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RESUMO 

 

Neste estudo, busca-se verificar quais as características que poderiam afetar a decisão de um município em 

se tornar ou não um paraíso fiscal. Procura-se ir além de apenas alegar que muito recurso financeiro entrando nos 

cofres dos municípios via transferências federais os levariam a tal escolha e são feitas outras análises que poderiam 

estar influenciando na decisão dos prefeitos em montar suas políticas fiscais. São utilizadas algumas variáveis 

geográficas dos munícipios, variáveis políticas, sociais e demográficas e até variáveis pessoais dos gestores, além de 

variáveis financeiras específicas de gestão. Os dados são retirados de bases fornecidas pelo governo federal do Brasil 

como IBGE, FINBRA, DATASUS, SNIS E IPEADATA em uma janela de tempo de 2002 a 2013. 

Após a análise dos dados, foi possível observar que há características comuns entre os municípios que 

adotam a política de ser um paraíso fiscal e os trabalhos anteriormente realizados estudando países paraísos fiscais. 

Nesses trabalhos, as nações paraísos fiscais são em sua maioria pequenas, próximas a centros financeiros, são bem 

geridas e com renda percapita elevada (Dharmapala 2006). Com os municípios, verifica-se que ser pequeno, de 

região metropolitana, estar próximo à capital do estado, ter uma boa governaça e boa renda percapita os influencia 

positivamente a ter políticas fiscais com taxas baixas. Os incentivos que mais se ajustam a essas características são 

relativos às cobranças de ISS. 

 

Palavras-chave: paraíso fiscal, transferências, taxas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study sought to determine which features that can affect the decision of a municipality to become a tax 

haven. It seeks to go beyond just claim that much financial resource coming into the coffers of the municipalities 

from federal transfers would guide its to do that choice and there is other analyzes that could be influencing the 

decision of the mayors in setting up their tax policies. They are used some municipality geographic variables, 

political variables, social and demographic variables and even personal managers variables, and financial variables 

specific to management. The data are drawn from bases provided by the federal government of Brasil as IBGE, 

FINBRA, DATASUS, SNIS and in a IPEADATA from 2002 to 2013 time window. 

 After analyzing the data, it observed that there are common features between the municipalities and the 

work previously carried out with countries. In these works, the tax haven nations are mostly small, near financial 

centers, well managed and with high per capita income (Dharmapala 2006). With municipalities, it appears to be 

small, metropolitan area, being close to the state capital, have a good Governance and good per capita income the 

positive influence to have fiscal policy with low rates. The incentives that best fit these characteristics relate to the 

ISS charges. 

 

Keywords: tax heaven, transfers, taxes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1: Estatísticas descritivas para as varáveis dependentes 17 

Tabela 2: Estatísticas descritivas para as varáveis indedependentes 20 

Tabela 3A: Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_TODAS 21 

Tabela 3B: Citérios de seleção das Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_TODAS 22 

Tabela 4A: Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_ TAXAS 24 

Tabela 4B: Citérios de seleção das Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_ TAXAS 25 

Tabela 5A: Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_ ISS 26 

Tabela 5B: Citérios de seleção das Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_ ISS 27 

Tabela 6A: Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_ IPTU 28 

Tabela 6B: Citérios de seleção das Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_ IPTU 29 

Tabela 7A: Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_ INCENTIVOS 30 

Tabela 7B: Citérios de seleção das Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_ INCENTIVOS 31 

Tabela 8: Resumo de contribuição dos resultados das variáveis independentes 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1: Média anual de Tax_heaven_todas 17 

Gráfico 2: Média anual de Tax_heaven_taxas 17 

Gráfico 3: Média anual de Tax_heaven_ISS 18 

Gráfico 4: Média anual de Tax_heaven_IPTU 18 

Gráfico 5: Média anual de Tax_heaven_incentivos 18 

Gráfico 6: População e Tax_heaven_todas 19 

Gráfico 7: População e Tax_heaven_taxas 19 

Gráfico 8: Dispersão de População com Tax_heaven_ISS 19 

Gráfico 9: Dispersão de População com Tax_heaven_IPTU 20 

Gráfico 10: Dispersão de População com Tax_heaven_incentivos 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO 10 

2 REVISÃO DE LITERATURA 11 

3 METODOLOGIA 14 

4 FONTE DE DADOS E ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 16 

4.1 FONTE DE DADOS 16 

4.2 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 16 

5 RESULTADOS 21 

5.1 ANÁLISE DE RESULTADOS 21 

5.2 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 32 

6 CONCLUSÃO 34 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1 INTRODUÇÃO   

 

O tema paraíso fiscal pode ser interpretado de mais de uma maneira. Ele possui uma abordagem popular 

pejorativa como sendo apenas uma determinada região usada para a lavagem de dinheiro. Isso pode acontecer em 

alguns casos. Tal ação é feita através de depósitos em contas e aplicações em fundos nesses paraísos fiscais 

(Dharmapala 2008). A lavagem de dinheiro pode ocorrer com o procedimento de após terem aplicado o dinheiro por 

um tempo, os operadores das transações irregulares remetem as divisas para seus países de origem em forma de 

investimento externo em alguma empresa de seu país, por exemplo. Tal fato não ocorre somente com organizações 

criminosas, mas também com políticos ou mais genericamente indivíduos que tentam evadir divisas para não 

pagarem impostos ou camuflar de alguma forma, dinheiro adquirido de maneira ilegal em seus países de origem. 

Os paraísos fiscais, porém, nem sempre são vistos sob essa ótica e geralmente são tidos como locais usados 

por empresas para alocarem de maneira mais eficiente seu capital, seus processos produtivos e seus investimentos, 

sejam eles financeiros ou em economia real. Dado que um paraíso fiscal se caracteriza por ser uma região que 

oferece vantagens financeiras a quem faz o investimento, normalmente com taxas próximas de zero, muitas empresas 

direcionam seus fluxos de investimentos para lá. Podem ser instaladas plantas físicas na região ou apenas a 

instalação de pequenos escritórios representando uma subsede da empresa para justificar transferências financeiras 

(Dharmapala 2008). Em paralelo às discussões de âmbito financeiro, há discussões políticas sobre a redução ou 

isenção de taxas e impostos. Alguns países mais liberais analisam com viés negativo a prática de tal política 

considerando-a uma intervenção estatal desleal (Kurdle, Eden 2005). 

Através da análise dos estudos realizados sobre países paraísos fiscais, foi gerado o interesse para inferir 

sobre o que ocorreria com municípios. Escolheu-se o Brasil como o país e seus mais de cinco mil municípios como 

matéria-prima para a construção da dissertação. A idéia central é verificar quais os tipos de incentivos são praticados 

pelos municípios e quais as suas relações com fatores políticos, financeiros, sociais e outros. Os dados são anuais e 

foram colhidos de bases de dados oficiais do governo federal. Foi determinada uma janela de tempo e os mesmos 

municípios foram acompanhados durante alguns anos. 

Busca-se verificar se a política de paraíso fiscal escolhida está associada estatisticamente a alguns fatores, 

além disso, é possível verifcar a maneira em que está associado. Isso é feito dividindo as mais de vinte variáveis 

explicativas em seis grupos de classificação e acrescentando esses grupos às regressões um por vez. Assim pode-se 

ver se a característica do fator está associada estatisticamente à determinada política de paraíso fiscal e o quanto um 

municipio sem as características se diferencia. 

A seção número 2 apresenta a revisão de literatura na qual são elencados subtemas sobre paraíso fiscal. 

Alguns autores aprofundam os seus estudos focados na visão empresarial, outros tem uma visão mais política e de 

Estado. Há alguns trabalhos também que detalham as características em comum que os países que tem essa política 

fiscal costumam apresentar. Essas características, quando possível, foram comparadas com as encontradas nos 

municípios ao final do trabalho na seção conlusão. 
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Voltando à ordem cronológica, na terceira seção é feita a apresentação e a explicação da metodologia 

utilizada. Apresenta-se então a técnica econométrica escolhida e o motivo que levou a isso. Na sequência, são 

apresentadas as regressões e uma breve introdução às variáveis do modelo.  

Em seguida, são apresentados os dados. Primeiramente é possível verificar quais são as fontes dos dados 

para compor a base e então se faz uma análise bem detalhada das variáveis do modelo. Essa análise está na seção de 

Estatísticas descritivas e começa com a apresentação das cinco variáveis dependentes do modelo. Em seguida, são 

apresentadas as variáveis independentes. 

A seção número cinco está dividida em duas partes. A primeira parte, análise dos resultados, mostra o que 

foi obtido após processar as regressões. São apresentados os valores e suas análises de forma descritiva. Além disso, 

duas tabelas para cada variável dependente também são disponibilizadas. As TABELAS A, que mostram os 

resultados obtidos na sequência das cinco regressões e as TABELAS B, que mostram os critérios de seleção para 

auxiliar na interpretação desses resultados. A segunda parte dessa seção faz a discussão dos resultados de maneira 

resumida a fim de contextualizar de uma forma mais verbalizada os resultados obtidos. 

A seção seis é a conclusão da dissertação. São feitas as análises finais e as comparações dos trabalhos 

anteriores com o que foi obtido nesse artigo, assim como a comparação do que se esperava encontrar em termos de 

resultado anteriormente a se rodar o modelo e o que se obteve com o término do trabalho. Por fim, a última seção 

apresenta a bibliografia utilizada. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Ao longo dos últimos anos, principalmente, foi ampliado o estudo sobre uma determinada região ser paraíso 

fiscal. A maioria da literatura sobre paraísos fiscais tem origem nos centros de pesquisa dos Estados Unidos, mas não 

necessariamente é escrita por americanos, contudo há outros centros de pesquisa em economia política como no 

Brasil, por exemplo, que também estudam o tema. Ampliou-se a necessidade de se entender certas peculiaridades dos 

locais onde esse fenômeno ocorre. A região do Caribe é geralmente estudada por existir nela alguns países que são 

paraísos fiscais. Alguns exemplos de paraísos fiscais não necessariamente situados no Caribe são o Panamá, Belize, 

Costa Rica, Uruguai, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens americanas, Ilhas Virgens britânicas e Suiça (Hines, Rice 1994). 

As caraterísticas geográficas podem influenciar a escolha de um país em se tornar um paraíso fiscal. Estar próximo a 

centros financeiros é uma característica comum de grande parte dos países com essa política de taxação (Dharmapala 

2006). Os Estados Unidos que são um grande centro financeiro estão localizados bem próximos ao Caribe. Na região 

caribenha, há muitos países que tem seus territórios formados apenas por ilhas e assim essas nações não são 

teritorialmente tão extensas como países do continente. E mesmo estes, não são extensos no Golfo do México. 

Busca-se desde o fim do imperialismo, principalmente o inglês, que deixou uma cultura de briga por taxas mais 

baixas como forma de atração de capital externo, um país sobrepor-se economicamente ao outro mais próximo 

(Hansen, Kessler 2001), assim, temos mais um possível motivo para a região apresentar elevado número de paraísos 

fiscais. 

