
 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

ERIC WILLIAM PICIN 

 

 

 

 

 

COMPETIÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS ENTRE MUNICÍPIOS 

BRASILEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2015 



1 

 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

ERIC WILLIAM PICIN 

 

 

 

 

 

COMPETIÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS ENTRE MUNICÍPIOS 

BRASILEIROS 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação 

Getúlio Vargas, com intuito de obtenção do 

título de Mestre em Finanças e Economia. 

 

Campo de Conhecimento:  

Finanças Públicas 

 

Orientador: Prof. Dr. Enlinson Henrique 

Carvalho de Mattos 

 

 

 

SÃO PAULO 

2015 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picin, Eric William. 

     Competição de impostos sobre serviços entre municípios brasileiros / Eric 

William Picin. - 2015. 

     53 f. 

 

     Orientador: Enlinson Henrique Carvalho Mattos 

     Dissertação (MPFE) - Escola de Economia de São Paulo. 

 

     1. Brasil - Municípios. 2. Imposto sobre serviços. 3. Concorrência - Brasil. 

4. Incentivos fiscais - Brasil. I. Mattos, Enlinson Henrique Carvalho. II. 

Dissertação (MPFE) - Escola de Economia de São Paulo. III. Título. 

 

 

CDU 336.223.1(81) 

 

 

 



3 

 

ERIC WILLIAM PICIN 

 

 

 

 

COMPETIÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS ENTRE MUNICÍPIOS 

BRASILEIROS 

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação 

Getúlio Vargas, com intuito de obtenção do 

título de Mestre em Finanças e Economia. 

 

Campo de Conhecimento:  

Finanças Públicas 

 

Data de Aprovação: 

___/___/____ 

 

                              Banca examinadora: 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Enlinson Henrique Carvalho Mattos 

FGV - EESP 

____________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Roberto Arvate 

FGV - EAESP 

____________________________________ 

Prof. Dr. Ricardo Batista Politi 

UFABC - PCHS  

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tese 

 

 

À Deus, minha família, amigos e meu orientador. 

Sem incentivo, força, companheirismo e amizade 

nada disso seria possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, à Deus, Pai Todo Poderoso.  

À minha família, alicerce para todos os momentos, tanto de felicidades quanto de 

dificuldades. Em especial, aos meus pais, Valdir e Edvânia Picin, que estiveram 

comigo em todos os momentos, me apoiando, incentivando e norteando meus 

caminhos. 

Ao professor Enlinson Henrique Carvalho Mattos, pela orientação, atenção e 

dedicação no auxílio desta tese. 

Aos professores do departamento de Economia e Finanças da Escola de Economia 

de São Paulo e a Fundação Getúlio Vargas. 

À equipe de políticas de crédito do Santander, pelo apoio durante toda a trajetória do 

mestrado e desenvolvimento deste trabalho. 

Aos meus amigos que acompanharam toda minha trajetória em São Paulo, longe de 

minha família, apoiando durante todo o mestrado. Em especial Marcelo Magalhães e 

Ricardo Breda. 

A todos meus grandes amigos e amigas que tive oportunidade de conhecer durante 

o mestrado, agradeço a amizade e o apoio durante esta trajetória. Em especial, 

André Scalco e Eduardo Olimpio. 

A todas as pessoas que contribuíram direta ou indiretamente para este trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

RESUMO 

 

Atualmente, uma das fontes de funding dos municípios brasileiros são os tributos 

pagos pelas empresas do setor de serviços e profissionais autônomos prestadores 

de serviços tributáveis. Estes tributos recolhidos são consolidados e disponibilizados 

em base de dados pela RAIS – Relatório Anual de Informações Sociais. A partir 

deste e juntamente com indicadores sócio demográficos, é possível analisar 

concentrações, tendências e uma possível guerra fiscal entre os municípios 

brasileiros. 

Este trabalho objetiva-se em verificar a existência de uma competição de taxas, 

migração de empresas e emancipação de municípios brasileiros. Desta forma foram 

desenvolvidos três modelos fundamentais. 

O primeiro consiste em verificar o tax competition nos municípios brasileiros, ou seja, 

visa analisar se há influência do imposto sobre serviço (ISS) dos municípios vizinhos 

no município em questão. O segundo aborda a migração de empresas, segundo a 

metodologia race to the bottom, estudando o comportamento das empresas em 

relação a benefícios fiscais. Por fim, o último modelo aborda a emancipação de 

municípios, analisando se municípios com altas cargas tributárias de ISS, em 

relação a seus vizinhos, se dividem em dois ou mais municípios, equalizando toda a 

região. 

Os resultados indicam a existência de tax competition nos municípios brasileiros e 

probabilidade considerável de emancipação de municípios com relação aos 

impostos sobre serviços dos municípios vizinhos. Porém, segundo os resultados 

obtidos, não é possível afirmar que existe migração de empresas devido a benefícios 

fiscais. 

 

Palavras-chave: Competição de taxas; imposto sobre serviço; incentivos fiscais; 

municípios; concorrência. 
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ABSTRACT 

 

Currently, one of the funding sources of Brazilian municipalities is the taxes paid by 

companies of services sector and independent professionals taxable service 

providers. All of these taxes collected are consolidated and available in the Annual 

Report of Social Information (RAIS) database. From that database and with socio-

demographic indicators, it’s possible to analyze concentrations, trends and a possible 

fiscal war among taxes of certain jurisdictions and his neighbors. 

So, the objective of this thesis is to verify the existence of a tax competition, migration 

of companies and the division of the jurisdiction. Thus there were developed three 

basic models. 

The first one tries to check the tax competition in Brazilian Municipalities, i.e. it seeks 

to determine the influence of the ISS, tax service rate, from neighboring 

municipalities in the specific municipality. The second deals with the migration of the 

companies, according to the race to the bottom methodology, studying the behavior 

of companies in relation with tax benefits. Finally, the last model addresses the 

emancipation of municipalities, analyzing if jurisdiction with high tax burdens for ISS, 

in relation to their neighbors, would be divided into two or more jurisdictions, 

equalizing the tax in the entire region. 

The results indicate the existence of tax competition in Brazilian municipalities and a 

certain probability of emancipation with respect of ISS of neighbor’s jurisdiction. 

However, according to the results, it’s impossible to say that exist migration of 

companies due to tax benefits. 

 

Key words: Tax Competition; service tax; tax breaks; municipality; competition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Imposto Sobre Serviço, ISS, é uma tributo brasileiro cuja alíquota é 

determinada pelos municípios. Como regra geral, o município recolhe o ISS do 

estabelecimento em que o serviço foi prestado. Os contribuintes são empresas ou 

profissionais autônomos que prestam serviços tributáveis. Os municípios e o Distrito 

Federal podem atribuir às empresas ou indivíduos que tomam os serviços, a 

responsabilidade pelo recolhimento do imposto. São inúmeros os tipos de serviços a 

serem prestados, que vão desde o fornecimento da mão de obra e construção civil a 

limpeza de imóveis. 

Através deste tributo é possível estudar o comportamento dos municípios e 

empresas ligadas a este setor. Assim, este trabalho objetiva-se em verificar a 

existência de tax competition entre os municípios brasileiros, migração de empresas 

do setor de serviços devido a benefícios fiscais e emancipação de municípios. 

O principal motivador desta tese é a contribuição da pesquisa relacionada a 

competição de taxas para o Brasil, pois as pesquisas nesta área estão em fase de 

crescimento e restringem-se a níveis estaduais. Outra contribuição importante é o 

estudo sobre emancipação de municípios, analisando a importância dos impostos e 

os fatores socioeconômicos na formação de novos municípios. 

Segundo a literatura, existem dois modelos principais de pesquisas, resource-

flow e budget spillover. O primeiro tipo trata-se de uma forma de concorrência 

regulatória, sendo o modelo mais conhecido o tax competition, em que o governo 

aplica estratégias para atrair investimentos diretos, incentivando o ingresso de 

recursos produtivos ou desencorajando o êxodo de tais recursos, influenciando nos 

impostos públicos. Já o segundo modelo trata de uma técnica difundida em muitos 

serviços fornecidos pelos governos locais, controlando suas economias através de 

políticas de gastos locais, atuando em diversos setores como transporte público, 

rodovias, entre outros. 

No Brasil, a literatura sobre competição de taxas é recente e encontra-se em 

crescimento. O paper de Mattos e Politi (2012) analisa a competição de taxas nos 

estados brasileiros, estudando a política de taxas diferenciadas na população de 

baixa renda e efeitos de tax competition em anos eleitorais. 
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Mattos e Politi investigaram a competição de taxas através do desconto no 

VAT (Value Added Tax) na cesta básica dos estados brasileiros. A utilização da 

cesta básica deve-se aos descontos nas taxas destas cestas que se focam no 

segmento de baixa renda da população e também porque indivíduos pobres 

possuem menos mobilidade em relação ao público de alta renda. Em particular, o 

paper investiga a interação estratégica dos governos estaduais nas políticas 

brasileiras de taxas para o público de baixa renda. 

Os resultados encontrados indicam que a função taxa do estado responde 

positivamente a política de redistribuição das jurisdições vizinhas. Além disso, os 

resultados encontrados indicam que o nível da interação de taxas espaciais entre os 

estados tem crescido desde o estabelecimento do fundo contra a pobreza, ou do 

inglês FAP – Fund Against Poverty, sugerindo que os recursos do fundo são vistos 

completamente como uma política para o público de menor renda, ao invés de uma 

equalização fiscal ou uma possível flexibilização na restrição de políticas 

redistributivas. 

Além disto, este artigo abordou a competição de taxas em épocas eleitorais, 

comparando principalmente com anos de início de mandatos. Bourdignon et al. 

(2003) argumenta que regras eleitorais, tais como termos limites e coalizões, devem 

ser utilizadas para identificar a competição de votos. De forma similar, Bartolini e 

Satolini (2012) analisam a interação fiscal nos municípios italianos e postulam que a 

competição de taxas ocorre não só em anos eleitorais, mas também em anos pré-

eleitorais.  

Besley e Case (1995) analisou que certamente os eleitores fazem 

comparações entre distritos para superar problemas políticos. Isto força os 

candidatos a um yardstick competition, ou competição de campo, no qual estes 

candidatos se preocupam com o que os outros eleitores estão pensando. A partir 

disto, demonstram um modelo teórico, no qual eleitores escolhem entre reeleger ou 

não um candidato baseado no seu desempenho durante o governo e utilizando 

distritos vizinhos para comparar a performance dos outros candidatos. Assim, 

fornece base teórica e uma evidencia empírica a nível estadual nos EUA. 

O principal foco do artigo é investigar a possibilidade de que eleitores 

comparem as mudanças de taxas de seu estado com os estados vizinhos, antes de 

chegar às eleições. Candidatos a eleição estariam, então, mais tendenciosos a 
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encarar uma derrota se aumentasse a taxa de seu estado e menos, caso suas taxas 

diminuíssem. Assim, o resultado esperado é uma derrota eleitoral positivamente 

correlacionada com o aumento da taxa no estado do candidato e negativamente 

com o aumento de taxas nos estados vizinhos. 

O modelo de tax competition do artigo é baseado em Tiebout, apropriado para 

taxas indiretas, o qual argumenta que recursos que fluem entre distritos previnem a 

necessidade de uma competição política. Toda análise foi fundamentada em dois 

conjuntos de dados de impostos, programa TAXSIM, preciso para captura de 

passivos de impostos de renda que governos e legislaturas vislumbraram para a 

população em diferentes categorias de renda, e outro composto pela renda per 

capita real, vendas e taxas corporativas, coletadas por estado. 

Diante da modelagem destes dados, foi observada uma correlação de 

Pearson significativa entre várias faixas de renda. Os resultados indicaram que a 

mudança na tendência do imposto de renda é positivamente e significativamente 

correlacionada com a destituição de um governador em exercício. Ao mesmo tempo, 

mudanças no imposto de renda dos estados vizinhos são negativamente 

correlacionados com a derrota de um político em exercício em dado estado. 

Brueckner (1998) analisou a interação estratégica na escolha dos controles 

de crescimento das cidades da Califórnia. Neste caso, a fonte móvel é a população 

que paga aluguel, controlada por cada comunidade através das limitações na 

densidade e novas construções, onde objetivo é aumentar o preço das casas para 

gerar ganhos de capital aos proprietários das casas. O rigor ótimo dos controles de 

crescimento é dado pela comunidade, que depende do rigor das outras 

comunidades, resultando em uma função do tipo reação. 

Em seu outro artigo, Brueckner (2003) aborda que a competição de taxas 

representa um importante segmento da área de interação estratégica entre 

governos. Cita também que existe uma literatura que se foca em welfare 

competition, ou competição de bem-estar, analisando a distribuição da renda pelos 

estados quando os pobres migram em resposta a diferentes benefícios de bem-

estar, levando em conta sua capacidade de mobilidade. 

Já em um terceiro artigo, Brueckner (2000) argumenta que a migração de 

bem-estar leva a uma corrida, denominada em inglês de race to the bottom, na 

escolha de benefícios para otimizar o bem-estar. Testes empíricos mostram que 
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níveis de benefícios em estados próximos afetam a escolha dos benefícios de um 

dado estado. A fonte mais plausível desta interação é a preocupação sobre a 

migração do bem-estar, a qual leva os formadores de políticas a olharem os 

benefícios em estados vizinhos quando forem fazer suas próprias escolhas. 

