1.173.042 90.481 1.263.523 Noroeste 447.459 192.919 600.311 1.240.689 101.046 1.341.737

Norte 417.643 218.305 659.089 1.295.039 109.644 1.404.682 Norte 377.657 215.490 748.434 1.341.578 124.370 1.465.947

Nordeste 609.984 146.791 570.877 1.327.650 106.274 1.433.926 Nordeste 531.513 138.205 631.455 1.301.172 117.960 1.419.133

Médio-Norte 1.602.010 613.993 1.891.914 4.107.919 503.494 4.611.414 Médio-Norte 1.060.610 538.189 1.931.520 3.530.317 483.941 4.014.255

Oeste 1.571.881 424.995 1.452.485 3.449.361 394.193 3.843.553 Oeste 1.176.388 422.022 1.576.063 3.174.474 440.325 3.614.798

Centro-Sul 1.125.285 2.492.778 6.769.323 10.387.385 1.751.000 12.138.385 Centro-Sul 868.131 2.141.397 7.283.205 10.292.734 1.897.785 12.190.522

Sudeste 3.139.560 1.705.226 3.451.057 8.295.844 923.523 9.219.367 Sudeste 1.945.502 1.578.407 3.497.299 7.021.206 907.946 7.929.154

8.917.997 5.803.622 15.314.619 30.036.240 3.878.609 33.914.850 6.407.260 5.226.629 16.268.287 27.902.170 4.073.373 31.975.546

2007 Agropecuária (1)Indústria (2) Serviços (3) Vlr Adic Bruto (4 = 1+2+3)Imp Líq (5) PIB Total (6 = 4+5) 2008 Agropecuária (1) Indústria (2) Serviços (3) Vlr Adic Bruto (4 = 1+2+3)Imp Líq (5) PIB Total (6 = 4+5)

Noroeste 501.670 219.719 702.937 1.424.326 104.646 1.528.972 Noroeste 676.802 217.993 827.302 1.722.097 124.389 1.846.488

Norte 434.463 247.651 887.465 1.569.580 131.177 1.700.755 Norte 572.896 271.203 1.020.891 1.864.991 145.965 2.010.957

Nordeste 626.086 141.552 787.275 1.554.914 140.327 1.695.243 Nordeste 857.738 182.246 1.032.854 2.072.838 194.569 2.267.408

Médio-Norte 1.800.027 624.168 2.798.275 5.222.467 691.149 5.913.615 Médio-Norte 2.817.785 865.850 4.007.145 7.690.779 966.957 8.657.736

Oeste 1.659.506 457.633 1.643.899 3.761.039 396.343 4.157.380 Oeste 2.050.909 601.433 2.212.260 4.864.601 525.684 5.390.284

Centro-Sul 1.102.684 2.231.169 8.364.300 11.698.153 2.019.840 13.717.993 Centro-Sul 1.329.200 2.517.941 9.667.054 13.514.194 2.247.047 15.761.241

Sudeste 2.598.780 1.873.879 4.297.758 8.770.418 1.032.114 9.802.533 Sudeste 3.057.285 2.381.348 5.380.063 10.818.698 1.261.843 12.080.543

8.723.216 5.795.771 19.481.909 34.000.897 4.515.596 38.516.491 11.362.615 7.038.014 24.147.569 42.548.198 5.466.454 48.014.657

2009 Agropecuária (1)Indústria (2) Serviços (3) Vlr Adic Bruto (4 = 1+2+3)Imp Líq (5) PIB Total (6 = 4+5) 2010 Agropecuária (1) Indústria (2) Serviços (3) Vlr Adic Bruto (4 = 1+2+3)Imp Líq (5) PIB Total (6 = 4+5)

Noroeste 1.106.069 249.001 919.586 2.274.654 138.624 2.413.279 Noroeste 1.015.155 317.144 1.035.601 2.367.901 172.119 2.540.018

Norte 879.567 287.999 1.124.485 2.292.050 160.890 2.452.937 Norte 853.140 414.709 1.258.081 2.525.928 193.658 2.719.587

Nordeste 944.909 205.046 1.096.946 2.246.900 199.219 2.446.118 Nordeste 803.593 234.406 1.232.616 2.270.612 230.767 2.501.381

Médio-Norte 2.669.455 972.154 4.140.307 7.781.915 991.968 8.773.882 Médio-Norte 1.588.331 1.602.741 4.278.967 7.470.039 1.026.905 8.496.945

Oeste 1.971.652 615.571 2.329.487 4.916.706 545.794 5.462.504 Oeste 1.424.002 832.775 2.359.085 4.615.859 553.853 5.169.715

Centro-Sul 1.373.249 2.959.748 10.612.411 14.945.407 2.333.584 17.278.989 Centro-Sul 1.121.175 3.478.851 11.821.405 16.421.429 2.557.803 18.979.231

Sudeste 2.989.125 2.830.356 5.654.317 11.473.802 1.304.189 12.777.993 Sudeste 2.549.413 3.379.387 6.128.918 12.057.717 1.446.942 13.504.658

11.934.026 8.119.875 25.877.539 45.931.434 5.674.268 51.605.702 9.354.809 10.260.013 28.114.673 47.729.485 6.182.047 53.911.535

2011 Agropecuária (1)Indústria (2) Serviços (3) Vlr Adic Bruto (4 = 1+2+3)Imp Líq (5) PIB Total (6 = 4+5) 2012 Agropecuária (1) Indústria (2) Serviços (3) Vlr Adic Bruto (4 = 1+2+3)Imp Líq (5) PIB Total (6 = 4+5)

Noroeste 1.265.392 362.204 1.206.574 2.834.171 178.005 3.012.174 Noroeste 1.616.930 322.241 1.322.902 3.262.074 222.571 3.484.645

Norte 818.735 441.886 1.449.111 2.709.731 199.958 2.909.688 Norte 1.095.909 453.899 1.565.851 3.115.658 260.152 3.375.812

Nordeste 979.432 280.389 1.595.750 2.855.573 263.991 3.119.562 Nordeste 1.316.703 296.323 1.868.636 3.481.662 355.162 3.836.825

Médio-Norte 2.849.199 1.731.605 5.631.441 10.212.242 1.185.021 11.397.266 Médio-Norte 3.802.312 1.811.429 6.499.378 12.113.122 1.495.165 13.608.288

Oeste 2.059.743 1.044.576 2.849.361 5.953.680 562.339 6.516.018 Oeste 2.860.694 938.636 3.173.073 6.972.400 703.588 7.675.990

Centro-Sul 1.352.978 3.613.448 13.990.314 18.956.742 2.834.887 21.791.626 Centro-Sul 1.784.574 3.521.754 14.818.017 20.124.347 3.143.415 23.267.763

Sudeste 3.338.718 3.681.485 7.484.041 14.504.245 1.545.267 16.049.515 Sudeste 4.330.647 3.414.908 8.097.690 15.843.248 1.834.344 17.677.592

12.664.197 11.155.593 34.206.592 58.026.384 6.769.468 64.795.849 16.807.769 10.759.190 37.345.547 64.912.511 8.014.397 72.926.915

2013 Agropecuária (1)Indústria (2) Serviços (3) Vlr Adic Bruto (4 = 1+2+3)Imp Líq (5) PIB Total (6 = 4+5)

Noroeste 630.508 434.990 816.310 707.890 288.047 2.877.745

Norte 503.467 1.095.965 1.241.371 852.098 401.764 4.094.665

Nordeste 1.342.659 297.797 1.256.031 698.800 405.048 4.000.335

Médio-Norte 3.520.851 1.891.655 5.628.436 1.485.171 1.756.214 14.282.327

Oeste 2.853.086 866.138 2.151.531 983.737 757.398 7.611.890

Centro-Sul 2.141.353 5.386.065 13.764.290 4.648.899 4.409.125 30.349.732

Sudeste 3.979.852 3.318.924 6.545.801 2.132.329 2.119.978 18.096.884

14.971.776 13.291.534 31.403.770 11.508.924 10.137.574 81.313.578
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e que esse incentivo fiscal representou uma distorção tributária que desestimulava a 

agregação de valor dos produtos primários (FREITAS et al., 2000). 

Santos (2011, p. 125-126), ao investigar o processo de desenvolvimento de Mato 

Grosso entre 1990 e 2009, foi veemente em sua censura aos efeitos que os incentivos fiscais 

da Lei Kandir trouxeram para o Estado: 

 

A Lei Kandir, como outros instrumentos, não criou a competitividade 
enunciada. Aumentou, isto sim, por um lado, as exportações de produtos 
primários e criou saldos positivos na balança de pagamentos. Por outro 
lado, contribuiu para reafirmar o “velho” modelo de desenvolvimento de 
Mato Grosso, um Estado dependente da exportação de commodities. 

 

Se a União federal foi beneficiada com a edição da Lei Kandir ao angariar divisas 

monetárias graças ao incentivo de exportar mais e mais produtos, mesmo que de pouca 

agregação de valor às economias regionais, os Estados, perante as limitações incutidas pela 

Constituição Federal de 1988 (ver tópico 3.3), viram-se privados de manietar sua política 

fiscal com mais liberdade. 

Esse impulso tributário sofisticado, arquitetado por meio da ingerência do governo 

federal na competência dos Estados em instituírem seus impostos, pode ter como 

resultado, até certo ponto, um descolamento econômico de certas regiões da realidade 

nacional, sem negar que isso, de outro lado, desestabilize outras variáveis sociais. 

O gráfico 8 exemplifica a ideia de que há alguma desarmonia entre o que acontece 

com a economia nacional e a realidade dos distintos Estados. A produção local de Mato 

Grosso chegou a aumentar em 2004 mais de 30 pontos percentuais, dois anos depois 25 

pontos e em 2011 aproximadamente 20%. 

Olhando os dados no período 2001-2011, vemos que, enquanto o crescimento do 

PIB nacional tende a variar em limites menos exacerbados em outros locais, a economia 

de Mato Grosso, sujeita a intempéries externas como preço dos produtos agrícolas, câmbio 

e quebras de safra, tem desvios em torno da média muito maiores. 
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Gráfico 8 – Evolução do Produto Interno – Valores Correntes – 2001 a 2011 

 

Fonte: IBGE/Sidra (2016) 

 

Quanto aos incentivos fiscais e sua contribuição para o crescimento econômico, 

pode-se tomar como truísmo que a abolição de tributos atrai capitais para atividades 

econômicas ou regiões previamente elegidas para tal. Todavia, o que se questiona é se, 

como e até que ponto tais incentivos tributários se essa seria, realmente, a melhor medida 

a tomar num ambiente que conclama investimentos desencadeadores de novas 

perspectivas. 