Serem territorialmente não muito extensos e estarem próximos a centros financeiros são características já 

citadas a respeito de paraísos fiscais. No entanto, não são as únicas. Como algumas das características predominantes 
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nesses países temos que eles tendem a serem nações pouco influentes. A sua população geralmente não está entre as 

maiores do mundo encontrando-se em média abaixo de um milhão de habitantes. Outro ponto comum é serem bem 

governados. São também países estáveis politicamente e que possuem o Estado de Direito. Têm normalmente suas 

origens legais britânicas. Preferência pela common law à civil law. Como consequência disso, a língua predominante 

neles é a inglesa. Em geral, esses países apresentam bom controle da corrupção e razoável nível de abertura 

econômica. São parlamentaristas em sua maioria e apresentam grandes períodos estáveis em suas economias. Os seus 

recursos naturais não são abundantes e tendem a possuir, no mínimo, uma boa qualidade de infraestrutura de 

comunicação (Dharmapala 2006). 

No mundo, aproximadamente 15% dos países são paraísos fiscais. Esse tipo de país atrai muito 

investimento estrangeiro e esse montante investido tem crescido muito nos últimos vinte e cinco anos. Um pouco 

antes, no período de 1982 a 1999, a renda per capita, que pode ser usada como uma proxy de medida para a riqueza, 

desses países cresceu em média 3,3% enquanto a média de crescimento mundial foi de apenas 1,4%, comprovando 

um fluxo financeiro internacional para esses países. (Dharmapala 2006). As empresas tenderam a diversificar os 

locais de aplicação dos seus recursos nesse período. Essa alteração no fluxo de capital, porém gera preocupação de 

outras nações que não praticam tal política fiscal e observam o êxodo de capital de seu país. Além do problema da 

saída de capital legal, há a preocupação com uma possível evasão de divisas realizada pelas empresas. Porém 

observou-se que tal preocupação é mais compatível quando se analisa os investimentos de indivíduos. Para as 

empresas, usar paraísos fiscais está muito mais relacionado às estratégias fiscais e a alocação de recursos com o 

objetivo de minimizarem seus custos totais com segurança (Dharmapala 2008). 

A competição de taxas entre os países beneficia principalmente as empresas que conseguem mais 

facilmente mover suas estruturas físicas. Os investimentos nesses países são tão relevantes que, por exemplo, as 

empresas americanas tem aproximadamente um quarto dos seus investimentos internacionais alocados em paraísos 

fiscais (Dharmapala 2008). Um número bem semelhante é encontrado nas empresas do Reino Unido tendo ainda um 

terço de seus lucros vindo de filiais localizadas nessas regiões (Hines 1990). Existe com relação a essas empresas um 

debate discutindo em que nível elas devem ser taxadas pelos governos locais. Que tipo de impostos, taxas e outros 

modos de agariar fundos devem ser cobrados para serem aplicados em fins públicos. Se a empresa é multinacional 

com sede em um país estrangeiro, debate-se também como devem ser controladas as remessas de lucro para sua 

matriz obtidas do país onde a filial está localizada. Existe um worldwide system no qual se taxam as remessas de 

lucro das multinacionais para as suas matrizes e um FTC foreingn tax credit para que essas empresas não sejam 

duplamente taxadas. Em contrapartida, um territorial system em economias exportadoras como usado na Alemanha e 

na Holanda isentam as remessas. As empresas analisam as oportunidades e alocam seus diferentes setores em alguns 

casos em mais de um país conforme os seus interesses (Dharmapala 2008). 

Há regiões com políticas fiscais mais equilibradas praticando taxações médias obviamente, contudo há os 

extremos com os paraísos fiscais antagonizando e os infernos fiscais, onde as taxações são elevadas (Hansen e 

Kessler 2001). Considerando mobilidade de indivíduos e capital, se as diferenças de dimensões geográficas são 

pequenas, as políticas fiscais tendem a ser semelhantes entre duas jurisdições vizinhas e as rendas médias 

convergem. Em contraste, se as diferenças de tamanho são substanciais, podem surgir paraísos fiscais e infernos 

fiscais. É possível observar também que em equilíbrio, as pequenas jurisdições são habitadas por famílias mais ricas 



13 

 

e tendem a conduzir as políticas fiscais baixas, os paraísos fiscais, enquanto as famílias mais pobres vivem em 

grandes jurisdições onde os impostos e taxas são altos. A mobilidade de fatores pode ser mais facilmente observada 

na relação entre municípios, dado que por estarem no mesmo país há uma menor possibilidade de burocracia e de 

impeditivos legais.  

Existem externalidades geradas pelo comportamento de uma região em relação a outras. Isso é conhecido 

por spillover que consiste em espalhar nas jurisdições vizinhas algo que foi produzido internamente por uma 

jurisdição (Case, Rosen 1993). Como exemplo, temos construção de estradas, infraestrutura ou escolas nas quais 

indivíduos dos arredores podem se beneficiar mesmo não sendo residentes. A externalidade pode ocorrer 

negativamente também como, por exemplo, em caso de poluição do ar que se espalha por regiões vizinhas ou das 

águas com a próxima cidade no curso de um rio sendo atingida. As externalidades podem ocorrer com práticas 

fiscais também e atitudes de uma região podem afetar a outra. Os vizinhos podem concorrer em taxas como no caso 

do Caribe citado acima (Dharmapala 2006). Porém não necessariamente deva haver a fronteira física, pode ocorrer 

competição fiscal para atração de empresas em termos de similaridade de características entre as regiões. Nesse caso, 

as decisões de uma região em relação à sua política fiscal levam em conta as decisões das regiões semelhantes. 

Apurou-se uma grande correlação na variação dos gastos entre estados similares nos Estados Unidos (Case, Rosen 

1993).  

A preocupação de uma região ser pior que outra em termos de taxas não é meramente econômica. Dado que 

o poder em uma democracia pode ser trocado de mãos por meio de eleições e que esse é o modo de governar mais 

predominantemente apresentado hoje nos países (Economist Intelligence Unit Democracy Index), há a necessidade 

de não desagradar o eleitorado. Mesmo nos países de regime autoritário, é necessário o controle da opinião pública. 

O pensamento é que os eleitores fazem comparações entre o que foi pago para o governo e o que retornou para eles 

dos seus impostos através dos benefícios. Apesar da assimetria de informação entre o agente público e a população, 

através da comparação com os vizinhos ou similares, o povo pode se fazer a avaliação de um governo e assim 

determinar sua sorte no próximo pleito. Desta maneira, surge outro problema, o problema da agência, no qual o 

governante pode tomar alguma atitude que seja benéfica para que se ele mantenha no poder e qua não seja 

necessariamente a escolha ótima em termos econômicos de longo prazo (Besley, Case 1995). 

 Ainda sob a ótica política e retomando o aspecto de comparação de taxação, temos a crítica feita por países 

membros da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) a países paraísos fiscais. 

(Kurdle e Kessler 2005). Essa organização internacional é composta por mais de trinta países liberais desenvolvidos 

que aceitam os princípios da democracia representativa, que procuram fornecer uma plataforma para comparar 

políticas econômicas, solucionar problemas comuns e coordenar políticas domésticas e internacionais. Os membros 

da OCDE tem uma visão negativa dos paraísos fiscais e apontam que estes países são renegados por esse tipo de 

regime empregado por seus membros. Um relatório dessa organização em meados dos anos dois mil colocou trinta e 

cinco países em sua lista negra, caracterizando-os como não cooperativos com o regime internacional de taxas 

idealizado pela OCDE. Acreditam que são países com pequenas economias, pobres em recursos naturais e que 

praticam as taxações sobre as empresas e indivíduos abaixo dos níveis mundiais. O processo de tenativa de retaliação 

de alguns países que não praticam as políticas de paraíso fiscal contra os países que as praticam já ocorreu. 

Entretanto, não se mostraram vencedoras. Sanções dos Estados Unidos com o intuito de eliminar os paraísos fiscais 
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nos anos oitenta não se mostraram eficientes assim como a mesma tentativa de alguns países da zona do Euro na 

década seguinte. Atualmente, com o desenvolvimento da tecnologia, há uma facilitação das transações 

internacionais. A internet, por exemplo, permitiu uma rápida expansão da globalização e facilitou ainda mais a 

transponsição dos fluxos de Capitais pelas fronteiras dos países.  

Analisando mais especificamente o Brasil, observa-se que há alguns estudos recentes principalmente 

ligados às taxações internas e transferências de fundos federais e estaduais. Discute-se muito o tipo de tributação e 

em qual nível do poder executivo (federal, estadual ou municipal) deveria competir determinado imposto. Outro tipo 

de tema abordado é o de como os impostos podem ser distribuídos e a melhor forma de fazê-la de modo que o gestor 

final ao qual recairá a quantia a destine para o setor para o qual o valor arrecadado foi previamente estipulado. Um 

modo de persuadir o gestor a esse uso é a utilização das cotas fixas de utilização dos impostos por setor (Arvate, 

Mattos e Rocha 2015). 

3 METODOLOGIA 
 

A técnica econométrica escolhida é a de dados em painel. Opta-se por efeitos aleatórios devido ao iteresse 

no papel das variáveis geográficas (constantes ao longo do tempo) sobre a decisão de impostos nos municípios. O 

trabalho consiste em selecionar 5560 municípios brasileiros e acompanhá-los por alguns anos o que configura o 

agrupamento de cortes transversais ao longo do tempo. Apesar da sequência de anos não ser contínua, dado que os 

participantes são fixos, ou seja, sempre os mesmos municípios, é possível fazer o acompanhamento. Como são 

utilizados sempre os mesmos participantes, a técnica é a de painel balanceado. Para coletar dados em painéis, se tenta 

acompanhar indivíduos, cidades, famílias ao longo do tempo. São conhecidos também como dados longitudinais. A 

janela de tempo utilizada para o estudo desse trabalho é de 2002 até 2013. Não há dados disponíveis para 2003 , 

2007 e 2010. 

Na análise econométrica de dados em painel, não se deve supor que as observações são independentemente 

distribuídas ao longo do tempo. Fatores não observados que afetaram uma determinada variável em certo ano, 

também a afetarão em outro ano. Será testada qual a política de atração de capital para um município é a mais 

adequada, seja por meio de descontos em taxas, impostos ou combinações ponderadas entre eles. Para isso, foram 

coletadas informações de bases de dados do governo federal brasileiro, estadual e municipal. As informações são do 

tipo geográficas, fiscais 1 e fiscais 2, de planejamento, de provisão e políticas. Foram utilizadas variáveis dummies 

de ano. Para obterem-se as relações com as variáveis geográficas (constantes ao longo do tempo) não foram 

utilizados efeitos fixos. 

Foram criadas cinco diferentes variáveis dependentes que representam uma determinada política de paraíso 

fiscal. Essas cinco variáveis são: TAX_HEAVEN_TODAS, TAX_HEAVEN_TAXAS, TAX_HEAVEN_ISS, 

TAX_HEAVEN_IPTU e TAX_HEAVEN_INCENTIVOS. Verificar a TABELA 1, na seção 4.2 ESTATÍSTICAS 

DESCRITIVAS, para compreender melhor a composição de cada uma. O modelo contém também vinte e uma 

variáveis dependentes divididas em cinco grupos conforme a TABELA2 na seção 4.2 ESTATÍSTICAS 

DESCRITIVAS apresenta. 
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Para cada uma das variáveis dependentes foram rodadas seis regressões. Em cada regressão houve o 

incremento de um grupo novo de variáveis independentes. Esses grupos foram acrescentados a cada nova regressão 

sem a exclusão de nenhum dos grupos anteriormente acrescentados. O procedimento foi repetido até que todos os 

grupos tivessem sido incluídos.  