Julgando que a evidência parece consistente com a existência de um race to the 

bottom, conclui-se que a morte dos subsídios equivalentes pode ser indesejável, sob 

a perspectiva política. 

Assumindo que a migração não tenha custos, o equilíbrio de migração é 

alcançado quando a renda dos pobres é equalizada entre os dois estados. Se as 

rendas não forem iguais, os residentes pobres se mudariam do estado de baixa 

renda para o estado com renda maior, e o produto marginal do trabalho não 

qualificado cairia neste último estado e, por conseguinte, aumentaria no primeiro até 

que as rendas se igualassem. 

 Neste cenário, ajustes de salários são forçados a equilibrar o fluxo de 

migração, segundo tratado por Wildasin (1991). Sem tal equilíbrio, a população 

pobre migraria de um estado para outro. Com movimentos de compensação de 

salário, porém, a condição de equilíbrio é restituída antes que esta alocação extrema 

seja realizada. 

 Ainda com relação à aplicação do modelo de tax competition em outros 

países, Brueckner e Saavedra (2001) estimou funções de reação de taxas, focando-

se em taxas de propriedades para cidades da área metropolitana de Boston, Brette 

Pinkse (1997, 2000) focou nas taxas de propriedades locais no Canadá, Buettner 

(2001) estudou as taxas de negócios locais na Alemanha e Hayashi e Boadway 

(2001) estudou as taxas de renda corporativa de províncias no Canadá. Ladd 

(1992), Heyndels e Vuchelen (1998) e Revelli (2001a, b) também estudaram o 

comportamento estratégico na escolha de taxas locais, nos EUA, Belgica e 

Inglaterra, respectivamente. 

Além deste modelo, Brueckner (2003) também aborda sobre o modelo de 

budget spillover. Estes dois modelos geram funções de reação jurisdicional e a 

tarefa empírica do artigo é estimar tais funções. Quando a inclinação da função 

reação estimada é não-nula, é confirmada a presença da interação estratégica. 

O artigo analisa a interação estratégica devido aos benefícios do spillover. 

Uma grande linha de pesquisa dessa área se foca na escolha de padrões 
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ambientais por jurisdições individuais, reconhecendo que esta interação provém da 

poluição dos spillovers. 

O objetivo do artigo é fornecer um overview sobre os dois tipos de modelos, 

destacando os links entre os modelos teóricos enquanto confronta com modelos 

econométricos. Ambos geram uma função reação, a qual mostra como a variável de 

decisão para uma dada jurisdição depende das escolhas de outras jurisdições. 

Para o modelo de budget spillover, Brueckner (2003) mostra que cada 

jurisdição i escolhe o nível da variável de decisão zi, mas a jurisdição é também 

afetada pelas escolhas dos z’s escolhidos em outras jurisdições, indicando a 

presença de spillover.  

O primeiro artigo da literatura baseado neste modelo é de Case, Rosen e 

Hines (1993), em que assumia que os residentes de cada estado dos EUA se 

beneficiam das despesas públicas de outros estados, bem como de gastos do seu 

próprio estado. Este tipo de modelo forma a base para estudos empíricos de 

Murdoch, Sandler e Sargent (1997) e Fredriksson e Millimet (2002), os quais 

estimavam funções de reação para redução da poluição para países europeus e 

estados norte-americanos, respectivamente. 

A competição de campo de Besley e Case (1995) também se encaixa no 

modelo spillover. Neste, eleitores olham para os serviços públicos e taxas em outras 

jurisdições para auxiliar a julgar se o governo está desperdiçando recursos e merece 

os votos. Assim, foi estimado funções de reação para taxas em nível estadual, 

utilizando a carga tributária total do estado como variável de interesse.  

Ainda relacionado a modelos de yardstick competition, Bivand e Szymanski 

(1997, 2000) estimaram funções de reação envolvendo custos dos setores públicos, 

focando-se nos custos do lixo global coletados na Inglaterra. 

Em resumo, artigos empíricos que focam na escolha estratégica de padrões 

ambientais, competição de campo e em estudos de gastos públicos se adequam no 

modelo de budget spillover, enquanto que os artigos focados em competição de 

taxas e competição de bem-estar representam casos especiais do modelo de 

resource-flow. 

Assim, a principal contribuição desta tese é verificar a existência da 

competição de impostos sobre serviços entre os municípios brasileiros, aplicando a 

metodologia de correlação espacial, analisar a migração de empresas de serviços 



15 

 

devido a benefícios fiscais e a possibilidade de emancipação de municípios por 

fatores socioeconômicos. 
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2 IMPLEMENTAÇÃO EMPÍRICA 

2.1 Dados 

 

A RAIS, Relatório Anual de Informações Sociais, possui como objetivo o 

suprimento das necessidades de controle da atividade trabalhista no país, provendo 

dados para elaborações de estatísticas do trabalho e disponibilizando informações 

de mercado de trabalho às entidades governamentais. Assim, a RAIS possui um 

acervo de dados que serve de insumo para estudos técnicos de natureza estatística 

e atuarial. As entidades que declaram seus dados neste relatório são as empresas 

(CNPJs), com ou sem empregados, e profissionais autônomos. 

Nesta tese foi utilizada a RAIS empresa, filtrando as empresas do setor de 

serviços. Desta forma, foram coletadas as informações destas empresas, como sua 

localização, CEP, município, código CNAE – Classificação de Atividade Econômica, 

subsetor do IBGE, entre outros. Os anos disponíveis com dados completos da RAIS 

para as empresas são 2000, 2005 e 2011, sendo então os anos utilizados neste 

trabalho. 

 Em sequência, foi necessária uma matriz de vizinhança para determinar os 

municípios vizinhos entre si. Assim, para trabalhar com o georreferenciamento 

espacial foi utilizada uma base geográfica, ou shapefiles, de todos os municípios 

brasileiros, proveniente do site ‘Brasil em cidades’ do governo brasileiro. Com o 

auxílio do software Terraview, desenvolvido pelo INPE, Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, foi possível utilizar a base shapefiles dos municípios brasileiros 

e construir a matriz de vizinhança (nxn). 

Para trabalhar com a emancipação de municípios foi criada a variável Div, 

uma dummy que assume valor de 1 quando for identificado uma empresa no mesmo 

CEP mas que tenha mudado de município e 0 para a empresa que não tenha se 

alterado. Ou seja, significa que houve emancipação naquele município e 

criação/agregação em outro. 

 Os impostos sobre serviços arrecadados por cada município foram extraídos 

do IPEADATA, na seção regional e tema sobre finanças públicas. Assim, foi possível 

obter a receita tributária de ISS por municípios, para os mesmos anos coletados na 

RAIS. Para comparar esta alíquota no decorrer dos anos, o imposto foi deflacionado 
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pelo IPCA, utilizando como ano base 2005, pois é o ano intermediário referente ao 

período analisado. 

Além dos dados principais, é necessário controlar as características sócio-

demográficas dos municípios, como faixa de idade, sexo e número absoluto da 

população em cada município. A fonte destas variáveis sócio-demográficas foi o 

DATASUS, que reúne informações das atividades do Sistema Único de Saúde, ou 

SUS. Para o trabalho, foram consideradas crianças como indivíduos de ate 14 anos, 

bem como idosos as pessoas com idade superior a 60 anos. Além disto, foi 

necessário controlar o percentual de famílias beneficiárias pelo programa bolsa-

família em cada município, extraído do IPEADATA. 

Por fim, também foram realizados testes com variáveis de controle adicionais, 

como IPTU, transferências de receitas e despesas dos municípios e percentual da 

população vacinada. 

A tabela 1 descreve todas as variáveis utilizadas, bem como as fontes de 

extração. 

 

Tabela 1: Descrição das variáveis utilizadas. 

Variável Descrição Fonte 

ISS Imposto Sobre Serviços IPEADATA 

N Número de empresas em cada município RAIS 

Pop Número de habitantes de cada município DATASUS 

PFem Percentual de habitantes de cada município do sexo feminino DATASUS 

PCrian Percentual de habitantes com até 14 anos de cada município DATASUS 

PIdos Percentual de habitantes com mais de 60 anos de cada município DATASUS 

PVac Percentual de habitantes vacinados em cada município DATASUS 

PBFam Percentual de beneficiários do programa Bolsa-família IPEADATA 

IPTU IPTU arrecadado pelo município IPEADATA 

PIB PIB de cada município IPEADATA 

Transf_Rec Saldo de transferências de receitas realizadas para o município IPEADATA 

Transf_Desp Saldo de transferências de despesas realizadas por cada município IPEADATA 

Div Variável calculada que designa emancipação de município CALCULADA 

Fonte: RAIS e cálculo do autor. 

 

Para análise de resultados foram criados dois grupos, o primeiro com as 

variáveis principais e variáveis de controle e um segundo grupo com todas as 

variáveis, incluindo as variáveis de controle adicionais. 
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Apenas uma observação, para todos os modelos, o ISS trata-se da média do 

imposto no município, conforme definido na seção 2.2, referente a metodologia. 

A tabela 2 trata da estatística descritiva das principais variáveis utilizadas nos 

modelos, para cada ano. A tabela completa com todas as variáveis encontra-se nos 

anexos, seção 6. 

 

Tabela 2: Estatística descritiva dos impostos sobre serviços. 

   
2000 2005 2011 Total 

ISSi 
 731.60 1,067.14 1,796.32 1,198.35 

 (3,745.14) (2,947.17) (3,442.63) (3,423.07) 

ISS-i 
 774.95 1,089.46 1,919.61 1,261.34 

 (1,538.07) (1,498.46) (2,233.73) (1,852.83) 

Ni 
 765.17 973.49 1,157.88 966.23 

 (7,067.27) (8,687.45) (10,759.96) (8,973.44) 

N-i 
 6,640.59 8,454.90 10,180.55 8,425.35 

 (31,665.32) (39,460.02) (49,253.59) (40,789.59) 

Div 
 0.07 0.01 - 0.03 

 (0.25) (0.09) - (0.18) 

Fonte: IPEADATA e RAIS 

 

Nota-se que a média do ISS do município i é menor em relação à média do 

imposto dos municípios vizinhos, para todos os anos analisados. Outra nota 

importante é que o número de empresas aumenta conforme o decorrer dos anos, 

tanto no município i como em seus vizinhos. 
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2.2 METODOLOGIA 

 

A principal ferramenta em que esta tese é fundamentada é a econometria 

espacial, sob a qual é possível estimar a variabilidade espacial dos dados de área, 

através de uma Matriz de Proximidade Espacial, ou também denominada Matriz de 

Vizinhança. 

De acordo a literatura, dado um conjunto de n áreas {A1, A2,..., An}, é possível 

construir uma matriz W (n x n), onde cada um dos elementos W ij representa uma 

medida de proximidade entre Ai e Aj. Existem três tipos principais de matrizes: 

 Contiguidade: um objeto, no caso município, está próximo apenas daqueles 

em que compartilha fronteira, sendo fortemente dependente da geometria dos 

dados; 

 Distância: a proximidade dos objetos se dá pelos centróides das áreas, em 

que são comparadas a uma distância d, pré-definida pelo usuário; 

 Vizinhos mais próximos: também considera a estratégia de centróides, porém 

o usuário define um número máximo n de vizinhos mais próximos. 

A matriz utilizada nesta tese foi a de contiguidade, com o propósito de 

analisar os efeitos de municípios sharing border, ou seja, analisar o comportamento 

do imposto sobre serviço nos municípios que compartilham fronteiras entre si. 

Independente da metodologia, trata-se de uma matriz dummy para cada elemento, 

ou seja, possui para cada elemento valores binários da seguinte forma: 

 

𝑊𝑖𝑗 =    1, 𝑠𝑒 𝑖 𝑣𝑖𝑧𝑖𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑗  

                    0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜.      (1) 

 

Onde o conceito de vinhança é baseado na metologia de sharing border. 

Para calcular o imposto médio por empresa dos municípios vizinhos de i 

utilizou-se a matriz de vizinhança, o ISS dos respectivos municípios e o número de 

empresas do setor de serviços destes municípios. Assim, o ISS-i é dado da seguinte 

forma: 
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𝐼𝑆𝑆−𝑖 =
  𝑊𝑖𝑗 ∗ 𝐼𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ,𝑗  

𝑛
𝑗=1

 𝑁𝑗
𝑛
𝑗=1

 

(2a) 

 

Analogamente, para calcular o imposto médio por empresa dos municípios 

basta dividir a alíquota de ISS do município pelo número de empresas instaladas 

naquele período. Desta forma, é possível analisar a relação entre o imposto sobre 

serviço nos municípios brasileiros. Ou seja, 

 

𝐼𝑆𝑆𝑖 =
𝐼𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ,𝑖

𝑁𝑖
 

(2b) 

 

Para efeito de siglas, quando for citado impostos médios tanto de i quanto de 

seus vizinhos, trata-se do imposto médio por número de empresas, conforme 

mostrado nas equações (2a) e (2b). 

Para todos os modelos desenvolvidos, foram trabalhadas regressões com 

dados em painel com efeitos fixos e robustez de dados, conforme Becker (93) 

utilizou em suas regressões. 
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2.3 MODELOS EMPÍRICOS 

 

A fim de verificar a correlação e o comportamento de ISS com os municípios 

brasileiros, foram desenvolvidos alguns modelos empíricos, abordando tax 

competition, migração de empresas devido a benefícios fiscais e emancipação de 

municípios. 

