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Resumo 

 

 Este estudo tem por objetivo analisar as tendências atuais para a cooperação ou 

competição entre os estados brasileiros, nos jogos predatórios para atração de 

investimentos privados.  Investigamos o processo de construção de agendas, relacionado às 

opções do Estado, no momento em que se debate a reforma tributária e o fim da “guerra 

fiscal”.  A pesquisa apresenta as razões históricas da questão e enfoca as condições 

estratégicas nas quais o Governo do Estado do Rio de Janeiro pode se inserir nessa agenda 

política.  Os resultados revelam que, sem a superação de um conjunto de fragilidades na 

estrutura federativa e no sistema tributário nacional, mesmo com fortes lideranças políticas 

e mecanismos regulatórios, o jogo competitivo entre os estados não alcançará, em curto ou 

médio prazo, um padrão salutar.   

 

Palavras chave: Agenda política. Guerra fiscal. Federalismo. Reforma Tributária. 

 

Abstract 

 

 This study aims to analyze the current tendencies towards cooperation or 

competition among the Brazilian States in the predatory games to attract private 

investments.  We investigate the process of building agendas, related to the alternatives of 

the State, while the tax reform and the end of “biddig war” are at discussion.  The 

research presents the historical reasons for the competition, and brings to focus the 

strategic conditions in which the State Government of Rio de Janeiro may join this 

political agenda.  The results show that, without the overturn of several weaknesses in the 

national federative framework and the tax system, even with strong political leaderships 

and regulatory instruments, the competitive game among the states will not reach, in the 

short or medium run, a safety pattern.  

   

Key words: Political agenda, Bidding war, Federalism. Tax reform. 
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ESCOLHAS ESTRATÉGICAS E GUERRA FISCAL: COMPETIÇÃO 

OU COOPERAÇÃO NO CASO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Introdução 

 

 

“A causa da guerra não está, porém, em que os homens a queiram, 

pois a vontade é sempre vontade de um bem ou pelo menos do que 

parece ser um bem, mas em que os homens desconhecem seus males”. 

(Thomas Hobbes, Do corpo, parte I, cap. 1)  

 

 

Administrar e apaziguar são verbos que guardam, para mim, uma conotação muito 

próxima.  Ambos remetem às noções de gerenciar interesses, negociar, superar 

divergências, equilibrar distorções.  Talvez pelo fato de ter me formado, pós-graduado e 

sempre trabalhado na área das ciências econômicas, tantas vezes às voltas com modelos de 

equilíbrio associados à concorrência perfeita, cheguei a idealizar a disciplina co-irmã como 

sendo um saber mais sensível às tensões nas relações cotidianas entre os indivíduos, e de 

suas formas de organizações. 

 

Quando, quase três décadas após a graduação, decidi cursar o mestrado em 

Administração Pública, vislumbrei ali a possibilidade de responder a questões em aberto na 

minha trajetória acadêmica e profissional, principalmente algumas que embutiam conflitos 
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aparentemente insolúveis, envolvendo estratégicas políticas, relações interpessoais e 

cultura organizacional.  

 

Ao refletir sobre o tema da dissertação, tentei compreender com um olhar diferente 

uma situação em particular que, desde os meus primeiros anos como profissional, 

permanece turbulenta e mal resolvida, e que, durante todo esse tempo, desafia as boas 

práticas de gestão pública no país: a chamada “guerra fiscal”. 

 

A prática da concessão de incentivos fiscais pelos governos estaduais, como 

estratégia de atração e manutenção de investimentos privados, tem fomentado debates, 

estudos acadêmicos, ações de inconstitucionalidade, pareceres e posicionamentos políticos, 

sem que até hoje tenha gerado qualquer consenso que se traduza numa prática salutar para 

o federalismo brasileiro.  Os incentivos fiscais compreendem redução da base de cálculo, 

crédito presumido ou diferimento, todos relacionados ao ICMS das operações realizadas 

pela empresa beneficiada, distinguindo-se dos incentivos financeiros, que não se 

relacionam com alíquotas ou bases de cálculo.   

 

A renúncia fiscal representa a opção pelo poder público pela isenção, total ou 

parcial, dos impostos a serem recolhidos pelas entidades contribuintes.  Existem diversos 

aspectos contestáveis na questão, o que realmente não permite imaginar soluções triviais. 

 

O que procuramos nesse trabalho é aprofundar um pouco mais as razões desse 

imbróglio, porém com uma abordagem que procura descortinar a motivação do gestor 

público para a efetiva inclusão desse tema na agenda política.  Isso num momento 

especialmente decisivo para reformas que buscam uma equação de maior equilíbrio e 
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sustentabilidade no desenvolvimento do país, e que talvez configure o que o cientista 

político John Kingdon chama de “janela de oportunidade”. 

 

Para esse propósito, situaremos as questões fundamentais no primeiro capítulo, 

tendo como pano de fundo uma reflexão sobre as motivações dos indivíduos para a 

competição ou para a cooperação, onde buscaremos inspiração no pensamento de Thomas 

Hobbes e na Teoria dos Jogos, de von Neumann e Morgenstern.  Como complemento a 

esse capítulo, e estímulo à seqüência da leitura, apresentamos uma síntese dos prós e 

contras envolvidos na questão.  

 

Nos dois capítulos seguintes desenvolveremos o referencial teórico.  A 

complexidade do tema questão nos convidou a desdobrar o trabalho em uma visão com 

roupagem mais econômica, no capítulo 2, e outra de cunho político, no capítulo 3, muito 

embora seja nítida a relação de complementaridade entre ambas.  Estudos de autores como 

Ricardo Varsano, Fernando Abrucio, Rodriguez-pose e Arbix, Fernando Rezende, Ana 

Maria Brasileiro e Grzybovski e Hahn, entre outros, são utilizados como arcabouço geral. 

 

Abordaremos, nesse capítulo, as características dos tributos e do sistema fiscal 

brasileiro, com seus fundamentos e efeitos, sendo dada especial atenção ao ICMS, e aos 

aspectos históricos da guerra fiscal no Brasil. Que também envolve, em sua amplitude, 

disputas entre os municípios, tendo nesse caso, como principais moedas de barganha, o 

Imposto sobre Serviços - ISS e a concessão de terrenos.  Nosso foco, contudo, ficará 

restrito às disputas interestaduais, com as variantes jurídicas e financeiras que se abrem 

pelo jogo de débitos e créditos do ICMS.  
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E já que a guerra entre os estados por investimentos privados pressupõe o “terceiro 

envolvido”, ou seja, o potencial investidor, é preciso compreender a relação entre governo 

e empresários nessa barganha, estando em jogo a atratividade e o desenvolvimento local ou 

regional.   Para essa reflexão, utilizaremos os estudos de Paul Kantor, que por sua vez 

enriqueceram a tese de doutorado do professor Marco Aurélio Ruediger, meu orientador 

nessa dissertação.  

 

No terceiro capítulo, analisaremos os aspectos que dizem respeito à reforma 

tributária, e os problemas que persistem no nosso equilíbrio federativo, em comparação, 

ainda que sucinta, com alguns exemplos de outras nações.  Pretendemos aí coletar insumos 

para aquilatar a agenda da política de desenvolvimento industrial no país, e para investigar 

o momento e a oportunidade para a adoção de uma estratégia mais agressiva ou mais 

cooperativa.  A visão de John Kingdon sobre os elementos que motivam a formação das 

agendas políticas nos será bastante valiosa nesta oportunidade.  Para a conclusão desse 

capítulo, confrontaremos a opção da renúncia fiscal com outras iniciativas estratégicas que 

ampliam, de forma menos predatória, a atratividade de uma região.   

 

O quarto capítulo é dedicado à abordagem empírica do problema, trazendo à tona o 

foco sobre o qual a investigação se debruça mais especificamente, ou seja, a política de 

desenvolvimento industrial do Estado do Rio de Janeiro, em análises comparativas com a 

de outros estados, notadamente os da Região Sudeste, e com sua própria trajetória recente.  

Tomaremos como base documentos de diversos órgãos que operam diretamente com a 

promoção e o fomento do desenvolvimento no território fluminense. 
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A pesquisa metodológica resulta na visão dos entrevistados, com depoimentos mais 

detalhados por parte dos gestores públicos, e a opinião categórica sobre o grau de 

importância dos incentivos fiscais, por empresários do setor privado.   

 

É nosso propósito que as informações acumuladas até esse ponto permitam 

compreender em que condições, no panorama atual, pode o governo do Estado do Rio de 

Janeiro se inserir no debate que prega o fim da guerra fiscal, e quais são as implicações 

estratégicas da manutenção ou redução dessa prática, sob a ótica do gestor público.  Os 

principais alicerces desse entendimento serão apresentados no capítulo cinco, como 

conclusão do trabalho. 

 

Cabe destacar, entretanto, que esse esforço de síntese teórica, e de novas proposições 

de gestão pública, representa, tão-somente, um caminho em construção. Se, por um lado, 

conto com a tolerância dos leitores para as eventuais lacunas que possam persistir num 

estudo dessa natureza, por outro me entusiasma o fato de que, ao mesmo tempo em que o 

trabalho é escrito, mudanças decisivas estão sendo encaminhadas, no âmbito da reforma 

tributária no país, e, inclusive, da reforma e modernização do Estado no Rio de Janeiro.   

 

Considerarei o dever bem cumprido se, além de responder às perguntas que há tanto 

me acompanham, essa dissertação servir como uma efetiva contribuição nas reflexões, tão 

complexas quanto necessárias, sobre novas e melhores práticas para a administração 

pública brasileira. 
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Capítulo 1 

 

O problema: Estados em luta, empresários à espreita 

 

 

“Uma vez que se compreenda o que é possível conseguir sem 

muitas práticas competitivas e contanto que o competidor se comporte 

da mesma forma, a conseqüência pode ser não apenas uma 

competição mais intensa e mais pura, mas também o oposto.  O 

acordo pode ser levado até o ponto de abolir a competição e de 

organizar empresas que não mais lutam pelo mercado, mas o 

alimentam, de acordo com um plano”. 

 

 

A reflexão acima é de autoria do sociólogo alemão Georg Simmel, extraída do livro 

“Teoria dos Jogos”, de Morton Davis, e convida a uma primeira abordagem fundamental 

para o desenvolvimento desse nosso estudo.  Trata-se da idéia de que, entre competir e 

cooperar, há escolhas possíveis, o que não permite tomar como padrão inexorável das 

ações em sociedade a natureza competitiva do ser humano.   

 

Os indivíduos, por suas diferentes motivações, e desde os primórdios, lutam entre si 

para assegurar suas posições, suas conquistas e seus pontos de vista.  Mas o impulso para o 

conflito encontra um forte paralelo na necessidade de cooperação, muito provavelmente 

derivada do próprio instinto de sobrevivência da espécie.  Nas primeiras aglomerações 
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tribais, os machos duelavam entre si pela fêmea escolhida, porém, na guerra com tribos 

rivais, ou mesmo na procura da caça e do abrigo, os grupos que não cooperassem 

internamente estariam, fatalmente, condenados à extinção.  