O procedimento com as seis regressões para cada variável dependente é apresentado abaixo. Será 

denominado genericamente TAX HEAVEN para a variável dependente: 

  

Regressão 1. Inclusão das variáveis geográficas:  

TAX_HEAVEN = β1CAPITALit + β2METROPit + β3DIST_CAPITALit + β4INCLUSAOit + 

β5POPULACAOit + β6PIB_PER_CAPITAit + uit 

 

Regressão 2. Inclusão das variáveis políticas:  

TAX_HEAVEN = β1CAPITALit + β2METROPit + β3DIST_CAPITALit + β4INCLUSAOit + 

β5POPULACAOit + β6PIB_PER_CAPITAit + β7PARTIDO_PREFit + β8ESCOLA_PREFit + β9GENERO_PREFit 

+ β10IDADE_PREFit + uit 

 

Regressão 3. Inclusão das variáveis de planejamento:  

TAX_HEAVEN = β1CAPITALit + β2METROPit + β3DIST_CAPITALit + β4INCLUSAOit + β5POPULACAOit + 

β6PIB_PER_CAPITAit + β7PARTIDO_PREFit + β8ESCOLA_PREFit + β9GENERO_PREFit + β10IDADE_PREFit 

+ β11LDOit + β12LOAit + β13PL_DIRETORit + uit 

 

Regressão 4. Inclusão das variáveis fiscais 1:  

TAX_HEAVEN = β1CAPITALit + β2METROPit + β3DIST_CAPITALit + β4INCLUSAOit + β5POPULACAOit + 

β6PIB_PER_CAPITAit + β7PARTIDO_PREFit + β8ESCOLA_PREFit + β9GENERO_PREFit + β10IDADE_PREFit 

+ β11LDOit + β12LOAit + β13PL_DIRETORit + β14DESPESAS_POPit + 

β15TRANSFERENCIAS_ESTADUAIS_POPit + β16SOMA_TRANSFERENCIASit + β17COTA_FPM_POPit + uit 

 

Regressão 5. Inclusão das variáveis fiscais 2:  

TAX_HEAVEN = β1CAPITALit + β2METROPit + β3DIST_CAPITALit + β4INCLUSAOit + β5POPULACAOit + 

β6PIB_PER_CAPITAit + β7PARTIDO_PREFit + β8ESCOLA_PREFit + β9GENERO_PREFit + β10IDADE_PREFit 

+ β11LDOit + β12LOAit + β13PL_DIRETORit + β14DESPESAS_POPit + β14DESPESAS_POPit + 

β15TRANSFERENCIAS_ESTADUAIS_POPit + β16SOMA_TRANSFERENCIASit + β17COTA_FPM_POPit + 

β18RECEITAS_POPit + β19IPTU_ISS_POR_DESPit + uit 
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Regressão 6. Inclusão das variáveis de provisão:  

TAX_HEAVEN = β1CAPITALit + β2METROPit + β3DIST_CAPITALit + β4INCLUSAOit + β5POPULACAOit + 

β6PIB_PER_CAPITAit + β7PARTIDO_PREFit + β8ESCOLA_PREFit + β9GENERO_PREFit + β10IDADE_PREFit 

+ β11LDOit + β12LOAit + β13PL_DIRETORit + β14DESPESAS_POPit + β14DESPESAS_POPit + 

β15TRANSFERENCIAS_ESTADUAIS_POPit + β16SOMA_TRANSFERENCIASit + β17COTA_FPM_POPit + 

β18RECEITAS_POPit + β19IPTU_ISS_POR_DESPit + β20AGUA_POPit + β21ESGOTO_POPit + uit 

4 FONTE DE DADOS E ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

4.1 FONTE DE DADOS 

 

Os dados utilizados no estudo foram obtidos das seguintes fontes: 

FINBRA: Dados fornecidos pelo site do Tesouro Nacional. FINBRA – Finanças do Brasil – Dados 

Contábeis dos Municípios. O site fornece as contas anuais auditadas dos municípios. As informações vem da coleta 

de dados contábeis através da parceria da Caixa Econômica Federal com o Sistema de Coleta de Dados Contábeis 

(SISTN). 

MUNIC: São bases fornecidas anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

anos em que não houve o Censo. As bases possuem dados geográficos, sociais, culturais, políticos e financeiros dos 

municípios brasileiros. 

DATASUS: São bases Demográficas e Socioeconômicas fornecidas anualmente pelo departamento de 

informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) do governo federal. 

IPEADATA: São bases de dados fornecidas pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) do governo federal através de seu portal na Internet. As bases possuem dados geográficos, sociais, culturais, 

políticos e financeiros. 

SNIS: O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) é um órgão do Ministério das Cidades 

do governo federal. 

4.2 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

Dado as características dos dados, a técnica estatística escolhida para se utilizar foi a de regressão linear 

múltipla com dados em painel. Espera-se encontrar através de cinco variações na variável dependente, explicações 

que possam nos levar a entender melhor quais os fatores influenciam um município a se tornar um paraíso fiscal e 

qual o tipo de desconto ele está disposto a realizar para atrair empresas para seu município. A apresentação dessas 

variáveis dependentes está na TABELA 1. 
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Tabela 1: Estatísticas descritivas para as varáveis dependentes  

 

 

Gráfico 1: Média anual de Tax_heaven_todas 

 

 
Gráfico 2: Média anual de Tax_heaven_taxas 

 

 

 
 

TABELA 1

Estatísticas descritivas para as variáveis dependentes

Descrição da variável Média Desvio-padrão Máximo Mínimo

TAX_HEAVEN_TODAS

Isenção de todas as taxas e inclusão de todos os benefícios. As variáveis são respectivamente existência de taxa 

de iluminação, de lixo, de limpeza, combate a incêndio, de exercício de poder de polícia e outras taxas, 

incentivo às empresas, IPTU progressivo, benefício de IPTU, benefício de ISS

5,498 1,695 10 0

TAX_HEAVEN_TAXAS
Isenção somente das taxas. Taxa de iluminação, de lixo, de limpeza, combate a incêndio, de exercício de poder 

de polícia e outras taxas
3,514 1,464 6 0

TAX_HEAVEN_ISS Existência de incentivos a empresas e benefícios de ISS 1,159 0,476 2 0

TAX_HEAVEN_IPTU Existência de IPTU progressivo e benefícios de IPTU 0,825 0,756 2 0

TAX_HEAVEN_INCENTIVOS
Existência de todos os benefícios,  incentivos a empresas, benefícios de ISS, existência de IPTU progressivo e 

benefícios de IPTU
1,984 1,078 4 0

Fonte: Elaboração própria
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Gráfico 3: Média anual de Tax_heaven_ISS 

 

 

Gráfico 4: Média anual de Tax_heaven_IPTU 

 

 

Gráfico 5: Média anual de Tax_heaven_incentivos 
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Gráfico 6: População e Tax_heaven_todas 

 

 

Gráfico 7: População e Tax_heaven_taxas 

 

 

Gráfico 8: População e Tax_heaven_ISS 
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Gráfico 9: População e Tax_heaven_IPTU 

 

 

Gráfico 10: População e Tax_heaven_incentivos 

 

 

As variáveis explicativas foram agrupadas em cinco grupos de classificação: Geográficas, Políticas, de 

Planejamento, Fiscais 1, Fiscais 2 e de Provisão. Na TABELA 2, são apresentadas as características dessas variáveis. 

 

Tabela 2: Estatísticas descritivas para as varáveis indedependentes 

 
 

Grupo Descrição da variável Média Desvio-padrão Máximo Mínimo

CAPITAL Geográficas Esta variável indica se o município é a capital do seu estado da federação. 0.005 0.070 1 0

METROP Geográficas Indica se o município é de região metropolitana. 0.032 0.175 1 0

DIST_CAPITAL Geográficas
Essa variável explicativa indica em quilômetros a distância de um município à capital do 

seu estado. 
250.902 165.220 1,476 0

INCLUSAO Geográficas Indica o ano de inclusão do município. 1962.207 21.687 2001 1900

POPULACAO Geográficas É a poulação em números absolutos, a quantidade de pessoas que vivem no município. 33774.057 200395.996 11,821,876 804

PIB_PER_CAPITA Geográficas É o PIB total do município dividido pelo seu número de habitantes. 9969.238 12153.971 511,967 880

PARTIDO_PREF Políticas
Essa variável é a binária que indica se o prefeito é do mesmo partido político que o 

presidente da república. 
0.079 0.269 1 0

ESCOLA_PREF Políticas Essa variável explicativa indica o nível de escolaridade do prefeito. 4.618 1.729 7 1

GENERO_PREF Políticas Indica o sexo do prefeito: masculino ou feminino. 0.086 0.281 1 0

Estatísticas descritivas para as variáveis independentes
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Continuação da Tabela 2 

 

5 RESULTADOS 

5.1 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 Para cada uma das variáveis dependentes, foi rodada uma regressão contra as variáveis geográficas. Em 

seguida, foi rodada mais uma regressão mantendo-se as variáveis geográficas e incluindo-se as variáveis políticas e a 

seguir mais uma regressão com a inclusão de mais um dos grupos mantendo os anteriores. Fez-se isso até a inclusão 

de todos os grupos.  

Os resultados para a primeira variável dependente, TAX_HEAVEN_TODAS, estão apresentados na 

TABELA 3A: 

 

Tabela 3A: Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_TODAS  

 
 

IDADE_PREF Políticas Mostra a idade do prefeito. 48.875 9.627 90 20

LDO Planejamento Existência de Lei de Diretrizes Orçamentárias. 0.462 0.499 1 0

LOA Planejamento Existência de Lei de Orçamento Anual. 0.461 0.498 1 0

PL_DIRETOR Planejamento Existência de um Plano Diretor. 0.258 0.437 1 0

DESPESAS_POP Fiscais 1 Gastos totais do município dividido pela população. 1644.723 9785.381 1,060,405 3

TRANSFERENCIAS_ 

ESTADUAIS_POP
Fiscais 1 Total de transferências estaduais dividido pela população. 289.499 1836.241 194,649 0.040

SOMA_TRANSFERENCIAS Fiscais 1 Total de transferências federais recebidas pelo município dividido pela população. 759.059 2213.051 244,490 0.11

COTA_FPM_POP Fiscais 1 Valor recebido do fundo de participação do município dividido pela população. 557.201 1033.326 85,937 0.020

RECEITAS_POP Fiscais 2 Receitas totais do município dividido pela população. 1576.822 9743.678 1,019,289 4

IPTU_ISS_POR_DESP Fiscais 2
Soma de arrecadação do IPTU com ISS dividido pelas despesas totais. Indica uma 

proporção de incentivos. Indica uma dependência de impostos para realizar as despesas. 
0.031 0.109 6.824 0.000004

AGUA_POP Provisão
É a variável que mostra a quantidade de pessoas do município atendidas por rede de 

água em relação à população total. 
1.151 8.398 788 0.00012

ESGOTO_POP Provisão É a proporção da população atendida por rede de esgoto em relação à população total. 1.322 11.553 734 0.00001

Fonte: Elaboração própria

Geográficas Políticas Planejamento Variáveis Fiscais 1 Variáveis Fiscais 2 Provisão

CAPITAL  -0.880***  -0.875***  -0.879***  -1.225***  -1.132***  -1.121***

 (0.142)  (0.143)  (0.143)  (0.164)  (0.164)  (0.172)

METROP 0.005 0.028 0.049 0.099* 0.095* 0.024

(0.049) (0.049) (0.049) (0.056) (0.056) (0.075)