2.3.1 TAX COMPETITION 

 

O primeiro modelo empírico compreende em verificar a influência do ISS 

médio dos municípios vizinhos em relação ao dado município i. Ou seja, o objetivo é 

analisar se alterações nos impostos médios dos municípios vizinhos levam a uma 

alteração no ISS médio de i, de mesmo sentido. 

Dessa forma, segue o modelo a ser realizado. 

 

𝐼𝑆𝑆𝑖 ,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝐼𝑆𝑆−𝑖,𝑡 + 𝛾𝑃𝑜𝑝𝑖 ,𝑡 + 𝛿𝑃𝐹𝑒𝑚𝑖 ,𝑡 +  𝜌𝑃𝐶𝑟𝑖𝑎𝑛𝑖 ,𝑡 +  𝜎𝑃𝑖𝑑𝑜𝑠𝑖 ,𝑡 +

𝜇𝐵𝐹𝑎𝑚𝑖,𝑡 + 𝝋𝑰𝑷𝑻𝑼𝒊,𝒕 + 𝝎𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇_𝑹𝒆𝒄𝒊,𝒕 +  𝜽𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇_𝑫𝒆𝒔𝒑𝒊,𝒕 + 𝝅𝑷𝑰𝑩𝒊,𝒕 + 𝝑𝑷𝑽𝒂𝒄𝒊,𝒕 +

 𝜖𝑖 ,𝑡                                            (3) 

 

Onde as variáveis estão definidas na seção 2.1, referente aos dados. As 

variáveis em negrito correspondem aos controles adicionais, ou seja, variáveis 

adicionais de controle do modelo. 

Para trabalhar com este modelo empírico, foi utilizada a metodologia de 

regressão de dados em painel, com efeitos fixos e robustez de dados, aplicada no 

software Stata para os anos 2000, 2005 e 2011. 

Para este modelo, espera-se que a correlação entre os impostos do município 

i com seus vizinhos seja positiva, ou seja, 𝛽 > 0. Assim, espera-se que o imposto no 

município i seja alterado no mesmo sentido que a mudança dos impostos dos 

municípios vizinhos. Em outras palavras, caso haja um aumento/diminuição no 

imposto dos municípios vizinhos, isto levaria a um aumento/diminuição no ISS do 

município i, comprovando a competição de taxas nos municípios brasileiros. 

A principal motivação para o β positivo é que benefícios fiscais em municípios 

vizinhos fariam com que o município i respondesse da mesma forma, a fim de evitar 
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que as empresas de serviços migrassem de uma região para outra. Outro fator 

importante, citado no paper de Mattos e Politi (2012), é que em anos de eleição ou 

pré-eleição, os prefeitos manteriam alinhados os impostos do seu município com o 

de seus vizinhos para conseguir uma reeleição. 

Em resumo, espera-se que as decisões fiscais dos municípios brasileiros 

sejam afetadas pelas políticas dos municípios vizinhos, fenômeno conhecido na 

literatura como tax mimicking. 

A fim de verificar o comportamento do ISS em municípios de mesma 

magnitude, foi analisado o modelo em três grupos. O primeiro com todos os 

municípios existentes, o segundo com os municípios com ISS abaixo da mediana de 

cada ano e o terceiro com os municípios acima da mediana. Nas tabelas, estes 

grupos se distinguem através do campo Mediana, que designa os municípios 

analisados no grupo em questão (todos, abaixo da mediana e acima da mediana). 

Para testar a dependência dos dados em relação à matriz de vizinhança, foi 

analisado o mesmo modelo utilizando uma matriz de vizinhança aleatória. Espera-se 

que os resultados sejam divergentes, afirmando a importância da relação de 

proximidade entre os municípios. 

 

2.3.2 RACE TO THE BOTTOM: MIGRAÇÃO DE EMPRESAS 

 

Estes modelos empíricos consistem em estudar os efeitos da variação de ISS 

a nível empresarial, ou seja, objetiva-se em analisar as migrações de empresas do 

setor de serviços do município i em relação a seus vizinhos, devido a benefícios 

fiscais. 

O primeiro modelo empírico desta seção visa analisar a relação do número de 

empresas no município em relação ao seu ISS médio, ao imposto médio de seus 

vizinhos e às variáveis de controle. Sendo assim, segue o modelo a ser realizado. 

 

𝑁𝑖;𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝐼𝑆𝑆𝑖 ,𝑡 + 𝜔𝐼𝑆𝑆−𝑖,𝑡 + 𝛾𝑃𝑜𝑝𝑖 ,𝑡 + 𝛿𝑃𝐹𝑒𝑚𝑖 ,𝑡 +  𝜌𝑃𝐶𝑟𝑖𝑎𝑛𝑖 ,𝑡 +  𝜎𝑃𝑖𝑑𝑜𝑠𝑖 ,𝑡 +

𝜇𝐵𝐹𝑎𝑚𝑖,𝑡 + 𝝋𝑰𝑷𝑻𝑼𝒊,𝒕 + 𝜴𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇_𝑹𝒆𝒄𝒊,𝒕 + 𝝉𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇_𝑫𝒆𝒔𝒑𝒊,𝒕 + 𝝅𝑷𝑰𝑩𝒊,𝒕 + 𝝑𝑷𝑽𝒂𝒄𝒊,𝒕 +

 𝜖𝑖 ,𝑡               (4) 
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Para este modelo, espera-se que o número de empresas seja negativamente 

correlacionado com o imposto médio de seu município e positivamente com de seus 

vizinhos, ou seja, 𝛽 < 0 e 𝜔 > 0. 

O segundo modelo desta seção inicia os estudos sobre a migração de 

empresas. Assim, para este modelo, caso o município i possua um imposto menor 

em relação a seus vizinhos, seria suficiente para que as empresas vizinhas 

migrassem para o município i, no próximo período. O mesmo vale para um aumento 

do imposto nos municípios vizinhos, levando a uma migração de N para i. 

Logo, segue o modelo a ser realizado. 

 

∆𝑁𝑖;𝑡 ,𝑡−1 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝐼𝑆𝑆𝑖 ,𝑡−1 + 𝜔𝐼𝑆𝑆−𝑖,𝑡−1 + 𝛾𝑃𝑜𝑝𝑖 ,𝑡−1 + 𝛿𝑃𝐹𝑒𝑚𝑖 ,𝑡−1 +  𝜌𝑃𝐶𝑟𝑖𝑎𝑛𝑖,𝑡−1 +

 𝜎𝑃𝑖𝑑𝑜𝑠𝑖 ,𝑡−1 + 𝜇𝐵𝐹𝑎𝑚𝑖,𝑡−1 + 𝝋𝑰𝑷𝑻𝑼𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜴𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇_𝑹𝒆𝒄𝒊,𝒕−𝟏 + 𝝉𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇_𝑫𝒆𝒔𝒑𝒊,𝒕−𝟏 +

𝝅𝑷𝑰𝑩𝒊,𝒕−𝟏 + 𝝑𝑷𝑽𝒂𝒄𝒊,𝒕−𝟏 +  𝜖𝑖 ,𝑡−1          (5) 

 

Onde ΔNi;t,t-1 é a variação entre t e t-1 no número de empresas no município i. 

Neste modelo foi analisada a variação do número de empresas em relação às 

variáveis do período anterior, ou seja, deseja-se verificar a influência dos impostos 

de um período na variação do número de empresas deste período em relação ao 

seguinte.  

A fim de não enviesar a análise, este estudo foi dividido em quatro partes 

principais: 

 Migração de -i para i, com todas empresas de t e t-1; 

 Migração de -i para i, somente com empresas existentes nos dois 

períodos; 

 Migração de -i para i, somente com novas empresas em t; 

 Migração de i para –i, com todas empresas existentes em t e t-1. 

Assim, para as três primeiras partes que tratam da migração de empresas dos 

municípios vizinhos para i, espera-se que a variação do número das empresas de i 

possua correlação negativa com o imposto médio de i e positiva com –i. Ou seja, 

ocorra migração de empresas para i caso haja um aumento no ISS médio dos 

vizinhos ou uma diminuição do imposto médio no município i ou a combinação dos 

dois fatores. Assim, espera-se 𝛽 < 0 e 𝜔 > 0. 
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Para a quarta parte, que trata da migração das empresas do município i para 

seus vizinhos, o raciocínio é análogo e os resultados esperados são 𝛽 > 0 e 𝜔 < 0. 

O último modelo desta seção continua com objetivo de analisar a migração de 

empresas, porém foi desenvolvido a fim de verificar a variação de empresas em 

relação a variação de impostos de i e –i, nos períodos t e t-1. Ou seja, dada a 

variação do espaço de tempo, o modelo objetiva-se em analisar se a variação do 

número das empresas está correlacionada com a variação do ISS médio de i, bem 

como de seus municípios vizinhos. 

Assim, segue o modelo a ser realizado. 

 

∆𝑁𝑖;𝑡 ,𝑡−1 =

 𝛽∆𝐼𝑆𝑆𝑖;𝑡 ,𝑡−1 + 𝜔∆𝐼𝑆𝑆−𝑖;𝑡,𝑡−1 + 𝛾𝑃𝑜𝑝𝑖 ,𝑡−1 + 𝛿𝑃𝐹𝑒𝑚𝑖 ,𝑡−1 +  𝜌𝑃𝐶𝑟𝑖𝑎𝑛𝑖,𝑡−1 +  𝜎𝑃𝑖𝑑𝑜𝑠𝑖 ,𝑡−1 +

𝜇𝐵𝐹𝑎𝑚𝑖,𝑡−1 + 𝝋𝑰𝑷𝑻𝑼𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜴𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇_𝑹𝒆𝒄𝒊,𝒕−𝟏 + 𝝉𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇_𝑫𝒆𝒔𝒑𝒊,𝒕−𝟏 + 𝝅𝑷𝑰𝑩𝒊,𝒕−𝟏 +

𝝑𝑷𝑽𝒂𝒄𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜖𝑖,𝑡−1                                                                                                 

(6) 

 

Espera-se que, para este modelo, a variação do número de empresas seja 

negativamente correlacionada com ISS médio de i e positivamente em relação a 

seus vizinhos, ou seja, 𝛽 < 0 e 𝜔 > 0. Em outras palavras, em um determinado 

período de tempo, espera-se analisar uma migração positiva de empresas de –i para 

i, caso haja um aumento nos impostos médios dos municípios vizinhos ou 

diminuição no imposto médio de i ou ambos os fatores combinados. 

Para o primeiro modelo tratado desta seção, as bases foram empilhadas e 

trabalhadas sob a metodologia de dados em painel. Para os demais modelos, a 

metodologia foi a mesma porém as bases empilhadas eram de variações anuais 

(2000/2005 e 2005/2011). 

Da mesma forma que a seção anterior, os modelos foram repetidos com os 

grupos total, abaixo e acima da mediana e com a mesma matriz de vizinhança 

aleatória para analisar a dependência dos dados em relação aos municípios 

vizinhos. 
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2.3.3 EMANCIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS 

 

A terceira e última parte desta tese trata sobre o tema de emancipação de 

municípios. O grande objetivo é analisar a existência da probabilidade de divisão de 

um município em dois ou mais devido a estratégias políticas e/ou socioeconômicas. 

Assim, segue o modelo a ser realizado. 

 

𝐷𝑖𝑣𝑡 ,𝑡−1 =

𝛼𝑖 + 𝛽𝐼𝑆𝑆𝑖 ,𝑡−1 + 𝜔𝐼𝑆𝑆−𝑖,𝑡−1 + 𝛾𝑃𝑜𝑝𝑖 ,𝑡−1 + 𝛿𝑃𝐹𝑒𝑚𝑖 ,𝑡−1 +  𝜌𝑃𝐶𝑟𝑖𝑎𝑛𝑖 ,𝑡−1 +  𝜎𝑃𝑖𝑑𝑜𝑠𝑖 ,𝑡−1 +

𝜇𝐵𝐹𝑎𝑚𝑖,𝑡−1 + 𝝋𝑰𝑷𝑻𝑼𝒊,𝒕−𝟏 + 𝝎𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒊,𝒕−𝟏 + 𝝅𝑷𝑰𝑩𝒊,𝒕−𝟏 + 𝝑𝑷𝑽𝒂𝒄𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜖𝑖,𝑡−1   (7) 

 

Onde Divt,t-1 trata-se de uma variável dummy que designa se houve ou não 

divisão de municípios. Para este modelo, foram utilizadas bases por CEP em cross-

section, sendo comparados os municípios em t e t-1 para cada CEP. 

Assim, a variável Div foi construída da seguinte forma: 

 

𝐷𝑖𝑣𝑘 ;𝑡 ,𝑡−1 = 1, 𝑠𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑘 ,𝑡 ≠ 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑘 ,𝑡−1 

                                                         0,𝑑𝑒𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠       (8) 

 

Já os impostos sobre serviços foram rateados pelo número de CEPs 

existentes em cada município, para não alterar as magnitudes totais da análise. A 

fim de não enviesar a análise, foram considerados apenas os municípios que 

existem nos períodos seguintes, para poder compor a variável Div corretamente. 

Desta forma, as bases foram empilhadas para se trabalhar no Stata com 

dados em painel. Diferentemente dos modelos anteriores, foi necessário alterar a 

variável fixa de município para CEP, pois trata da mesma referência da base. 