 

 Este comportamento não é exclusivo da humanidade, já que, nas demais espécies, 

as que mais cooperam entre si têm melhores chances de preservação. Segundo Fritjof 

Capra (1997), parceria é um elemento básico dos ecossistemas e de qualquer comunidade 

sustentável.  O físico observa que, num ecossistema, “os intercâmbios cíclicos de energia e 

de recursos são sustentados por uma cooperação generalizada”, e que, “desde a criação das 

primeiras células nucleadas há mais de dois bilhões de anos, a vida na Terra tem 

prosseguido por intermédio de arranjos cada vez mais intrincados de cooperação e de co-

evolução”. 

 

Por outro lado, a guerra chega a refletir, como considera o general prussiano Carl von 

Clausewitz (1996), o conflito de vontades que faliram em suas tentativas de diplomacia, e 

como filosofava Nietzsche, ela torna o vencedor estúpido, e o perdedor, maldoso.  Essa 

percepção transcende o tempo, pois, independente de épocas e lugares, as derrotas são 

difíceis de serem assimiladas, ao passo que as vitórias costumam causar a miopia de um 

poder duradouro.  Ainda assim, as sociedades evoluíram e as tensões e disputas jamais 

deixaram de fazer parte dessa história, ora mais violentas, ora mais dissimuladas.  

 

De fato, as tensões resultam de duas forças, uma coesiva, que envolve um sentimento 

de tribo, de fazer parte de algo maior, e outra expansiva, expressando a necessidade egoísta 

de obter o melhor para si, de dominar as outras entidades, de aumentar sua influência e seu 

poder (Alves, 2006). 
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 Thomas Hobbes acrescenta um importante elemento para essa discussão, por  

considerar que os homens são perversos por natureza, e naturalmente inimigos uns dos 

outros.  Para todo homem, outro homem é um concorrente, como ele, ávido de poder sob 

todas as suas formas.  Chevalier (1986), ao discorrer sobre a obra do filósofo inglês, 

destaca que concorrência, desconfiança recíproca, avidez de glória ou de fama têm por 

resultado a guerra perpétua de “cada um contra cada um”, de todos contra todos.  Guerra, 

isto é, não só “o fato atual de bater-se”, mas a vontade averiguada de bater-se: enquanto 

existe tal vontade, há guerra, não paz, e o homem é um lobo para o homem: homo homini 

lupus. 

 

 Tal guerra impede toda indústria, toda agricultura, toda navegação, todo conforto, 

toda ciência, toda literatura, toda sociedade. Nenhuma associação ou aliança seria possível, 

não fosse a intervenção de um poder absoluto, coercitivo e punitivo que, vindo a conter o 

egoísmo inerente à natureza humana, viabilizaria a paz entre os homens: o Estado.    

 

 Contudo, o filósofo político não julga que o Estado tenha apenas a função negativa 

de coibir paixões egoístas, pois ele também representa a condição sem a qual os homens 

não chegam a poder estabelecer entre si relações racionais.  O raciocínio hobbesiano 

enxergou no contrato social um resultado cooperativo, obrigatório, que foi voluntariamente 

depositado nas mãos do Estado, a quem se delegou o papel de árbitro, para superar as 

desvantagens da não-cooperação. 

 

 Pode-se dizer que no “Leviatã”, publicado em 1651, a derradeira e mais bem 

acabada versão de sua teoria política, Hobbes trabalhou com uma primeira abordagem do 
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que seria, anos mais tarde, conhecido como Teoria dos Jogos.  Segundo Dixit (1991), trata-

se de um ramo da ciência social que estuda a tomada de decisão estratégica. 

 

 Dixit argumenta que, mesmo involuntariamente, todos somos estrategistas, sendo 

que a lógica do comportamento estratégico na sociedade pouco tem a ver com ética, 

bondade ou etiqueta.  Com múltiplas aplicações a problemas sociais, econômicos e 

políticos, a teoria dos jogos parte da constatação que “os homens algumas vezes lutam uns 

contra os outros e algumas vezes cooperam entre si; dispõem de diferentes graus de 

informação acerca do próximo, e suas aspirações os conduzem ao conflito ou à 

colaboração”. (Morgenstern, 1973). 

 

 Para a teoria dos jogos, a interação entre dois indivíduos é sempre feita sob a forma 

de um jogo, no qual ambas as partes devem tomar decisões baseadas nas informações 

disponíveis para si tentando obter o máximo resultado possível, mas eles são capazes de 

perceber que os outros também estão maximizando os seus próprios resultados e podem se 

valer disso em suas decisões.   

 

Alguns conceitos foram criados para definir os desdobramentos possíveis da 

situação, como: 

• Jogo de soma positiva – jogo aonde a soma dos ganhos (e perdas) dos 

jogadores é positiva (ex: comércio internacional) 

• Jogo de soma zero - jogo aonde a soma dos ganhos (e perdas) dos jogadores é 

zero (ex: poquer) 

• Jogo de soma negativa - jogo aonde a soma dos ganhos (e perdas) dos 

jogadores é negativa (ex: guerra) 
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 Um problema clássico que ajuda a entender o cerne da teoria dos jogos é o “dilema 

do prisioneiro”, onde cada um dos dois suspeitos de um crime tem duas escolhas 

fundamentais: pode confessar o crime ou ficar calado.  Se um prisioneiro confessar e o 

outro não, o que auxiliou a polícia ganha a liberdade e o companheiro é condenado a 10 

anos de prisão.  Se ambos confessarem, dividem a pena e ficam detidos por 5 anos, e se 

nenhum confessar, ficam presos por um ano, devido apenas ao porte de arma1.   

 

 Estando incomunicáveis em suas celas, no primeiro impulso, um prisioneiro terá o 

desejo de confessar e se ver imediatamente livre, mas logo refletirá que o outro terá o 

mesmo impulso, levando ambos a uma pena média.  A decisão lógica é apostar na pena 

mínima para ambos, que se dará se os dois não confessarem, ou seja, presumirem a 

racionalidade do oponente e cooperarem entre si.  É a solução conhecida como “equilíbrio 

de Nash” ou “regime continuado”, na qual a opção subótima de cada indivíduo gera um 

resultado ótimo para o conjunto.  

 

Esse tipo de dilema adquire nuances mais complexas nos jogos de mercado, 

podendo gerar formas de cooperação em cartel, e reações como as leis antitruste.  Não será 

nosso objetivo, nessa dissertação, explorar os inúmeros desdobramentos da teoria dos 

jogos, mas sim avaliar em que condições podem alguns participantes cooperar nesse jogo 

de guerra fiscal, cuja longevidade submete o conjunto federativo a um aprisionamento de 

idéias e de iniciativas.  

 

                                                 
1 Embora possam ser encontradas variações no enredo desse problema, principalmente quanto ao número de 
anos das penas, o que importa para o nosso propósito é a lógica do raciocínio envolvido. 
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A desmedida concessão de incentivos fiscais pelos estados para a atração de 

investimentos privados parece ser um típico jogo de “soma zero”, ou “soma negativa”, que 

se caracteriza por interesses diametralmente opostos dos participantes.  Encerrada a 

disputa, a soma dos ganhos é sempre zero (as perdas são ganhos negativos), porquanto 

supõe o princípio de um estado ganhar em detrimento dos demais, traduzindo uma 

competição predatória. 

 

O início da década de 90 chegou a configurar o ápice da disputa fiscal entre os 

estados brasileiros, e dentre os projetos mais visivelmente disputados, as montadoras de 

veículos pontificaram.  Após Minas Gerais ter atraído a FIAT para Betim, os investimentos 

da Ford, da Renault, das fábricas coreanas, da Volkswagen e da PSA Peugeot-Citroën 

passaram a ser cortejados mais como trunfo político do que pela sua efetiva indução ao 

desenvolvimento regional. 

 

Paralelamente, em termos de boas práticas de gestão pública, a accountability, ou 

seja, mecanismos de prestação de contas do Estado para a sociedade, cresceu em 

importância, como indicador de eficácia e de transparência da administração pública.  

Tratava-se da responsabilização dos agentes encarregados, entre outros, pela arrecadação, 

pelo gasto e pelo financiamento. 

 

Passado o ciclo das montadoras, e com o ajuste fiscal que se tornou imperativo para 

os governos estaduais e municipais, era de se esperar o desenvolvimento ou 

aperfeiçoamento de outras estratégias para a atração de projetos privados.  Mas, embora já 

se observem iniciativas diferenciadas, com casos de sucesso, muitas ações efetivas de 
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políticas públicas, no que diz respeito à atração – e manutenção - de investimentos 

privados, ainda deságuam na solução simplista da renúncia fiscal. 

 

Confirmando a atualidade do tema, durante todo o ano de 2007 prolongou-se a 

tentativa de um entendimento entre os estados para o encaminhamento ao Congresso 

Nacional de uma proposta sobre o ordenamento dos benefícios fiscais.   Entre 2007 e 2008, 

pude constatar pessoalmente, na coordenação de projetos de desenvolvimento no Estado do 

Rio de Janeiro2, como, mesmo no interior do próprio governo, as opiniões permanecem 

dissonantes quando estão em jogo propostas que tangenciam a guerra fiscal. 

 

Muitos acreditam que somente uma ampla reforma tributária, que nunca saiu do 

papel, seria capaz de encerrar essa questão.  Por sua vez, há quem considere, como os 

governadores de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que o grande erro dos governos 

anteriores foi tentar fazer a reforma tributária sem negociar politicamente um novo pacto.  

E que é preciso definir um novo perfil de poder dos estados e municípios, e um novo papel 

para a União, caso contrário, serão repetidas as experiências de reforma tributária dos 

últimos 15 anos, com resultados frustrantes. 

 

Para além do acerto a que possam chegar os Secretários de Fazenda dos estados, 

importa refletir sobre as razões que fazem a guerra fiscal perdurar no país, e como esperar 

que, mediante qualquer acordo ou reforma, a motivação dos gestores públicos para uma 

competição predatória entre os limites estaduais possa ser substituída por uma cooperação 

competitiva, mas salutar.  Algo que se aproxima de uma “coopetição”, e que pode ser bem 

                                                 
2 Em reuniões envolvendo as Secretarias de Estado de Fazenda, de Transportes e de Desenvolvimento 
Econômico, além de consultores tributaristas e empresários do setor portuário, ficaram evidentes as 
divergências quanto à ampliação de incentivos para os portos e aeroportos do Rio de Janeiro, em resposta aos 
benefícios oferecidos por outros estados, especialmente Santa Catarina.   
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visualizada no exemplo de um shopping center, onde as lojas apresentam seus atrativos 

particulares para a atração dos consumidores, porém esforçam-se para o  crescimento e a 

sustentabilidade de todo o conglomerado. 

 

A formação de blocos de cooperação regional traduz, inclusive, uma tendência 

crescente no mundo, envolvendo desde os grandes acordos internacionais, como a União 

Européia e o Mercosul, até iniciativas de desenvolvimento regional em países tão diversos 

como a Coréia (Província de Gyeonggi), Portugal (Açores), Índia (Rajasthan) ou no oeste 

holandês.  Deve-se registrar que, em contrapartida, a abertura de espaços ao maior 

intercâmbio com países vizinhos, e mesmo com mercados do Atlântico Norte, tendem a 

enfraquecer os incentivos à cooperação inter-regional (Rezende, 2006), o que reforça essa 

necessidade para países não tão maduros no trade internacional. 