DIST_CAPITAL -2.48E-04*** -2.27E-04*** -2.36E-04*** -2.70E-04*** -2.63E-04*** -7.92E-04***

 (5.20E-05)  (5.23E-05)  (5.23E-05)  (5.98E-05)  (5.99E-05)  (1.38E-04)

INCLUSAO 0.005*** 0.005*** 0.004*** 0.004*** 0.004*** 0.003***

 (3.83E-06)  (3.99E-05)  (4.03E-05)  (4.62-E-05)  (4.64-E-04)  (1.14E-03)

POPULACAO 8.57E-08* 7.18E-08 8.09E-08 1.30E-07*** 1.28E-07*** 1.13E-07***

 (5.00E-08)  (5.10E-08)  (5.11E-08)  (5.80E-08)  (5.81E-08)  (6.10E-08)

PIB_PER_CAPITA -3.44E-06*** -3.05E-06*** -2.99E-06*** -1.35E-06 -1.39E-06 7.97E-06***

 (7.10E-07) (7.13E-07)  (7.16E-07)  (9.06E-07)  (9.12E-07)  (1.65E-06)

PARTIDO_PREF -0.196*** -0.195*** -0.184*** -0.185*** -0.179***

 (0.032)  (0.032)  (0.037)  (0.037)  (0.062)

ESCOLA_PREF -0.004 5.02E-04 -0.010* -0.010* 0.007

 (0.005)  (0.005)  (0.005)  (0.005)  (0.013)

GENERO_PREF 0.076*** 0.074*** 0.069** 0.070** 0.015

 (0.030)  (0.030)  (0.034)  (0.034)  (0.071)

IDADE_PREF -0.005*** -0.005*** -0.003*** -0.003*** -0.004***

 (8.95E-04)  (8.96E-04)  (1.02E-04)  (1.02E-03)  (0.002)

Estatísticas descritivas para a variável dependente TAX_HEAVEN_TODAS
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Continuação da Tabela 3A 

 

 

Tabela 3B: Citérios de seleção das Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_TODAS  

 

 

A TABELA 3B apresenta os resultados dos critérios de seleção para direcionar a escolha da regressão mais 

adequada para analisarmos a variável dependente. Foi escolhida a regressão com o maior poder explicativo, o R² 

mais elevado. O R² e o R² ajustado são baixos ao longo de todas as regressões. O maior valor do R² é de 0.061 na 

regressão a qual inclui todos os grupos de variáveis do modelo e de 0.058 para o R² ajustado. Tem-se que para as 

regressões contra essa primeira variável dependente, pouco do modelo é explicado pelas variáveis independentes. 

Continuando a analise dos critérios de seleção, a estatística de Durbin-Watson aponta em todas as regressões valores 

abaixo de 0.77, o que indica baixa probabilidade de correlação serial. Outros resultados apurados são os critérios de 

Akaike, critérios de Schwarz e critérios de Hannan-Quinn que não apontam tendência ao acréscimo de cada grupo de 

variável ficando o critério de Akaike entre 3.889 e 3.927, Schwarz entre 3.894 e 3.933 e Hannan-Quinn entre 3.891 e 

3.929. 

Analisando os resultados apresentados na TABELA 3A para a regressão que inclui todas as variáveis e que 

possui o maior poder explicativo para a variável dependente TAX_HEAVEN_TODAS como aponta o R² e o R² 

ajustado, temos que as variáveis explicativas METROP, DESPESAS_POP, ESCOLA_PREF, GENERO_PREF, 

LOA, PL_DIRETOR, RECEITAS_POP, IPTU_ISS_POR_DESP, SOMA_TRANSFERENCIAS_POP, 

TRANSFERENCIAS_ESTADUAIS_POP não são significantes estatisticamente. A variável LDO apresentou-se 

pouco significante, sendo relevante apenas ao nível de confiança próximo a 95%. O sinal positivo do seu coeficiente 

sugere que ter um plano diretor aumenta a chance de um município adotar essa política de paraíso fiscal. A 

LDO 0.401* 0.351 0.352 1.562**

 (0.237)  (0.269)  (0.269)  (0.855)

LOA -0.265 -0.204 -0.204 -1.386

 (0.237)  (0.269)  (0.269)  (0.852)

PL_DIRETOR -0.070*** -0.007 -0.008 -0.061

 (0.020)  (-0.023)  (-0.023) (0.042)

DESPESAS_POP -4.72E-07 2.49E-05 2.78E-05

 (1.48E-06)  (2.01E-05)  (2.38E-05)

TRANSFERENCIAS_ESTADUAIS_POP -2.78E-06 -3.18E-05 -1.19E-06

 (7.83E-06)  (7.90E-06)  (8.46E-05)

SOMA_TRANSFERENCIAS_POP 3.54E-06 3.20E-06 6.24E-06

 (9.96E-06)  (1.03E-06)  (1.23E-05)

COTA_FPM_POP 4.83E-05*** 4.83E-05*** -1.31E-05***

 (2.10E-05)  (2.87E-05)  (3.39E-05)

RECEITAS_POP 4.39E-06 -2.27E-05

 (1.99E-05)  (2.31E-05)

IPTU_ISS_POR_DESP 8.28E-02 0.290

 (8.45E-02)  (0.148)

AGUA_POP 0.019***

 (0.006)

ESGOTO_POP -0.028***

 (0.006)

Fonte: Elaboração própria

Geográficas Políticas Planejamento Fiscais 1 Fiscais 2 Provisão

R² 0.032 0.034 0.035 0.027 0.027 0.061

R²  AJUSTADO 0.032 0.034 0.035 0.027 0.026 0.058

ESTATÍSTICA DURBIN-WATSON 0.712 0.713 0.715 0.706 0.707 0.770

CRITÉRIO DE AKAIKE 3.892 3.890 3.889 3.927 3.927 3.901

CRITÉRIO DE SCHWARZ 3.895 3.894 3.894 3.933 3.933 3.926

CRITÉRIO DE HANNAN-QUINN 3.893 3.891 3.891 3.929 3.929 3.910

NÚMERO DE OBSERVAÇÕES 42040 41834 41834 33946 33922 7730

Fonte: Elaboração própria

Critérios de seleção para a variável dependente TAX_HEAVEN_TODAS
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contribuição, no entanto, é muito pequena como se pode verificar pela magnitude do coeficiente dessa variável 

independente. Ter uma LDO diminui a média do regressando em 1.562. 

 A variável explicativa CAPITAL mostrou-se estatisticamente muito significante. O sinal do coeficiente 

indica que ser capital de um estado da federação diminui em média a política de paraíso fiscal representada por 

isenção total. A variável é binária e indica uma diminuição de -1.121 na média dessa política. Para DIST_CAPITAL, 

em todas as regressões observou-se que ela é muito significante. Espera-se que municípios mais próximos às capitais 

estaduais possam se aproveitar da infraestrutura da capital, a qual se supõe ser melhor que das outras cidades do 

estado. Como a distância maior em relação à capital é prejudicial para que esse fenômeno ocorra, o sinal esperado do 

coeficiente de DIST_CAPITAL é o negativo, fato corroborado pelo resultado da regressão quando incluídas todas as 

variáveis. O resultado indica que cada quilômetro a mais de distância em relação à capital do estado, resulta em 

0.000792 a menos na variável explicada. Isso corresponde a um decréscimo de 0.01441%. 

A idade do município representada por INCLUSAO é estatisticamente muito significante. Cada ano a mais 

é responsável por uma variação positiva de 0.003 no regressando equivalente a uma variação de 0.05457% na média 

da variável dependente. Esperava-se que quanto maior fosse o número da variável explicativa, ou seja, quanto mais 

novo, menos influente fosse o município. Porém o resultado mostra um coeficiente positivo, o contrário do esperado. 

Pode-se levantar a hipótese de um município mais novo não ser influente nos bastidores políticos e ter que arrumar 

maneiras alternativas de atrair empresas para si. Assim, ser um paraíso fiscal passa a ser uma maneira diversa de 

conseguir angariar recursos para si. POPULACAO é significante estatisticamente o coeficiente é 0,000000113 que 

representa 0,0000000206 de variação na média do regressando. 

Uma proxy para se medir a riqueza de um município é a variável PIB_PER_CAPITA, esta apresentou-se 

estatisticamente muito significante. O sinal do beta é positivo conforme o esperado. Indica que municípios mais ricos 

possam ser mais propensos a adotar a política de paraíso fiscal. A magnitude é pequena, 0.00000797 de variação em 

TAX_HEAVEN _TODAS para cada ponto percentual adicionado nessa variável explicativa. Equivalente a um 

aumento de 0.000145%. 

Analisando as duas variáveis políticas estatisticamente significantes na regressão para essa variável 

dependente, observa-se que PARTIDO_PREF apresentou o sinal do coeficiente oposto do que se esperava. Era 

aguardado um sinal positivo. Mesmo com a maioria das decisões sobre transferências federais ser atrelada a certos 

princípios preestabelecidos, pode-se haver transferências extras, ou algum custeamento de gastos que seja subsidiado 

pelo governo federal e que possa ser guiado por interesses partidários. A magnitude é relevante o partido do prefeito 

ser o mesmo do chefe do executivo federal diminui a média da variavel dependente em 0.179; já IDADE_PREF 

apresentou o sinal esperado, quanto maior a idade do prefeito, menor a chance do município adotar a política de 

paraíso fiscal representada pela variável dependente. Prefeitos mais jovens tendem a ser mais ousados e a aceitar 

baixar impostos e buscar outras fontes de renda. Prefeitos mais velhos tendem a ser mais conservadores, devido a 

efeitos de comportamento ligados a idade. A magnitude do coeficiente, porém não é grande. Para cada ano a mais de 

vida do prefeito a média de TAX_HEAVEN _TODAS diminui em 0.004. Equivalente a uma variação negativa de 

0.073% na média do regressando. 

A única variável fiscal significante é COTA_FPM_POP, na qual quanto maior o número, maior deve ser a 

tendência a adotar a política de ser um paraíso fiscal. Esperava-se um sinal positivo. O obtido foi o negativo. A 
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magnitude do coeficiente é 0.0000131. Equivalente a uma variação na média do regressando de 0.00024% para cada 

aumento de um ponto percentual na variável explicativa. Com relação às variáveis de provisão, foi obtido um 

resultado curioso no qual apesar de ambas AGUA_POP e ESGOTO_POP se mostrarem muito significantes, o sinal 

de ESGOTO_POP apresentou-se sempre o oposto ao esperado. De AGUA_POP temos que quanto maior a 

proporção da população do munícipio atendida por rede de água, maior a chance de ser adotada a politica de ser um 

paraíso fiscal. O coeficiente indica que para o aumento de um ponto percentual na variável independente, a variável 

dependente varia em 0.019. Que equivale a uma variação na média da variável explicada de 0.0035; já de 

ESGOTO_POP esperava-se que um maior atendimento de esgoto tratado melhoraria a chance de se adotar a política 

de paraíso fiscal. O beta é -0.028 que equivale a uma variação negativa de 0.0051 na média de 

TAX_HEAVEN_TODAS. 