 Logo, para este último modelo espera-se que o termo de correlação entre a 

dummy e o imposto de i seja positivamente correlacionado e negativamente em 

relação a seus vizinhos. Ou seja, o ISS de i alto ou o imposto de seus vizinhos baixo 

faz com que o município i em questão se divida para equalizar os impostos com a 

região. Portanto, o resultado esperado é 𝛽 > 0 e 𝜔 < 0. 
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3 RESULTADOS 

3.1 TAX COMPETITION 

 

Para este primeiro modelo, que possui por objetivo analisar a competição de 

taxas entre os municípios brasileiros, os resultados resumidos encontram-se na 

tabela 3, a seguir. A tabela completa com todos os dados encontra-se nos anexos, 

seção 6. 

 

Tabela 3: Resultados do modelo de tax competition. 

ISSi G1 G2 G3 G4 G5 G6 GA GB 

ISS-i 
0.27*** 0.26*** 0.01 0.01** 0.27*** 0.25*** 0.01 0.00 

(0.07) (0.07) (0.01) (0.00) (0.10) (0.10) (0.01) (0.01) 


1,239.64 2,049.92 729.79*** 421.48* 5,201.76 8,824.84** 1,745.49 2,543.05 

(3,286.25) (3,430.02) (249.75) (228.57) (3,544.36) (4,494.31) (3,274.97) (3,416.84) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Controles adicionais Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim 

Matriz Aleatória Não Não Não Não Não Não Sim Sim 

Mediana Todos Todos Abaixo Abaixo Acima Acima Todos Todos 

n 16,611 16,611 8,229 8,229 8,382 8,382 16,611 16,611 

R² 0.04 0.11 0.38 0.60 0.06 0.11 0.03 0.09 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Com respeito ao formato das tabelas, para cada variável é mostrado a média, 

o desvio padrão e a significância, sendo esta última definida pela estatística t em 

que é atribuído o caractere ‘*’ para designar o nível de significância. Mais 

especificamente, para t < 1.645 a estatística é considerada sem significância, para t 

no intervalo [1.645, 1.96) é considerado de baixa significância (*), para t em [1.96, 

2.576) é considerado média significância (**) e para t >= 2.576 é considerado alta 

significância (***). Os valores das estatísticas para significância foram considerados 

em módulo. 

Em relação aos grupos da tabela, os numéricos, G1, G2, etc, referem-se aos 

dados com a matriz de vizinhança por contiguidade e os alfabéticos, GA e GB, 

referem-se aos dados com a matriz de vizinhança aleatória, também por 

contiguidade. 

Analisando os resultados obtidos, primeiramente nota-se que o imposto do 

município i é positivamente relacionado com o imposto médio dos municípios 
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vizinhos, ou seja, 𝛽 > 0, conforme esperado. Os resultados dos grupos G1 e G2 

convergiram para a mesma conclusão, em que um aumento de 10 p.p. no ISS médio 

dos municípios vizinhos leva a um aumento de aproximadamente 3 p.p. no imposto 

do município i. 

Os coeficientes β para G1 e G2 são representativos e expressivos, 

apresentando uma estatística t de 3.9 e 3.8, respectivamente. Comparando com a 

literatura, o termo de Besley e Case (1995) para mudanças nas taxas dos estados 

dos EUA foi de 0.3, muito próximo do resultado obtido para os municípios brasileiros, 

de aproximadamente 0.3 conforme ilustrado na tabela 3. 

Analisando o modelo através de municípios com mesma magnitude, ou seja, 

analisando os grupos abaixo e acima da mediana de ISS (G3, G4, G5 e G6), nota-se 

que os resultados foram os mesmos para municípios com ISS acima da mediana, 

porém municípios abaixo da mediana apresentaram β aproximadamente nulo, porém 

não significativo para o grupo sem controle adicionais (G3) e com grau de 

significância médio com os controles adicionais (G4). 

Em relação à matriz aleatória, nota-se que β de GA e GB divergiram em 

relação aos resultados discutidos anteriormente, apresentando um β muito próximo 

de zero. Também nota-se que β não foi significativo, confirmando a dependência da 

matriz de vizinhança no modelo desenvolvido. 

Assim, diante dos dados obtidos, conclui-se que existe tax competition de 

imposto sobre serviço entre os municípios brasileiros e que a matriz de vizinhança é 

de suma importância no modelo em questão. 

 

3.2 RACE TO THE BOTTOM: MIGRAÇÃO DE EMPRESAS 

 

Com o objetivo de analisar a migração de empresas devido a benefícios fiscais, 

foram desenvolvidos e testados alguns modelos. 

3.2.1 CORRELAÇÃO ENTRE NÚMERO DE EMPRESAS E ISS 

 

O primeiro modelo desta seção visa analisar uma correlação entre o número de 

empresas existentes em um município com os impostos médios arrecadados pelo 
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mesmo e de seus vizinhos. Assim, os resultados resumidos são apresentados na 

tabela 4, enquanto que os dados completos encontram-se na seção 8, de anexos. 

 

Tabela 4: Resultados do modelo de correlação entre N e ISS. 

N G1 G2 G3 G4 G5 G6 GA GB 

ISSi (x10^-2) 
-0.76* -2.38 3.96*** -1.79 -0.16 -3.41 -0.86* -2.39 

(0.41) (1.61) (0.94) (1.68) (0.28) (2.58) (0.46) (1.58) 

ISS-i (x10^-2) 
-1.92 -0.10 -0.17 -0.10 -1.42 -0.67 -0.53 0.22 

(2.04) (0.83) (0.36) (0.31) (1.33) (1.75) (0.52) (0.14) 

IPTU (x10^-5) 
- 13.85*** - 3.34** - 13.70** - 13.85*** 

- (0.86) - (1.54) - (5.71) - (0.86) 


-5,354.76** -1,002.58*** -867.54*** -782.32*** 39,346.39 -347.26 -5,388.42** -1,004.35*** 

(2,129.07) (283.89) (94.10) (104.49) (26,626.27) (12,833.11) (2,160.37) (282.88) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Controles adicionais Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim 

Matriz Aleatória Não Não Não Não Não Não Sim Sim 

Mediana Todos Todos Abaixo Abaixo Acima Acima Todos Todos 

n 16,610 16,610 8,228 8,228 5,587 5,587 16,610 16,610 

R² 0.61 0.96 0.94 0.95 0.56 0.91 0.61 0.96 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Diante dos resultados obtidos, nota-se que 𝛽 < 0 e 𝜔 < 0, para G1 e G2. 

Assim, o sinal de β correspondeu ao esperado com baixo nível de significância, 

porém divergindo para ω, principalmente para G1. Os modelos se apresentaram 

bem representativos, com R² altos principalmente com as variáveis de controle 

adicionais. Logo, segundo o grupo 2, um aumento de 10p.p. no imposto de i leva a 

uma diminuição de 0.2p.p. em N e um aumento de 10p.p. no ISS médio dos vizinhos 

leva a uma diminuição de 0.01p,p, em N.  

Para os grupos com municípios acima da mediana, os resultados foram os 

mesmos em relação aos grupos com todos os municípios e também não 

significativos. Porém, para o grupo abaixo da mediana e sem controles adicionais β 

se mostrou positivo e altamente significativo, contrariando as expectativas do 

modelo. Mas as variáveis de controle adicionais fazem com que β perca sua 

significância, conforme mostrado na tabela 4 para o grupo G4. 

Ao analisar os modelos com a matriz aleatória, nota-se que os resultados 

convergiram para a mesma conclusão, com modelos e variáveis de mesmo nível de 

significância. Logo, conclui-se que não existe correlação entre o número de 



29 

 

empresas de um município e os impostos sobre serviços coletados pelo mesmo ou 

de seus vizinhos. 

Uma possível explicação para tal resultado é a forma da construção do modelo, 

pois este foi construído para analisar a correlação entre o número de empresas e os 

impostos médios. Porém, o número de empresas também está presente no ISS, pois 

trata-se da alíquota média pelo número de empresas. Assim, é possível que haja um 

efeito de correlação implícita, inviabilizando a correlação de β. 

Assim, a fim de tentar excluir este efeito, foi utilizado o mesmo modelo (4), 

porém agora comparando os impostos e variáveis sócio-econômicas no período t 

com o número de empresas do período seguinte (t+1). A tabela 5 mostra os 

resultados resumidos deste modelo. Novamente, a tabela completa encontra-se nos 

anexos. 

 

Tabela 5: Resultados do modelo de correlação entre n e ISS, com n defasado. 

N G1 G2 G3 G4 G5 G6 GA GB 

ISSi (x10^-2) 
-0.10 -2.14 3.06** -0.92 -0.16 -3.41 -0.16 -2.17 

(0.20) (1.65) (1.48) (1.14) (0.28) (2.58) (0.22) (1.62) 

ISS-i (x10^-2) 
-1.19 -0.48 -0.89 0.27 -1.42 -0.67 -1.15 -0.17 

(0.99) (1.28) (0.57) (0.25) (1.33) (1.75) (0.81) (0.16) 

IPTU (x10^-5) 
- 14.57** - 1.26 - 13.70** - 14.58** 

- (5.86) - (4.09) - (5.71) - (5.85) 


10,066.82 1,894.24 -1,076.65 -2,064.93*** 39,346.39 -347.26 9,951.48 1,824.57 

(10,363.35) (3,124.28) (1,249.04) (681.09) (26,626.27) (12,833.11) (10,380.44) (3,140.17) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Controles adicionais Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim 

Matriz Aleatória Não Não Não Não Não Não Sim Sim 

Mediana Todos Todos Abaixo Abaixo Acima Acima Todos Todos 

n 11,055 11,055 5,468 5,468 5,587 5,587 11,055 11,055 

R² 0.55 0.90 0.94 0.98 0.56 0.91 0.55 0.90 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Os dados obtidos convergem para o mesmo resultado da tabela 4, porém com 

perda de significância das variáveis, principalmente para β de G1 e G3. Logo, diante 

deste último modelo, não seria possível afirmar a existência de um efeito de 

correlação implícita, porém ao analisar especificamente o número de empresas 

durante os períodos, encontra-se uma correlação de 99.9% entre N em t e t+1, não 

sendo portanto possível rejeitar a hipótese deste efeito. 
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Outra explicação plausível para estes resultados é que a variável mais 

significativa do modelo é o IPTU do ano em questão, conforme mostrado na tabela 

4, apresentando uma estatística t superior a 16 para G2, ou seja, existe uma 

correlação muito forte entre o número de empresas do município com o IPTU do 

mesmo, justificando os resultados praticamente iguais independente da matriz de 

vizinhança utilizada. Outra comprovação do alto nível de significância desta variável 

é a perda de significância de β de G3 para G4, ou seja, quando analisado o modelo 

com todas as variáveis de controle β passa a ser insignificante. 

Além disso, as outras variáveis mais significantes do modelo são o número 

absoluto de habitantes do município, o percentual da população idosa e o percentual 

de pessoas beneficiárias pelo programa bolsa-família, demonstrando a importância 

do controle de variáveis socioeconômicas nos modelos. 

 

3.2.2 CORRELAÇÃO ENTRE MIGRAÇÃO DE EMPRESAS E ISS 

 

O segundo modelo desta seção inicia as análises sobre a migração de 

empresas nos municípios brasileiros. Este modelo analisa a correlação entre a 

variação do número de empresas (t a t+1) nos municípios com os impostos e demais 

variáveis socioeconômicas do período inicial (t). As tabelas 6 e 7 mostram os 

resultados resumidos para a migração de empresas dos municípios vizinhos para o 

município i. As tabelas com os dados completos encontram-se nos anexos, seção 6. 
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Tabela 6a: Resultados do modelo de correlação entre n e ISS, com todos os 

municípios. 

N G1 G2 G3 G4 G5 G6 

ISSi (x10^-2) 
0.52 -0.04 0.36 1.42* 0.16 -1.46 

(0.47) (0.48) (0.23) (0.86) (0.27) (1.20) 

ISS-i (x10^-2) 
-1.03** -0.86* -0.12 -0.50 -0.91 -0.36 

(0.44) (0.49) (0.30) (0.44) (0.60) (0.80) 



3,287.00 1,673.20 -2,963.36 703.00 6,253.49 973.19 

(2,687.40) (1,564.90) (4,750.28) (2,408.75) (6,830.57) (1,998.39) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Controles adicionais Não Sim Não Sim Não Sim 

Empresas Todas Todas Existentes Existentes Novas Novas 

Matriz Aleatória Não Não Não Não Não Não 

Mediana Todos Todos Todos Todos Todos Todos 

n 11,095 11,055 11,095 11,055 11,095 11,055 

R² 0.16 0.55 0.64 0.88 0.51 0.86 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Tabela 6b: Resultados do modelo de correlação entre n e ISS, com municípios 

abaixo da mediana. 