 

Malgrado as dificuldades do processo, percebe-se que os freqüentes conflitos já 

causaram muitos danos à arquitetura federativa nacional, e tudo indica ser chegado o 

momento das décadas de guerra fiscal intestina no Brasil cederem lugar a uma estratégia de 

cooperação, visando um novo equilíbrio federativo, com maior inserção competitiva no 

mercado externo.  A questão é saber como, e com que vitalidade, essa agenda pode ser 

costurada, e, para tanto, tomaremos o Estado do Rio de Janeiro como foco de análise.   

 

 Trabalharemos com duas hipóteses: A primeira observa a guerra fiscal como uma 

prática nociva para a consolidação do federalismo cooperativo no Brasil, e sua longevidade  

derivando da falta de uma agenda política efetivamente comprometida com esse objetivo.  

Se assim for, sua extinção só se dará por intermédio de iniciativas que demonstrem força, 

oportunidade e coesão.  
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 A segunda hipótese, com foco no Estado do Rio de Janeiro, trata de inferir sobre as 

implicações da guerra fiscal para a administração estadual, em suas estratégias de atração – 

e manutenção - de investimentos privados produtivos.  Na ótica dos gestores públicos, e 

por falta de uma avaliação criteriosa, a importância dos incentivos fiscais pode ser 

subestimada, ou, ao contrário, superestimada.  

 

 Essas são considerações subjacentes, que se apresentam como pano de fundo para 

as seguintes questões, a serem respondidas nesse trabalho: 

 

 (a) a guerra fiscal no Brasil se insere na lógica federativa, justificando-se por uma política 

de equilíbrio no desenvolvimento regional ? 

 (b) a reforma tributária, que se discute mais uma vez no congresso, pode reduzir a 

competição predatória entre os Estados, abrindo uma janela de oportunidade na agenda de 

barganhas entre poder público e empresas, que melhore a posição negocial do Estado vis-à-

vis a isenção fiscal ? 

(c) Pode o governo do Rio de Janeiro assumir ou liderar uma estratégia de cooperação 

entre os Estados na política de atração de investimentos privados ?  

 
 

 Antes de seguirmos adiante, porém, é preciso afastar as armadilhas do pensamento 

único e considerar que, embora existam numerosos argumentos favoráveis à extinção da 

guerra fiscal, ela possui, também, seus defensores.  Isso nos induz a não concluir esse 

capítulo inicial, sem antes sintetizar os principais elementos envolvidos no debate.  Deve-

se esclarecer, desde logo, que o próprio conceito de “guerra” remete a um estado peculiar 

do caráter competitivo da política de atração de investimentos, potencializado em 
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determinados momentos e condições. Não estaremos questionando um benefício fiscal 

concedido especificamente para aumento de competitividade de um setor ou localidade, 

dentro de um programa ou política coerente de governo, mas sim a extrapolação dessa 

iniciativa, à margem do aval unânime do Conselho de Política Fazendária.  Vejamos, 

então, aos dois lados dessa moeda: 

 

Prós.  Os argumentos favoráveis trazem a reboque, em princípio, os benefícios da 

concorrência e da competição, aliados a uma visão mais agressiva do desenvolvimento, no 

que seria um contraponto a abordagens que priorizariam o ajuste fiscal e um crescimento 

gradualmente sustentável.  Para o aspecto positivo da competição para o desenvolvimento 

regional, é trazido à tona o desenvolvimento da Europa, dividida entre vários países 

concorrentes, e, portanto, necessitando de constantes inovações internas, em comparação 

com a China dos mandarins, que estagnou durante longos períodos por ser um monolito 

geopolítico. 

  

Defensores da guerra fiscal consideram como aspectos positivos o ganho político 

para os administradores públicos que, com o uso desse instrumento, capitalizam o desfecho 

favorável como estratégia de negociação bem sucedida.  Nesse discurso, incluem as 

vantagens trazidas pela expansão industrial, a geração de empregos diretos e indiretos, o 

adensamento das cadeias produtivas e os investimentos decorrentes, em energia, 

transportes e outros serviços.  Exemplos de países no mundo que apresentaram 

crescimento com políticas de concessão de incentivos fiscais são também lembrados.  No 

caso dos investimentos diretos do exterior (FDI), destacam, também, a maior inserção no 

jogo competitivo global e a transferência de tecnologia e cultura.   
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Outro argumento favorável reforça a possibilidade de aproximação e subordinação 

das decisões aos interesses da sociedade local.  Significa, quase, uma indução forçada à 

descentralização federativa, intensificando o desenvolvimento de mecanismos locais de 

apoio e interação entre governo e iniciativa privada.  Neste sentido, é possível ampliar a 

eficiência da atuação integrada entre governos estaduais e municipais. 

 

Vale observar, também, que numa situação em que o governo central de um país 

com altas disparidades regionais negligencie a preocupação por políticas integradas de 

desenvolvimento regional, fica politicamente legitimada a pretensão de governos estaduais, 

principalmente daqueles relativamente mais atrasados economicamente, em operar 

políticas que assumam este formato, como tática defensiva. Esse mesmo princípio se 

verifica internamente aos Estados, no sentido de promoverem, com os benefícios fiscais, a 

correção de disparidades internas em seu próprio território. 

 

Um argumento mais simplista, finalmente, não embute maiores construções 

ideológicas, mas sim uma constatação de que é ingenuidade abaixar a guarda sem garantias 

de que os demais concorrentes, inclusive os estrangeiros, também o façam.  No fundo, 

remete ao já citado “equilíbrio de Nash”, pelo qual de nada adianta mudar sua estratégia se 

os outros não mudarem. 

 

Entende-se, nesse raciocínio, que o ato de “abdicar das armas” determinaria a perda 

de investimentos para outras regiões.  O recente exemplo da Cia. Siderúrgica do Atlântico 

é lembrado, posto que a CSA teria decido sua implantação em Santa Cruz, no Rio de 

Janeiro, por conta dos incentivos fiscais oferecidos, e hoje emprega cerca de 13.000 

pessoas no local.  Por sua vez, a possibilidade de um acordo tácito entre governantes, para 
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que os investidores decidam livremente o destino dos projetos, é vista com descrença, 

mesmo entre estados fronteiriços.  Já houve tentativas nessa direção, mas, precisamente no 

instante em que essa dissertação é escrita, a Hyundai e a Toyota, fábricas de automóveis 

que estão em negociações com governos no sudeste do país, muito provavelmente 

acabarão decidindo sua localização em função dos incentivos fiscais oferecidos. 

 

 Contras.  De outro lado, primeiramente pela própria lógica tributária, argumenta-

se que os incentivos trazem efeitos que extravasam a mera arrecadação, e, portanto, fogem 

da função dos tributos, que nunca devem estabelecer, ainda que por via indireta, distinções 

entre concorrentes, sob pena de subverter o princípio da igualdade concorrencial. 

 

Como forma de disputa, a prática da guerra fiscal espelha a fragilidade da estrutura 

de federalismo cooperativo no Brasil, pois supõe o princípio de um Estado ganhar em 

detrimento dos demais, sendo que, no limite, os custos acabam por se refletir no sistema 

como um todo.  

 

A hostilidade fiscal sangra os já combalidos cofres estaduais, e afeta diretamente a 

accountability, que constitui um dos principais indicadores de eficácia e de transparência 

da administração pública, relativo à responsabilização dos agentes encarregados, entre 

outros, pela arrecadação, pelo gasto e pelo financiamento.  As disputas tributárias 

neutralizam o efeito dos incentivos e, como decorrência da renúncia fiscal, a provisão de 

serviços públicos (educação, saúde, infra-estrutura, etc.) pode ficar comprometida.  

Segundo o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Bernardo Appy, a 

guerra fiscal tem provocado perdas de R$ 25 bilhões por ano nos estados (O Globo, 

22/09/07, p. 4), o que é corroborado pelo presidente do Tribunal de Contas da União 
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(TCU), ministro Walton Rodrigues, para quem “as isenções fiscais estão sendo concedidas 

em clima de faroeste (...), à margem da lei”. As sanções previstas podem ser 

acompanhadas, a juízo do TCU, da suspensão do pagamento das quotas referentes ao 

Fundo de Participação dos Estados. (Valor, 01/11/07, p. A2).   

 

Questiona-se, inclusive, o caráter efetivamente estruturante dos grandes 

investimentos, que passam a ser disputados mais como trunfo político do que pelos seus 

efeitos indutores do desenvolvimento regional.  Nesses casos, o processo tende a ser 

controlado quase que integralmente pelas empresas privadas, como teremos oportunidade 

de ver mais adiante.  

 

 No que diz respeito à logística, fica subvertido o princípio de que a menor distância 

entre dois pontos deva ser uma reta.  Os incentivos fiscais tornaram comuns os conhecidos 

“passeios” de mercadorias, ou apenas das notas fiscais, para que o fabricante ou atacadista 

se beneficiem de alíquotas menores de ICMS em outros estados.  Não são raras as 

mercadorias que saem de um estado do Sudeste para o Centro-Oeste ou Nordeste para, ao 

final, realizar-se a venda no estado de origem da operação.  A carga leva a reboque outros 

efeitos que não aparecem no balanço imediato das empresas, mas que toda a sociedade 

paga, na forma de mais poluição, estradas piores, riscos de acidentes e outros.  Somam-se 

exemplos como o da vitamina C, do vinho e dos insumos para cerveja.  O primeiro é 

insumo farmacêutico largamente utilizado na produção de medicamentos no Rio de Janeiro 

e São Paulo, que, por força dos benefícios fiscais, entra no país por Recife e passa por 

Goiás, até chegar ao Sudeste.  O vinho, o malte, o lúpulo e a cevada há tempos são 

importados pelos portos de Vitória, no Espírito Santo, e por Santa Catarina, sendo que o 

Estado do Rio de Janeiro é o segundo mercado cervejeiro e consumidor de vinho do país. 
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Mintz e Tulkens, apud Abrucio e Costa (1998), salientam que “esse tipo de 

competição expressa um comportamento não cooperativo, no qual os governantes 

desconsideram os efeitos, positivos ou negativos, sobre o bem-estar dos cidadãos de outras 

jurisdições, mas consideram os efeitos que medida semelhante tomada por outra jurisdição 

acarretaria para eles”.  Ademais, a insistência na prática acaba por subtrair dos gestores 

públicos a motivação para criar e formular políticas alternativas e estratégias para a atração 

de capitais privados. 

 

Varsano (1997) também se baseia no conceito da tributação para afirmar que 

“estatisticamente considerada, a renúncia fiscal é sempre injustificada: se há mérito na 

tributação, o uso privado dos recursos é sempre uma alternativa inferior; e, se não há, não 

cabe a renúncia, mas sim a extinção do tributo”. 

Conceder redução de ICMS para empreendimentos multinacionais que 

se instalariam no Brasil, ainda que em outro estado, mesmo que o 

incentivo não existisse, é entregar a não-residentes, em troca de nada, 

recursos antes usados para aumentar o bem-estar da população do país.  