Seguindo o esquema proposto por Rowthorn e Wells (1987, p. 7-8): 

 

The economy is divided into three broad sectors: agriculture, industry and the 
services. As the economy develops the distribution of employment, which is initially 
very large, undergoes a more or less continuous decline throughout the entire course 
of development. Eventually, at an advance stage of development, the point is 

reached where agricultural employs no more than a tiny fraction of the total force. 

 

Berchielli (2009, p. 57) conclui que Mato Grosso ainda não se enquadra no estágio 

mais desenvolvido do esquema proposto por Rowthorn e Wells (1987), dado que sua 

economia tem crescido tanto no setor agropecuário quanto no industrial, o que indica que 

a economia estadual ainda se encontra em níveis iniciais de formação e de acumulação de 

capital, com uma economia bastante dual, onde convivem empreendimentos com perfil 

moderno e altamente mecanizado e outros de menor porte e com processos menos 

elaborados. 



 

152 

 

Os dados oficiais corroboram essa perspectiva: em 2000, a agropecuária era a 

responsável por 21% da economia do Estado; em 2013, os mesmos 21% se mantinham. O 

setor industrial, em 2000, tinha 16% de participação no PIB estadual; em 2013, essa 

participação tinha diminuído em 1%, deixando esse setor longe de estar em um estágio 

avançado de desenvolvimento. Os serviços em 2000 perfaziam 54% da economia estadual; 

em 2013, 52% (IBGE 2016). 

 

4.3.3.1 O Prodeic e sua Relação com os Avanços do Produto Interno Mato-Grossense 

 

Na conjuntura nacional, todo esse panorama da economia mato-grossense é 

evidenciado pela baixa relevância do Estado para o produto interno do Brasil. O gráfico 9 

destaca a participação percentual no PIB nacional de 2002 a 2012. 

 

Gráfico 9 – Participação Percentual no PIB Nacional – Valores Correntes – 2000 a 2012 

 

Fonte: IBGE/Sidra (2016) 

 

Percebe-se que a participação relativa de Mato Grosso na economia nacional pouco 

se alterou no período 2000-2012. Mesmo com a consolidação do Estado como o maior 

fornecedor de bens in natura da agroindústria nacional, os benefícios fiscais da Lei Kandir, 
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em vigência desde 1996, os outros atrativos fiscais existentes em Mato Grosso antes disso 

(ver seção 3.3.3) e a implantação do Prodeic em 2003, sem depreciar os avanços de sua 

economia nesse período, pode-se afirmar que a importância do Estado para o PIB 

brasileiro ainda é pequena. É certo que, como captador de recursos que ajudam o Brasil a 

acumular saldos em sua balança comercial, o Estado tem certo protagonismo, porém, do 

ponto de vista de contribuição para seu próprio desenvolvimento, isso tende a ser 

extremamente subsidiário. 

Mais especificamente no que se refere ao Prodeic, é turva a correlação que esse 

programa de incentivos fiscais pode vir a ter com o desenvolvimento da economia mato-

grossense de forma mais ampla. A variação percentual do PIB, da receita tributária 

estadual e da concessão de incentivos fiscais, disponível no gráfico 10, dá-nos alguns 

indicativos disso. 

 

Gráfico 10 – Variação Percentual na Evolução do Produto Interno Bruto, na Receita Orçamentária 
Estadual e na Concessão de Incentivos do Prodeic (Orçados LDOs e Estimativa MMC56) – 2003 a 
2014 
 

 
 
Fonte: Leis Orçamentárias do Estado de Mato Grosso; Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE); Estimativa MMC (Tabela 5). Obs.: eixo Y (∆%) da variável “Prodeic MMC 3 
bi” no lado direito. 

 

Observando os dados, é inconclusivo notar, de pronto, um padrão de desempenho 

que reflete uma relação causa e efeito entre os incentivos fiscais do Prodeic e, isolando 

somente esse fator, o produto interno bruto estadual. 

                                                 
56 Para fins de simplificação, faremos uso apenas dos valores estimados para o montante de R$ 3 bilhões, 

conforme explicado na seção. 
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Isso fica mais nítido ao perceber que o aumento no total de incentivos publicados 

nas leis orçamentárias (LDOs) foi bastante distinto da evolução do PIB; em 2008, a soma 

do valor adicionado bruto com os impostos adicionou 25%, ao mesmo tempo em que os 

incentivos fiscais orçados na LDO para aquele ano foram aumentados em 86%; nos dois 

anos posteriores, o produto aumentou em 7% e 4%, enquanto os incentivos fiscais do 

programa cresceram 7% em 2009 e diminuíram 37% em 2010. Na mesma senda, pelos 

valores estimados em 4.2.2.3 para a renúncia anual do Prodeic, em 2008, os incentivos 

fiscais tiveram acréscimo de 47%, em 2009, 36%, e em 2009, 35%. 

No mais, essas diferenças advertem que é possível que o Estado não tenha tido o 

devido zelo ao decidir planejar e interferir, por meio de sua política fiscal, no 

comportamento da economia regional. 

Utilizando seus respectivos valores monetários, calculando-se a correlação entre os 

incentivos do Prodeic orçados nas LDOs e o resultado alcançado no produto interno, 

chega-se a um fator de 0,341 (valor-p de 0,277), o que indica, segundo a classificação de 

Anderson et al. (2007), ser a conexão entre um e outro fraca. Tomando por base os valores 

estimados neste trabalho (vide tabela 5), a correlação passa a ser de 0,150 (valor-p de 

0,641), qual seja, desprezível. 

Continuando a análise, aceitando o que os dados e as informações até aqui 

levantadas transmitem, isto é, que o Prodeic é um programa de incentivos fiscais com 

objetivos imprecisos, incertos e de acompanhamento operacional deficiente (ver 4.2.3), 

originado de uma política fiscal mal-ajambrada desde o seu nascedouro e ao longo de sua 

condução57, não é difícil constatar que o programa falhou em sua meta de fortalecer a 

indústria local (MATO GROSSO, Lei nº 7.958, art. 8o, § 1o, 2003), e que, infere-se, a 

verticalização da produção existente, de modo extensivo ao Estado como um todo, 

doravante o início da vigência da lei que o instituiu, pouco tem a ver com o programa. 

Para demonstrar ainda mais essa premissa, a crítica em relação ao crescimento do setor 

industrial no Estado, bem como a evolução no número de empresas instaladas em Mato 

Grosso catalogadas por segmento, será de grande amparo. 

O gráfico 11 demonstra a evolução anual dos setores primário (agricultura58), 

secundário (indústria) e terciário (serviços) entre 1999 e 2012. O setor de serviços foi o que 

mais cresceu, alcançando a média geométrica de 1,68% nestes 14 anos. A agricultura ficou 

em segundo lugar, evoluindo 0,86% em média no mesmo período. Já o setor secundário, 

                                                 
57 Falaremos mais a respeito disto na seção 4.4. 
58 Indústrias componentes do que a literatura classifica como “agroindústria” não contidas nestes dados. 
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que, em tese, seria o grande beneficiado pelos incentivos fiscais do Prodeic, tiveram um 

crescimento médio de 0,54%, praticamente 1/3 da evolução do de serviços.  

 

Gráfico 11 – Evolução do PIB dos Segmentos em Relação ao PIB de Mato Grosso 

 

Fonte: Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais, IBGE (2016). 

 

Gonçalves (2016) reitera a constatação anterior, ao aferir que o setor industrial de 

Mato Grosso, no período que vai de 1999 a 2012, apesar de uma pequena evolução, ainda 

representava o setor econômico de menor representatividade na economia estadual. Se no 

período aludido o PIB estadual foi multiplicado por seis, algo divulgado alhures com 

ênfase pelo governo estadual acerca da pujança econômica de Mato Grosso59, o setor 

secundário da economia evoluiu em patamares inferiores se comparado com o setor de 

serviços e a agropecuária. 

Todavia, conforme comentamos acerca do modelo de Rowthorn e Wells (1987), 

tudo isso não impediu que esses setores, em relação ao PIB estadual, mantivessem suas 

participações relativas ou estagnadas ou involuídas nessa quadra de tempo. A explicação 

para isso passa pelo aumento da carga tributária estadual, que, sem embargo de um 

                                                 
59 Como exemplo, cite-se o sítio oficial do Governo do Estado de Mato Grosso, na seção que trata da 

economia estadual, disponível em < http://www.mt.gov.br/economia>, consultado em 19 de setembro de 

2016. 
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programa de incentivos fiscais que propalava induzir a industrialização e o 

desenvolvimento econômico do estado, findou por aumentar. Os impostos, em 2000, 

estavam na casa dos nove pontos percentuais; em 2013, já se situavam em 13% do produto 

estadual (IBGE, 2016). 

 

Gráfico 12 – Crescimento dos Impostos Líquidos em Mato Grosso perante o Produto Interno 
Estadual entre 2003 e 2013 – Valores Nominais 

 
Fonte: IBGE/Sidra (2016). 

 

O gráfico 12 esquematiza bem esse argumento: o crescimento dos impostos líquidos 

(sobre produtos, federais e estaduais, já diminuídos de subsídios) foi, de 2003 a 2013, 

levemente superior, em média, ao aumento do produto estadual. Os impostos líquidos 

ascenderam em 13,3% no período; o PIB, em 12,92%. Nos dois últimos anos dessa série, 

em especial, os impostos líquidos cresceram 18% e 26%; o produto de Mato Grosso, 12% 

e 11%. 

 

4.3.3.2 O Prodeic como Estímulo a Novos Negócios em Mato Grosso 

 

Outro fator que serve como parâmetro para medir a pertinência do Prodeic no 

desenvolvimento econômico do Estado de Mato Grosso é observar os dados referentes à 

abertura de novas empresas entre 2003 e 2014, principalmente das que se amoldam nas 
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atividades elencadas como prioritárias pelo programa (MATO GROSSO, Lei nº 7.958, § 

1º, art. 8o, 2003), como as dos ramos da agroindústria, bebidas e metalomecânica. 