N G1 G2 G3 G4 G5 G6 

ISSi (x10-2) 
-3.89*** 6.29*** -3.62*** 6.90*** -0.27 -0.61 

(1.28) (1.41) (1.08) (1.14) (1.11) (0.79) 

ISS-i (x10^-2) 
-0.36 -0.02 0.34 -0.14 -0.70* 0.12 

(0.36) (0.29) (0.30) (0.18) (0.41) (0.18) 


76.75 -956.31 557.31 447.61 -480.47 -1,403.92*** 

(1,110.76) (823.85) (695.84) (589.09) (902.37) (516.34) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Controles adicionais Não Sim Não Sim Não Sim 

Empresas Todas Todas Existentes Existentes Novas Novas 

Matriz Aleatória Não Não Não Não Não Não 

Mediana Abaixo Abaixo Abaixo Abaixo Abaixo Abaixo 

n 5,503 5,468 5,503 5,468 5,503 5,468 

R² 0.64 0.73 0.89 0.94 0.94 0.98 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 6c: Resultados do modelo de correlação entre n e ISS, com municípios 

acima da mediana. 

N G1 G2 G3 G4 G5 G6 

ISSi (x10^-2) 
0.64 -0.49 0.46 1.95 0.18 -2.43 

(0.58) (0.65) (0.30) (1.34) (0.34) (1.87) 

ISS-i (x10^-2) 
-1.34** -1.14* -0.26 -0.66 -1.09 -0.48 

(0.54) (0.61) (0.42) (0.62) (0.79) (1.11) 


14,976.01* 7,153.03 -11,078.54 7,053.52 26,054.55 99.51 

(8,566.03) (5,912.25) (11,771.41) (8,123.40) (18,200.29) (8,992.05) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Controles adicionais Não Sim Não Sim Não Sim 

Empresas Todas Todas Existentes Existentes Novas Novas 

Matriz Aleatória Não Não Não Não Não Não 

Mediana Acima Acima Acima Acima Acima Acima 

n 5,592 5,587 5,592 5,587 5,592 5,587 

R² 0.16 0.61 0.65 0.88 0.51 0.88 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Tabela 7: Resultados do modelo de correlação entre n e ISS, com matriz de 

vizinhança aleatória. 

N GA GB GC GD GE GF 

ISSi (x10^-2) 
0.47 -0.09 0.36 1.39* 0.11 -1.48 

(0.46) (0.47) (0.23) (0.84) (0.27) (1.18) 

ISS-i (x10^-2) 
-0.46* -0.21** 0.37 -0.01 -0.83 -0.20* 

(0.28) (0.10) (0.31) (0.09) (0.56) (0.11) 


3,165.39 1,542.42 -2,994.43 620.71 6,162.96 924.72 

(2,681.33) (1,548.70) (4,757.53) (2,408.31) (6,840.85) (2,004.35) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Controles adicionais Não Sim Não Sim Não Sim 

Empresas Todas Todas Existentes Existentes Novas Novas 

Matriz Aleatória Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Mediana Todos Todos Todos Todos Todos Todos 

n 11,095 11,055 11,095 11,055 11,095 11,055 

R² 0.16 0.54 0.64 0.88 0.51 0.86 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Analisando a tabela 6a, nota-se que os resultados divergiram do esperado, 

apresentando 𝛽 > 0, com exceção dos grupos G2 e G6 mas que também não foram 

significativos e 𝜔 < 0 para todos os grupos. Com respeito ao modelo como um todo, 
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ao dividir as empresas entre existentes e novas, este se torna muito mais 

significativo, chegando a um R² de 0.88 com G4. Assim, um aumento de 10p.p. no 

imposto médio de i leva a um aumento em N de 0.1p.p., bem como um aumento de 

10p.p. no imposto médio de –i leva a uma diminuição na variação de empresas de 

0.05p.p.. 

Ao analisar o grupo com municípios acima da mediana, tabela 6c, os 

resultados convergiram com os grupos com todos municípios. Porém, ao analisar os 

grupos com municípios abaixo da mediana, β se mostra altamente significativo para 

os grupos com todas as empresas e existentes, porém ao comparar os resultados de 

cada grupo com variáveis de controle e sem as mesmas, o sinal de β se inverte, 

mostrando instabilidade na variável, impossibilitando alguma conclusão sobre este 

coeficiente. Uma possível explicação é que existem municípios com impostos 

zerados para este grupo abaixo da mediana, o que faz com o que este coeficiente 

seja volátil ao adicionar mais variáveis de controle. 

Os resultados obtidos dos modelos com a matriz aleatória, tabela 7, 

convergiram de modo geral para as mesmas conclusões da matriz correta, inclusive 

as significâncias das variáveis de cada grupo. Assim, nota-se uma independência 

dos resultados com respeito à matriz de vizinhança, concluindo que não existe 

correlação entre a migração de empresas –i para i com respeito aos impostos sobre 

serviços. 

Em concordância com os resultados da seção 3.2.1, a migração de empresas 

apresenta uma correlação forte com o IPTU, número de habitantes e percentual de 

habitantes beneficiados pelo programa bolsa-família. Desta forma, um aumento em 

10 mil vezes no IPTU, causa uma diminuição de 0,7 na variação do número de 

empresas existentes migradas para tal município. O resultado se mostrou contra 

intuitivo para o número de habitantes, pois um aumento de 100% na população do 

município leva a uma diminuição de migração de aproximadamente 3% das 

empresas existentes. 

Agora, ao analisar a migração em sentido oposto, ou seja, migração de i para 

os municípios vizinhos, os resultados encontrados estão na tabela 8. Novamente, a 

tabela completa encontra-se nos anexos. 
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Tabela 8: Resultados do modelo de migração de i para municípios vizinhos. 

N G7 G8 G9 G10 G11 G12 GH GI 

ISSi (x10^-2) 
-0.11 0.92 -49.08*** -15.91* -0.45 1.25 -0.46 -0.48 

(0.43) (1.15) (8.73) (9.55) (0.41) (1.66) (0.40) (0.49) 

ISS-i (x10^-2) 
3.30*** 3.53*** 0.03 -1.69 4.03*** 4.56*** 3.30*** 3.37*** 

(1.21) (1.28) (1.01) (1.30) (1.46) (1.54) (1.14) (1.15) 


-21,424.92*** -22,393.49** -8,913.44 -8,371.65 -15,717.27 -28,699.83 25,800.53 22,587.37 

(7,909.28) (10,720.15) (9,160.68) (9,148.02) (19,868.50) (27,508.04) (54,017.02) (53,136.41) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Controles adicionais Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim 

Empresas Todas Todas Todas Todas Todas Todas Todas Todas 

Matriz Aleatória Não Não Não Não Não Não Sim Sim 

Mediana Todos Todos Abaixo Abaixo Acima Acima Todos Todos 

N 11,095 11,055 5,503 5,468 5,592 5,587 11,095 11,055 

R² 0.00 0.05 0.11 0.20 0.00 0.06 0.00 0.00 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Assim, o resultado para ω divergiu do esperado para os grupos com todos os 

municípios apresentando 𝜔 > 0, com alto nível de significância. Porém, para G8 o 

valor de β apresentou-se conforme era esperado, 𝛽 > 0, mas não houve 

significância na variável em questão, apesar de ser o grupo com o modelo de maior 

R², dentre os grupos com todos os municípios. 

Ao analisar os municípios abaixo e acima da média, o único ponto de atenção 

é para os grupos abaixo da média (G9 e G10), em que apresentou β significativo 

porém com sinal contrário ao esperado para este modelo. Analisando o grupo com 

maior R², G10, um aumento de 10p.p. no imposto médio do município i leva a uma 

diminuição de 1.6p.p. em N. 

Ao comparar com as matrizes aleatórias nota-se que a correlação de N com 

os impostos de i é muito fraca, enquanto que apresentou alto nível de significância 

com –i.  

Portanto, diante dos resultados destes modelos não se pode concluir a 

existência de migração de empresas devido a benefícios fiscais, ou seja, não pode-

se afirmar a existência de correlação entre migração a migração de empresas, em 

qualquer sentido, e os impostos sobre serviços, sendo enfatizado pela 

independência da matriz de vizinhança nos resultados. As variáveis mais 

significantes dos modelos são o número de habitantes, IPTU e percentual de 

beneficiários do programa bolsa-família. 
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3.2.3 CORRELAÇÃO ENTRE MIGRAÇÃO DE EMPRESAS E VARIAÇÃO DE ISS 

 

Para finalizar as análises em relação à migração de empresas, foi 

desenvolvido um modelo para analisar a correlação entre a variação do número de 

empresas com a variação dos impostos sobre serviços. Os resultados resumidos 

são mostrados na tabela 9, enquanto que os completos encontram-se na seção de 

anexos. 

 

Tabela 9: Resultados do modelo de correlação entre n e ISS. 

N G1 G2 G3 G4 G5 G6 GA GB 

ISSi (x10^-3) 
-3.40 -0.60 0.43 -0.06 -5.61 1.32 -3.84 -0.88 

(2.51) (2.21) (0.49) (0.42) (3.96) (3.64) (2.44) (2.07) 

ISS-i (x10^-3) 
-6.46 -3.79 -0.75 0.82 -8.36 -3.41 -3.53** -2.90*** 

(7.50) (4.72) (1.35) (1.09) (11.86) (7.34) (1.46) (1.07) 


3,499.37 1,715.24 -222.17 -502.57 13,652.33 7,265.82 3,701.49 1,912.84 

(2,824.01) (1,562.99) (1,073.04) (872.90) (8,333.06) (5,466.54) (2,767.66) (1,521.87) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Controles adicionais Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim 

Empresas Todas Todas Todas Todas Todas Todas Todas Todas 

Matriz Aleatória Não Não Não Não Não Não Sim Sim 

Mediana Todos Todos Abaixo Abaixo Acima Acima Todos Todos 

N 11,055 11,055 5,468 5,468 5,587 5,587 11,055 11,055 

R² 0.16 0.54 0.64 0.73 0.16 0.61 0.16 0.54 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Analisando os dados para os grupos com todos os municípios, β convergiu 

para o resultado esperado, indicando correlação negativa entre ΔN e ΔISSi, porém 

ω também de mostrou negativo, divergindo do esperado, ou seja 𝛽 < 0 e 𝜔 < 0. 

Para G1 e G2, nenhuma das variáveis se mostrou significativa. 

Dividindo entre municípios de mesma magnitude, não existe nenhum ponto de 

atenção pois os coeficientes das variáveis de ISS foram todos insignificantes. Assim, 

analisando o grupo com maior R², G4, um aumento na variação do ISSi leva a uma 

diminuição de N ínfima (0.6 x 10^-3) e um aumento de 10p.p. na variação dos 

impostos médios dos municípios vizinhos leva a um aumento 0.008 em N. Este 

grupo foi o único que apresentou o coeficiente de ω conforme o esperado, porém foi 

não significativo. 
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Ao analisar o modelo com a matriz de vizinhança aleatória, grupos GA e GB, 

as conclusões foram as mesmas, porém indicando um alto nível de significância de 

ω, se mostrando contra intuitivo, dado que os resultados com a matriz de vizinhança 

correta não foram significativos. 

Logo, não é possível fazer afirmações com respeito a β, devido ao nível de 

insignificância da variável e ω se mostrou significativa apenas para a matriz 

aleatória. Portanto, não pode-se concluir a existência de correlação entre a migração 

de empresas e a variação dos impostos nos períodos analisados, da mesma forma 

que os dois modelos anteriores. 

 

3.3 EMANCIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS 

 

Por fim, o último modelo desta tese abrange a emancipação de municípios, 

visando testar a divisão de um município em dois ou mais. Os resultados resumidos 

do modelo encontram-se na tabela 10, enquanto os completos estão na seção 6, de 

anexos. 

 

Tabela 10: Resultados do modelo de emancipação de municípios 

Div G1 G2 G3 GA 

ISSi (x10^-4) 
-0.05 -21.35*** -0.08 -0.11 

(0.04) (1.27) (0.05) (0.07) 

ISS-i (x10^-4) 
-1.09*** -0.22** -1.12*** -0.69*** 

(0.16) (0.10) (0.24) (0.26) 


-0.63*** 0.19 -0.81*** 0.00*** 

(0.06) (0.36) (0.05) (0.00) 

Controles Não Não Não Não 

Controles adicionais Não Não Não Não 

Matriz Aleatória Não Não Não Não 

Mediana Todos Abaixo Acima Todos 

n 559,033 35,527 523,506 559,033 

R² 0.02 0.17 0.03 0.02 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Devido a grande quantidade de dados e a capacidade limitada do stata sem 

um servidor externo, não foi possível realizar os modelos com as variáveis de 

controle adicionais. Outro ponto importante é que a mediana neste caso não dividiu 
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os grupos em números próximos, pois a mediana foi calculada com respeito ao ISS, 

da mesma forma que as seções anteriores, e cada município possui diferentes 

números de CEPs, alterando o número total de observações dos grupos. Além disso, 

uma parte do grupo abaixo da mediana encontra-se no grupo de municípios 

retirados da análise pois não se encontram nos municípios seguintes. 

Analisando o grupo com todos os municípios (G1), apesar de β se mostrar 

negativo, os resultados obtidos convergem com a literatura esperada, pois este 

termo foi insignificante e ω, termo de correlação com os municípios vizinhos, foi 

negativo com alto nível de significância. Ou seja, nota-se uma probabilidade de 

emancipação de municípios caso os municípios vizinhos reduzam seus impostos. 

Logo, uma diminuição de 100p.p. nos impostos médios dos municípios vizinhos leva 

a uma probabilidade de 0.01 da emancipação do município. 

Ao analisar o grupo com os municípios com impostos abaixo da mediana, β 

se mostrou negativo e muito significativo, divergindo do resultado esperado. Já ω se 

convergiu com os resultados anteriores, sendo negativo e apresentando alto nível de 

significância, da mesma forma que o grupo com ISS médio acima da mediana. 