Desde a ótica nacional, a redução de imposto só se justificaria caso a 

empresa não viesse a se instalar em qualquer ponto do país sem o 

incentivo. (VARSANO, 1997: 5) 

 

Como proposição alternativa, Abrucio e Costa (1998) sugerem que “um jogo de 

competição não-cooperativa se torna uma guerra sem trégua apenas se não houver 

nenhuma possibilidade de cooperação.  A passagem da não-cooperação para a cooperação 

quase sempre se dá por contratos vinculantes, os quais, no caso de federações, ocorrem em 

uma instância apropriada”. 
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Um exemplo do que pode ser considerado como contrato, regra de negócio ou marco 

regulatório, aplicável nesse caso, está expresso na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, 

na seção II, “da Renúncia da Receita”, em seu Art. 14, que estabelece, para todos os níveis 

de governo que: “A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributária da qual 

decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa de impacto 

orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 

seguintes”.  Soma-se a essa exigência a necessidade de demonstração de que a renúncia foi 

considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, e de estar acompanhada de 

medidas de compensação. 

 

De mais a mais, como fórum institucional adequado para a resolução dos conflitos 

envolvendo a tributação estadual, foi criado o Conselho de Política Fazendária – Confaz.  

O Confaz congrega todos os estados e o Distrito Federal, exigindo decisão unânime dos 

representantes para aprovação dos benefícios, mas, ainda assim, as decisões em relação aos 

incentivos fiscais têm sido sistematicamente ignoradas pelos estados. 

 

Muitos estados, por sua vez, possuem suas próprias instâncias reguladoras no que 

tange à concessão de benefícios fiscais.  Nesses casos, o propósito é o equilíbrio das contas 

públicas e a obediência aos interesses maiores da política de desenvolvimento sócio-

econômico.  No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, as avaliações técnicas e 

financeiras são regularmente submetidas à Comissão Permanente de Políticas para o 

Desenvolvimento Econômico do Estado – CPPDE (Decreto 41.002/07) e, mais 

recentemente, à Comissão de Programação Orçamentária e Financeira – COPOF. 
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Como se vê, são regras e condicionantes importantes, mas que, tudo indica, ainda 

estão longe de serem suficientes.   Rezende (2006:23) observa que, de fato, “a inexistência 

de foros apropriados para mediar conflitos de interesses na federação brasileira é um 

aspecto que merece maior atenção em um projeto de reforma do federalismo fiscal”. 

 

 Neste capítulo, apresentamos as questões a serem pesquisadas ao longo da 

dissertação, com seus aspectos contestáveis e visões antagônicas, que têm estimulado a 

polêmica no país.  No próximo capítulo, aprofundaremos alguns elementos de natureza 

mais econômica, com foco na lógica dos tributos e nas barganhas entre o governo e os 

potenciais investidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 30 

 

Capítulo 2 

 

Uma perspectiva econômica: Razões, contradições e resultados  

 

“Disto temos infinitos exemplos modernos a demonstrarem 

 quantos tratados de paz, quantas promessas se tornaram nulas e vãs  

pela deslealdade dos príncipes e a revelarem que se saíram melhor 

 os que souberam habilmente aplicar a esperteza da raposa (...).  

Os homens, no entanto, são tão simples e sujeitos às necessidades presentes, 

           que aquele que engana encontrará também quem o engane”. 

 

(Maquiavel, O príncipe, Capítulo XVIII) 

 

 

 O tributo é a participação obrigatória do indivíduo, da empresa e da instituição para 

o financiamento dos gastos do ente tributante para a manutenção e a prestação de serviços 

públicos.  O imposto é a modalidade de tributo cuja obrigação tem por fato gerador 

situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. 

 

 No que é o atual e amplamente democrático conceito de tributo, sua finalidade não 

é sustentar uma elite ociosa, como já o foi em períodos da história, mas promover o bem-

estar de toda uma coletividade.  Naturalmente, um objetivo terá de ser necessariamente 
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vago.  Há muita controvérsia em torno do que constitui o bem-estar comum.  E mais ainda 

sobre os meios de prover esse bem-estar. 

 

 Os tributos são assim importantes porque influem sobre a situação social e 

econômica de dois modos: primeiro, porque provêem o governo de meios para custear suas 

atividades gerais – obras públicas, programas de educação e saúde, segurança interna e 

externa, etc.; segundo, porque a tributação controla o desenvolvimento de atividades 

prioritárias – por exemplo: uma isenção de tributos sobre as atividades agrícolas barateia a 

produção de alimentos, em épocas ou lugares onde haja escassez. 

 

Conceitualmente, a tributação justifica-se na medida em que o benefício gerado 

pelo uso público dos recursos da sociedade, possibilitado pela arrecadação, seja maior que 

o seu custo de oportunidade – medido pelo benefício social do melhor uso privado dos 

recursos -, acrescido do custo criado pela tributação (Varsano, 1997).   

 

O produto da arrecadação tributária dá ao governo central não apenas renda, mas 

também meios de influir sobre o custo do desenvolvimento sócio-econômico.  Já os 

governos regionais e locais (estados e municípios) arrecadam tributos apenas para custeio 

de suas atividades.  A orientação da economia é de responsabilidade federal.  

 

Dois são os princípios fundamentais que orientam a tributação: Neutralidade e 

Equidade.  O primeiro diz respeito à alocação eficiente dos recursos, ou seja,  

 

Refere-se à não-interferência sobre as decisões de alocação de recursos 

tomada com base no mecanismo de mercado.  Se essas decisões se 

baseiam nos preços relativos determinados pelo mercado, a neutralidade 
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do sistema tributário seria obtida quando a forma de captação de recursos 

pelo governo não modificasse esses preços. (REZENDE, 2006: 158) 

 

O princípio da equidade pode ser entendido sob duas vertentes: A horizontal, que se 

traduz por tratar os iguais de forma igual, e a vertical, que significa tratar os desiguais de 

maneira diferenciada. 

 

  Rezende (2006) desdobra a equidade no Princípio do Benefício, onde “cada 

indivíduo deve contribuir para a produção de serviços governamentais, de forma a igualar 

o preço unitário do serviço ao benefício marginal que ele recebe com sua produção”, e no 

Princípio da Capacidade de Contribuição.  De acordo com esse último, “os indivíduos 

deveriam, na medida de suas capacidades, colaborarem para o financiamento dos gastos 

governamentais”  

 

O autor cita John Stuart Mill para assinalar que, “do ponto de vista dos indivíduos, 

o pagamento de tributos ao governo é interpretado como um sacrifício” (Rezende, 2006: 

165).  Com efeito, nas diversas sociedades e culturas, a maioria das pessoas, físicas ou 

jurídicas, tem resistências ao pagamento de impostos.  Isso é tanto mais verdadeiro quanto 

maior for o sentimento de injustiça, desigualdade ou ineficiência na aplicação do tributo, o 

que leva o contribuinte à busca pela redução ou pela sonegação.  Essa motivação tende a 

ser reduzida, em circunstâncias de impostos razoáveis, eqüitativos e de visível retorno à 

sociedade. 

 

O imposto pode ser regressivo, quando embutido num bem, ou seja, todos os 

consumidores pagam igualmente, neutro (proporcional), ou progressivo, situação na qual 

paga mais quem possui maiores condições, como o Imposto de Renda.  É plausível supor 
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que a multiplicidade de sistemas fiscais e a incompatibilidade com as peculiaridades e 

responsabilidades dos entes federativos, respondam, em muitos casos, tanto pela elisão 

fiscal quanto pela corrupção, pela fraude e pela sonegação3.  

 

No caso brasileiro, especificamente, persistem os problemas (1) da cumulatividade, 

ou seja, o imposto se manifesta em todas as etapas da cadeia produtiva, o que mascara o 

ônus e distorce a alocação; (2) da complexidade e fragmentação da legislação, que gera 

distinção nos tributos estaduais; (3) da repartição, que responde pela guerra fiscal e pela 

falta de competitividade nas exportações; (4) da complexidade do sistema, que demanda 

recursos desproporcionais para atender às exigências fiscais e (5) da natureza e incidência 

dos impostos, na medida em que predominam impostos indiretos e regressivos (incidem 

igualmente sobre ricos e pobres, como aqueles embutidos no preço das mercadorias). 

 

Grzybovski & Hahn apontam razões históricas para que “no Brasil, talvez pela 

elevada carga tributária, pelo baixo nível de retorno à sociedade e pelos casos de 

corrupção, prevaleça a cultura de não pagamento de tributos”.   

  

As exigências tributárias da metrópole sobre a colônia aumentaram 

significativamente no ciclo do ouro, quando a Coroa portuguesa exigia 

pagamento de elevados percentuais sobre a produção dessa riqueza (...) 

Pagar tributos e não usufruir os benefícios que eles devem proporcionar 

(...) revoltou os brasileiros. (...) A história descrita explica a cultura 

brasileira de resistência em pagar imposto; há um imaginário instituído de 

que o governo não merece arrecadar porque aplica mal.  (GRZYBOVSKI 

& HAHN, 2006: 846) 

 

                                                 
3 Elidir é sinônimo de omitir, o que, na visão de juristas, pouco difere de mentir ao Fisco (evasão).   
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O panorama não é muito diferente nos dias atuais.  Desde o início dos anos 90, 

verifica-se uma elevação crescente da arrecadação total dos tributos coletados no país em 

proporção do Produto Interno Bruto.  A carga tributária tem crescido 0,7 % do PIB a cada 

ano, em média, chegando a novo recorde histórico em 2007, cerca de 36 % do PIB.    

 

Trata-se da segunda maior carga tributária do mundo, atrás apenas da Dinamarca.  

Uma tributação dessa ordem está próxima da média dos países desenvolvidos (38 %)4, mas 

a renda per capita brasileira corresponde a apenas um terço da renda desses países.  Em 

relação aos principais países emergentes da Ásia, a discrepância é significativa, uma vez 

que esses países possuem carga tributária reduzida, abaixo de 20 % do PIB.   

 

O principal objetivo da taxação tem sido financiar os gastos governamentais.  No 

Brasil, o gasto primário do setor público vem crescendo expressivamente: Em 1991, 

representava 20,8 % do PIB e, em 2006, atingiu 31,4 % do PIB o que representa um 

aumento de 0,6 % do PIB a cada ano, em média. 

 

Os gráficos 1 e 2, a seguir, mostram a evolução da carga tributária no Brasil, desde 

1991, e a evolução do gasto primário do setor público (% do PIB).  O gráfico 3 revela 

como esse apetite tributário tem sido preferencialmente, e crescentemente, voltado para os 

cofres da União.  
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Gráfico 1 : Evolução da carga tributária no Brasil* (% do PIB)  
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Gráfico 2 : Evolução do gasto primário do setor público (% do PIB)  
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4 Média não ponderada de uma amostra de 21 países.  Dados da Eurostat, FMI e OECD para o ano de 2004. 
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Gráfico 3 : Evolução da carga tributária por esferas de governo 

Fonte: IPEA (2008) 

 

As observações até então, quer nos parecer, exploraram suficientemente as razões 

da elevada carga tributária no Brasil, a falta de correspondência adequada em termos de 

serviços públicos, e a conseqüente falta de motivação para o pagamento. E, se pelo lado do 

pagador, existe a clara intenção de reduzir ou sonegar a carga tributária devida, ele pode 

encontrar perfeita sintonia com a sinalização do Estado arrecadador, de isentar dessa 

obrigação, ou de atenuá-la.  Veremos, agora, como isso se dá em relação ao ICMS. 
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2.1 O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 

 

No Brasil, o ICMS é a principal fonte de receita tributária regional, e incide nas 

operações de movimentação de mercadoria e de transporte interestadual e intermunicipal, 

afetando o preço de praticamente tudo o que é utilizado no dia-a-dia.   