 Na sequência, veremos as outras variáveis dependentes contra as mesmas variáveis independentes. Vejamos 

as próximas tabelas: 

 

Tabela 4A: Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_ TAXAS  

 

 

 

Geográficas Políticas Planejamento Variáveis Fiscais 1 Variáveis Fiscais 2 Provisão

CAPITAL -0.077 -0.078 -0.063 -0.199 -0.166 -0.365***

 (0.119)  (0.119)  (0.118)  (0.133)  (0.113)  (0.140)

METROP -0.424*** -0.372*** -0.243*** -0.217*** -0.198*** -0.093

 (0.041)  (0.041)  (0.041)  (0.045)  (0.046)  (0.061)

DIST_CAPITAL 3.82E-05 -2.26E-05 -4.71E-06 -6.49E-05 -7.09E-05 -5.26E-04***

 (-3.28E-05)  (4.37E-05)  (4.34E-05)  (4.86E-05)  (4.87E-05)  (1.13E-04)

INCLUSAO 0.010*** 0.009*** 0.008*** 0.008*** 0.008*** 0.007***

 (3.21E-06)  (3.33E-05)  (3.34E-04)  (3.76E-05)  (3.77E-05)  (9.27E-04)

POPULACAO -1.84E-07*** -1.82E-07*** -1.27E-07*** -7.44E-07 -6.90E-08 -5.73E-09

 (4.19E-08)  (4.62E-08)  (4.24E-08)  (4.72E-08)  (4.72E-08)  (4.97E-08)

PIB_PER_CAPITA -1.54E-05*** -1.46E-05*** -1.31E-05*** -1.35E-05*** -1.32E-05*** -2.28E-07

 (5.95E-07)  (5.95E-07)  (5.94E-07)  (7.37E-07)  (7.41E-07)  (1.35E-06)

PARTIDO_PREF -0.174*** -0.157*** -0.144*** -0.141*** -0.071*

 (0.026)  (0.026)  (0.030)  (0.030)  (0.051)

ESCOLA_PREF -0.049*** -0.041*** -0.037*** -0.037*** -0.033***

 (0.004)  (0.004)  (0.004)  (0.004)  (0.010)

GENERO_PREF 0.189*** 0.173*** 0.159*** 0.159*** 0.022

 (0.025)  (0.025)  (0.028)  (0.028)  (0.058)

IDADE_PREF -0.006*** -0.006*** -4.90E-03*** -4.88E-03*** -0.001

 (7.48E-04)  (7.44E-04)  (8.28E-04)  (8.28E-04)  (0.001)

LDO 0.263 0.131 0.134 0.529

 (0.196)  (0.219)  (0.219)  (0.697)

LOA -0.376* -0.237 -0.238 -0.547

 (0.196)  (0.218)  (0.218)  (0.694)

PL_DIRETOR -0.399*** -0.365*** -0.355*** -0.238***

 (0.016)  (0.018)  (0.018)  (0.034)

DESPESAS_POP -6.18E-05 3.66E-06 -9.15E-05

 (1.21E-06)  (1.63E-05)  (1.94E-05)

TRANSFERENCIAS_ESTADUAIS_POP -1.32E-05** -1.17E-05* -5.12E-06

 (6.37E-06)  (6.42E-06)  (6.89E-06)

SOMA_TRANSFERENCIAS_POP -6.74E-06 -6.49E-06 -1.56E-05

 (8.09E-06)  (8.36E-06)  (1.01E-05)

COTA_FPM_POP -8.13E-05*** -8.29E-05*** -1.03E-04***

 (1.71E-05)  (1.72E-05)  (2.77E-05)

RECEITAS_POP 2.79E-06 1.28E-05

 (1.62E-05)  (1.89E-05)

IPTU_ISS_POR_DESP -0.289*** 0.045

 (0.069)  (0.121)

AGUA_POP -7.57E-04

 (5.57E-03)

ESGOTO_POP -5.24E-03

 (5.44E-03)

Fonte: Elaboração própria

Estatísticas descritivas para a variável dependente TAX_HEAVEN_TAXAS
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Tabela 4B: Citérios de seleção das Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_ TAXAS  

 
 

Analisando a TABELA 4B, observou-se que o R² e o R² ajustado continuam baixos ao longo das regressões. 

O maior valor do R² é de 0.080 na regressão que inclui as variáveis de planejamento e de 0.080 para o R² ajustado. 

A estatística de Durbin-Watson aponta em todas as regressões valores abaixo de 0.913, o que indica baixa 

probabilidade de correlação serial. Os critérios de Akaike estão entre 3.493 e 3.537, Schwarz entre 3.518 e 3.540 e 

Hannan-Quinn entre 3.501 e 3.538. 

Observando os resultados apresentados na TABELA 4A para a regressão que inclui as variáveis de 

planejamento e que possui o maior poder explicativo para a variável dependente TAX_HEAVEN_TAXAS como 

aponta o R² e o R² ajustado, temos que as variáveis explicativas DIST_CAPITAL, CAPITAL, LDO não são 

significantes estatisticamente. A variável LOA se apresentou pouco significante, sendo apenas relevante ao nível de 

confiança próximo a 90%. O sinal negativo do seu coeficiente indica que se houver Lei de Orçamento Anual no 

município isso fará com que seja diminuída a chance de um município adotar a política de paraíso fiscal em análise. 

O sinal do coeficiente é o oposto ao esperado e a magnitude do beta da variável independente é de diminuição da 

média da variável dependente em 0.376. As variáveis de Provisão, variáveis Fiscais 1 e 2 não estão incluídas nessa 

análise. 

Continuando a inferência sobre os resultados das variáveis explicativas, temos que ser a capital do estado é 

significante e com o sinal do coeficiente indicando que tal fato diminui em média a política de paraíso fiscal em 

0.063. Ser de região metropolitana, apesar de ser estatisticamente muito significante, apresentou o sinal do 

coeficiente oposto ao esperado antes de se rodar o modelo. Esperava-se que ser de região metropolitana fosse um 

fator positivo. A magnitude do coeficiente é de 0.243. Quanto ao ano de inclusão do município, o resultado é muito 

parecido com o dessa mesma variável explicativa contra a dependente anterior. A magnitude é pequena de apenas 

0,008 e o sinal é o oposto ao esperado. Esse beta equivale a uma variação negativa de 0.228% na média da 

TAX_HEAVEN_TAXAS. O tamanho da população é estatisticamente significante, mas com o sinal contrário ao 

esperado. Temos com isso que um município com menor população possa ser mais influente que um com maior 

população. Por outro lado, pode-se pensar que um município com menor população receba mais ajuda federal dado 

que possa ser menos autosuficiente. Assim poderia abir mão de certas taxas e impostos locais. O beta é – 

0.000000127 e equivale a uma variação negativa na média da variável dependente de 0.000003615%. O 

PIB_PER_CAPITA é estatisticamente muito significante. O sinal do coeficiente é negativo, o oposto ao esperado. 

Indica que municípios mais ricos são menos propensos a adotarem essa política de paraíso fiscal. O beta é pequeno, -

0.0000131 e é equivalente a uma variação negativa de 0.000068 na média do regressando para cada aumento de um 

ponto percentual na variável explicativa. 

Geográficas Políticas Planejamento Fiscais 1 Fiscais 2 Provisão

R² 0.061 0.067 0.080 0.079 0.080 0.066

R²  AJUSTADO 0.061 0.067 0.080 0.079 0.079 0.063

ESTATÍSTICA DURBIN-WATSON 0.798 0.806 0.836 0.881 0.881 0.912

CRITÉRIO DE AKAIKE 3.537 3.530 3.516 3.512 3.512 3.493

CRITÉRIO DE SCHWARZ 3.540 3.534 3.520 3.518 3.518 3.518

CRITÉRIO DE HANNAN-QUINN 3.538 3.532 3.518 3.514 3.514 3.501

NÚMERO DE OBSERVAÇÕES 42040 41834 41834 33946 33922 7730

Fonte: Elaboração própria

Critérios de seleção para a variável dependente TAX_HEAVEN_TAXAS



26 

 

Nas variáveis políticas, o partido do prefeito tem o efeito contrário ao esperado, porém a variável é 

estatisticamente muito significante. O prefeito ser do partido do presidente diminui a média da política de paraíso 

fiscal em 0.157. Como ocorrreu com o partido, o nível de escolaridade do prefeito também apresentou sinal oposto 

ao esperado apesar de ser estatisticamente significante. Para cada nível de um a sete que o nível de escolaridade do 

prefeito sobe, diminui em 0.041 a média da variável dependente. Quanto ao gênero do prefeito, foi observado que ser 

do sexo feminino aumenta em média a política de paraíso fiscal em 0.173. A idade do prefeito é estatisticamente 

significante. O sinal é o esperado, porém a contribuição direta é pequena. Para cada ano a mais de idade do prefeito, 

a média da variável dependente diminui apenas 0.006. 

Das variáveis de planejamento, apenas PL_DIRETOR é estatisticamente muito significante. O sinal 

apresentado é o oposto ao esperado. Ter um plano diretor diminui a média do regressando em 0.399. Esperava-se que 

isso mostrasse organização e planejamento da cidade e assim o sinal do beta seria positivo, porém possa ser encarado 

como um enrijecimento na alocação do orçamento e assim agir contrariamente a possíveis mudanças de gestão, 

justificando o sinal negativo do coeficiente. 

 

Tabela 5A: Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_ ISS  

 

 

Geográficas Políticas Planejamento Variáveis Fiscais 1 Variáveis Fiscais 2 Provisão

CAPITAL -0.459*** -0.452*** -0.468*** -0.560*** -0.586*** -0.486***

 (0.063)  (0.063)  (0.062)  (0.073)  (0.073)  (0.072)

METROP 0.327*** 0.307*** 0.221*** 0.234*** 0.220*** 0.091***

 (0.021)  (0.021)  (0.021)  (0.025)  (0.025)  (0.031)

DIST_CAPITAL -1.35E-04*** -1.30E-04*** -1.18E-04*** -1.26E-04*** -1.18E-04*** -1.52E-04***

 (2.31E-05)  (2.31E-05)  (2.28E-05)  (2.66E-05)  (2.66E-05)  (5.80E-05)

INCLUSAO -4.22E-03*** -3.41-03*** -2.78E-03*** 2.84E-04*** 2.74E-03*** -3.55E-03***

 (1.70E-04)  (1.76E-04)  (1.76E-04)  (2.06E-04)  (2.06E-04)  (4.78E-04)

POPULACAO 1.92E-07*** 1.85E-07*** 1.48E-07*** 1.53E-07*** 1.49E-07*** 9.45E-08***

 (2.22E-08)  (2.25E-08)  (2.23E-08)  (2.58E-08)  (2.58E-08)  (2.56E-08)

PIB_PER_CAPITA 1.00E-05*** 9.60E-06*** 8.46E-06*** 9.79E-06*** 9.61E-06*** 6.65E-06***

 (3.15E-07)  (3.15E-07)  (3.12E-07)  (4.03E-07)  (4.05E-07)  (6.95E-07)

PARTIDO_PREF -0.012 -0.026* -0.029* -0.031* -0.075***

 (0.014)  (0.014)  (0.016)  (0.016)  (0.023)

ESCOLA_PREF 0.040*** 0.034*** 0.035*** 0.034*** 0.032***

 (0.002)  (0.002)  (0.002)  (0.002)  (0.005)

GENERO_PREF -0.088*** -0.076*** -0.066*** -0.066*** -0.052**

 (0.013)  (0.013)  (0.015)  (0.015) 0.030

IDADE_PREF 0.001*** 6.40E-04 9.53E-04** 9.25E-04*** -1.06E-03

 (3.96E-04) (3.91E-04)  (4.53E-04)  (4.53E-04)  (8.89E-04)