Porém, ao analisar a matriz de correlação, os resultados convergiram em 

mesmo sentido, porém as magnitudes foram diferentes. Apesar de significativo, a 

estatística t de G1 é aproximadamente três vezes superior ao de GA. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Diante desta linha recente de pesquisa no Brasil, esta tese tem por objetivo 

analisar a influência do imposto sobre serviço nos municípios brasileiros, 

desenvolvendo modelos para testar competição de taxas, migração de empresas 

devido a benefícios fiscais e emancipação de municípios. 

O principal motivador deste trabalho é a aplicação de metodologias de tax 

competition e race to the bottom nos municípios brasileiros, pois atualmente a 

literatura desta área está em crescimento no país e restringe-se a níveis estaduais. 

O primeiro modelo desenvolvido confirma a existência de tax competition nos 

municípios brasileiros, indicando que um aumento de 10p.p. no imposto sobre 

serviço médio dos municípios vizinhos leva a um aumento de aproximadamente 

3p.p. no imposto do município em questão. O resultado obtido, β ~ 0.3, está em 

acordo com a literatura, na qual Besley e Case (1995) encontrou um fator muito 

próximo para a competição de taxas nos estados dos EUA. 

Em relação à migração de empresas, foram desenvolvidos diferentes modelos 

para tratar a relação entre o número de empresas e o ISS. O primeiro modelo desta 

seção mostra uma correlação entre N e o ISS com baixo nível de significância para o 

grupo com todos os municípios. Porém, analisando o grupo com municípios abaixo 

da mediana, o resultado de β se inverteu. Para os demais grupos, não pode-se 

concluir uma correlação entre as variáveis. Uma explicação para este resultado é a 

alta correlação positiva de N com o IPTU do mês em questão, indicando que um 

aumento na alíquota do IPTU leva a um aumento do número de empresas no 

município 

O segundo modelo da metodologia race to the bottom inicia as análises de 

migração de empresas. Assim, estudou-se a migração de empresas dos municípios 

vizinhos para i, dividindo em grupos de total, novas empresas e existentes, para não 

causar viés na análise. Os resultados obtidos divergiram do esperado, mostrando ω 

negativo para todos os grupos, com significância considerável para a análise com 

todas as empresas, e β positivo para a maioria dos grupos, porém com significância 

apenas para o grupo de empresas existentes com controle adicional. Ao comparar 

com a matriz aleatória, nota-se que a matriz de vizinhança não é discriminante, 

impossibilitando conclusões sobre as correlações. Para o grupos com municípios 
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acima da mediana, os resultados encontrados foram os mesmos anteriores e para o 

grupo abaixo da media o resultado foi volátil, alternando o valor de β com a adição 

das variáveis de controle. Novamente, algumas variáveis sócio demográficas se 

mostraram discriminantes no modelo, como IPTU, número de habitantes total do 

município e percentual de beneficiários do programa bolsa-família. 

Ainda com respeito a este modelo, foi analisada a migração em sentido 

inverso, ou seja, do município i para seus vizinhos. O resultado divergiu do 

esperado, com ω > 0 e β < 0 e também não houve discriminação entre as matrizes 

de vizinhança. O β se mostrou significante apenas para os grupos com ISS médio 

abaixo da mediana. 

O último modelo de migração abrange a correlação entre a migração de 

empresas e a variação nos impostos. Assim, da mesma forma que os dois modelos 

anteriores, não foi possível afirmar a existência de migração de empresas, dado que 

nenhuma variável foi significativa e a comparação com a matriz aleatória foi contra 

intuitiva. 

Uma explicação para os resultados não indicarem a existência de migração 

de empresas é a metodologia de construção do modelo, pois N está presente no 

cálculo do ISS médio e ao analisar esta variável com número de empresas, já existe 

uma correlação implícita nas variáveis. 

Por fim, foi desenvolvido um modelo para estudar a influência do ISS na 

probabilidade de emancipação de municípios. Os resultados convergiram com o 

esperado, apresentando β insignificante e ω negativo de alta significância, com 

exceção do grupo com municípios que possuíam o imposto médio abaixo da 

mediana, que apresentou β negativo e significante.  Portanto, apesar dos resultados 

convergirem com os grupos com a matriz aleatória, nota-se que existe uma 

probabilidade significativa de emancipação do município com respeito à diminuição 

dos impostos sobre serviços dos municípios vizinhos. 

 

 

 

 

 

 



40 

 

5 BIBLIOGRAFIA 

 

BARTOLINI D., SATOLINI R. Political yardstick competition among Italian 

municipalities on spending decisions. Ann RegSci 49(1): 213:235, 2012. 

 

BESLEY T, CASE A. Incumbent behavior: vote seeking tax setting and yardstick 

competition. Am Econ Rev 85: 25-45, 1995. 

 

BIVAND, R., SZYMANSKI, S. Spatial dependence through local yardstick 

competition: Theory and testing. Economics Letters 55: 257-265, 1997. 

 

BIVAND, R., SZYMANSKI, S. Modeling the spatial impact of the introduction of 

compulsory competitive tendering. Regional Science and Urban Economics 30: 203-

219, 2000. 

 

BOURDIGNON M., Cerniglia F., REVELLI F. In search of yardstick competition: a 

spatial analysis of Italian municipality property tax setting. J Urban Econ 54: 199-217, 

2003. 

 

BRETT, C., PINKSE, J. Those taxes are all over the map: A test for spatial 

dependence of municipal tax rates in British Columbia. International Regional 

Science Review 20: 131-151, 1997. 

 

BRETT, C., PINKSE, J. The determinants of municipal tax rates in British Columbia. 

Canadian Journal of Economics 33: 695-714, 2000. 

 

BRUECKNER J. Strategic interaction among governments: an overview of empirical 

studies. IntRegSci Rev 26: 175-188, 2003. 

 

BRUECKNER, J. Testing for strategic interaction among local governments: The 

case of growth controls. Journal of Urban Economics 44 No.3: 438-67, 1998. 

 



41 

 

BRUECKNER J. Welfare reform and the race to the bottom: theory and evidence. 

South Econ J 66: 505-525, 2000. 

 

BRUECKNER J, SAAVEDRA LA. Do local governments engage in strategic property 

tax competition? Natl Tax J 54: 203:229, 2001. 

 

BUETTNER, T. Local business taxation and competition for capital: The choice of the 

tax rate. Regional Science and Urban Economics 31: 215-245, 2001. 

 

CASE, A.C., H.S. ROSEN and J.C. Hines. Budget spillovers and fiscal policy 

interdependence: Evidence from the states. Journal of Public Economics 52: 285-

307, 1993. 

 

FREDRIKSON, P.G., and D.L. MILLIMET. Strategic interaction and the determinants 

of environmental policy across US states. Journal of Urban Economics 51: 101-122, 

2002. 

 

GOV. Brasil em Cidades. Disponível em: 

http://www.brasilemcidades.gov.br/src/html/downloads.html. Acesso em 01/10/2014. 

 

GOV. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Disponível em: 

http://ipeadata.gov.br/. Acesso em 05/10/2014. 

 

GOV. Ministério da Saúde, - Departamento de informática do SUS. Disponível em: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popbr.def. Acesso em 

12/10/2014. 

 

HAYASHI, M., BOADWAY, R. An empirical analysis of intergovernmental tax 

interaction: The case of business income taxes in Canada. Canadian Journal of 

Economics 34: 481-503, 2001. 

 

HEYNDELS, B., VUCHELEN, J. Tax mimicking among Belgian municipalities. 

National Tax Journal 51 No. 1: 89-101, 1998. 



42 

 

 

LADD, H. F. Mimicking of local tax burdens among neighboring counties. Public 

Finance Quarterly 20 No. 4: 450-67, 1992. 

 

MATTOS, E., POLITI R. Pro-poor tax policy and yardstick competition: a spatial 

investigation for VAT relief on food in Brazil. AnRegSci 52: 279-307, 2012. 

 

MURDOCH, J.C., SANDLER, T., SARGENT, K. A tale of two collectives: Sulphur 

versus nitrogen oxide emission reduction in Europe. Economica 64: 381-301, 1997. 

 

REVELLI F. On spatial public finance empirics. Int Tax Public Financ 12(4): 475-492, 

2005. 

 

REVELLI, F. Testing the tax mimicking vs. expenditure spill-over hypothesis using 

English data. Applied Economics, forthcoming. 2001. 

 

SAAVEDRA, L.A. A model of welfare competition with evidence from AFDC. Journal 

of Urban Economics 47: 248-279, 2000. 

 

WILDASIN, D.E. Fiscal competition for imperfectly-mobile labor and capital: a 

comparative dynamic analysis. J Public Econ 95(11):1312–1321, 2011. 

 

WILDASIN, D.E. Some rudimentary 'Duopolity' theory. Regional Science and Urban 

Economics 21 No.3: 393-421,1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

6 ANEXOS  

 

Tabela 11: Estatística descritiva de todas as variáveis dos modelos. 

    2000 2005 2011 Total 

ISSi 
 731.60 1,067.14 1,796.32 1,198.35 

 (3,745.14) (2,947.17) (3,442.63) (3,423.07) 

ISS-i 
 774.95 1,089.46 1,919.61 1,261.34 

 (1,538.07) (1,498.46) (2,233.73) (1,852.83) 

Ni 
 765.17 973.49 1,157.88 966.23 

 (7,067.27) (8,687.45) (10,759.96) (8,973.44) 

N-i 
 6,640.59 8,454.90 10,180.55 8,425.35 

 (31,665.32) (39,460.02) (49,253.59) (40,789.59) 

Pop 
 30,815.59 33,081.26 34,556.80 32,824.76 

 (186,867.80) (197,159.50) (204,612.48) (196,374.02) 

Pfem 
 0.48 0.49 0.49 0.49 

 (0.07) (0.04) (0.04) (0.05) 

Pcrian 
 0.31 0.31 0.25 0.29 

 (0.07) (0.06) (0.05) (0.07) 

Pidos 
 0.09 0.09 0.12 0.10 

 (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) 

Pvac 
 0.79 0.79 0.90 0.83 

 (0.17) (0.11) (0.21) (0.18) 

Pbfam 
 - 0.07 0.10 0.06 

 - (0.04) (0.06) (0.06) 

IPTU 
 1,454,666.88 1,728,787.39 2,332,475.45 1,838,643.24 

 (30,218,435.65) (35,359,032.79) (49,042,052.63) (39,023,057.65) 

PIB 
 28,204.79 34,344.66 - 20,849.82 

 (439,870.56) (472,512.83) - (372,994.99) 

Transf_Rec 
 10,122,526.58 20,391,876.85 41,884,560.89 24,132,988.10 

 (63,798,840.52) (107,386,929.77) (214,704,132.48) (144,011,801.46) 

Transf_Desp 
 2,214,265.22 531,911.38 1,794,944.46 1,513,707.02 

 (31,897,978.05) (3,374,317.94) (35,626,339.08) (27,684,912.59) 

Div 
 0.07 0.01 - 0.03 

 (0.25) (0.09) - (0.18) 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 12: Resultados do modelo de tax competition. 

ISSi G1 G2 G3 G4 G5 G6 GA GB 

ISS-i 
0.27*** 0.26*** 0.01 0.01** 0.27*** 0.25*** 0.01 0.00 

(0.07) (0.07) (0.01) (0.00) (0.10) (0.10) (0.01) (0.01) 

Pop (x10^-2) 
0.70*** -4.26 -0.00 -0.08 0.79*** -5.72 0.89*** -4.20 

(0.24) (3.05) (0.03) (0.07) (0.28) (4.06) (0.27) (3.02) 

Pcrian 
-6,050.56*** -3,007.30 -1,382.76*** 288.68 -18,399.10*** -15,211.52*** -9,502.50*** -6,199.07*** 

(2,173.51) (2,323.75) (215.19) (179.70) (4,392.72) (4,481.12) (1,809.97) (2,076.04) 

Pidos 
1,360.63 -1,872.24 2,861.27*** 2,848.65*** -5,642.56 -19,378.83* 153.96 -3,137.71 

(3,404.26) (3,916.58) (377.61) (315.75) (8,619.83) (11,691.68) (3,366.72) (3,854.96) 

Pfem 
1,862.13 890.38 -937.34* -1,471.54*** 4,207.06 1,826.07 3,619.47 2,543.60 

(6,526.63) (6,529.41) (523.62) (464.74) (7,712.51) (7,899.42) (6,479.16) (6,487.16) 

Pbfam 
2,152.20*** 1,652.52*** 1,087.24*** 561.09*** 2,490.98** 2,396.46* 2,885.77*** 2,351.43*** 

(552.98) (636.33) (57.54) (54.85) (1,240.26) (1,242.45) (594.90) (682.95) 

IPTU (x10^-5) 
- -4.05* - 0.28 - -2.80 - -4.50* 

- (2.33) - (1.83) - (2.52) - (2.35) 

Transf_Desp (x10^-5) 
- 1.79 - -1.71* - 1.42 - 1.77 

- (1.09) - (0.90) - (0.99) - (1.09) 

Transf_Rec (x10^-5) 
- 2.25** - 1.63*** - 2.14* - 2.30** 

- (1.03) - (0.06) - (1.21) - (1.02) 

Pvac 
- 236.46 - -1.51 - 423.35 - 263.14* 

- (144.61) - (13.77) - (461.48) - (147.07) 

PIB (x10^-5) 
- 396.40 - -2.27 - 374.69 - 389.01 

- (252.95) - (2.97) - (275.65) - (252.21) 


1,239.64 2,049.92 729.79*** 421.48* 5,201.76 8,824.84** 1,745.49 2,543.05 

(3,286.25) (3,430.02) (249.75) (228.57) (3,544.36) (4,494.31) (3,274.97) (3,416.84) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Controles adicionais Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim 

Matriz Aleatória Não Não Não Não Não Não Sim Sim 

Mediana Todos Todos Abaixo Abaixo Acima Acima Todos Todos 

N 16,611 16,611 8,229 8,229 8,382 8,382 16,611 16,611 

R² 0.04 0.11 0.38 0.60 0.06 0.11 0.03 0.09 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 13: Resultados do modelo de correlação entre n e ISS. 