 

Foi criado em 1967, como ICM, em substituição ao antigo imposto estadual sobre 

vendas e consignações (IVC), para modernizar a tributação com um imposto sobre o valor 

adicionado dos produtos, de forma a não incidir sobre todos os elos da cadeia.  O Brasil 

conta hoje com 44 alíquotas de ICMS vigentes em seus 26 estados e Distrito Federal. 

 

A grande vantagem do sistema de tributação com incidência sobre o valor 

adicionado é que ele evita a tributação “em cascata”, ou seja, de forma cumulativa tantas 

vezes quantas forem as etapas de circulação da mercadoria.  Pode ser implementado em 

estágio único, na venda ao consumidor final, como nos EUA, ou em estágios múltiplos, 

incidente em todas as etapas do ciclo de produção e comercialização, que deduz o imposto 

pago na etapa precedente para fins da apuração do imposto a ser recolhido em cada etapa 

do ciclo, como no Brasil. (Quadros apud Affonso e Silva, 1995). 

 

Com a reforma constitucional de 1988, a base de incidência do ICM foi ampliada 

com a incorporação dos impostos únicos preexistentes e dos tributos sobre serviços, 

passando o imposto a se denominar ICMS, que já assumia características e distorções em 

seu princípio básico de neutralidade fiscal e nos seus métodos de cobrança. 

 

Primeiro, ao isentar os bens de capital, o ICM passou a ser um imposto 

sobre o consumo.  Segundo, o princípio de origem e destino passou a ter 
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um tratamento ad hoc ao se tratar de transações internas interestaduais e 

operações de comércio exterior.  Finalmente e em terceiro lugar, a base de 

incidência, que era fundamentalmente centrada no valor adicionado, 

passou a ser deteriorada ao permitir a exclusão de grande número de 

produtos e admitir excepcionalidades com caráter regional.” 

(PIANCASTELLI e PEROBELLI, 1996).   

 

Contrariando a tendência internacional de adoção de um único IVA de competência 

do Governo central/federal, a Federação brasileira adotou dois IVA, um de base ampla e de 

competência estadual (ICM/ICMS) e outro de competência federal e com base restrita aos 

produtos industrializados (IPI).  Quadros (op, cit.) salienta que “essa duplicidade prejudica 

uma administração tributária eficaz, o que é agravado, no caso do tributo estadual, por 

conta da adoção de um princípio misto de origem-destino para a tributação de transações 

interestaduais, que dificulta o controle da sonegação, além de estimular a guerra fiscal 

entre os estados.” 

 

Do ponto de vista nacional, o ICMS é um imposto sobre o consumo; mas é híbrido 

pela ótica de cada estado, sendo parte imposto sobre a produção e parte sobre o consumo 

do estado.  Com exceção da energia elétrica, comunicação, petróleo e seus derivados, o 

ICMS é arrecadado pelo estado de origem da mercadoria, em percentuais diferenciados, 

em função do estado de destino, conforme Resolução 22/89, do Senado Federal5.  Ela 

imputa ao estado de destino da mercadoria o ônus do tributo pago no estado de origem. 

 

Na prática, representa um jogo de débitos e créditos, onde uma parte da cadeia 

produtiva paga, outra se beneficia, e assim por diante. Um dos mecanismos frequentemente 

utilizados como incentivo fiscal é o do crédito presumido, pelo qual as empresas acumulam 
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benefícios em valores possíveis de serem descontados adiante, sem que, necessariamente, o 

governo tenha espaço fiscal para saldar a conta, o que praticamente configura o crédito 

como um “cheque sem fundos”.  No que diz respeito às transações internacionais, a Lei 

Complementar 87/96 estabelece diferenças, pelo caráter estratégico do comércio exterior 

para o desenvolvimento econômico.  

 

A Constituição de 1988 ampliou o percentual de ICMS destinado aos municípios 

(de 20 % para 25 %), mantendo o critério de distribuição: 75 % desses recursos são 

repassados de acordo com a participação local (municipal) no valor adicionado gerado no 

estado.  Reservou aos executivos estaduais a responsabilidade pela definição dos critérios 

de distribuição dos 25 % restantes.  A preponderância do valor adicionado como critério de 

distribuição visa garantir no curto prazo, para os municípios, o retorno – por vezes parcial - 

dos recursos gerados através das atividades econômicas sediadas na região, e, no longo 

prazo, premiar e/ou compensar os governos locais pelos esforços e custos despendidos na 

criação e manutenção de uma infra-estrutura de serviços para dar suporte às atividades 

econômicas locais. 

 

O ICMS é um imposto particularmente sensível às mudanças na atividade 

econômica nacional e, por se tratar de um imposto indireto, não é passível de anistia, salvo 

por força de lei.  Quando o incentivo ofertado, no caso o ICMS, incide somente sobre as 

operações internas, sem afetar os demais estados da federação, constitui operação legítima.  

Entretanto, quando é concedido sob a forma de crédito presumido ou algo similar, para 

desconto no estado destinatário da mercadoria, é inconstitucional.   

   

                                                                                                                                                    
5 12% para transações interestaduais, excetuando-se as realizadas do Sul e Sudeste (excluindo o Espírito 
Santo) para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, as quais são tributadas com alíquota de 7%. 
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2.2  As raízes da Guerra Fiscal no Brasil  

 

No Brasil, os incentivos fiscais foram bastante utilizados pelo governo federal 

como forma de equilibrar o crescimento industrial, promovendo o estabelecimento de 

empresas em regiões pouco competitivas, como o Norte e o Nordeste, inicialmente.  

Estados periféricos, que antes não podiam concorrer em igualdade de condições com as 

unidades estaduais mais ricas, passaram a competir pela atração de novos recursos do setor 

privado (Abrucio, 1998). 

 

Remonta pelo menos aos anos sessenta a utilização, pelos governos estaduais, de 

isenções, reduções e diferimentos tributários como recurso para alavancar a 

industrialização regional.  Após um período de maior intensidade e evidência, na segunda 

metade dos sessenta, esse tipo de prática aparentemente perdeu o ímpeto e desapareceu dos 

debates da mídia.  No início dos anos noventa, ele retornou de forma inicialmente tímida 

para depois explodir, a partir de 1993/4, numa grande polêmica nacional.  Desde então, o 

tema vem assumindo importância crescente, juntamente com as dimensões inusitadas que 

grande parte dos estados vem concedendo a grandes grupos empresariais para que 

localizem investimentos em seus territórios. 

 

Ao analisarmos os fatores que deram início à guerra fiscal no Brasil, mais uma vez 

nos reportamos à reforma constitucional de 1988.  Estados e municípios tiveram 

substancial aumento na participação da arrecadação tributária da União, por meio do 

aumento dos coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM).  Isto acelerou o processo de redução do 
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esforço fiscal na maioria dos Estados, que adotaram uma competição não-cooperativa, 

onde cada um procurou por si só armar uma estratégia para conquistar novas empresas ao 

seu parque produtivo, buscando multiplicar receitas e gerar empregos. 

O deflagrador da guerra fiscal, segundo os próprios Estados, foi o Espírito 

Santo, logo no começo dos anos 90, concedendo benefícios na importação 

de mercadorias para estimular a utilização de seus portos.  A partir daí, 

uma gama enorme de Estados, no período de 1991 a 1994, iniciou um 

processo ampliado de concessão de incentivos fiscais. (ABRUCIO & 

COSTA, 1998:50) 

  

Rodriguez-pose & Arbix  (2001) exploram os motivos que levaram a disputa ao 

ápice, com relação aos investimentos no setor automobilístico.  Após uma década de 

estagnação, dominada pela dívida externa, hiperinflação e falência dos planos de 

estabilização, a implementação do Plano Real em 1994 marcou o início de um período de 

relativa estabilidade econômica.  O crescimento moderado e constante durante o período 

1994-1999, aliou-se à abertura de setores estratégicos da economia nacional e à perspectiva 

de efetiva integração econômica no âmbito regional, com o Mercosul. 

 

Tais condições incrementaram o interesse de investidores estrangeiros no Brasil, e 

quem primeiro identificou o potencial dessa oitava economia do mundo foram as indústrias 

automobilísticas.  Entre 1996 e 1999, essas indústrias investiram mais de US$ 10 bilhões  

na reestruturação de plantas existentes e/ou na construção de novas unidades.  Dezesseis 

montadoras de veículos, 150 empresas de autopeças e 29 de outros setores da produção 

aproveitaram-se das condições oferecidas pelo “Novo Regime Automotivo” no país. 
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De acordo com Rodriguez-pose & Arbix (2001: 135-137) essa estratégia pró-ativa 

de “desenvolvimento”, ou seja, a corrida entre governadores no Brasil para atrair novas 

plantas automobilísticas, mostra que a resultante foi uma disputa predatória, envolvendo 

estados e municípios, com resultados negativos para o setor público. 

 

And since in Brazil the influence of governors and mayors is related to the 

size of the budget of their respective states and municipalities, the new 

inflow of FDI has opened up possibilities of increasing local revenues.(...) 

The type of policies associated with territorial competition tipically range 

from simple regional marketing to locational incentives of various kinds. 

(...) Since territorial competition is more concerned with issues of local 

economic efficiency than with interregional equality, the effects of 

territorial competition may offset any positive effects related to the process 

of economic integration.  (RODRIGUEZ-POSE & ARBIX, 2001: 136) 

  

 A partir do ciclo das montadoras, nota-se a transformação da natureza dos 

mecanismos utilizados pelos estados para atrair as inversões privadas, e ganha ênfase a 

utilização de fundos públicos, diretamente vinculados aos orçamentos estaduais, com 

renúncia fiscal prevista, e aprovados pelas assembléias legislativas estaduais.  Acirrou-se o 

conflito federativo e explicitou-se o uso do financiamento do ICMS, através das operações 

triangulares, uma vez que os fundos precisam de um agente financeiro para poder operar. 

 

 A mudança na natureza dos procedimentos financeiro-fiscais é explicada por dois 

fatores.  Em primeiro lugar, a suspensão da lei nº 2.273/94 do Estado do Rio de Janeiro, 

obtida pelo governo paulista, através de ação direta de inconstitucionalidade, impetrada 

pelo STF em 1994, serviu de alerta aos demais estados para os riscos que corriam ao 

descumprirem explicitamente as regras previstas na Constituição de 1988.  Em segundo 

lugar, a retomada dos investimentos estrangeiros – principalmente das montadoras – 
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obrigou a uma revisão dos instrumentos, já que exigem horizontes estáveis e regras claras 

para apresentarem qualquer decisão.  Ao investidor externo interessa a manutenção do 

incentivo pelo tempo programado, sem que haja possibilidade de ser interrompido, a 

qualquer momento, fruto das mudanças nos cargos do executivo estadual. 