LDO 0.089 0.137 0.136 0.630*

 (0.103)  (0.120)  (0.119)  (0.359)

LOA 0.132 0.084 0.085 -0.471

 (0.103)  (0.119)  (0.119)  (0.358)

PL_DIRETOR 0.260*** 0.275*** 0.270*** 0.241***

 (0.008)  (0.010)  (0.010)  (0.017)

DESPESAS_POP 2.94E-07 8.69E-06 3.94E-05***

 (6.60E-07)  (8.94E-06)  (1.00E-05)

TRANSFERENCIAS_ESTADUAIS_POP 1.39E-05*** 1.30E-05*** 8.55E-07

 (3.48E-06)  (3.51E-06)  (3.55E-06)

SOMA_TRANSFERENCIAS_POP 5.43E-06 -6.13E-06 8.87E-06*

 (4.43E-06)  (4.57E-06)  (5.19E-06)

COTA_FPM_POP -1.95E-05** -1.96E-05 -7.14E-05

 (9.33E-06)  (9.39E-06)  (1.43E-05)

RECEITAS_POP -8.43E-06 3.18E-05***

 (8.86E-06)  (-9.73E-06)

IPTU_ISS_POR_DESP 0.224*** 0.136***

 (0.038)  (0.062)

AGUA_POP 0.015***

 (-0.002)

ESGOTO_POP -0.018***

 (0.002)

Fonte: Elaboração própria

Estatísticas descritivas para a variável dependente TAX_HEAVEN_ISS
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Tabela 5B: Citérios de seleção das Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_ ISS 

 

 

O R² e o R² ajustado continuam baixos ao longo das regressões. O maior valor do R² é de 0.142 na 

regressão que inclui as variáveis de provisão e de 0.139 para o R² ajustado. A estatística de Durbin-Watson aponta 

em todas as regressões valores abaixo de 0.43, o que indica baixa probabilidade de correlação serial. Os critérios de 

Akaike estão entre 2.167 e 2.305, Schwarz entre 2.192 e 2.231 e Hannan-Quinn entre 2.176 e 2.307. Porém em 

relação às variáveis dependentes anteriores, há uma sensível melhora. 

Analisando os resultados apresentados na TABELA 5A para a regressão que inclui todas as variáveis 

independentes e que possui o maior poder explicativo para a variável dependente TAX_HEAVEN_ISS como aponta 

o R² e o R² ajustado, temos que as variáveis explicativas IDADE_PREF, LOA, COTA_FPM_POP, 

TRANSFERENCIAS_ESTADUAIS_POP, não são significantes estatisticamente.  

Dos resultados apresentados na Tabela 5A, podemos analisar os números das variáveis independentes 

começando por CAPITAL que apresentou coeficiente estatisticamente muito significante e com o sinal conforme o 

esperado. Em média ser capital do estado diminui em 0.486 a média da política de paraíso fiscal. Outras duas 

variáveis geográficas de localização são estatisticamente significantes e possuem o sinal dos seus betas no sentido 

esperado previamente a se rodar o modelo. METROP aponta que ser de região metropolitana é um fator positivo. A 

variável explicativa aumenta em média a política de paraíso fiscal em 0.091 e DIST_CAPITAL mostra que 

municípios mais próximos às capitais estaduais possam se aproveitar da infraestrutura da capital. O beta é pequeno e 

indica que cada quilômetro a mais de distância em relação à capital do estado, resulta em 0.000152 a menos na 

média da variável explicada equivalendo a uma variação negativa de 0.013%. 

 A idade do município tem um beta de 0.00355 e o sinal é o esperado. Ela é muito significante 

estatisticamente. Cada ano a mais de inclusão influencia muito pouco na média do regressando, com uma variação 

positiva de 0.306% na média de TAX_HEAVEN_ISS. POPULACAO e PIB_PER_CAPITA são estatisticamente 

muito significantes. O sinal dos seus coeficientes são positivos, assim como esperado. Quanto ao primeiro, a adição 

de um habitante ao município aumenta a média de TAX_HEAVEN_ISS em 0.0000000945 que equivale a uma 

variação positiva na média dessa variável de 0,000008151%. Com relação ao segundo, o beta é pequeno também 

0.00000665. Municípios mais abastados aumentam em 0.00057% a política de tax heaven para cada variação de um 

ponto percentual na variável independente. 

Das variáveis políticas, temos que o partido do prefeito tem uma contribuição negativa. A magnitude do 

coeficiente é pequena e diminui em média a política de paraíso fiscal em 0.075. O nível de escolaridade do prefeito 

aumenta em 0.032 a média da variável dependente para cada acréscimo no nível dos sete possíveis para a 

escolaridade do prefeito. Quanto ao gênero do prefeito, o resultado indica que ser do sexo feminino diminui em 

Geográficas Políticas Planejamento Fiscais 1 Fiscais 2 Provisão

R² 0.077 0.084 0.110 0.105 0.106 0.142

R²  AJUSTADO 0.077 0.084 0.110 0.105 0.106 0.139

ESTATÍSTICA DURBIN-WATSON 0.375 0.380 0.409 0.333 0.333 0.426

CRITÉRIO DE AKAIKE 2.266 2.257 2.229 2.305 2.304 2.167

CRITÉRIO DE SCHWARZ 2.269 2.261 2.233 2.311 2.311 2.192

CRITÉRIO DE HANNAN-QUINN 2.267 2.259 2.230 2.307 2.306 2.176

NÚMERO DE OBSERVAÇÕES 42040 41834 41834 33946 33922 7730

Fonte: Elaboração própria

Critérios de seleção para a variável dependente TAX_HEAVEN_ISS
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média a política de paraíso fiscal em 0.052. Ter um plano diretor aumenta em média a política de isenção de todas as 

taxas e impostos em 0.241 enquanto ter uma LDO aumenta em média a política de isenção total em 0.630, porém 

essa última é significante estatisticamente apenas a 10% 

Das variáveis fiscais, a seguir, todas são estatisticamente muito significantes e apresentam o sinal do beta 

conforme o esperado. O coeficiente de DESPESAS_POP indica um aumento de 0.0000394 no regressando para cada 

aumento de um ponto percentual na variável explicativa, equivalente a 0.0034 de variação na média do regressando. 

SOMA_TRANSFERENCIAS_POP tem o mesmo caso da variável explicativa anterior, mas com beta ligeiramente 

menor, 0.00000887, equivalente a 0.00076 de variação para cada ponto percentual de variação na variável 

explicativa. A soma de IPTU com ISS por despesa indica que um aumento de um ponto percentual nessa relação, 

aumenta em 0.136 a média do regressando, o mesmo que uma variação positiva de 0.1173 na variável dependente. 

Esperava-se que fosse negativo, demonstrando uma menor dependência do município em relação aos impostos.  

 Quanto às variáveis de provisão, AGUA_POP é estatisticamente muito significante, porém com beta 

pequeno de apenas 0.015. O sinal encontrado era o esperado antes de se rodar o modelo. Equivalente a um aumento 

no uso dessa política de paraíso fiscal de 0.013 para cada variação de um ponto percentual na variável independente 

e ESGOTO_POP também é estatisticamente muito significante, porém com beta pequeno de apenas -0.018, 

equivalente a uma diminuição no uso dessa política de paraíso fiscal de 0.016 para cada variação de um ponto 

percentual no regressor. Era esperado o sinal oposto do beta. 

 

Tabela 6A: Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_ IPTU  

 

 

 

Geográficas Políticas Planejamento Variáveis Fiscais 1 Variáveis Fiscais 2 Provisão

CAPITAL -0.342*** -0.344*** -0.347*** -0.362*** -0.380*** -0.369***

 (0.040)  (0.041)  (0.040)  (0.049)  (0.049)  (0.052)

METROP 0.101*** 0.093*** 0.071*** 0.083*** 0.074*** 0.026

 (0.141)  (0.014)  (0.014)  (0.016)  (0.001)  (0.022)

DIST_CAPITAL -7.50E-05*** -7.47E-05*** -7.09E-05*** -7.99E-05*** -7.48E-05*** -1.14E-04***

 (1.49E-05)  (1.50E-05)  (1.50E-05)  (1.80E-05)  (1.80E-05)  (4.22E-05)

INCLUSAO -1.34E-03*** 1.08E-03*** -9.01E-04*** -9.66E-04*** -9.11E-04*** -9.36E-04***

 (1.10E-04)  (1.14E-04)  (1.15E-04)  (1.39E-04)  (1.39E-06)  (3.48E-04)

POPULACAO 7.78E-08*** 6.92E-08*** 5.99E-08*** 5.10E-08*** 4.84E-08*** 3.04E-08

 (1.43E-08)  (1.46E-08)  (1.46E-08)  (1.74E-08)  (1.74E-08)  (1.86E-08)

PIB_PER_CAPITA 2.07E-06*** 1.94E-06*** 1.69E-06*** 2.39E-06*** 2.24E-06*** 1.55E-06***

 (2.04E-07)  (2.03E-07)  (2.07E-07)  (2.72E-07)  (2.74E-07)  (5.06E-07)

PARTIDO_PREF -0.008 -0.011 -0.011 -0.012 -0.032*

 (0.009)  (0.009)  (0.011)  (0.011)  (0.019)

ESCOLA_PREF 0.013*** 0.012*** 0.013*** 0.013*** 0.008**

 (0.001)  (0.001)  (0.001)  (0.001)  (0.003)

GENERO_PREF -0.024*** -0.022*** -0.023** -0.023** 0.014

 (0.008)  (0.008)  (0.010)  (0.010)  (0.021)

IDADE_PREF 0.001 0.001 6.52E-05 3.37E-05 -2.06E-03***

 (2.56E-04)  (2.56E-04)  (3.06E-04)  (3.06E-04)  (6.47E-04)

LDO 0.149 0.082 0.081 0.402

 (0.067)  (0.081)  (0.081) (0.261)

LOA -0.022 -0.051 -0.051 -0.367

 (0.067)  (0.080)  (0.008)  (0.260)

PL_DIRETOR 0.067*** 0.082*** 0.079*** 0.059***

 (0.005)  (0.006)  (0.007)  (0.013)

DESPESAS_POP -1.48E-07 -2.81E-06 -2.37E-06

 (4.46E-07)  (6.04E-06)  (7.28E-06)

TRANSFERENCIAS_ESTADUAIS_POP -3.44E-06 -4.41E-06* 7.66E-06***

 (2.35E-06)  (2.37E-06)  (2.59E-06)

SOMA_TRANSFERENCIAS_POP 2.23E-06 2.84E-06 1.30E-05***

 (2.99E-06)  (-1.45E-05)  (3.78E-06)

COTA_FPM_POP -1.35E-05** -1.45E-05** -4.51E-05***

 (6.31E-06)  (6.35E-06)  (1.04E-05)

Estatísticas descritivas para a variável dependente TAX_HEAVEN_IPTU
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Continuação da Tabela 6A 

 

 

Tabela 6B: Citérios de seleção das Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_ IPTU  

 

 

O R² e o R² ajustado são baixos. O maior valor do R² é de 0.070 na regressão que inclui todas as variáveis e 

de 0.067 para o R² ajustado. A estatística de Durbin-Watson aponta em todas as regressões valores abaixo de 0.822, 

o que indica baixa probabilidade de correlação serial. Os critérios de Akaike estão entre 1.386 e 1.532, Schwarz entre 

1.391 e 1.557 e Hannan-Quinn entre 1.388 e 1.541. 