 

Tabela 8 – Quantidade Total de Novas Empresas por Atividade em Relação às Contempladas pelo 
Prodeic – Diferença de 2006 e 2014 

 
Fonte: IBGE/Sidra (2016); Sedec MT (2015); Sefaz MT (2015). 

 

A tabela 8 compara a quantidade total de empresas existentes em Mato Grosso, 

classificadas de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, 

e as atividades tidas como prioritárias pelo Prodeic, nos anos de 2006 e 2014. De pronto, 

nota-se que o ramo da agroindústria corresponde a 57,5% do total das empresas 

beneficiadas pelo Prodeic; as fábricas de bebidas, a 1,7%; metalmecânica, a 6,3%; empresas 

do ramo de minerais não metálicos equivalem a 3%; e as firmas dos ramos eletroeletrônico, 

farmoquímico e outros não previstos em lei somam 31,5% do total das contempladas. 

Antes de avaliar os dados mencionados, a fim de poder interpretá-los em um 

contexto mais objetivo, cabe um breve aparte: Rostow (1961) propôs uma teoria que 

dividia o desenvolvimento econômico em cinco etapas, da mais precária e subdesenvolvida 

para a mais avançada em termos de tecnologia, poupança e investimentos. Mato Grosso, 

no atual estágio, estaria na segunda etapa, batizada por ele de “precondições para o 

arranco”. Nesta, já ultrapassada a primeira etapa – a chamada “sociedade tradicional”, 

cuja economia era agrária, de baixa produtividade e com funções de produção limitada –, 

o progresso técnico da agricultura se intensifica, a produção começa a ter produtos com 

maior grau de agregação de valor e a indústria incipiente começa a dar sinais cada vez 

maiores de que caminha para o terceiro estágio, denominado “marcha para a maturidade”. 

Ora, o que se vê nos números expostos na tabela 8 e no gráfico 13 é que, justamente 

na agroindústria, o ramo da economia de Mato Grosso em que, de acordo com Souza, 

(2008, p. 219) ocorreria, por meio dos efeitos de encadeamento para frente e para trás no 

sistema produtivo, a elevação do grau de industrialização, o número de firmas em 2014, 

se comparado com a situação em 2006, foi negativo em mais de 2.400 empresas. 
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Gráfico 13 – Evolução na Quantidade Total de Novas Empresas por Atividade de 2007 a 2014 

 

 
Fonte: IBGE/Sidra (2016); Sedec MT (2015); Sefaz MT (2015). 

 

As empresas cadastradas no Prodeic correspondiam a inexpressivos 13% das 

existentes em 2014. Trocando em miúdos, dos empreendimentos no ramo do agronegócio 

em Mato Grosso em atividade no exercício 2014, arredondando, só um em cada dez tinha 

a fortuna de gozar dos benefícios fiscais do Prodeic. 

Nesse mesmo ínterim, mesmo com uma lei de incentivos fiscais que se desejava 

como um plano de desenvolvimento que contribuiria para a modernização e diversificação 

das atividades econômicas do Estado, as beneficiadas pelo Prodeic correspondiam a pífios 

3% do total e, ante a tudo o que foi explorado na seção 4.3.3.1, sua colaboração para o 

crescimento econômico de Mato Grosso em termos de aumento do produto e maior 

industrialização alude ter sido, quando muito, acessória e pontual. 

A penúltima linha da tabela 8, que descreve as informações de empresas dos ramos 

eletroeletrônico, farmoquímico e outros não apostilados na Lei nº 7.958/2003, que 

instituiu o Prodeic, mostra um resultado bastante positivo: saldo de 6.850 empresas abertas 

de 2006 a 2014. 

O problema é que o exame detalhado por CNAE desses dados – o que pode ser 

feito na tabela 9, logo à frente – revela que a maioria das empresas contidas nessa divisão 

são do setor terciário, empresas comerciais de varejo ou atacado (códigos CNAE 45, 46 e 

47), um ramo que, pela legislação, sequer estaria contemplado pelos benefícios fiscais do 

programa. 
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Tabela 9 – Empresas Cadastradas no Prodeic por Atividade e CNAE de 2006 a 2014 

 

Fonte: IBGE/Sidra (2016); Sedec MT (2015); Sefaz MT (2015). * Obs.: os códigos do CNAE são 
os três algarismos imediatamente à esquerda dos tipos de empresas, na primeira coluna. 

 

Em pormenores, a evolução anual na quantidade de empresas nos ramos indicados 

pela lei do Prodeic ratifica os comentários já feitos. Os ramos de minerais não metálicos, 

metalmecânica e material de transporte e bebidas aumentaram seu contingente de firmas 

ao longo dos anos de modo perene, por vezes ampliando, por vezes decrescendo. 
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Gráfico 14 – Evolução na Quantidade Total de Novas Empresas por Atividade – 2007 a 201

 
Fonte: IBGE/Sidra (2016); Sedec MT (2015); Sefaz MT (2015). 

 

O gráfico 14 mostra que o montante de empreendimentos, na realidade, subiu em 

seis dos oito anos observados mais em virtude das empresas do ramo comercial, conforme 

comentado anteriormente. Inclusive, esses resultados evidenciam com propriedade o que 

Prado et al. (2000) já haviam apontado de forma teórica e empírica: os incentivos fiscais 

possuem pesos menores na tomada de decisão e são apenas um plus na busca de redução 

de custos pelas empresas (ver seção 3.3.3). 

 

4.3.3.3 Observações sobre o Crescimento Econômico das Regiões de Mato Grosso e o 

Peso do Prodeic nesse Processo 
 

Na seção 4.3.1 explicamos que adotaríamos como critério a agregação das cidades 

do Estado em sete macrorregiões e isto nos serviria para analisar – além da crítica quanto 

aos efeitos dos incentivos fiscais ocorrida em Mato Grosso no período 2003- 2014, feita 

em 4.3.3.1 e 4.3.3.2 –, pela observação do aumento da importância dessas regiões para a 

economia estadual, se seria possível deduzir que uma das causas para tanto seriam os 

incentivos fiscais do Prodeic. As regiões e suas respectivas cidades são as descritas no 

quadro 4. 
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Quadro 4 – Macrorregiões do Estado de Mato Grosso 

 

Fonte: Instituto Mato-Grossense de Economia Agrícola – IMEA (2016). 

 

Detalhando essas informações segundo os critérios do IMEA (2010, p. 2-5), essas 

regiões se distinguem por serem polos econômicos e terem sistemas de produção com as 

seguintes características: 

 

1) Noroeste 

- Polos econômicos: Juara e Juína se destacam como polos na 
macrorregião. 
- Sistema de produção: a maior parte da região é composta pelo bioma 
amazônico, com florestas e savanas densas. As condições de clima e solo 
são semelhantes e a principal atividade econômica da região é a pecuária. 
- Isolamento: o Rio Arinos dificulta a comunicação da região noroeste 
com a região norte, além disso, as estradas que ligam a região noroeste às 
regiões médio-norte e oeste são precárias e dificultam o transporte e o 
comércio. 
 
2) Norte 
- Sistema de produção: assim como a região noroeste, a região norte é 
composta pelo bioma amazônico, com florestas e savanas densas. Em 
particular, as condições de relevo desfavorecem o plantio de lavoura, 
sendo a pecuária a principal atividade da região. 
- Polos econômicos: Alta Floresta e Matupá são os principais polos 
econômicos da macrorregião. 
- Isolamento: a oeste e sudoeste, o Rio Arinos e as condições das estradas 
dificultam a comunicação com a região noroeste. A leste, o Parque 
Indígena do Xingu impede o trânsito com a região nordeste. Ao sul, a 
região norte está ligada à região médio-norte pela rodovia BR-163. 
- Considerações: o sistema produtivo dos polos da região é muito 

semelhante e a pecuária é a principal atividade da macrorregião; além 
disso, as estradas entre as cidades são boas e a comercialização de gado e 
insumos é intensa. 
 
3) Nordeste 
- Sistema de produção: a região nordeste faz parte da Bacia Hidrográfica 
do Araguaia. A parte sul da macrorregião possui cerrados com 
características adequadas para o cultivo de culturas perenes. A porção 
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leste da macrorregião é formada por savanas suscetíveis a inundação e 
propícias para a produção de bovinos. O restante da macrorregião é 
formado em sua maioria por florestas do bioma amazônico, onde a 

pecuária é a principal atividade econômica. 
- Polos econômicos: Água Boa e Vila Rica são os principais polos 
econômicos da macrorregião. 
- Isolamento: a oeste, o Parque Indígena do Xingu impede a comunicação 
com as regiões norte e médio-norte, pois não há estradas. A parte sul da 
região nordeste possui boas estradas e tem bom trânsito e comércio com a 
macrorregião sudeste.  
- Considerações: apesar de a distância limitar o trânsito e a 
comercialização entre os dois principais polos econômicos da 
macrorregião, o sistema produtivo da pecuária, que é a principal atividade 
econômica da macrorregião, é muito semelhante em toda a sua extensão. 
 
4) Médio-norte 
- Sistema de produção: a macrorregião médio-norte está sobre o Planalto 
dos Parecis, que possui condições de relevo, solo e clima propícios para a 

produção de culturas perenes. 
- Polos econômicos: Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde são polos 
econômicos da macrorregião. 
- Isolamento: a macrorregião médio-norte faz fronteira com todas as 
outras macrorregiões do Estado, mas possui ligações através de estradas 
apenas com as regiões norte e centro-sul pela rodovia BR-163, por onde 
toda safra é escoada. 
- Considerações: apesar de a macrorregião possuir três polos econômicos 
importantes, o comércio e o trânsito entre esses polos é intenso e o sistema 
de produção é muito semelhante. 
 
5) Oeste 
- Sistema de produção: a porção norte da macrorregião faz parte da 
formação da Chapada do Parecis e, assim como a região médio-norte, tem 
condições de relevo, solo e clima propícios para a produção de culturas 
perenes. Já o restante da macrorregião faz parte da formação da Bacia do 
Guaporé e do Jauru, que é caracterizada por formações florestais e 
savanas densas onde a pecuária está amplamente difundida. 
- Polos econômicos: Pontes e Lacerda e Sapezal são os polos econômicos 
da macrorregião. 
- Isolamento: a porção norte da macrorregião tem acesso limitado às 
macrorregiões centro-sul e noroeste, comprometendo o comércio e o 
trânsito, por isso o escoamento de grãos ali se dá por meio fluvial, 
utilizando o porto de Itacoatiara. O restante da macrorregião tem 
comércio e trânsito bom com a macrorregião centro-sul, limitada apenas 
pela distância. 
 