 

 Em alguns estados, as práticas anteriores foram abolidas para que os fundos 

públicos viessem a ocupar o seu lugar.  Em outros, principalmente no caso dos estados 

nordestinos, isto não ocorreu.  Em paralelo à criação dos fundos fiscais-financeiros, foram 

mantidos os prazos especiais, as isenções e os diferimentos para o ICMS.  O arsenal 

multiplicou-se porque a guerra fiscal assumiu novas dimensões: ao invés das empresas 

buscarem acesso a programas amplos e formalizados previamente existentes, alguns 

programas passaram a ser formulados com o objetivo estrito de servir a uma determinada 

empresa.  

 

2.3  As barganhas entre o governo e os empresários 

 

Uma das questões centrais que está presente nesse debate é o grau de influência que 

os incentivos fiscais desempenham sobre a decisão de localização do investidor privado.  

E, por outro lado, que outros interesses, para além da justiça social, motivam os gestores 

públicos a adotar – ou não - a estratégia da renúncia fiscal para atrair os investimentos 

privados. Esses interesses podem ir desde a valorização da imagem de agressividade e 

dinamismo junto à opinião pública, até a troca de favores com o investidor. 

 

O trade-off entre público e privado, nesse particular, é de grande amplitude, já que 

cumpre ao governo orientar o crescimento em sua dimensão econômica (estabilidade e 
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crescimento), social e de sustentabilidade ambiental, sugerindo, na costura dos acordos 

com o capital privado produtivo, uma ampla possibilidade de trocas, com mútuos 

benefícios. 

 

No que diz respeito à decisão de localização por parte dos investidores, Rodriguez-

pose & Arbix (2001:144) argumentam que, “mesmo no período crítico da disputa, quando 

estavam em jogo as grandes plantas automotivas no Brasil, os benefícios fiscais 

rivalizavam em importância com a proximidade de mercados”.  Constata-se em pesquisa 

conduzida pela Confederação Nacional da Indústria, que outros quatro fatores, somados, 

ultrapassavam o dobro da relevância atribuída às facilidades fiscais, dentre esses, as 

vantagens específicas de cada localidade.  

 

Tabela 1 – Razões da instalação de plantas produtivas em outras unidades da 

federação  (% das respostas relevantes) 

 

Fator % 

Proximidade do mercado 57,3 

Benefícios fiscais 57,3 

Custo da mão-de-obra 41,5 

Vantagens locacionais específicas 39,0 

Sindicalismo atuante na região 24,4 

Saturação espacial 14,6 

Fonte: CNI/CEPAL (1997) 

 

O conhecido aforismo de Charles Wilson, ex-presidente da General Motors, de que 

“o que é bom para a GM, é bom para Detroit”, remete à reflexão sobre até que ponto são 

conflitantes ou convergentes os interesses do setor público e do setor privado, quando se 

trata do desenvolvimento local ou regional.   
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Ruediger (2000) analisa aspectos interessantes da atratividade no desenvolvimento 

do município do Rio de Janeiro, que são perfeitamente aplicáveis aos demais governos 

sub-nacionais.  Os aspectos envolvem, de um lado, a justiça como fator de definição das 

políticas públicas, e de outro, a hegemonia do mercado.  Analisando as políticas urbanas na 

cidade, observa o fator mobilidade do capital como trunfo maior de negociação no 

processo de barganha.  Citando Mollenkopf, constata que: 

 

Na medida em que o capital tornou-se mais móvel e menos preso a 

localidades específicas, diminuiu a necessidade dos empresários de intervir 

diretamente na política, ao passo em que aumentou a subordinação dos 

governos locais aos interesses gerais dos investidores.  (Mollenkopf, apud 

RUEDIGER, 2000: 15).  

 

A partir da perspectiva pluralista e da estruturalista, o autor percebe a influência 

tanto do mercado como a do Estado e do macro ambiente, por meio de várias formas de 

coalizões e ações coletivas, sobre o desenho das políticas públicas.  Citando Werneck 

Vianna, a resultante seria uma sociabilidade que “eduque o egoísmo” ao internalizar o 

público à práxis do interesse de cada indivíduo.   

 

Ruediger verifica que, com o incremento da globalização, as cidades “foram 

levadas a ser mais agressivas na busca por investimentos, utilizando-se de diversas 

políticas com assimétricas implicações econômicas e sociais, assemelhando-se a um 

constante “jogo” de atração de investimentos”.    E acrescenta, ainda: 

 

(...) uma vez que estas começam a competir por investimentos, tanto para 

atraí-los como para mantê-los, observa-se o uso de incentivos diversos 

(...). Isso implica que a agenda local de investimentos e prioridades é 

pautada não só por questões de composição com grupos de pressão, e 



 

 46 

menos ainda por referenciais de justiça social, mas também e 

principalmente pela aplicação espacial de investimentos, que coadunada a 

um processo orientado para o mercado, atenderia justamente aos grupos 

com maior poder de barganha e pressão. Nesse caso, considerando um 

lugar de baixa participação popular e/ou falta de controle sobre métodos de 

políticas públicas, temos um cenário em que as políticas serão 

direcionadas prioritariamente para a satisfação das condições do estamento 

corporativo ligado ao capital globalizado. (RUEDIGER, 2000: 38) 

 

No entanto, o autor inspira-se também no trabalho de Paul Kantor ao analisar as 

diferenças no poder de barganha por investimentos entre as cidades, em função das 

estratégias assumidas, sendo que a concessão contínua de incentivos diretos ou concessões 

fiscais não tiveram o mesmo efeito positivo que a articulação entre políticas públicas, 

incentivos de mercado e grau de participação cívica. 

 

Kantor (1998) argumenta que o governo e o setor privado precisam estabelecer 

relações de troca (barganhas) para alcançar objetivos comuns.  As razões, as formas e o 

momento de influência dos governos locais sobre o desenvolvimento econômico dependem 

das vantagens nas barganhas que o Estado pode obter nas relações negociadas, política e 

economicamente, com o setor privado. 

 

Para ilustrar seu raciocínio, o autor apresenta casos de governos sub-nacionais nos 

Estados Unidos que se esforçaram, tanto para atrair como para repelir investimentos 

privados, em função do grau de dependência que a negociação envolvia. 

 

No Brasil, ficaram célebres as negociações com a Ford, quando da instalação de 

sua fábrica de automóveis, onde todos os estudos indicavam ser o Rio Grande do Sul a 

melhor localização.  O governador gaúcho, Olívio Dutra, negou-se a entrar num leilão 
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fiscal quando o governador Antonio Carlos Magalhães acenou com um conjunto de 

incentivos para que o investimento fosse para a Bahia, um Estado sem tradição no setor 

automobilístico ou de auto-peças.  A opinião pública dividiu-se, entre os que consideravam 

o sulista íntegro e defensor dos interesses nacionais, e os que enxergavam o seu colega do 

nordeste como pragmático, eficiente e focado nas perspectivas de crescimento da Bahia.  

Os investimentos da Ford nas melhorias portuárias, e o conseqüente dinamismo da região 

baiana, compensaram, ao que tudo indica, o “tapete vermelho” ofertado. 

 

No caso de prefeituras municipais, há tempos se verifica a isenção ou redução do 

IPTU, além de facilidades para obtenção dos alvarás de licenciamento e facilidades em 

relação às taxas de fiscalização.  Com a sofisticação das estratégias de atração de empresas, 

chega-se hoje a fórmulas mais criativas, como a devolução do Imposto sobre Transmissão 

de Bens Imóveis (ITBI) pago na compra de terrenos ou galpões, às vezes condicionado ao 

valor adicionado obtido pela empresa.  Outros municípios chegam a dividir com as 

companhias as receitas de repasse de ICMS geradas com o aumento da atividade 

econômica local.  

 

Kantor & Savitch (1993) sugerem que o setor público e o privado são, na verdade, 

interdependentes. O setor privado produz os recursos econômicos que são necessários para 

financiar programas e projetos de infra-estrutura, e gerar empregos e bem estar para os 

cidadãos, o que por sua vez representa visibilidade política para os governantes.  Para o 

setor privado, governos são importantes porque possibilitam formas de intervenção no 

mercado, necessárias para a promoção do ambiente econômico, que não são possíveis de 

serem viabilizados unicamente pelo setor privado. Aí se inclui a resolução de conflitos 

privados que coloque em risco o interesse social.  
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Finalmente, é preciso reforçar que hoje estamos vivenciando um estágio avançado 

de internacionalização de mercados, no qual as estratégias logísticas de produção e 

comercialização substituem a importância da localização física das unidades fabris.  Isso 

nos remete aos já citados “passeios” – às vezes apenas virtuais - de mercadorias e notas 

fiscais, para que os empresários aproveitem dos benefícios de estados ou regiões 

incentivadas.  Nessas circunstâncias, cabe aos empresários a avaliação correta dos riscos 

envolvidos – tanto no que tange às possíveis irregularidades das operações, como pela 

oportunidade de mudanças nas estratégias governamentais, que podem prejudicar todo o 

planejamento tributário dos empreendedores.  

 

Neste capítulo, analisamos alguns fundamentos relacionados ao sistema tributário e 

sua conformação no Brasil, que em grande parte explica o forte ímpeto dos contribuintes à 

redução ou sonegação dos impostos.   Analisamos as estratégias de concessão de 

incentivos fiscais, com um breve histórico da guerra fiscal no Brasil, enfocando ao final a 

relação entre o governo e os investidores, com os riscos e vantagens envolvidas, no 

processo de atração de investimentos privados.  No próximo capítulo, veremos a relação 

entre os governos no contexto federativo brasileiro, com um breve histórico da evolução do 

federalismo no país, e os fatores envolvidos na formação das agendas de políticas públicas, 

onde nos debruçaremos, mais detalhadamente, na reforma tributária como alicerce para um 

desenvolvimento regional harmônico e sustentável.  
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Capítulo 3 

 

Uma perspectiva política: Agenda, reforma e pacto federativo 

 

“A guerra, então, não é apenas um verdadeiro camaleão, 

 que modifica um pouco a sua natureza em cada caso concreto,  

mas é também um fenômeno de conjunto e (...) uma surpreendente trindade, 

 em que se encontra, antes de mais nada,  

a violência original do seu elemento, o ódio e a animosidade, (...) 

 depois o jogo das possibilidades e do acaso, (...) 

 e, finalmente, a sua natureza subordinada de instrumento da política 

 por via da qual ela pertence à razão pura”. 

 

(Carl von Clausewitz, Da Guerra, cap. I, p.30) 

 
 
 

Pelo que até agora refletimos, é plausível supor que o motor da guerra fiscal não se 

relaciona a ódio ou animosidade, e sim a circunstâncias e motivação política. E também 

vimos como, entre a ingenuidade de um acordo idílico e a competição selvagem, pode-se 

ter como resultante um jogo com múltiplos benefícios para aqueles que reconhecem a 

importância da negociação estratégica, reduzindo ou eliminando as agendas de atrito. 

 

No capítulo anterior, procuramos desvendar alguns aspectos do jogo, enfocando 

principalmente a relação entre governos e empresários.  Trataremos de aprofundar agora as 



 

 50 

condicionantes do jogo envolvendo os governos estaduais na República Federativa do 

Brasil. 