Analisando os resultados apresentados na TABELA 6A para a regressão que inclui todas as variáveis 

independentes e que possui o maior poder explicativo para a variável dependente TAX_HEAVEN_IPTU como 

aponta o R² e o R² ajustado, temos que as variáveis explicativas METROP, POPULACAO, GENERO_PREF, LOA, 

LDO, DESPESAS_POP, não são significantes estatisticamente. AGUA_POP é estatisticamente significante a 5% e 

PARTIDO_PREF apenas a 10%. 

Podemos verificar que ser a capital do estado é estatisticamente muito significante. O sinal do beta foi o 

esperado. Em média, ser capital do estado diminui essa política de paraíso fiscal em 0.369; já estar mais próximo à 

capital, apesar de ser muito significante estatisticamente, apresenta um beta muito pequeno e indica que cada 

quilômetro a mais de distância em relação à capital do estado resulta em 0.0001140 a menos na 

TAX_HEAVEN_IPTU. Isso é equivalente à variação negativa da média do regressando de 0.000108%. 

A variável INCLUSAO tem um beta de 0.000606 que é equivalente a varição de 0.000735% na média da 

variável explicada par a cada ano a menos de idade do município e o sinal obtido é o oposto ao esperado. Porém, ela 

é muito significante estatisticamente. Cada ano a mais de fundação influencia muito pouco na média do regressando. 

O tamanho da população é estatisticamente significante. O sinal do coeficiente é positivo assim como esperado. 

Porém, a adição de um habitante ao município aumenta a média da variável explicada em 0.00000004, que equivale 

a uma variação positiva de 0.000138%. 

As três variáveis políticas estatisticamente significantes são PARTIDO_PREF que apresenta um beta de -

0.032, indicando uma contribuição oposta ao esperado para essa variável e ESCOLA_PREF na qual o sinal do 

coeficiente é positivo e aumenta em 0.008 a média da variável dependente para cada aumento de nível dos sete níveis 

RECEITAS_POP 2.77E-06 2.62E-06***

 (-5.99E-06)  (7.08E-06)

IPTU_ISS_POR_DESP 0147*** 0.109**

 (0.025)  (0.045)

AGUA_POP 0.004**

 (0.002)

ESGOTO_POP -0.005***

 (0.002)

Fonte: Elaboração própria

Geográficas Políticas Planejamento Fiscais 1 Fiscais 2 Provisão

R² 0.059 0.061 0.065 0.052 0.053 0.070

R²  AJUSTADO 0.059 0.061 0.064 0.051 0.052 0.067

ESTATÍSTICA DURBIN-WATSON 0.750 0.753 0.758 0.706 0.706 0.822

CRITÉRIO DE AKAIKE 1.394 1.390 1.386 1.522 1.521 1.532

CRITÉRIO DE SCHWARZ 1.397 1.394 1.391 1.528 1.528 1.557

CRITÉRIO DE HANNAN-QUINN 1.395 1.391 1.388 1.524 1.523 1.541

NÚMERO DE OBSERVAÇÕES 42040 41834 41834 33946 33922 7730

Fonte: Elaboração própria

Critérios de seleção para a variável dependente TAX_HEAVEN_IPTU
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possíveis para a escolaridade do prefeito e IDADE_PREF com beta de 0.0020600 representando variação na média 

da política de paraíso fiscal de 0.0025% para cada ano a mais de vida. 

Para essa política de tax heaven, das variáveis de planejamento apenas PL_DIRETOR é estatisticamente 

significante. Ela tem o sinal o esperado. Ter um plano diretor aumenta em média a variável explicada em 0.059. 

Quatro variáveis fiscais são estatisticamente significantes. TRANSFERENCIAS_ESTADUAIS_POP tem 

beta de 0.00000766 que indica uma variação positiva de 0.0000093 na média da tax heaven. 

SOMA_TRANSFERENCIAS_POP possui o sinal esperado, mas o beta é pequeno, cada aumento de um ponto 

percentual na variável explicativa, aumenta a variável dependente em apenas 0.0000130, equivalente a variação 

positiva de 0.0000158. O coeficiente de IPTU_ISS_POR_DESP indica que um aumento de um ponto percentual 

nessa variável explicativa, aumenta em 0.109 a média de TAX_HEAVEN_IPTU. Era esperado que o sinal fosse 

negativo. Equivale a uma variação positiva de 0.132. O sinal obtido do beta de COTA_FPM foi o esperado, mas de 

magnitude pequena, com variação percentual de 0.000045 na média do regressando, aumento de apenas 0.000055 na 

média de TAX_HEAVEN_ISS para cada real aumentado no fundo. 

As duas variáveis de provisão são AGUA_POP que apresentou o sinal do beta esperado antes de se rodar o 

modelo, porém com beta pequeno de apenas 0.004. Equivalente a um aumento no uso dessa política de paraíso fiscal 

de 0.0049; já ESGOTO_POP para qual era esperado o sinal oposto para o seu beta, mostrou ser estatisticamente 

muito significante e também com coeficiente pequeno de apenas -0.005. Equivalente a uma diminuição no uso dessa 

política de paraíso fiscal de 0.0061. 

 

Tabela 7A: Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_ INCENTIVOS 

 

Geográficas Políticas Planejamento Variáveis Fiscais 1 Variáveis Fiscais 2 Provisão

CAPITAL -0.802*** -0.797*** -0.816*** -0.923*** -0.966*** -0.856***

 (0.091)  (0.091)  (0.090)  (0.107)  (0.107)  (0.107)

METROP 0.429*** 0.401*** 0.293*** 0.317*** 0.294*** 0.117**

 (0.031)  (0.031)  (0.031)  (0.036)  (0.036)  (0.046)

DIST_CAPITAL -2.10E-04*** -2.04E-04*** -1.89E-04*** -2.05E-04*** -1.92E-04*** -2.66E-04***

 (3.32E-05)  (3.33E-05)  (3.30E-05)  (3.89E-05)  (3.90E-05)  (8.57E-05)

INCLUSAO 0.005*** -4.49E-03*** -3.68E-03*** -3.81E-03*** 3.65E-03*** -4.49E-03***

 (2.45E-04)  (2.54E-04)  (2.54E-04)  (3.01E-04)  (3.02E-04)  (7.05E-04)

POPULACAO 2.70E-07*** 2.54E-07*** 2.08E-07*** 2.04E-07 1.97E-07 1.25E-07***

 (3.19E-08)  (3.25E-08)  (3.22E-08)  (3.78E-08)  (3.78E-07)  (3.78E-07)

PIB_PER_CAPITA 1.21E-05*** 1.15E-05*** 1.01E-05*** 1.22E-05*** 1.18E-05*** 8.20E-06***

 (4.54E-07)  (4.54E-07)  (4.52E-07)  (5.91E-07)  (5.94E-07)  (1.03E-07)

PARTIDO_PREF -0.021*** -0.038** -0.040*** -0.044*** -0.108***

 (0.020)  (0.020)  (0.024)  (0.024)  (0.038)

ESCOLA_PREF 0.054*** 0.046*** 0.048*** 0.047*** 0.040***

 (0.003)  (0.003)  (0.003)  (0.003)  (0.008)

GENERO_PREF -0.113*** -0.098*** -0.089*** -0.189*** -0.038

 (0.019)  (0.019)  (0.022)  (0.022)  (0.044)

IDADE_PREF 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** -3.12E-03**

 (5.70E-04)  (5.65E-04)  (6.64E-04)  (6.64E-04)  (0.001)

LDO 0.138** 0.219** 0.217** 1.032*

 (0.149)  (0.175)  (0.175)  (0.530)

LOA 0.110 0.033 0.033 -0.838

 (0.149)  (0.175)  (0.175)  (0.528)

PL_DIRETOR 0.328 0.358*** 0.349*** 0.300***

 (0.012)  (0.015)  (0.015)  (0.026)

DESPESAS_POP -1.46E-07 6.15E-06 3.70E-05**

 (9.67E-07)  (1.31E-05)  (1.48E-05)

TRANSFERENCIAS_ESTADUAIS_POP 1.04E-05 8.55E-06 -6.80E-05

 (5.10E-06)  (5.14E-06)  (5.25E-06)

SOMA_TRANSFERENCIAS_POP -3.20E-06*** -3.29E-06*** 2.19E-05***

 (6.49E-06)  (6.70E-06)  (7.66E-06)

COTA_FPM_POP -3.30E-05*** 3.41E-05*** -1.16E-04***

 (1.37E-05)  (1.38E-05)  (2.11E-05)

Estatísticas descritivas para a variável dependente TAX_HEAVEN_INCENTIVOS
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Continuação da Tabela 7A 

 
 

Tabela 7B: Citérios de seleção das Regressões contra a variável dependente TAX_HEAVEN_ INCENTIVOS 

 
 

O R² e o R² ajustado são baixos. O maior valor do R² é de 0.120 na regressão que inclui todas as variáveis e 

de 0.117 para o R² ajustado. A estatística de Durbin-Watson aponta em todas as regressões valores abaixo de 0.471 

que indica baixa probabilidade de correlação serial. Os critérios de Akaike estão entre 2.947 e 3.070, Schwarz entre 

2.971 e 3.076 e Hannan-Quinn entre 2.968 e 3.072. 

Analisando os resultados apresentados na TABELA 7A para a regressão que inclui todas as variáveis 

independentes e que possui o maior poder explicativo para a variável dependente TAX_HEAVEN_IINCENTIVOS 

como aponta o R² e o R² ajustado, temos que as variáveis explicativas GENERO_PREF, LOA, 

TRANSFERENCIAS_ESTADUAIS_POP não são significantes estatisticamente. METROP, DESPESAS_POP, 

RECEITAS_POP são estatisticamente significantes a 5%. 

Das outras variáveis explicativas podemos analisar que CAPITAL tem o sinal do beta conforme o esperado 

e é muito significante estatisticamente. Em média ser a capital do estado diminui em 0.856 a média da variável 

dependente. A distância do município em relação à capital é muito significante estatisticamente. O beta, porém é 

muito pequeno e indica que cada quilômetro a mais de distância em relação à capital do estado resulta em 0.000266 a 

menos na TAX_HEAVEN_INCENTIVOS. Isso equivale a 0.0001345% de variação na média da variável 

dependente. O ano de inclusão do município é muito significante estatisticamente. A magnitude do beta é de 0.0045 

e o sinal é o oposto ao esperado equivalendo a 0.002265% a mais na média do regressando. As outras duas variáveis 

explicativas geográficas também são estatisticamente significantes e possuem o sinal do beta conforme o esperado. 

POPULACAO mostra que a adição de um habitante ao município aumenta em média a variável explicada em 

0.000000125. Isso equivale a 0.000000063% de variação na média da variável dependente e PIB_PER_CAPITA tem 

o beta pequeno, 0.0000082. Equivalente a 0.00000413 de variação positiva no uso da política de paraíso fiscal para 

cada aumento de um ponto percentual na variável independente. 

As três variáveis políticas significantes estatisticamente são PARTIDO_PREF, IDADE_PREF e 

ESCOLA_PREF. A primeira mostra que ser do partido do presidente diminui a média do regressando em 0.108. 