6) Centro-sul 
- Sistemas de produção: toda a parte sul da macrorregião é formada pelo 
Pantanal, que tem como principal atividade econômica a pecuária 

extensiva. O restante da região é formada pela chamada Baixada 
Cuiabana e pelo início do Planalto do Parecis, que fazem parte do bioma 
cerrado. Assim como no Pantanal, na Baixada Cuiabana a pecuária é a 
principal atividade econômica. Já na porção da macrorregião cuja 
formação é o Planalto do Parecis o sistema produtivo é bem diversificado, 
produzindo culturas perenes, cana-de-açúcar e também pecuária. 
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- Polos econômicos: os principais polos econômicos da macrorregião são 
Cuiabá, Cáceres e Tangará da Serra. 
- Isolamento: a porção norte da macrorregião corresponde aos limites da 

Bacia do Paraguai. A Chapada do Parecis isola a região de Tangará da 
Serra da macrorregião oeste. Entretanto, por ser a macrorregião onde está 
situada a capital do Estado, o trânsito e o comércio com as demais 
macrorregiões são intensos. 
- Considerações: por ser a capital do Estado, Cuiabá exerce uma influência 
grande sobre os polos da macrorregião. 
 
7) Sudeste 
- Sistema de produção: a diversidade marca o sistema de produção desta 
macrorregião, situada sobre o bioma cerrado. Na porção oeste da 
macrorregião (Barra do Garças) a pecuária é a atividade dominante; na 
porção norte (Primavera do Leste), o destaque é a agricultura. No leste da 
macrorregião (Jaciara) a cana-de-açúcar predomina no cenário. A porção 
central (Rondonópolis) é a mais diversificada e desenvolve as três 
atividades citadas anteriormente. 

- Polos econômicos: Rondonópolis, Barra do Garças e Primavera do Leste 
são os polos econômicos da região. 
- Isolamento: como toda a logística de ligação do Estado com o Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste brasileiro é através de estradas que cortam a 
macrorregião, o trânsito e o comércio com as macrorregiões vizinhas é 
intenso. 
- Considerações: a região foi caracterizada e unida pela diversidade de 
atividades que executa e pela influência que Rondonópolis exerce sobre 
os demais polos. 

 

De forma concisa, dadas as particularidades geográficas dessas regiões, as 

diferenças em seus arranjos produtivos, o tamanho e o estágio de desenvolvimento de cada 

uma e as díspares intensidades de integração econômica entre elas, depreende-se que a lei 

que concebeu o Prodeic como um plano de desenvolvimento para Mato Grosso, sendo 

aplicada de forma homogênea em regiões com tantas dessemelhanças, tenderia a não obter 

efeitos plenos nos fatores produtos e nos agentes desses locais, o que, efetivamente, os 

dados demonstram. 
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Tabela 10 – Valores, Frequência Relativa e Estatística Descritiva da Importância Percentual de 
cada Macrorregião para o PIB de Mato Grosso – 2003 a 2013 

 

Fonte: IBGE/Sidra (2016). 

 

A tabela 10 apresenta as importâncias relativas de cada uma das regiões de 2003 a 

2013. Realiza-se que a representatividade para a economia estadual, tendo em conta o PIB, 

tem nas economias das regiões centro-sul, sudeste e médio-norte mais de 75% do produto 

estadual. 

Em comum, vimos que essas regiões possuem economias mais diversificadas, 

contendo atividades dos ramos industrial, sendo sedes de empresas do ramo agroindustrial 

ligadas a carnes, soja e algodão, integração com outras regiões do Estado e com o restante 

do país mais avançada e, complemente-se, a maior parte da população do Estado (IBGE, 

2016). 

Por óbvio, fica fácil confirmar na ilustração 9 que essas regiões foram as que mais 

receberam investimentos e empresas beneficiadas pelos incentivos fiscais do Prodeic. 
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Ilustração 10 – Concentração Regional de Investimentos e Empresas Cadastradas no Prodeic 

 

Fonte: Sedec (2015). 

 

Procuramos na literatura exemplos que nos auxiliariam a confirmar o que todas as 

informações e dados vêm sugerindo até agora, ou seja, a presunção de que o Prodeic não 

é a principal causa de novos investimentos, mas, sim, um artifício subsidiário. Trabalhos 

científicos específicos a esse assunto são raros, mas alguns estudos nos ajudaram a concluir 

que essa hipótese é válida. 

Wesz (2014), ao investigar o mercado da soja e suas relações de troca em Mato 

Grosso, chama a atenção para o fato de que, no município de Campo Verde (sudeste), a 

localização geográfica, a disponibilidade de mão de obra capacitada e de matéria-prima 

contribuíram sobremaneira para a instalação de uma fábrica de biodiesel que foi 

beneficiada pelo Prodeic. Porém, o autor não indica em nenhum momento que o Prodeic 

foi o principal motivo para a instalação desta empresa. O que autor conclui é que as 

principais empresas que atuam do mundo no segmento da sojicultora invertem seus 

capitais em Mato Grosso pela alta disponibilidade dessa commodity no Estado, o avançado 

nível de sua agricultura a expertise dos produtores locais. Por fim, o estudo revela que um 

fator que desestimula mais investimentos no setor é o alto custo do transporte no Estado. 

Os incentivos fiscais do Prodeic, sendo assim, servem para compensar as deficiências 

logísticas do estado, que encarecem os custos de quem produz. 

Satolo e Caixeta Filho (2009) confirmam isso e são bastante incisivos ao indicarem 

que, sem os incentivos fiscais do Prodeic, não haveria viabilidade de produzir etanol 

hidratado em Mato Grosso, pois o custo de transporte seria o grande gargalo do Estado e, 

isso posto, o incentivo fiscal compensaria o peso disso nas margens de lucro das empresas. 

Domingues (2010), ao inter-relacionar a cultura da soja como insumo para a 

produção de biodiesel e o desmatamento na região de São José do Xingu, discorre que a 

renúncia fiscal do Prodeic e os juros subsidiados eram os únicos motivos para a atração de 
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empresas industriais no ramo de biodiesel no Estado e que, apesar de concordar com o 

argumento de que cargas tributárias diferenciadas podem estimular a competitividade, a 

cadeia produtiva do biodiesel, com ou sem incentivos fiscais, deveria ser diversificada em 

outros produtos além da soja, posto ser esta em primazia oleaginosa voltada para a 

exportação e produzida em maior monta por grandes produtores, terminando por 

concentrar renda e ter reduzido impacto no arranjo produtivo local do combustível em 

questão. Para ele, o estímulo a cooperativas de pequenos produtores locais, mais do que 

um programa de incentivos fiscais como o Prodeic, teria efeitos mais sólidos. 

 
Gráfico 15 – Boxplots – Variação Percentual da Relevância Econômica de cada Macrorregião para 

o PIB de Mato Grosso – 2003 a 2013 

 

Fonte: IBGE/Sidra (2016) 

 

As regiões médio-norte, centro-sul e sudeste – como certificado, as mais 

desenvolvidas – desenvolveram-se de 2003 a 2013 em assimetrias mais acentuadas, 

conforme pode ser visto no gráfico 15, que exibe para cada região um boxplot que 

esquematiza a disparidade na frequência relativa de seus PIBs para a economia estadual 

no decorrer desses anos. 

Outra coisa que alicerça a ideia de que o Prodeic não foi o indutor do crescimento 

em qualquer uma das sete regiões é que a tendência média de crescimento da importância 

relativa delas caminhou, como mostram os dados da tabela 10 e o gráfico 16, ao redor de 

pequenas variâncias, estabilizando-se nesses 11 anos, um pouco para mais ou para menos, 

em torno da situação anterior. 
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As referências documentais, a bibliografia existente e o rol de dados catalogados e 

explicados sedimentam a conclusão de que, acaso tenha tido o Prodeic méritos no 

desenvolvimento econômico do Estado, estes são parcos e de complicada materialidade 

factual, cabendo a ele um caráter suplementar ou compensatório de deficiências estruturais 

do estado de Mato Grosso, ainda assim, para poucos. 

O raciocínio que sustenta isso é simples: as regiões mais desenvolvidas do Estado 

foram as que mais receberam os investimentos dos projetos cadastrados nesse programa 

de incentivos fiscais e nelas a maioria das empresas pertencentes ao programa se 

instalaram. De modo análogo, as menos desenvolvidas e que, em tese, demandariam mais 

atenção do poder público para impulsionar suas economias atraíram poucos projetos e 

empresas para suas regiões e viram suas participações no produto estadual manterem-se 

relativamente estáveis. 

 
Gráfico 16 – Evolução da Importância Relativa de cada Macrorregião para o PIB de Mato 
Grosso – 2003 a 2013

 

Fonte: IBGE/Sidra (2016) 

 

Por exemplo, a região centro-sul, em 2003, alcançava 35,33% do PIB estadual; 

quatro anos depois, 32,8%; em 2011, 33,6%; e em 2013, 37,3% Em média, o PIB dessa 

região cresceu 0,55 pontos percentuais por ano. No caso da região sudeste, em 2011, seu 
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produto perfazia 26,5% do da economia de Mato Grosso; em 2008, 25,2%; em 2011, 

24,8%. Por fim, em 2013, 22,3%. Em média, a participação dessa região no PIB estadual 

decaiu numa média de 1,7% ao ano. 

Em análise última, no que se refere à possibilidade de o Prodeic ter sido um fator 

proeminente no desenvolvimento de qualquer uma das regiões de Mato Grosso, pela 

análise da evolução relativa de seus produtos internos, e dos arranjos e sistemas produtivos 

locais, que pouco se alteraram entre 2003 e 2013, descartamos essa hipótese e, calcados no 

que a literatura indica, a infraestrutura já existente, a localização e a oferta quantitativa e 

qualitativa do fato trabalho foram as variáveis mais importantes. O Prodeic, regra geral, 

serviu como atenuador de deficiências estruturais que deprimiam as taxas de lucros dos 

capitalistas. 

 

4.3.4 Prodeic e Emprego 
 

Mais de uma vez frisamos que um dos maiores compromissos legais e contratuais 

assumidos pelas empresas contempladas com os benefícios fiscais do Prodeic seria a 

geração de dividendos sociais e o principal deles seria a criação de novos postos de trabalho 

(MATO GROSSO, art. 6o, Lei nº 7.958/2003). 