 

3.1  As fragilidades do federalismo brasileiro   

 

Pelo que resultou da relação federativa após a Constituição de 1988, evidencia-se 

como o Brasil precisa deixar de ser uma federação apenas no rótulo.  Enquanto não se 

chegar a um modelo cooperativo de fato e de direito, tanto a política tributária como a 

gestão de políticas públicas no país espelharão assimetrias difíceis de serem contornadas.  

 

O conceito de federalismo surgiu nos Estados Unidos, ao final do século XVIII, 

como forma de organização do Estado, com raízes no liberalismo.  Tratava-se de um 

“Estado soberano, formado por uma pluralidade de Estados, no qual o poder emana dos 

membros, ligados numa unidade”.  Distinguia-se do Estado Unitário, tendo como objetivos 

coibir o uso indevido do poder, fragmentando-o entre coletividades competitivas, com 

ênfase na autonomia e na participação dos seus membros. (Ana Brasileiro, 1974). 

 

A própria etimologia da palavra federação (do latim foedus, foederis) remete ao 

sentido de pacto, aliança, união sob condições pactuadas.  Para Celso Furtado, citado em 

Granja e Warner (2006), federalismo é o conceito mais amplo que tem sido utilizado para 

expressar a idéia de que a organização política deve basear-se na solidariedade e na 

cooperação, não na compulsão. 

 

No mesmo artigo, Francisco de Oliveira também é citado, afirmando que “a 

Federação é um pacto em que as partes (Estados soberanos ou Estados que poderiam ter se 
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constituído como soberanos) renunciam, em grau muito alto, exatamente aos atributos da 

soberania”. Burgess (1993) enaltece na Federação “sua infinita capacidade de acomodar a 

competição e o conflito em torno de diversidades (...).  Tolerância, respeito, compromisso, 

barganha e reconhecimento mútuos são suas palavras-chave, e “união” combinada com 

“autonomia” é sua marca autêntica”.  

 

O sistema federativo, idealmente, pressupõe a descentralização, com diferentes 

tipos de governo, ordens jurídicas e orçamentárias.  Entretanto, o alcance de um modelo 

ideal de federalismo cooperativo, criativo e participativo, não ocorre da noite para o dia.  

Ao contrário, exige uma trajetória, com aprimoramento contínuo das relações entre os 

entes, e o rompimento com as raízes do Estado Unitário e, inclusive, com o anacronismo 

de um federalismo isolacionista.  Oliveira apud Granja e Warner (2006: 1099) observa a 

federação como 

um pacto em que as partes (Estados soberanos ou estados que poderiam ter 

se constituído como soberanos) renunciam, em grau muito alto, 

exatamente aos atributos da soberania (...).  À renúncia dos direitos da 

soberania, correspondem deveres da federação para com as partes 

federadas (...). Mas constitui também dever da federação uma eqüitativa 

distribuição da riqueza produzida exatamente pela “economia política” da 

federação. 

 

No sistema federativo, os processos envolvem uma lógica de complementos, que 

deve ser resultante da responsabilidade e da efetividade de cada parte.  A União deve 

exercer os poderes que fujam aos limites dos estados-membros e dos municípios.  Dentre 

esses poderes, está o de assegurar a integridade nacional contra as distorções internas, ao 

impedir a predominância de uns estados sobre os outros.  Esse postulado pode ser 

assumido a partir de uma circunstância na qual “a competição intergovernamental cede o 
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passo à cooperação.  E os esforços que se processam nessa área são no sentido de imprimir 

maior racionalidade e ativar a participação de cada unidade nas relações entre União, 

Estado e Município.” (Ana Brasileiro, 1974: 5) 

 

O Brasil oscilou entre a fragmentação e a unidade até 1850, e só não se dividiu 

como a colônia espanhola da América porque, com a transferência da coroa, se estabeleceu 

no Rio de Janeiro um centro de legitimidade política sobre as subdivisões da colônia, 

sendo que a atuação da corte no Rio foi fundamental para manter nossa unidade, inclusive 

com o uso da força contra movimentos separatistas.  O poder local, de que antes gozavam 

as capitanias e vilas coloniais, fora usurpado pelo Império.  

 

O Brasil viveu então como um Estado Unitário até o nascimento da nossa 

federação, provisoriamente com o Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889, que veio a se 

consumar de forma acanhada, a partir de uma inibição dos Constituintes de 1891.  O novo 

sistema se organizava com a cessão dos poderes imperiais às unidades federadas, como 

uma das respostas dos republicanos à centralização imperial vigente desde D. João VI.  

Mas o reconhecimento constitucional não assegurou ao país um federalismo de fato, pois 

os legisladores foram parcos na atribuição dos direitos políticos aos Estados.  O sentimento 

concentrador do Exército, que patrocinara o novo regime, com o marechal Deodoro e 

Floriano, promoveu os primeiros conflitos de ajustamento, como a Revolta da Armada e o 

movimento federalista do Rio Grande do Sul. 

 

Assim é que a organização federativa republicana brasileira, relativamente nova, 

jamais foi efetivamente pactuada, nem mesmo seriamente debatida, e sempre conviveu 

com heranças do patrimonialismo.  Ainda registrou períodos de exceções de 1898 a 1930, 
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de 1930 a 1937 e de 1964 a 1988, quando se instalaram regimes unitários de fato.  As 

sucessivas constituições que lhe imprimiram forma sempre impuseram um modelo 

concentrado e ao mesmo tempo concentrador de poder, tendo gerado um sistema tributário 

simétrico para um país assimétrico sob todos os aspectos – tanto geográficos e 

demográficos quanto econômicos. 

 

Abrucio & Costa (1998) mostram como, em uma federação desigual, a falta de 

instituições e de mecanismos adequados para coordenar a competição entre os estados leva 

o jogo federativo a um padrão não cooperativo.  

 

(...) quando havia uma maior desigualdade na distribuição do poder, os 

estados mais fortes podiam impor uma estratégia dominante.  No caso dos 

investimentos, praticamente se configurava um jogo de soma-zero, pois 

São Paulo levava quase tudo.  No entanto, em uma situação de 

multipolaridade com persistência ainda de um grau razoável de 

desigualdade, outros estados médios podem reverter os destinos dos 

investimentos.  O problema é que tal reversão acontece em meio a uma 

competição selvagem, em que não há mecanismos institucionais para 

coordenar o jogo.  (ABRUCIO & COSTA, 1998: 37) 

 

 Os sistemas federativos autênticos exigem princípios comuns de um lado e práticas 

adequadas às suas peculiaridades materiais de outro. Assim é que a federação brasileira 

reproduz os desequilíbrios existentes entre as demandas locais e regionais, ou seja, a forma 

é efetivamente federativa, mas a substância continua essencialmente unitária. 

 

 Dain, apud Affonso e Silva (1995) observa a importância para a análise do 

federalismo das relações intergovernamentais, cuja expressão econômica passa pela 

definição de políticas de equalização, e salienta que: 
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 A estrutura federativa brasileira merece atenção especial dada à realidade 

socioeconômica marcada pela grande heterogeneidade (...).  Observa-se, 

no Brasil, uma descentralização aleatória, sem correspondência entre a 

assunção de responsabilidades e a ampliação de transferências 

constitucionais (...).  Radicalizam-se nesse contexto as tensões entre 

esferas de governo (...).  (Dain, apud AFFONSO e SILVA, 1995: 

163,164). 

 

3.2  Os modelos internacionais   

  

 Não pretendemos aprofundar uma investigação sobre o federalismo em outros 

países, mas, ao questionarmos as fragilidades do federalismo brasileiro, é preciso ter 

clareza que as experiências internacionais não se consolidaram, também, sem difíceis 

enfrentamentos.  O nosso modelo foi inspirado no federalismo dos Estados Unidos, um 

país que até hoje apresenta grandes diferenças de renda entre as unidades federadas6, mas o 

que se verifica é que a prática de incentivos fiscais pelos estados americanos não gera os 

mesmos efeitos danosos para o conjunto da nação. Devido a aspectos históricos, culturais e 

até religiosos, o modelo americano logrou êxito com ampla autonomia dos estados, maior 

equilíbrio entre as unidades e instituições sólidas.  Na trajetória americana, uma nação 

(confederação) se formou a partir dos estados, ao passo que no Brasil, o Estado Unitário 

criou seus estados membros.  

 

 Carvalho (1996) fornece elementos que atestam a incapacidade do Estado brasileiro 

em chegar à periferia, em contraste com a prática do federalismo americano.  “O contraste 

era enorme, mesmo em 1920, quando o Brasil já copiava há 31 anos o mesmo sistema 

                                                 
6 O estado de Connecticut, por exemplo, tem renda per capita nove vezes superior à do Mississipi.  Para 
outros dados internacionais, ver o capítulo 2 do livro “Desafios do Federalismo Fiscal” (REZENDE, 2006). 
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federal americano. A burocracia brasileira continuava vítima da macrocefalia que, em 

1877, era verdadeiramente patológica”.   

 

A concentração política e administrativa, acompanhada da concentração de 

funcionários, fazia com que se acentuasse a visibilidade do Estado no 

Brasil, ao passo que um processo inverso se dava nos Estados Unidos.  No 

entanto, a concentração era produto da própria incapacidade do Estado 

brasileiro de estender sua ação até a periferia do sistema, ao mesmo tempo 

em que a descentralização americana indicava maior poder de controle, 

embora não necessariamente por parte do governo federal. (CARVALHO, 

1996 : 140). 

 

 Nos Estados Unidos existe a consciência de que os governos sub-nacionais 

possuem capacidade de gestão apropriada, assim como são capazes de gerir a oferta de 

bens públicos de maneira adequada, e a maior parte das bases tributárias é partilhada pelo 

governo federal e pelas esferas sub-nacionais.   Rezende (2006) argumenta que o 

compartilhamento das bases tributárias, que não faz parte da tradição brasileira mas é 

comum em outras federações, estimula a cooperação administrativa, ao reduzir os custos 

de fiscalização e de cumprimentos das obrigações fiscais. 

 

 A federação americana é flexível, sem sistema fixo de transferências fiscais inter-

governamentais, constituindo um regime federativo cooperativo sem arranjos 

predeterminados. 

 

 Nos processos de formação dos Estados europeus, observa-se que o caminho para a 

modernidade passou pela superação das fragmentações territoriais características da Idade 

Média, com seus múltiplos reinos, principados, ducados e territórios eclesiásticos, 



 

 56 

enveredando para Estados unitários, que ao longo dos anos aprimoraram seus modelos 

federativos, não sem preservar os aspectos culturais e as fortes identidades regionais.  

 

  Um exemplo marcante pode ser considerado a experiência federalista da Alemanha, 

rotulada como “federalismo cooperativo”, que hoje é reconhecido como bem sucedido, 

mas não isento de dificuldades.  De uma organização feudal que reconhecia e garantia a 

cada um de seus integrantes o direito de livre arbítrio, consolidou-se em 1871 a criação do 

Estado germânico, que filósofos como Hegel há tempos defendiam. As guerras mundiais 

conturbaram o poder desse Estado e levaram ao processo de separação, com o Muro de 

Berlim, e depois à reunificação, gerando profundos desequilíbrios de renda, que vêem 

gradativamente sendo atenuados.  Atualmente, a política de redistribuição não contempla 

dispositivos constitucionais fixos que determinem percentuais de repasses, sendo a receita 

do IVA a principal fonte de recursos para transferências verticais e horizontais. 