Esperava-se que ser do partido do presidente fosse um fator positivo; já ESCOLA_PREF aumenta em 0.040 a média 

RECEITAS_POP -5.66E-06 -3.55E-05**

 (1.30E-05)  (1.44E-05)

IPTU_ISS_POR_DESP 0.372*** 0.245***

 (0.055)  (0.092)

AGUA_POP 0.020***

 (0.004)

ESGOTO_POP -0.023***

 (0.004)

Fonte: Elaboração própria

Geográficas Políticas Planejamento Fiscais 1 Fiscais 2 Provisão

R² 0.074 0.081 0.100 0.088 0.089 0.120

R²  AJUSTADO 0.074 0.080 0.099 0.087 0.089 0.117

ESTATÍSTICA DURBIN-WATSON 0.384 0.389 0.411 0.347 0.347 0.470

CRITÉRIO DE AKAIKE 2.996 2.987 2.967 3.070 3.069 2.947

CRITÉRIO DE SCHWARZ 2.999 2.991 2.971 3.076 3.075 2.972

CRITÉRIO DE HANNAN-QUINN 2.997 2.989 2.968 3.072 3.071 2.956

NÚMERO DE OBSERVAÇÕES 42040 41834 41834 33946 33922 7730

Fonte: Elaboração própria

Critérios de seleção para a variável dependente TAX_HEAVEN_INCENTIVOS



32 

 

da variável explicada para cada aumento de nível da escolaridade do prefeito. IDADE_PREF tem beta de 0.00312 

que representa a variação positiva na média da TAX_HEAVEN _IPTU para cada ano a mais de vida do prefeito. 

Apenas uma das três variáveis de planejamento é estatisticamente significante e tem o sinal de seu beta 

conforme o esperado. PL_DIRETOR aumenta a média do regressando em 0.300. 

Há quatro variáveis fiscais significantes. DESPESAS_POP mostra que para cada aumento de um ponto 

percentual nessa variável explicativa, a média do regressor aumenta em 0.0000370. Equivalente a um aumento de 

0.0000186494. SOMA_TRANSFERENCIAS_POP possui o sinal esperado. O beta é pequeno e a cada aumento de 

um ponto percentual no regressor, aumenta a variável dependente em apenas 0.0000219, equivalente a uma variação 

de 0.0000110385 na média do regressando. IPTU_ISS_POR_DESP também possui o sinal do beta oposto ao 

esperado. O coeficiente indica que um aumento de um ponto percentual nesse regressor, aumenta em 0.245 

TAX_HEAVEN_IPTU. Equivalente a um aumento na média dele de 0.124. A participação do município no fundo 

FPM tem o sinal esperado, mas de magnitude pequena, apenas -0.0001160 de aumento na média de 

TAX_HEAVEN_ISS para cada um real a mais do fundo, equivalente à diminuição percentual de 0.000059. 

Para as variáveis de provisão, o resultado foi similar ao obtido até agora para as outras variáveis 

dependentes. AGUA_POP é estatisticamente muito significante, porém com beta pequeno de apenas 0.020. O sinal 

do beta apurado era o sinal esperado antes de se rodar o modelo. Equivalente a um aumento no uso dessa política de 

paraíso fiscal de 0.010081. ESGOTO_POP mostra o sinal negativo. Era esperado o sinal oposto para essa variável 

dependente. É estatisticamente muito significante, porém com beta pequeno de apenas -0.023. Equivalente a uma 

diminuição no uso dessa política de paraíso fiscal de 0.0116. 

5.2 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

A TABELA 8 apresenta um resumo da associação das variáveis independentes com as diversas políticas de 

paraíso fiscal testadas. 

 

Tabela 8: Resumo de contribuição dos resultados das variáveis independentes 

 

TAX_HEAVEN_TODAS TAX_HEAVEN_TAXAS TAX_HEAVEN_ISS TAX_HEAVEN_IPTU TAX_HEAVEN_INCENTIVOS

CAPITAL - - - -

METROP - + +

DIST_CAPITAL - - - -

INCLUSAO + + - - -

POPULACAO + - + +

PIB_PER_CAPITA + - + + +

PARTIDO_PREF - - - - -

ESCOLA_PREF - + + +

GENERO_PREF + -

Resumo da contribuição dos resultados para as variáveis independentes
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Continuação da Tabela 8 

 

 

 Os resultados sugerem que ao ser a capital de um estado da federação, o município tende a adotar uma 

menor quantidade de política de paraíso fiscal em relação às outras cidades, exceção feita à política de taxas. A 

significância estatística dessa variável explicativa e seu sinal negativo em todas as regressões analisadas corrobora tal 

conclusão. Cidades de região metropolitana estão associadas estatisticamente às políticas de paraíso fiscal de ISS e 

incentivos. Não se diferenciam das outras cidades em fazer ajustes no IPTU e também em fazer isenção total e estão 

menos propensas a fazer políticas de taxas. Em termos de distância com relação à capital, as cidades mais próximas 

às capitais tendem a adotar mais de todas as políticas de incentivos exceto à de isenção só de taxas. 

 A idade do município indica que anos a mais de fundação estão associados estatisticamente de forma 

positiva às políticas de isenção total e de isenção só de taxas e associado estatisticamente negativamente às outras 

três políticas de paraíso fiscal. Quanto mais populosos os municípios, mais adotam as políticas de paraísos fiscal 

exceto a de taxas que apresentou relação negativa e a IPTU que não mostrou associação estatística. O PIB per capita 

mais alto é associado às políticas de paraíso fiscal de isenção total, de ISS, de IPTU e de incentivos, mostrou uma 

associação negativa com relação às taxas. 

 Das variáveis políticas, o partido do prefeito foi significante estatisticamente em todas as regressões, porém 

o partido do prefeito ser o mesmo do presidente da república teve o efeito ao contrário do esperado. Temos que para 

todas as políticas de paraísao fiscal o efeito é negativo. A maior escolaridade do prefeito está associada 

estatisticamente de maneira positiva às políticas de ISS, IPTU e incentivos. Não apresentou distinção para isenção 

total e tem efeito negativo quanto à política de taxas. Ser homem ou mulher não mostrou diferença em três das cinco 

políticas. Ser mulher associou-se estatisticamente à política de taxas e ser homem à política de ISS. A idade do 

prefeito não provoca diferença quanto à política de ISS e para as outras quatro políticas, a menor idade sugere que o 

prefeito está mais propício a adotar alguma delas. 

IDADE_PREF - - - -

LDO + +

LOA -

PL_DIRETOR - + + +

DESPESAS_POP + +

TRANSFERENCIAS_ESTADUAIS_POP +

SOMA_TRANSFERENCIAS + + +

COTA_FPM_POP - - +

RECEITAS_POP + + -

IPTU_ISS_POR_DESP + + +

AGUA_POP + + + +

ESGOTO_POP - - - -

Fonte: Elaboração própria
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 Das variáveis de planejamento, a existência do plano diretor no município foi a variável que mais se 

associou estatisticamente a alguma política de paraíso fiscal. LDO e LOA também se associaram estatisticamente a 

alguma variável explicada, mas em menor grau de incidência. LDO não constatou diferença para isenção total, taxas 

e IPTU e teve efeito positivo para ISS e incentivos. LOA não teve diferença para quatro das políticas, para taxas 

apurou-se uma contribuição negativa. A existência de um plano diretor está associada estatisticamente de forma 

positiva às políticas de ISS, IPTU e incentivos e está associado estatisticamente de maneira negativa à política de 

taxas. Não está associado à isenção total. 

 Receita se associa estatisticamente de maneira positiva com ISS e IPTU e negativamente com Incentivos. 

Despesa se associa estatisticamente de maneira positiva apenas com as políticas de ISS e incentivos. Transferências 

estaduais não parecem ser relevantes, associou-se estatisticamente apenas à política de IPTU. A proporção dos gastos 

relativos ao que se arrecada com ISS e IPTU foi significante em três das cinco políticas. A associação estatistica é 

positiva para ISS, IPTU e incentivos. O tamanho da cota no Fundo de Participação do Município, não tem associação 

estatistica com as políticas de taxas e de ISS, e tem efeito positivo na política fiscal de incentivos e efeito negativo 

nas políticas de isenção total e IPTU. As transferências totais são associadas estatisticamente de forma positiva com 

as políticas de ISS, IPTU e incentivos. 

 As variáveis de provisão que são fornecimento de água e esgoto foram associadas estatisticamente a todas 

as políticas de paraíso fiscal exceto taxas. Contudo, água sempre positiva e esgoto sempre negativamente associado 

estatisticamente. 

6 CONCLUSÃO 

  

 Ao final das analises observou-se que os resultados obtidos não são muito diferentes dos obtidos por 

Dharmapala (2006), algumas comparações são possíveis de serem feitas. Em termos de tamanho de região, foi 

possível detectar que mais de uma característica encontrada pelo autor também foram encontradas nos municípios 

brasileiros nesse trabalho. O tamanho influencia e os paraísos fiscais são normalmente menores que a média do 

tamanho dos municípios. Com os países foi apurado que eram economias menores com pouca população e em 

muitos casos pequenas ilhas. 

 Foi visto que a distância em relação à capital do estado é algo que influência negativamente um município 

ser paraíso fiscal. Assim como em alguns casos ser de região metropolitana está positivamente associado ao 

município ter essa característica fiscal. Com os países, foi verificado que eles estão localizados normalmente 

próximos a algum centro econômico forte e desenvolvido, como caso de Caribe próximo aos Estados Unidos e Suiça 

na região central da Europa (Hansen e Kessler 2001). Foi procurado verificar se há diferença entre os gêneros na 

gestão dos muinicípios, mas pouco foi encontrado(Arvate, Firpo e Pieri 2014). Para tentar capturar o efeito 

vizinhança ou similaridade de região foi utilizada a variável dummy Metropolitana (Case, Rosen 1993) (Besley, Case 

1995). 

Em um outro aspecto característico dessas regiões, nessa dissertação, foi detectada uma relação positiva 

entre a prosperidade dos habitantes e a região ser um paraíso fiscal. Essa conclusão, porém é obtida através do PIB 
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per capita do município. Isso pode ser um problema porque ter o PIB per capita elevado é a representação da riqueza 

através de uma média e não quer dizer que ser próspero na média signifique que todos os seus habitantes estejam em 

boas condições de vida. Nos trabalhos anteriores foi detectada a mesma relação positiva entre a prosperidade dos 

países e estes serem paraísos fiscais, porém há críticas com relação à distribuição dessa renda entre seus habitantes. 

(Hansen e Kessler 2001). 

 Os municípios terem uma boa administração foi representado por terem um plano diretor. Essa associação 

foi positiva com ser um paraíso fiscal. Foi encontrado que países que praticam essa política fiscal tem geralmente 

uma boa gestão. (Dharmapala 2006). 

Após rodar todas as regressões propostas, foi possível concluir que a política de paraíso fiscal que obteve o 

maior número de associações entre as variáveis e com as maiores relevâncias foi o terceiro, com os incentivos 

referentes aos ISS. As variáveis estatisticas apresentaram os valores mais adequados, assim como seus critérios de 

seleção. O R² mesmo não sendo em termos absolutos um número bastante elevado da magnitude de estar próximo a 

um, mostrou-se substancialmente maior que o dos outros quatro modelos. As estatísticas de teste das variáveis 

explicativas desse modelo apresentaram um maior número de sinais dos seus coeficientes de acordo com o esperado 

e o nível de significância da maioria foi bastante elevado. 
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