 A averiguação dos resultados do Prodeic no quesito criação de empregos se valeu 

dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged disponibilizados 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, das empresas cadastradas no Prodeic, 

referenciadas neste trabalho na seção 4.2.2, e da quantidade de empregos diretos que essas 

empresas se comprometeram a contratar de acordo com dados conseguidos junto à 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso60. 

Os dados, tanto os do MTE como os da Sedec, referem-se a cinco anos, no período 

de tempo que vai de 2009 a 2013, divididos pelas sete regiões mencionadas no tópico 

anterior e pelos setores considerados prioritários pela Lei do Prodeic, relatados em 4.1. 

A tabela 11 descreve o total de novas vagas de trabalho que as empresas cadastradas 

no Prodeic se comprometeram a criar e a quantidade de empregos efetivamente gerados, 

separados por região. 

Das sete regiões utilizadas como critério neste trabalho, a única em que as empresas 

cumpriram com o pactuado em contrato, como contrapartida das benesses tributárias por 

                                                 
60 Dados também disponibilizados pelo governo do Estado de Mato Grosso na internet em seu Portal da 

Transparência: <http://www.transparencia.mt.gov.br/index.php/prodeic>. 
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ela recebidas por meio do Prodeic, foi a região noroeste, a com menor PIB (vide tabela 11), 

uma das que menos recebeu investimentos e empresas (ilustração 10) e que teve pouca 

evolução de seu produto no período de vigência do programa (gráfico 16). 

 

Tabela 11 – Empregos Diretos – Total Acordado pelas Empresas Beneficiadas pelo Prodeic e 
Pessoas Empregadas (Caged) por Região – 2009 a 2013 

 

Fonte: Sedec (2015); MTE (2016) 

 

Em todas as outras regiões as empresas não cumpriram seu compromisso de 

aumentar a disponibilidade de postos de trabalho, conforme preconizava a legislação e os 

contratos (termos de acordo) por elas assinados. Nas regiões mais desenvolvidas, a 

defasagem na meta chegou a ser de 90%, como no caso da região médio-norte, que, de 

2009 a 2013, tinha como obrigação dos beneficiados a contratação de 5.092 trabalhadores, 

mas apenas 539 novas vagas foram geradas. 

Uma possibilidade para isso ter acontecido pode ser o fato de que os empresários, 

não sendo fiscalizados pelo poder público e na busca esperada de sempre aumentarem suas 

taxas de lucro, prefiram investir em bens de capital e, no fim das contas, o Prodeic, ao 

contrário de seus objetivos iniciais, tende mais a desempregar do que a criar novos postos 

de trabalho. Todavia, por não dispormos de elementos factuais que comprovem essa 

possibilidade, preferimos não afirmar isso de modo terminativo, ficando o registro como 

incentivo a pesquisas complementares nesse sentido. 
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Tabela 12 – Empregos Diretos – Total Acordado pelas Empresas Beneficiadas pelo Prodeic e 
Pessoas Empregadas (Caged) por Atividade Econômica – 2009 a 2013 

 

Fonte: Sedec (2015); MTE (2016) 

 

Prosseguindo, na tabela 12, separando os mesmos dados pelas atividades 

consideradas pelo programa de desenvolvimento em estudo como prioritárias (MATO 

GROSSO, Lei nº 7.958, art. 8o, 2003), a diferença entre o que foi compromissado pelas 

empresas e o que aconteceu não é diferente. O ramo agroindustrial, com 57% do total de 

empresas cadastradas (ver 4.4.3.2) e o que tinha a maior meta de empregos a ser criados, 

entregou 78% menos do que foi acordado com o Estado de Mato Grosso em troca de 

incentivos fiscais. Da promessa de 52.378 empregos a ser criados, só 21,5% desse montante 

foi cumprido pelas empresas componentes das atividades econômicas tidas como 

indispensáveis para o desenvolvimento de Mato Grosso na Lei do Prodeic. 

Como os dados evidenciam, face ao custo do programa para os cofres públicos (vide 

seção 4.2.2.4), o resultado do programa de desenvolvimento de Mato Grosso foi, no que 

concerne a seu impacto no mercado de trabalho, extremamente insatisfatório. Junto com 

esse resultado negativo, os efeitos correlatos que o Estado almejava conseguir com a 

criação de empregos diretos que o Prodeic traria, como maior circulação de dinheiro na 

economia do Estado, geração de empregos indiretos ou melhorias das condições sociais 

das regiões que abrigaram as empresas beneficiadas pelo Prodeic, passaram ao largo de ser 

materializados. 

Por fim, em consultas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de 

Mato Grosso, levantamos que nenhum tipo de acompanhamento quanto às obrigações 

acessórias ao quesito emprego a ser adimplidas pelos beneficiários, como a contratação de 

trabalhadores conforme constava nos termos de acordo assinados entre as partes e o 

Estado, a implantação e manutenção de programas de treinamento e qualificação de mão 

de obra, participação dos empregados nos lucros e resultados, oferta de planos de saúde e 

de atividades de lazer e educação aos trabalhadores, era feito pela Secretaria, tendo isso já, 
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inclusive, ter sido apontado como falha grave pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso61. 

 

4.3.5 Conclusão sobre as Contribuições dos Incentivos Fiscais para a Economia de Mato 
Grosso 

 

 Na presente seção procuramos descobrir se era possível confirmar se os incentivos 

fiscais realmente contribuíram para o crescimento do produto estadual, originaram novas 

vagas de trabalho e, consequentemente, desenvolveram a economia estadual e 

aumentaram sua base tributária substancialmente. 

 Interpretamos que a avaliação de causa e efeito dos incentivos sobre essas variáveis 

está também sujeita ao embaraço de fatores exógenos à concessão do benefício tributário 

em si, como aspectos quantitativos e qualitativos relacionados à população, localização 

geográfica, cultura, infraestrutura pública das regiões e sua capilaridade com outros 

Estados ou países. 

 No caso de Mato Grosso, restou evidente que um incentivo fiscal aplicado pela 

União – a Lei Kandir – foi, ao mesmo tempo, benéfico, pois acentuou ainda mais a 

ordinariamente conhecida “vocação agrícola” do Estado, ao atrair mais investimentos, 

capital humano e mão de obra que aperfeiçoaram a economia estadual, como maléfico, 

pois estimulou a concentração de enclaves produtivos bem-sucedidos mas que ao mesmo 

tempo pouco agregaram valor vertical à economia regional. Os dados referentes ao 

desenvolvimento econômico das sete regiões do estado em 4.3.3.3 corroboram isso ao 

indicarem que os arranjos produtivos locais e a importância relativa das regiões pouco se 

modificou no decorrer do período analisado e que as que mais se desenvolveram foram as 

com maior produção agrícola voltada à exportação, como estimulado pela Lei Kandir. 

 No diretamente atado ao Prodeic, o lento crescimento da importância do PIB mato-

grossense para a economia nacional (ver gráfico 8), os altos desembolsos que o programa 

requereu (4.2), a baixa variação na evolução dos setores e regiões que foram supostamente 

beneficiados pelo programa, a diminuta relevância deste para o crescimento no número de 

empresas dos setores e atividades econômicas por ele consideradas prioritárias e os ganhos 

praticamente nulos que tudo isso trouxe em termos de contribuição para o mercado de 

trabalho, se porventura o programa não existisse nesse período, sugerem ter sido ele muito 

mais benéfico às poucas empresas por ele agraciadas do que à economia do estado. 

                                                 
61 Mais detalhes sobre isto serão dados na seção 4.4. 
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 Em análise última, o gráfico 17 projeta algumas dessas informações de modo 

esquemático ao colocar, na mesma unidade de medida (logaritmo na base 10), os dados 

referentes ao crescimento da receita de ICMS do Estado, da renúncia fiscal do Prodeic, 

tanto a considerada como oficial pelo governo do Estado (“z1”, conforme explicado em 

4.2.2.1) como a por nós estimada (considerando R$ 3 bilhões, uma das situações 

apresentada em 4.2.2.4) e o número total de empregos criados em Mato Grosso (neste 

caso, fomos além do criticado em 4.3.4, pois apreciamos o total informado no Caged para 

todas as empresas, e não somente às cadastradas no Prodeic) reforça o que já foi dito. 

 

Gráfico 17 – Comparação do Crescimento da Receita de ICMS, da Renúncia Fiscal do Prodeic 
(z1) e dos Empregos em Mato Grosso entre 2003 e 2014 em Escala Logarítmica (base 10)  

 

Fonte: Sefaz (2015); MTE (2016) e Tabela 5 (Elaborada pelos autores) 
  

Os desembolsos indiretos do Prodeic, na forma de dinheiro de ICMS que seria 

recolhido e deixou de adentrar os cofres públicos, evoluíram em um ritmo mais aguçado 

do que o testemunhado para a receita de ICMS do Estado e mais ainda se comparado com 

o que aconteceu em relação à geração de emprego em Mato Grosso. 

 

4.4 Aspectos Institucionais do Prodeic 
 

No capítulo segundo, tópico 2.5, deslindamos que, para os economistas adeptos da 

vertente neoinstitucionalista da teoria econômica, instituições são as regras do jogo, ou 

seja, um conjunto de restrições que moldam a ação humana. Para eles, mais do que a 
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vontade de agentes bem-intencionados, mais do que projetos, pessoas ou atividades com 

potencial de provocar grandes mudanças econômicas, mais até mesmo do que o próprio 

mercado, é a forma de funcionamento das estruturas de poder e como os diferentes fatores 

de produção e agentes se relacionam entre si que vai determinar o desenvolvimento (ou 

não) de um país ou região. 

Em se tratando de incentivos fiscais, registramos que, com fulcro na teoria 

neoinstitucionalista, não seria suficiente uma política de incentivos fiscais dizer o que seria 

feito para instigar o animal spirit do empreendedor. Para funcionar, o arranjo institucional 

formal e informal deveria balizar claramente como isso seria atingido por meio de 

enforcements que motivassem os agentes a obter resultados econômicos ótimos (de Pareto) 

para todos os envolvidos. Por essas razões, regras claras, simples, de conhecimento e 

entendimento de todos os agentes econômicos seriam imprescindíveis. 