N G1 G2 G3 G4 G5 G6 GA GB 

ISSi (x10^-2) 
-0.76* -2.38 3.96***  -1.79 -0.16 -3.41 -0.86* -2.39 

(0.41) (1.61) (0.94) (1.68) (0.28) (2.58) (0.46) (1.58) 

ISS-i (x10^-2) 
-1.92 -0.10 -0.17 -0.10 -1.42 -0.67 -0.53 0.22  

(2.04) (0.83) (0.36) (0.31) (1.33) (1.75) (0.52) (0.14) 

Pop (x10^-2) 
13.51***  4.23***  6.30***  5.75***  12.63***  3.07***  13.49***  4.23***  

(4.50) (0.65) (0.23) (0.32) (4.83) (1.10) (4.49) (0.65) 

Pcrian 
5,357.87**  417.13  709.11***  833.40***  -9,097.63 -12,144.81 5,549.22**  449.19  

(2,364.49) (328.14) (117.55) (129.24) (67,132.54) (9,343.14) (2,548.09) (352.53) 

Pidos 
12,106.66***  3,012.72*** 2,169.05***  2,093.23***  -84,807.62 -20,946.13 12,222.30***  3,003.80***  

(3,473.46) (593.90) (209.45) (209.85) (52,201.35) (21,901.74) (3,578.20) (591.35) 

Pfem 
-1,826.05 -103.87 -312.70 -404.91** -67,695.48 12,283.39  -1,917.94 -123.54 

(1,171.55) (304.59) (195.05) (181.92) (43,730.57) (23,709.51) (1,228.29) (316.97) 

Pbfam 
-200.56 374.87***  316.89***  329.07***  -1,907.28 201.13  -234.49 365.27***  

(157.50) (78.90) (30.99) (38.23) (1,393.43) (299.02) (183.97) (87.86) 

IPTU (x10^-5) 
- 13.85***  - 3.34**  - 13.70**  - 13.85***  

- (0.86) - (1.54) - (5.71) - (0.86) 

Transf_Desp (x10^-5) 
- -1.58*** - -0.30 - -3.07** - -1.58*** 

- (0.52) - (0.77) - (1.43) - (0.52) 

Transf_Rec (x10^-5) 
- -0.04 - 0.25**  - 0.25  - -0.04 

- (0.12) - (0.10) - (0.40) - (0.12) 

Pvac 
- 4.45  - 2.04  - 94.29  - 4.25  

- (11.14) - (5.76) - (59.66) - (11.34) 

PIB (x10^-5) 
- -108.70** - -88.65*** - -220.69*** - -108.67** 

- (43.79) - (17.70) - (77.79) - (43.88) 


-5,354.76** -1,002.58*** -867.54*** -782.32*** 39,346.39  -347.26 -5,388.42** -1,004.35*** 

(2,129.07) (283.89) (94.10) (104.49) (26,626.27) (12,833.11) (2,160.37) (282.88) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Controles adicionais Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim 

Matriz Aleatória Não Não Não Não Não Não Sim Sim 

Mediana Todos Todos Abaixo Abaixo Acima Acima Todos Todos 

N 16,610  16,610  8,228  8,228  5,587  5,587  16,610  16,610  

R² 0.61  0.96  0.94  0.95  0.56  0.91  0.61  0.96  

Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 14: Resultados do modelo de correlação entre n e ISS, com n defasado. 

N G1 G2 G3 G4 G5 G6 GA GB 

ISSi (x10^-2) 
-0.10 -2.14 3.06**  -0.92 -0.16 -3.41 -0.16 -2.17 

(0.20) (1.65) (1.48) (1.14) (0.28) (2.58) (0.22) (1.62) 

ISS-i (x10^-2) 
-1.19 -0.48 -0.89 0.27  -1.42 -0.67 -1.15 -0.17 

(0.99) (1.28) (0.57) (0.25) (1.33) (1.75) (0.81) (0.16) 

Pop (x10^-2) 
11.96***  4.11***  7.02***  1.22***  12.63***  3.07***  11.96***  4.10***  

(4.48) (1.17) (0.43) (0.39) (4.83) (1.10) (4.48) (1.17) 

Pcrian 
-14,076.29 -8,392.16 -1,756.97 2,323.18  -9,097.63 -12,144.81 -13,683.31 -8,274.09 

(27,568.16) (6,887.44) (3,220.84) (1,494.81) (67,132.54) (9,343.14) (27,572.84) (6,888.62) 

Pidos 
-31,060.69** -13,166.84** -10,520.68** -593.80 -84,807.62 -20,946.13 -30,721.64** -13,032.91** 

(13,854.34) (5,672.43) (4,278.33) (1,558.45) (52,201.35) (21,901.74) (13,802.38) (5,678.28) 

Pfem 
-10,959.64 3,303.50  4,283.15***  3,166.57***  -67,695.48 12,283.39  -11,042.91 3,341.45  

(8,943.15) (3,886.34) (1,386.40) (1,052.07) (43,730.57) (23,709.51) (9,053.60) (3,923.65) 

Pbfam 
-636.18 236.97  296.59***  196.59***  -1,907.28 201.13  -631.04 227.87  

(594.52) (187.35) (38.21) (32.73) (1,393.43) (299.02) (573.74) (194.19) 

IPTU (x10^-5) 
- 14.57**  - 1.26  - 13.70**  - 14.58**  

- (5.86) - (4.09) - (5.71) - (5.85) 

Transf_Desp (x10^-5) 
- -2.93** - -1.46*** - -3.07** - -2.93** 

- (1.40) - (0.54) - (1.43) - (1.40) 

Transf_Rec (x10^-5) 
- -0.01 - 0.39***  - 0.25  - -0.01 

- (0.39) - (0.09) - (0.40) - (0.39) 

Pvac 
- 1.38  - -8.83 - 94.29  - 0.17  

- (21.60) - (6.88) - (59.66) - (21.01) 

PIB (x10^-5) 
- -130.47 - 772.18***  - -220.69*** - -130.50 

- (98.86) - (48.61) - (77.79) - (98.86) 


10,066.82  1,894.24  -1,076.65 -2,064.93*** 39,346.39  -347.26 9,951.48  1,824.57  

(10,363.35) (3,124.28) (1,249.04) (681.09) (26,626.27) (12,833.11) (10,380.44) (3,140.17) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Controles adicionais Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim 

Matriz Aleatória Não Não Não Não Não Não Sim Sim 

Mediana Todos Todos Abaixo Abaixo Acima Acima Todos Todos 

N 11,055  11,055  5,468  5,468  5,587  5,587  11,055  11,055  

R² 0.55  0.90  0.94  0.98  0.56  0.91  0.55  0.90  

Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 15: Resultados do modelo de correlação entre n e ISS, com todos 

municípios. 

N G1 G2 G3 G4 G5 G6 

ISSi (x10^-2) 
0.52 -0.04 0.36 1.42* 0.16 -1.46 

(0.47) (0.48) (0.23) (0.86) (0.27) (1.20) 

ISS-i (x10^-2) 
-1.03** -0.86* -0.12 -0.50 -0.91 -0.36 

(0.44) (0.49) (0.30) (0.44) (0.60) (0.80) 

Pop (x10^-2) 
1.83 -0.45 -5.75*** -2.79*** 7.58** 2.34*** 

(1.47) (0.61) (1.68) (0.47) (3.13) (0.88) 

Pcrian 
-704.31 564.21 7,516.51 876.66 -8,223.21 -4,314.79 

(6,322.30) (3,822.01) (12,923.62) (5,799.69) (17,906.82) (4,135.18) 

Pidos 
-178.93 4,632.19 17,385.53*** 9,917.35** -17,567.84* -5,288.49 

(4,354.74) (3,534.45) (6,716.68) (3,863.86) (9,120.64) (3,480.32) 

Pfem 
-6,952.80** -4,043.46** 959.15 -5,174.70** -7,916.16 1,127.29 

(3,237.78) (1,579.33) (3,461.81) (2,459.97) (6,264.23) (2,658.28) 

Pbfam 
-482.11** -283.68*** -2.90 -349.03*** -479.29 65.28 

(195.48) (70.97) (224.07) (97.94) (416.64) (133.64) 

IPTU (x10^-5) 
- 3.11 - -6.60*** - 9.71** 

- (2.46) - (2.49) - (4.56) 

Transf_Desp (x10^-5) 
- -0.99** - 0.85 - -1.85* 

- (0.48) - (0.64) - (1.07) 

Transf_Rec (x10^-5) 
- 0.09 - 0.01 - 0.07 

- (0.16) - (0.19) - (0.29) 

Pvac 
- 61.87*** - 45.04*** - 16.82 

- (21.36) - (15.77) - (17.27) 

PIB (x10^-5) 
- -107.92* - 10.15 - -118.06 

- (63.29) - (33.24) - (80.46) 


3,287.00 1,673.20 -2,963.36 703.00 6,253.49 973.19 

(2,687.40) (1,564.90) (4,750.28) (2,408.75) (6,830.57) (1,998.39) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Controles adicionais Não Sim Não Sim Não Sim 

Empresas Todas Todas Existentes Existentes Novas Novas 

Matriz Aleatória Não Não Não Não Não Não 

Mediana Todos Todos Todos Todos Todos Todos 

N 11,095 11,055 11,095 11,055 11,095 11,055 

R² 0.16 0.55 0.64 0.88 0.51 0.86 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 16: Resultados do modelo de correlação entre n e ISS, com municípios 

abaixo da mediana. 

N G1 G2 G3 G4 G5 G6 

ISSi (x10^-2) 
-3.89*** 6.29*** -3.62*** 6.90*** -0.27 -0.61 

(1.28) (1.41) (1.08) (1.14) (1.11) (0.79) 

ISS-i (x10^-2) 
-0.36 -0.02 0.34 -0.14 -0.70* 0.12 

(0.36) (0.29) (0.30) (0.18) (0.41) (0.18) 

Pop (x10^-2) 
1.75*** 0.35** -3.18*** -0.43* 4.93*** 0.78*** 

(0.16) (0.16) (0.16) (0.22) (0.32) (0.23) 

Pcrian 
-195.79 1,820.10 1,326.19 175.68 -1,522.24 1,644.45 

(2,740.48) (1,850.67) (1,571.35) (1,188.07) (2,355.84) (1,174.74) 

Pidos 
-681.19 1,532.77 6,189.32*** 1,309.04 -6,871.09** 223.67 

(2,681.60) (1,817.40) (2,183.95) (1,558.94) (3,053.88) (1,075.08) 

Pfem 
-202.53 558.92 -2,572.35** -1,308.34 2,369.85** 1,867.25** 

(1,276.07) (1,157.63) (1,017.72) (911.16) (974.80) (743.18) 

Pbfam 
-186.78*** 6.20 -355.59*** -124.41*** 168.81*** 130.62*** 

(29.72) (37.69) (25.19) (31.38) (28.26) (24.33) 

IPTU (x10^-5) 
- -1.64 - 1.63 - -3.27 

- (5.82) - (5.97) - (2.01) 

Transf_Desp (x10^-5) 
- 1.62** - 2.52*** - -0.90*** 

- (0.70) - (0.61) - (0.35) 

Transf_Rec (x10^-5) 
- -0.66*** - -0.80*** - 0.13** 

- (0.10) - (0.08) - (0.06) 

Pvac 
- 0.42 - 8.84 - -8.43* 

- (6.80) - (6.18) - (4.90) 

PIB (x10^-5) 
- 192.77*** - -360.03*** - 552.85*** 

- (19.80) - (27.56) - (28.63) 


76.75 -956.31 557.31 447.61 -480.47 -1,403.92*** 

(1,110.76) (823.85) (695.84) (589.09) (902.37) (516.34) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Controles adicionais Não Sim Não Sim Não Sim 

Empresas Todas Todas Existentes Existentes Novas Novas 

Matriz Aleatória Não Não Não Não Não Não 

Mediana Abaixo Abaixo Abaixo Abaixo Abaixo Abaixo 

N 5,503 5,468 5,503 5,468 5,503 5,468 

R² 0.64 0.73 0.89 0.94 0.94 0.98 
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Tabela 17: Resultados do modelo de correlação entre n e ISS, com municípios 

acima da mediana. 