Levantamos no capítulo atual dados e informações que indicam que, no caso do 

Prodeic em Mato Grosso, os resultados aspirados pelo programa não foram conseguidos 

no que refere ao desenvolvimento econômico do Estado ou de suas regiões, à geração de 

empregos e ao aumento da base industrial no Estado. 

Não menos relevante, auferimos que a normativa legal que estruturou o programa, 

sob o aspecto da segurança institucional, mostrou-se frágil, como por exemplo quando 

aconselhou que as benesses tributárias seriam outorgadas às empresas em função da 

natureza da atividade, localização dos empreendimentos e prioridade e relevância das 

atividades econômicas, relativamente às suas contribuições para o desenvolvimento 

econômico62 do Estado, mas deu poder a dois conselhos (Condeprodemat e Cedem), em 

atos de mera gestão, para decidirem que os incentivos seriam concedidos tendo como 

critério os produtos a ser beneficiados pelos pleiteantes. Saliente-se que esses mesmos 

conselhos deliberativos tinham dentre seus membros representantes dos setores e empresas 

diretamente beneficiados, inclusive com poder decisório sobre quem, por quanto tempo e 

quais seriam os benefícios a serem dados (vide seção 4.1). 

Para completar, relatamos em detalhes que ocorreu descontrole na gestão financeira 

dos custos e dos resultados do programa (4.2 e 4.3). 

Tudo isso nos fez questionar os motivos que levaram o Estado de Mato Grosso a 

se comportar dessa maneira. 

                                                 
62 A Lei nº 7.958/2003, que instituiu o Prodeic, e toda sua legislação abrangente, muito menos indicou quem, 

quando e de que maneira isso tudo seria medido e quantificado. 
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Com vistas a compreender por que as “regras do jogo” delineadas na Lei do Prodeic 

(instituição formal) se comportaram tão mal, bem como, talvez, descobrir fatores que, 

conquanto não registrados na norma, mesmo assim aconteceram (instituições informais), 

realizamos, in loco e por meios eletrônicos, nova pesquisa exploratória nos órgãos públicos 

estaduais relacionados ao Prodeic. 

Além da Sedec e da Sefaz, comentados antes, procuramos a Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso – AL-MT e o Tribunal de Contas do Estado – TCE-MT63. Na 

AL-MT investigamos como se deu a tramitação e o conteúdo dos processos 

administrativos que desencadearam a publicação da lei do Prodeic no ano de 2003; no 

TCE-MT, órgão público estadual responsável pela fiscalização do programa, procuramos 

trabalhos feitos por este desde o início da vigência da lei, no sentido de, porventura, 

encontrar apontamentos do órgão que nos ajudassem a entender as falhas que ocorreram 

na gestão e na alocação dos recursos púbicos que custearam o Prodeic. 

 Pois muito bem: nos processos64 de tramitação do projeto de lei que instituiu o 

Prodeic, em nenhum momento as mensagens iniciais, emendas, apartes, considerações e 

discussões dos legisladores versam sobre questões como os impactos que essa lei traria para 

o desenvolvimento do Estado, os ganhos que ele tenderia a provocar no setor industrial 

(secundário) da economia, os critérios por ela definidos, as expectativas em melhorias na 

qualidade de vida das regiões impactadas, desenvolvimento regional, aumento do produto, 

geração de empregos, as lições tiradas das experiências anteriores do Estado ou a opinião 

de especialistas econômicos acerca do projeto. 

Para ilustrar como esses procedimentos foram imperfeitos e terminaram por 

repercutir nas questões econômicas as quais o Estado desejava interferir, mesmo dividindo 

em cadeias produtivas os agrupamentos industriais considerados prioritários 

(agropecuário, metalmecânica, farmoquímico, etc.) para o programa, não há indicativo 

nos processos do porquê de esses setores terem sidos os escolhidos na lei que instituiu o 

Prodeic. 

                                                 
63 Visita em pessoa à AL-MT, na cidade de Cuiabá, nos dias 15 e 18/7/2016, no prédio anexo, que sedia o 

Instituto Memória, organismo que reúne, sistematiza, divulga e preserva, a documentação produzida, 

histórica e contemporaneamente, pelo Parlamento de Mato Grosso. Os dados do TCE-MT foram 

conseguidos em pesquisas eletrônicas feitas em seu sítio na internet: < http://www.tce.mt.gov.br/>. 

 
64 Processo 865/2003 (protocolo 2904/2003); processo 896/2003 (protocolo 3066/2003); e processo 

811/2003 (protocolo 2788/2003). 

 

http://www.tce.mt.gov.br/
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Por ser, em tese, matéria complexa, afeita a análises econômicas, jurídicas e 

orçamentárias de nível de complexidade alto, é razoável supor que a lei do Prodeic tenha 

passado por ampla discussão no Poder Legislativo e que a sociedade tenha sido convidada 

a se manifestar, conforme preceitua a Lei Maior do Estado (MATO GROSSO, 

Constituição Estadual, art. 36). 

Todavia, os procedimentos administrativos que culminaram com a publicação da 

lei no dia 25 de setembro de 2003 atestam que todo o rito de tramitação do projeto de lei 

(PL 404/2003)65 demorou só 16 dias úteis, ou 22 dias corridos. Há nos trâmites a 

informação de que uma audiência pública para discutir a proposta havia sido solicitada 

por empresários, mas “a partir do momento em que os empresários do setor se deram por 

satisfeitos com a condução do processo” e o plano de desenvolvimento em tela tinha sido 

“amplamente discutido nas instâncias governamentais afins, bem como pelas entidades 

representativas dos setores da indústria, comércio e agropecuária, por meio da Fiemt, 

Fecomércio e Famato, atendendo assim aos interesses de todas as áreas diretamente 

implicadas nos resultados da propositura”66, não havia, segundo o chefe do Poder 

Legislativo à época, mais razão para consultas a outros interessados ou a entes ou pessoas 

que poderiam auxiliar e criticar o projeto, como acadêmicos, pequenos e médios 

empresários, agricultores ou imprensa. 

Realiza-se que o alicerce “teórico” no qual se assentou o Prodeic desde a sua gênese 

baseava-se em conversas dos chefes dos poderes constituídos em Mato Grosso, trâmites 

burocráticos, interesses setoriais, emendas parlamentares e o consenso das entidades 

empresariais classistas, que anuíram com o projeto. 

Além dos já por nós conhecidos problemas de subestimação do custo tributário do 

programa para os cofres públicos (ver 4.2) e das irrisórias contribuições para o 

desenvolvimento econômico do estado que o Prodeic trouxe (4.3), o governo do Estado 

descobriu que a análise, aprovação e acompanhamento dos empreendimentos beneficiados 

pelo Prodeic desde 2003 eram totalmente desprovidos de critérios técnicos67. Segundo 

                                                 
65 Mensagem (de nº 50/2003) do governador, justificativa, manifestações dos deputados estaduais, 

proposições de emendas parlamentares, pareceres das comissões técnicas da AL-MT, votação e publicação. 

 
66 Processo 865/2003, prot. 2904/2003, pág. 1; e processo 811/2003, prot. 2788/2003, pág. 21. 

 
67 Além de relatos orais de servidores da Sedec, Sefaz, TCE-MT e Assembleia Legislativa, levantamos que o 

governo do Estado de Mato Grosso, no ano de 2015, executou auditorias por meio de seu controle interno 

estadual e detectou essas deficiências nos trâmites de concessão e acompanhamento dos incentivos fiscais do 

Prodeic na Sedec e na Sefaz. Isso pode ser confirmado em sites oficiais do próprio governo do Estado. 

Citamos alguns comunicados oficiais: 
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consta, desde o acolhimento da Carta Consulta – em que o pleiteante ao benefício deveria 

demonstrar que tipo e montante financeiro de investimentos ele faria, além da região e a 

quantidade de empregos a serem criados –, passando pelo processo de aprovação no 

Cedem da proposta feita (ver ilustração 6), até as fases de acompanhamento das obrigações 

tributarias do contribuinte beneficiado (feito na Sefaz) e de acompanhamento das 

obrigações finalísticas (feito na Sedec)68. 

Sujeito o programa a lobby das entidades de classe e de empresários, má gestão das 

secretarias responsáveis e transparência deveras reduzida, a legislação do Prodeic, que já 

era, da perspectiva institucional, fraca, foi, pouco a pouco, sendo desvirtuada69 para 

agasalhar toda sorte de interesses. Esse conjunto de problemas nos remete ao que Krueger 

(1974) caracterizou como rent seeking: 

 

In many market-oriented economies, government restrictions upon economic 
activity are pervasive facts of life. These restrictions give rise to rents of a variety of 
forms, and people often compete for the rents. Sometimes, such competition is 
perfectly legal. In other instances, rent seeking takes other forms, such as bribery, 

corruption, smuggling, and black markets (KRUEGER, 1974, p. 1). 
 

 Aplicando esse conceito ao caso dos incentivos fiscais em Mato Grosso, empresas 

pertencentes aos segmentos comercial e de serviços, que tinham poder de voto na 

concessão dos incentivos do Prodeic, tendo em vista que empresários e representantes das 

                                                 
 

- “Auditoria subsidia reorganização dos trâmites para concessão de incentivos fiscais”, disponível em 

<http://www.auditoria.mt.gov.br/imprime.php?cid=139875&sid=725>, acesso em 21/8/2016; 

 

- “Controlador-geral esclarece auditoria dos benefícios fiscais na Assembleia Legislativa”, disponível em 

<http://www.mt.gov.br/editorias/politica-governo/controlador-geral-esclarece-auditoria-dos-beneficios-

fiscais-na-assembleia-legislativa/142119>, acesso em 21/8/2016; 

 

- “Sedec apresenta plano para sanear processos do Prodeic”, acesso em 21/8/2016, disponível em 

http://www.mt.gov.br/editorias/economia-mercado/sedec-apresenta-plano-para-sanear-processos-do-

prodeic/139415 acesso em 21/8/2016. 

 
68 Como dito em 4.1, caberia à Sedec fiscalizar se as empresas que passaram a ter o direito de pagar menos 

ICMS em virtude de seus enquadramentos no Prodeic cumpriam obrigações de natureza econômica e social, 

como verificar se os investimentos propostos na Carta Consulta foram efetivamente realizados, se a empresa 

vinha contratando novos empregados conforme havia se compromissado ou se as empresas realmente 

contribuíam para o desenvolvimento das regiões nas quais elas se instalavam. Dentre as obrigações da Sefaz, 

ocorria da secretaria confirmar se os contribuintes cadastrados no programa estavam, no decurso do gozo 

das facilidades tributarias do Prodeic, adimplentes com a Fazenda Estadual. 

 
69 Desde 2003, conseguimos apurar que 30 normas legais ou infralegais alterando dispositivos do Prodeic 

foram publicadas pelo Estado, média de 2,5 por ano. 

http://www.mt.gov.br/editorias/economia-mercado/sedec-apresenta-plano-para-sanear-processos-do-prodeic/139415%20acesso%20em%2021/8/2016
http://www.mt.gov.br/editorias/economia-mercado/sedec-apresenta-plano-para-sanear-processos-do-prodeic/139415%20acesso%20em%2021/8/2016
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respectivas entidades de classe eram membros do Cedem, conseguiram, para esses setores, 

os benefícios do Prodeic. 

Pondere-se que, por terem como atividade econômica a satisfação de consumidores 

finais, esses segmentos pouco agregam para a maior especialização de certos setores 

econômicos do Estado, para alterações no mercado de trabalho ou para a introdução de 

novos conhecimentos e tecnologias na economia regional. 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em relatório de auditoria que 

versava sobre os incentivos fiscais de Mato Grosso, publicado em 200970, já havia 

detectado algumas das informações aqui disponibilizadas. Dentre os achados do trabalho, 

encontra-se que a renúncia fiscal estava crescendo em um ritmo superior à receita 

tributária, que havia significativas diferenças entre o planejado nas leis orçamentárias e o 

efetivamente executado em renúncia fiscal – o que revelava falhas no planejamento, que 

outros incentivos fiscais vinham crescendo em renúncias tributárias anuais em ritmo ainda 

maior do que o do Prodeic, que poucas empresas e municípios concentravam parcela 

expressiva dos benefícios concedidos, que a Sedec (então Sicme) não acompanhava os 

processos de incentivos disponibilizados às empresas, que os incentivos concedidos 

cresciam em ritmo superior ao aumento do PIB estadual e que a gestão dos incentivos era 

precária. 

 Mais nocivo ainda para o desenvolvimento econômico e social, o Ministério 

Público Estadual – MPE-MT e a Polícia Civil de Mato Grosso descobriram um esquema 

de corrupção na troca de favores tributários do Prodeic. Conforme o problematizado por 

Krueger (1974), em busca de aumentarem seus ganhos, de acordo com a denúncia71, 

empresários ofereceram a funcionários públicos, a um secretário da Sedec, a um secretário 

da Sefaz e ao governador do Estado, entre 2011 e 2015, suborno para, em troca, 

independentemente dos retornos econômicos e sociais que os incentivos dados trariam 

para o estado, terem o direito de gozar das benesses do Prodeic. 

                                                 
70 Relatório de Auditoria dos Incentivos Fiscais Concedidos pelo Governo do Estado de Mato Grosso, 

disponível em 

<http://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00015670/Relatorio_Incentivos_Fiscais.pdf>, acesso 

em 22/8/2016. 
71 O MPE-MT, em denúncia apresentada à Justiça Estadual em 24 de setembro de 2015, cita que, de 2011 a 

2015, “de forma arbitrária e violando os princípios da Administração Pública (...), a ORGANIZAÇÃO foi 

responsável pela edição de inúmeras normas tributárias esdrúxulas, casuísticas e, a serviço de interesses 

escusos, cujas regras eram criadas (...) sempre na busca da obtenção de VANTAGEM INDEVIDA” (MATO 

GROSSO, MPE-MT, Denúncia do Inquérito Policial nº 070/2015 (DECFCAP/CIRA), SIMP 000560- 

003/2015, disponível em 

https://www.mpmt.mp.br//storage/webdisco/2015/09/24/outros/91fa70b323d220ed3627245c56d5612f

.pdf, acesso em 21/8/2016). 
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No oposto disso, perante o desarranjo institucional a que estava sujeita a política de 

incentivos fiscais de Mato Grosso, setores e atividades econômicas que poderiam 

incrementar seu estoque de capital físico e social e contribuir para o desenvolvimento do 

Estado, viam-se atados à burocracia e a uma carga tributária que desestimulava o 

crescimento e a inovação. 

Bechmann (2011, p. 51), por exemplo, ao dissertar sobre a importância das políticas 

públicas na cadeia produtiva do arroz produzido em Mato Grosso, cita que para os 

rizicultores regionais que buscavam aumentar sua produtividade por intermédio de novos 

investimentos em capital e na industrialização de seu produto, os benefícios fiscais do 

Prodeic mostraram-se de difícil acesso, devido às complexas exigências burocráticas que 

as empresas deveriam cumprir para aderir ao programa, e poucas eram as agroindústrias 

desse ramo que faziam uso desse incentivo fiscal. 

 

4.5 O Prodeic como Arquétipo da “Ciência do Muddling Through” 

 

Se o Prodeic pode ser considerado um programa de desenvolvimento permeado de 

regras volúveis, antieconômicas, sujeito ao arbítrio de grupos de pressão, mal 

fundamentado e com regras informais com consequências sociais potencialmente 

prejudiciais, esse conjugado de fatores, situações e resultados econômicos e institucionais 

detalhados nos tópicos precedentes ornam com a hipótese de que administradores públicos 

não tomam todas as decisões ou concebem planos de governo após uma prévia e sólida 

análise teórica e empírica, mas sim com base no alvitre instintivo do agente tomador que, 

não custa lembrar, concilia uma gama enorme de interesses (conchavos políticos, lobbies 

empresariais, pressões sindicais, etc.) com a validade e a efetividade da ação em si, o que 

Lindblom (1959) qualificou como “ciência do muddling through”. 

Ao detalharmos os resultados econômicos e como a gestão do programa ocorreu, 

levantamos que as regras formais do programa não necessariamente obedeceram a um 

método “racional compreensivo” (vide 1.8), porquanto os atos e fatos que antecederam e 

sobrevieram à edição do Prodeic como um programa de desenvolvimento não dispunham 

de uma objetividade fria e impessoal, respaldados em dados e informações teóricas e 

empíricas, mas a “sucessivas comparações limitadas” (remanescência ou brench), o que, no 

caso desse programa, manifestou-se na caprichosa e desidiosa subjetividade de políticos, 

burocratas e dos pouco beneficiários do programa, o que avariou seus resultados para o 

Estado e para a economia de Mato Grosso. 
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A subotimização dos resultados econômicos aos quais o Prodeic se propôs a 

melhorar, como a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, a 

realização de investimentos ou a geração de empregos (MATO GROSSO, Lei nº 

7.958/2003, art. 1o), a extensa lista de variáveis, agentes econômicos e externalidades 

envolvidas e o risco de degradação institucional que correm projetos político-públicos que 

envolvam interesses econômicos de rent seekers – como exemplificado na seção anterior – 

ratificam que a proposição de políticas públicas deve, ao lado de um ambiente institucional 

estável e sensível às necessidades sociais e econômicas mais prementes e mandatórias da 

ação pública, ser executada de forma cadenciada, em passos incrementais pequenos, e a 

todo instante analisada e conferida. 

 

4.6 Considerações sobre o Prodeic e sua Relação com o Desenvolvimento Econômico de 
Mato Grosso 

 

 Logo no começo do capítulo nos preocupamos em descrever a mecânica de 

funcionamento do Prodeic, os órgãos responsáveis por sua gestão e os objetivos e seus 

fundamentos. De início, descortinamos que a estrutura institucional do programa, além da 

Sedec, secretaria responsável pela avaliação e coordenação de seus resultados finalísticos, 

e a Sefaz, incumbida de administrar as despesas tributárias do programa, continha como 

órgãos com poder de alterar suas diretrizes e aprovar quem e por quanto tempo seriam os 

beneficiários do programa representantes dos próprios setores interessados nas benesses do 

incentivo fiscal em questão. 

Em seguida descobrimos, por meio de pesquisa exploratória e análise estatística, 

que os custos do programa não só se encontram subdimensionados nas leis orçamentárias, 

o que, em tese, mascara a análise de seu custo-benefício, como a Sefaz nem ao certo sabe 

quais são os valores anuais que o programa impacta na receita tributária do Estado. O 

preocupante dessa má ingerência é que fica praticamente impossível à sociedade e aos 

próprios órgãos estatais detectarem e criticarem os custos de oportunidade que essa 

ferramenta da política fiscal acarreta ao estado de Mato Grosso. 

A situação é tão crítica que, citando só um exemplo (o mesmo vale para todo o 

período, desde 2003), no último ano de nosso estudo, 2014, o valor previsto pelo Estado 

como renúncia era de R$ 392 milhões, o publicado Sefaz como oficial naquele ano foi de 

R$ 1,68 bilhão, e o efetivamente renunciado, conforme estimativa feita neste trabalho – 

legitimada pela proximidade dessa estimativa com os dados constantes em outra fonte de 
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dados da própria Sefaz (ver 4.2.2.2) – estava numa faixa de valores que ia de R$ 3 bilhões 

a R$ 3,5 bilhões de receita de ICMS abdicado por meio do Prodeic. Outros exemplos, 

dados e informações detalhadas nesse mesmo sentido podem ser encontrados no tópico 

4.2. 

Quanto a seus efeitos na economia do Estado, buscamos auferir se haveria, de 

forma direta ou não, algum indicativo de que o Prodeic tinha contribuído para o 

crescimento do PIB de Mato Grosso, para o desenvolvimento econômico de suas regiões, 

a abertura de novos negócios em ritmo mais acelerado e à criação de empregos. Os 

resultados foram desapontadores, pois em nenhuma dessas variáveis o programa se 

mostrou como a origem de alterações fundamentais em questões como aumento do 

produto estadual, desenvolvimento regional, novas oportunidades de negócios, mais 

postos de trabalho ou mudança das estruturas produtivas das regiões estaduais. 

Esse desmazelo na gestão do programa no que tange tanto ao seu custo econômico 

para a sociedade como financeiro para o Estado de Mato Grosso nos obrigou a investigar 

os motivos que levaram o governo a proceder dessa forma. 

Levantamos que a fragilidade da legislação que instituiu o Prodeic e deu poder a 

pessoas e entes vinculados às empresas interessadas nos benefícios fiscais do programa, a 

falta de controle na gestão dos recursos renunciados do programa por parte da Sefaz e a 

completa ausência de critérios objetivos e racionais na liberação e no acompanhamento 

doa resultados, perpetrados pela Sedec, eram não causa, mas efeitos de um programa com 

estrutura teórica insipiente, concebido de maneira açodada, pouco transparente e levando 

em conta tão somente a opinião de empresários, políticos e burocratas. 