N G1 G2 G3 G4 G5 G6 

ISSi (x10^-2) 
0.64 -0.49 0.46 1.95 0.18 -2.43 

(0.58) (0.65) (0.30) (1.34) (0.34) (1.87) 

ISS-i (x10^-2) 
-1.34** -1.14* -0.26 -0.66 -1.09 -0.48 

(0.54) (0.61) (0.42) (0.62) (0.79) (1.11) 

Pop (x10^-2) 
1.90 -1.26*** -6.07*** -2.67*** 7.96** 1.41* 

(1.63) (0.36) (1.79) (0.56) (3.41) (0.72) 

Pcrian 
-751.53 -1,995.81 4,073.28 4,686.54 -4,824.82 -6,682.36 

(14,581.47) (13,700.29) (32,213.32) (12,746.21) (43,194.23) (5,518.80) 

Pidos 
-270.53 20,212.20 47,583.17* 22,973.58 -47,853.71 -2,761.39 

(20,867.46) (17,482.23) (24,758.00) (14,623.76) (33,862.91) (12,369.11) 

Pfem 
-31,023.95* -15,076.98* 16,356.20 -19,594.30 -47,380.15 4,517.33 

(16,131.45) (8,031.81) (16,671.58) (13,761.38) (30,798.26) (16,576.04) 

Pbfam 
-845.64* -338.38*** 474.25 -357.56** -1,319.89 19.18 

(470.77) (115.35) (518.70) (156.46) (984.96) (211.98) 

IPTU (x10^-5) 
- 2.19 - -6.69*** - 8.88** 

- (2.31) - (2.49) - (4.43) 

Transf_Desp (x10^-5) 
- -1.14** - 0.84 - -1.98* 

- (0.49) - (0.64) - (1.10) 

Transf_Rec (x10^-5) 
- 0.29** - -0.02 - 0.31 

- (0.13) - (0.21) - (0.29) 

Pvac 
- 179.00*** - 68.02* - 110.98** 

- (53.42) - (37.44) - (47.38) 

PIB (x10^-5) 
- -174.80*** - 22.39 - -197.18*** 

- (45.73) - (35.95) - (66.16) 


14,976.01* 7,153.03 -11,078.54 7,053.52 26,054.55 99.51 

(8,566.03) (5,912.25) (11,771.41) (8,123.40) (18,200.29) (8,992.05) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Controles adicionais Não Sim Não Sim Não Sim 

Empresas Todas Todas Existentes Existentes Novas Novas 

Matriz Aleatória Não Não Não Não Não Não 

Mediana Acima Acima Acima Acima Acima Acima 

N 5,592 5,587 5,592 5,587 5,592 5,587 

R² 0.16 0.61 0.65 0.88 0.51 0.88 
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Tabela 18: Resultados do modelo de correlação entre n e ISS, com matriz de 

vizinhança aleatória. 

N GA GB GC GD GE GF 

ISSi (x10^-2) 
0.47 -0.09 0.36 1.39* 0.11 -1.48 

(0.46) (0.47) (0.23) (0.84) (0.27) (1.18) 

ISS-i (x10^-2) 
-0.46* -0.21** 0.37 -0.01 -0.83 -0.20* 

(0.28) (0.10) (0.31) (0.09) (0.56) (0.11) 

Pop (x10^-2) 
1.83 -0.46 -5.75*** -2.80*** 7.58** 2.34*** 

(1.47) (0.61) (1.68) (0.47) (3.13) (0.88) 

Pcrian 
-452.98 760.54 7,475.05 4,972.28 -7,930.42 -4,214.08 

(6,316.53) (3,816.34) (12,931.38) (5,814.19) (17,907.51) (4,133.28) 

Pidos 
77.78 4,867.06 17,385.56*** 10,046.89*** -17,311.17* -5,183.17 

(4,343.49) (3,542.80) (6,710.04) (3,888.92) (9,079.54) (3,480.52) 

Pfem 
-6,923.46** -3,953.92** 1,042.09 -5,098.16** -7,969.76 1,140.27 

(3,260.42) (1,571.49) (3,500.65) (2,445.82) (6,339.83) (2,680.36) 

Pbfam 
-498.16*** -303.88*** -20.80 -365.18*** -477.44 61.22 

(189.17) (72.04) (216.43) (104.60) (402.31) (139.20) 

IPTU (x10^-5) 
- 3.13 - -6.59*** - 9.72** 

- (2.46) - (2.48) - (4.55) 

Transf_Desp (x10^-5) 
- -0.99** - 0.86 - -1.85* 

- (0.48) - (0.64) - (1.07) 

Transf_Rec (x10^-5) 
- 0.09 - 0.01 - 0.07 

- (0.16) - (0.19) - (0.29) 

Pvac 
- 59.58*** - 43.57*** - 15.99 

- (21.01) - (15.37) - (16.88) 

PIB (x10^-5) 
- -107.97* - 10.13 - -118.09 

- (63.35) - (33.25) - (80.46) 


3,165.39 1,542.42 -2,994.43 620.71 6,162.96 924.72 

(2,681.33) (1,548.70) (4,757.53) (2,408.31) (6,840.85) (2,004.35) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Controles adicionais Não Sim Não Sim Não Sim 

Empresas Todas Todas Existentes Existentes Novas Novas 

Matriz Aleatória Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Mediana Todos Todos Todos Todos Todos Todos 

N 11,095 11,055 11,095 11,055 11,095 11,055 

R² 0.16 0.54 0.64 0.88 0.51 0.86 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 19: Resultados do modelo de migração de i para municípios vizinhos. 

N G7 G8 G9 G10 G11 G12 GH GI 

ISSi (x10^-2) 
-0.11 0.92  -49.08*** -15.91* -0.45 1.25  -0.46 -0.48 

(0.43) (1.15) (8.73) (9.55) (0.41) (1.66) (0.40) (0.49) 

ISS-i (x10^-2) 
3.30***  3.53***  0.03  -1.69 4.03***  4.56*** 3.30***  3.37***  

(1.21) (1.28) (1.01) (1.30) (1.46) (1.54) (1.14) (1.15) 

Pop (x10^-2) 
0.83  5.23***  0.78  9.67***  0.91  6.34***  -0.26*** -0.35*** 

(1.81) (1.89) (0.58) (1.93) (2.04) (2.21) (0.07) (0.13) 

Pcrian 
25,999.67*  23,705.03  -9,236.79 -14,676.09 60,075.78*  64,820.87  -50,389.84 -48,873.80 

(15,757.36) (28,422.93) (16,516.13) (16,336.93) (31,333.21) (75,859.21) (75,815.99) (75,197.30) 

Pidos 
13,388.57  452.89  -9,252.37 -26,760.54* 5,970.61  -35,009.51 16,634.30  19,466.35  

(14,419.39) (15,144.48) (15,873.29) (15,245.40) (47,703.32) (65,774.78) (42,778.69) (42,004.45) 

Pfem 
27,520.33**  30,572.64***  27,662.40*  31,011.47**  -4,149.64 21,692.57  -19,706.28 -13,822.85 

(11,777.37) (11,749.21) (14,620.94) (14,616.64) (37,929.06) (43,395.01) (73,970.13) (72,418.58) 

Pbfam 
-1,454.23*** -923.29*** -1,234.81*** -572.89*** -956.76 -321.23 -925.70*** -858.49*** 

(253.58) (311.33) (178.04) (218.93) (621.19) (545.12) (291.40) (294.98) 

IPTU (x10^-5) 
- 12.48  - -15.38 - 13.47*  - 0.27  

- (7.92) - (23.50) - (8.09) - (0.24) 

Transf_Desp (x10^-5) 
- 1.86*  - 7.66***  - 2.08*  - -0.05 

- (1.03) - (2.41) - (1.08) - (0.05) 

Transf_Rec (x10^-5) 
- -1.46** - -2.24*** - -1.70** - -0.02 

- (0.62) - (0.51) - (0.70) - (0.04) 

Pvac 
- -83.83 - 165.24**  - -655.26** - -396.27* 

- (92.03) - (66.24) - (310.67) - (206.10) 

PIB (x10^-5) 
- -149.59 - -1,168.81*** - -71.34 - -3.15 

- (108.58) - (239.70) - (91.03) - (8.95) 


-21,424.92*** -22,393.49** -8,913.44 -8,371.65 -15,717.27 -28,699.83 25,800.53  22,587.37  

(7,909.28) (10,720.15) (9,160.68) (9,148.02) (19,868.50) (27,508.04) (54,017.02) (53,136.41) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Controles adicionais Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim 

Empresas Todas Todas Todas Todas Todas Todas Todas Todas 

Matriz Aleatória Não Não Não Não Não Não Sim Sim 

Mediana Todos Todos Abaixo Abaixo Acima Acima Todos Todos 

N 11,095  11,055  5,503  5,468  5,592  5,587  11,095  11,055  

R² 0.00  0.05  0.11  0.20  0.00  0.06  0.00  0.00  

Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 20: Resultados do modelo de correlação entre n e ISS. 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

 

 

 

 

N G1 G2 G3 G4 G5 G6 GA GB 

ISSi (x10^-3) 
-3.40 -0.60 0.43  -0.06 -5.61 1.32  -3.84 -0.88 

(2.51) (2.21) (0.49) (0.42) (3.96) (3.64) (2.44) (2.07) 

ISS-i (x10^-3) 
-6.46 -3.79 -0.75 0.82  -8.36 -3.41 -3.53** -2.90*** 

(7.50) (4.72) (1.35) (1.09) (11.86) (7.34) (1.46) (1.07) 

Pop (x10^-2) 
1.85  -0.44 1.75***  0.27*  1.92  -1.22*** 1.84  -0.44 

(1.47) (0.61) (0.16) (0.16) (1.63) (0.37) (1.46) (0.61) 

Pcrian 
-663.10 662.66  87.53  1,417.15  -794.04 -1,860.79 -1,162.83 258.93  

(6,399.56) (3,809.50) (2,644.53) (1,988.61) (14,962.05) (13,577.10) (6,367.54) (3,672.41) 

Pidos 
-154.49 4,643.98  -312.45 1,302.97  -1,107.85 19,732.83  -528.77 4,337.15  

(4,381.31) (3,503.68) (2,586.47) (1,900.44) (22,006.21) (17,805.80) (4,436.39) (3,452.41) 

Pfem 
-7,399.06** -4,204.40** 140.78  -38.77 -28,152.11* -15,355.56** -7,414.79** -4,288.21*** 

(3,549.81) (1,641.78) (1,253.63) (1,185.40) (15,595.96) (7,079.61) (3,346.84) (1,619.95) 

Pbfam 
-459.44*** -293.86*** -256.88*** 46.34  -824.63* -374.35*** -468.21** -293.38*** 

(171.73) (67.96) (25.32) (40.43) (430.61) (110.85) (195.14) (68.34) 

IPTU (x10^-5) 
- 3.10  - -1.84 - 2.16  - 3.10  

- (2.44) - (5.67) - (2.31) - (2.45) 

Transf_Desp (x10^-5) 
- -1.00** - 1.64**  - -1.17** - -1.00** 

- (0.47) - (0.71) - (0.49) - (0.47) 

Transf_Rec (x10^-5) 
- 0.08  - -0.53*** - 0.27**  - 0.08  

- (0.16) - (0.09) - (0.13) - (0.16) 

Pvac 
- 57.08***  - -0.94 - 166.51***  - 57.76***  

- (20.18) - (6.82) - (49.78) - (20.62) 

PIB (x10^-5) 
- -108.38* - 202.85***  - -175.88*** - -108.48* 

- (63.60) - (20.07) - (46.33) - (63.65) 


3,499.37  1,715.24  -222.17 -502.57 13,652.33  7,265.82  3,701.49  1,912.84  

(2,824.01) (1,562.99) (1,073.04) (872.90) (8,333.06) (5,466.54) (2,767.66) (1,521.87) 

Controles Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Controles adicionais Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim 

Empresas Todas Todas Todas Todas Todas Todas Todas Todas 

Matriz Aleatória Não Não Não Não Não Não Sim Sim 

Mediana Todos Todos Abaixo Abaixo Acima Acima Todos Todos 

N 11,055  11,055  5,468  5,468  5,587  5,587  11,055  11,055  

R² 0.16  0.54  0.64  0.73  0.16  0.61  0.16  0.54  
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Tabela 21: Resultados do modelo de emancipação de municípios 

Div G1 G2 G3 GA 

ISSi (x10^-4) 
-0.05 -21.35*** -0.08 -0.11 

(0.04) (1.27) (0.05) (0.07) 

ISS-i (x10^-4) 
-1.09*** -0.22** -1.12*** -0.69*** 

(0.16) (0.10) (0.24) (0.26) 

Pcrian 
-0.03 -2.41*** 0.41 -0.13 

(0.22) (0.93) (0.28) (0.22) 

Pidos 
0.36 -3.98*** 4.54*** 2.94*** 

(3.02) (1.51) (0.47) (0.37) 

Pfem 
0.81*** 1.84** 0.66*** 0.88*** 

(0.17) (0.88) (0.21) (0.18) 

Pop (x10^-5) 
1.00*** 0.62* 1.79*** 88,037.55*** 

(0.13) (0.32) (0.19) (17,769.58) 


-0.63*** 0.19 -0.81*** 0.00*** 

(0.06) (0.36) (0.05) (0.00) 

Controles Não Não Não Não 

Controles adicionais Não Não Não Não 

Matriz Aleatória Não Não Não Não 

Mediana Todos Abaixo Acima Todos 

N 559,033 35,527 523,506 559,033 

R² 0.02 0.17 0.03 0.02 

Fonte: Elaboração Própria. 

 