Isso posto, o Prodeic se amoldou à busca de renda (rent seeking) por agentes 

econômicos que não necessariamente estavam preocupados com as contrapartidas 

socioeconômicas que o benefício da renúncia fiscal a seus empreendimentos traria.  

Assim, os retornos para a sociedade e o Estado terminaram por ficar gravemente 

prejudicados pela má gestão, pela falta de objetivos e critérios claros e ante a 

improcedência de suas diretrizes frente às necessidades do desenvolvimento regional do 

Estado de Mato Grosso. 
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COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Logo no início do trabalho expusemos que conceitos considerados imanentes a 

incentivos fiscais em forma de renúncias tributárias estão longe de ser consenso na 

literatura e as consequências disso são, nesse sentido, leis e práticas tributárias mal 

estruturadas, má gestão na sua operacionalização e interpretações prolixas e desconectadas 

sobre os resultados atingidos. 

Ao estudarmos as concepções científicas do que são incentivos fiscais, realizamos 

que suas políticas e práticas estão sujeitas a obter resultados econômicos insatisfatórios 

também por inserir entre seus objetivos renúncias tributárias destinadas a diferentes 

finalidades: umas agindo sobre questões eminentemente relacionadas à produção e 

distribuição de bens numa economia que tem fatores de produção dotados de 

racionalidade e tantas outras destinadas a atender a demandas de cunho meramente social. 

Um programa de incentivos fiscais criado para estimular a industrialização de uma região 

mais atrasada e criar novos postos de trabalho, por exemplo, é diferente de outro 

constituído com a intenção de incentivar a contratação de trabalhadores em idade mais 

avançada. 

Vimos que na teoria econômica as discussões acerca do tema são marcadas por 

desentendimentos em aspectos pontuais, mas muitas questões são pacíficas. De mais 

importante, o denominador comum é que incentivos fiscais são um artifício a ser usado de 

forma complementar, nunca principal. Regras claras e simples, impostos módicos e um 

Estado que propicia condições sociais, institucionais e econômicas equânimes e estáveis a 

seus concidadãos são fatores que tendem a ser muito mais relevantes. 

Sendo assim, incentivos fiscais são contingenciais, por vezes dispensáveis, e, a 

depender, podem ser prejudiciais. A dissonância de informações entre os agentes 

eventualmente leva a distorções de mercado que maximizam os ganhos de uns ao custo de 

muitos. Economias de enclave, concentração de renda, subversão da ordem tributária e 

fiscal são algumas das consequências. 

Por conseguinte, transgredir a premissa de que incentivos fiscais são meramente 

uma ferramenta ancilar e muitas vezes desnecessária tende a resultar em desperdício de 

recursos públicos, que poderiam ser utilizados pelo Estado pelo lado da despesa pública, 

algo que a teoria econômica e o estudo comparado dos resultados atingidos por diferentes 

países que fizeram uso de incentivos fiscais em seus processos de desenvolvimento sugeriu 

ser mais eficiente. 
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Contudo, observando os fatos, argumentos e dados detalhados ao longo do 

trabalho, o que ocorre é que Estados que não dispõem por inteiro de um ambiente 

institucional vantajoso ao investimento privado e à criação de riquezas – como é o caso do 

Brasil, que possui uma estrutura jurídica e institucional tributária abundante, complexa e 

volúvel – acabam por se sujeitar a agentes econômicos em busca de maiores rendas. 

Nesse caminho, os Estados brasileiros, reféns de um sistema tributário que 

centraliza poderes na União e relega a eles como fontes de receita, grosso modo, um 

imposto nacional que incide sobre a produção e consumo de bens (ICMS) e a 

transferências de recursos federais – muitas vezes insuficientes para custearem todas as 

obrigações a eles conferidas –, da falta de uma política nacional de desenvolvimento 

regional bem-estruturada e da ausência de cooperação institucional e política entre seus 

pares, ao mesmo tempo em que são impelidos a aumentar suas cargas médias de impostos, 

veem-se estimulados a buscar formas de atrair investimentos exógenos de todo tipo, na 

esperança de, com isso, compensar suas defasagens socioeconômicas. Para tanto, a 

concessão de renúncias tributárias passa a ser, segundo eles, uma atitude quase obrigatória. 

Essa sobreposição de direitos da União em detrimento da autonomia fiscal dos 

outros entes federados, inclusive, revelou-se perniciosa com a institucionalização de um 

incentivo fiscal federal (Lei Kandir) que incide diretamente sobre o ICMS, principal fonte 

tributária dos Estados. Almejando captar divisas e contrabalancear sua política monetária, 

a União, mais uma vez, quase forçou os Estados a se digladiarem em busca de novas 

empresas que, acreditam eles, ajudam a aumentar suas bases tributárias e a desenvolver 

suas regiões. Como descrito anteriormente e em detalhes no trabalho, o saldo principal 

dessa política é um canibalismo fiscal das receitas estaduais e o aumento de ganhos dos 

rent seekers. 

Mato Grosso, não destoando dos outros Estados, principalmente a partir da década 

de 1980, intensificou a concessão de incentivos fiscais para atrair empresas nos segmentos 

do agronegócio e do setor secundário em geral. 

Em 2003, o Prodeic, programa estatal que foi usado como estudo de caso no 

trabalho em curso, visando a contribuir para seu desenvolvimento econômico, passou a 

viger com a proposta de oferecer incentivos fiscais a empreendedores dispostos a investir 

no Estado. A justificativa seria que, com isso, regiões atrasadas se desenvolveriam, 

ocorreria uma maior verticalização da economia local, de grande produtividade nos ramos 

agrícola e pecuário, e o dinamismo da economia regional seria potencializado, trazendo, 

assim, muito mais benefícios do que custos fiscais para o erário. 
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Sem contrariar toda a literatura e a teoria econômica estudadas, os dados e 

informações recolhidos a respeito dos resultados alcançados pelo Prodeic mais uma vez 

chamaram a atenção para problemas institucionais decorrentes da pressão exercida por 

agentes em busca de ganhos econômicos, a falta de critérios técnicos na gestão e 

acompanhamento do programa por parte das secretarias e órgãos públicos responsáveis e 

a ausência de correlação entre o crescimento econômico do Estado e o grau de importância 

que os incentivos fiscais tiveram nesse processo. 

Auferimos que o Prodeic, entre 2003 e 2014, teve um custo financeiro muito maior 

do que o planejado pelo Estado e do que foi divulgado à população, seus resultados em 

termos de emprego foram nulos e as regiões do Estado de Mato Grosso mais defasadas em 

relação às outras em termos de PIB mantiveram, passados 12 anos de vigência do 

programa, a mesma situação. 

Nossa conclusão, com fundamento em tudo o que foi discutido no trabalho, é que 

grandes projetos de desenvolvimento, que se propõem a alterar a realidade em larga escala, 

como a concessão de incentivos fiscais com finalidades macroeconômicas, abarcam uma 

gama muito grande de atores e variáveis, não refletindo sempre, quando da sua realização, 

a premissa do ceteris paribus, resultando em desequilíbrios de Pareto em desfavor da maior 

parte da sociedade, que acaba, indiretamente, os custeando. 

Isso tudo infere que projetos ou planos públicos de estímulo ao desenvolvimento 

tendem a ser, sob o aspecto positivo (e não normativo), mais eficientes se se limitarem a 

regras claras, parcimoniosas, estruturantes, simples e impessoais aliadas a ações políticas, 

públicas e jurídicas continuamente revisadas e aperfeiçoadas, em uma conjuntura que 

propicie a liberdade, a segurança e a igualdade de condições necessárias para o crescimento 

econômico. 

Sendo assim, rejeitamos a hipótese de que incentivos fiscais são indispensáveis para 

estimular o desenvolvimento econômico, pois, como demonstramos, eles não 

necessariamente propiciam condições para o aumento de investimentos produtivos, a 

acumulação de capital, o aumento do produto interno, a geração de empregos e a 

diminuição de desequilíbrios regionais. 

A nosso ver, essa política aplicada em larga escala carrega em seu seio um feixe 

muito grande de elementos econômicos, culturais e sociais, e a completa impossibilidade 

de o Estado vislumbrar e decompor todos os seus fatores nos leva a concordar com a 

proposição de que, se porventura vier a ser utilizada, ações e programas de incentivos 

fiscais devem ser reduzidos a casos muito particulares, como no estímulo a investimentos 
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e avanços tecnológicos, devendo, obrigatoriamente, ter prazos máximos definidos, o 

compromisso do cumprimento de metas objetivas e mensuráveis, o conhecimento prévio 

das penalidades a ser aplicadas em caso de insucesso ou desobediência e estar a renúncia 

tributária limitada ao total de despesas efetuadas pelo empreendedor. Isso inseriria o 

elemento econômico da escassez nesse processo e deixaria ainda mais cristalino o cálculo 

de seus custos de oportunidade, algo que não visualizamos, nem quando deparamos com 

as experiências de países, nem quando investigamos o que ocorreu em Mato Grosso. 

Por fim, como sugestão de pesquisa, recomendamos a investigação da possibilidade 

de reformular o sistema tributário nacional no sentido de centralizar na União todos os 

impostos sobre o consumo, cabendo em troca aos estados a tributação de rendas e 

patrimônio. As hipóteses seriam as seguintes: i) nesse formato, a simplificação tributária 

seria mais bem discutida e redesenhada, considerando que as realidades socioeconômicas 

de um país continental como o Brasil são bastante diversificadas; ii) as políticas de 

desenvolvimento regional tenderiam a obter melhores resultados, pois facilitariam o 

intercâmbio interno de bens e fatores de produção, pois, agora não atrapalhados por 

impostos sobre a circulação emanados de 27 unidades federativas e 5.570 municípios72, 

permitiriam maior solidariedade federativa entre seus membros, já que a divisão dos 

fatores de produção obedeceria mais as características endógenas de cada uma das 

localidades; iii) a racionalidade tributária seria finalmente conseguida. 

 

                                                 
72 IBGE Estados (2016), disponível em < http://www.ibge.gov.br/estadosat/>, acesso em 1/10/2016. 
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