 

 A receita do IVA é utilizada para incrementar a posição fiscal dos estados 

mais pobres, até que estes atinjam o limite de 90 % da média das receitas 

dos estados.  O IVA remanescente é utilizado para equalização horizontal, 

com distribuição das receitas dos estados mais ricos para os estados mais 

pobres até o limite de 92 % da média. (PIANCASTELLI apud REZENDE, 

2006: 33). 

  

   

3.3 Reforma tributária e pacto federativo 

 

 Pelas dificuldades aludidas no segmento anterior, infere-se que a reforma tributária 

é um tema recorrente em diversos países, e no Brasil tem assumido um caráter 

particularmente relevante pela multiplicidade de sistemas fiscais e pelas complexidades 

burocráticas, que, paralelamente à elevada carga tributária, comprometem a agenda do 
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desenvolvimento econômico.  Não sem razão, a proposta de reforma tributária é o principal 

projeto da agenda do presidente Lula em 2008, e foi considerada prioritária pela 

presidência da agência de classificação de risco Standard & Poor’s no Brasil. 

 

 A reforma tributária compreende uma série de mudanças na estrutura da legislação 

de impostos, taxas e contribuições utilizadas em um país e deve interferir, sobretudo, nos 

recursos que são transferidos do setor privado para o público, a fim de garantir a melhoria 

de serviços básicos que devem ser garantidos por um governo à sociedade. 

 

 Desde a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 175/95, ainda muito tímida 

em relação à proposta posteriormente apresentada pelo Ministério da Fazenda em 1997, 

não faltaram iniciativas que procuraram um melhor ordenamento do sistema tributário no 

Brasil, com o término da guerra fiscal.  Rezende (2006) observa que esse ordenamento, por 

sua vez, remete à recomposição do equilíbrio federativo, ao estabelecimento de medidas 

eficazes para a cooperação inter-governamental na promoção e implementação de políticas 

nacionais de desenvolvimento e à instituição de novas regras voltadas para a redução das 

desigualdades regionais.  

 

Todas as propostas de reforma tributária que foram elaboradas nos últimos 

15 anos evitaram abordar as mudanças necessárias no federalismo fiscal, 

sob a justificativa de que o tema é politicamente explosivo. Mas a 

experiência está demonstrando que essa estratégia, além de limitada, 

contribui para acumular distorções e dificultar as mudanças. (REZENDE, 

2006: 113).    

 

 A Constituição de 1988 procurou ampliar a descentralização e a autonomia dos 

entes federativos, mas também revelou contradições ao deteriorar a qualidade da tributação 
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e agregar mecanismos de controle central inflexíveis, acentuando os problemas do 

federalismo fiscal no país.  A Lei de Responsabilidade Fiscal bem espelha essa questão, ao 

impor modelos de gestão financeira indistintamente aplicáveis a municípios de dez milhões 

e aos que não chegam a dez mil habitantes. 

 

 Rezende (2006) traça uma valiosa análise das conseqüências da Carta de 1988 para 

o federalismo fiscal.  Observa como, na preocupação de mitigar os efeitos concentradores 

de renda das gestões anteriores, os constituintes trataram de assegurar a compensação com 

o orçamento de seguridade social, uma carteira de recursos para os setores assistenciais, 

garantida por intermédio das contribuições – PIS-Pasep, Cofins, CSLL e CPMF.  O autor 

considera que, a partir de então, foi gerada uma “dualidade fiscal”, gerando múltiplos 

conflitos que impedem o avanço de reformas tributárias indispensáveis para dotar o país de 

um regime de impostos compatível com os desafios que a economia global impõe à 

produção nacional.  Giambiagi (2000) salienta que a tensão federativa na segunda metade 

dos anos 90 teve uma agenda de conflitos caracterizada pelo Fundo de Estabilização Fiscal 

(FEF), pela Lei Kandir, pela renegociação das dívidas estaduais e pela reforma tributária. 

 

O Brasil caracterizou-se, após a Constituição de 1988, pela criação de 

novos impostos, eficazes do ponto de vista da receita, mas condenáveis 

sob a ótica da sua funcionalidade, pelo peso que representavam sobre as 

empresas, com prejuízos evidentes para a competitividade do país. (...) 

Como o governo federal propôs que uma série de impostos – inclusive o 

ICMS – fossem extintos, dando lugar a uma espécie de “grande IVA”, com 

legislação federal, os estados tiveram uma reação inicial contrária à 

proposta, que foi bastante questionada pelos governadores”.  

(GIAMBIAGI, 2000: 322). 
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  O articulista Weiller Diniz (Informe JB, de 5/1/08) caracteriza a reforma tributária 

no Brasil como uma “unanimidade estática”, que todos defendem, mas que não avança 

nem um milímetro.  No editorial de 21/12/07, o mesmo jornal considera que a reforma 

tributária deveria deixar de ser um “negócio de ocasião”, fazendo lembrar que a última 

tentativa formal nesse sentido, em 2003, quando o presidente Lula, “acompanhado de um 

séquito de governadores de todos os partidos”, levou ao Congresso um projeto de 

reformulação dos tributos, que em nada redundou. 

 

 Apesar das restrições para uma reforma tributária que atenda perfeitamente às 

características ideais segundo as regras da boa tributação, tornou-se consensual a 

necessidade de alterar o atual sistema tributário brasileiro. A dificuldade é a escolha de um 

caminho que torne esse sistema mais eficiente, mais justo e, ao mesmo tempo, não diminua 

a carga tributária global e não deixe nenhum ente federativo em situação inferior à de antes 

da reforma.  Segundo Rezende: 

 

a manutenção do equilíbrio federativo depende da capacidade de os 

governos subnacionais contarem com recursos suficientes para garantir o 

atendimento de preferências e a preservação de identidades regionais. O 

exame da adequação entre recursos e atribuições é, todavia, uma tarefa 

complexa.  De um lado, é impossível estabelecer uma demarcação rigorosa 

de fronteiras no tocante à repartição de encargos públicos, tendo em vista o 

grau de arbitrariedade envolvido em uma tentativa dessa natureza.  De 

outro lado, as diferenças de capacidade econômica geram desigualdades 

acentuadas na capacidade de os governos subnacionais extraírem recursos 

financeiros para a execução de suas atribuições. (REZENDE, 2006:53). 

 

 Além disso, há o problema da transição do atual sistema para um novo, a ausência 

de muitas informações elementares sobre a capacidade de arrecadação de novos tributos e 
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a imprevisibilidade da reação dos contribuintes a um novo sistema.  Rezende (2006:214) 

enfatiza que “a eficiência econômica do IVA tem sido o grande argumento favorável à 

substituição do imposto de vendas em cascata pelo imposto de vendas sobre o valor 

adicionado nos países europeus”. 

  

 No debate, as convergências apontam para a migração da tributação na origem 

(local da produção) para o destino (em que se cobra o imposto onde o produto é 

consumido), sendo facultado aos estados continuar concedendo incentivos fiscais para 

atrair indústrias, mas desde que o estado abra mão das receitas. (O GLOBO, 20/9/07). 

 

 O projeto de reforma tributária mais recentemente desenhado - Proposta de Emenda 

Constitucional 233/08, finalmente entregue ao Congresso em 28/02/2008 - explicita como 

propósitos a simplificação da estrutura de impostos no país e extinção da guerra fiscal entre 

as unidades da federação e entre os municípios de um mesmo estado.  Prevê mudanças 

gradativas, contemplando, principalmente, os seguintes aspectos: 

• Cofins, PIS e Cide são extintos e é criado o Imposto sobre Valor Agregado Federal 

(IVA-F). 

• Fim das legislações estaduais de ICMS. 

• Cobrança de ICMS passa a ser realizada nos estados de destino.7 

• Criação de um Fundo de Equalização de Receitas para compensar eventuais perdas 

dos estados com a reforma. 

• Redução da contribuição patronal ao INSS de 20 % para 14 % da folha. 

• Extinção do CSLL, que passa a ser incorporado ao Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica (IRPJ). 

   

                                                 
7 Tudo indica que será mantida a cobrança de 2 % do ICMS nos estados de origem, mas os estados 
exportadores já se articulam para aumentar o percentual para 4 %. 
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 Assim como nas iniciativas precedentes, a reforma hoje em discussão enfrenta um 

substancial conjunto de divergências e de sugestões de alternativas8.  Governadores do 

Sudeste se sentem prejudicados na equação origem/destino, sendo que o Estado do Rio de 

Janeiro reivindica a manutenção do imposto na origem para petróleo e energia, chegando a 

estimar uma perda anual de R$ 700 milhões com as mudanças.  Há também reação 

negativa por parte de muitos prefeitos, e governadores do Nordeste desejam uma 

compensação maior do que o previsto pelo Fundo de Desenvolvimento.  

 

  Além disso, o fim da CPMF trouxe um elemento novo, que talvez exija do 

governo uma nova equação tributária de arrecadação.  Há quem argumente que, com a 

criação do Imposto de valor agregado federal, o que se propõe realmente é outorgar à 

União a competência para instituir imposto sobre operações com bens e prestação de 

serviços ainda que estas se iniciem no exterior.  Ora, se aumenta a competência de tributar 

de um ente da Federação sem diminuir a competência dos demais, a população tende a ser 

a principal afetada, sempre que houver necessidade de arrecadação adicional por qualquer 

um deles. 

 

Por fim, persistem as ações diretas de inconstitucionalidades (ADINs) em 

tramitação no Supremo Tribunal Federal, bem como com a glosa9 de créditos dos estados.   

Enquanto não se define uma regra de transição, chega-se a temer uma corrida para a 

concessão de novos benefícios fiscais por parte dos estados. 

 

                                                 
8 O relator da subcomissão temporária de Reforma Tributária do Senado, senador Francisco Dornelles 
(PP/RJ) pretende que a legislação sobre o IVA Nacional seja exclusiva da União, sendo o lançamento, a 
fiscalização e a cobrança judicial feitos pelos estados e pelo Distrito Federal. No atual desenho sugerido, a 
arrecadação é alocada diretamente pela rede bancária, sem transitar pelos cofres do estado que arrecada. 
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Embora tenha sido um objetivo claramente expresso pelo presidente Lula também 

em seu discurso de posse para o segundo mandato, é difícil imaginar que a tão esperada 

reforma tributária possa estabelecer, enfim, a paz entre as unidades da federação, no que 

diz respeito às disputas interestaduais pelos investimentos privados. 

 

Primeiramente, porque a reforma tributária em discussão não é precedida do 

necessário debate acerca da reforma do Estado, envolvendo diretrizes que deveriam pautar 

a mudança das atuais normas tributárias, de arrecadação e gestão das finanças públicas.  A 

reforma tributária não pode ser entendida como um fim em si mesmo, uma questão 

meramente econômica.  Deve estar inserida numa redefinição do pacto federativo, um 

novo acordo político com a sociedade.  Desse acordo, e com o fim da guerra fiscal, pode-se 

esperar o aperfeiçoamento das políticas de desenvolvimento regional. 

 

3.4  O momento para uma nova agenda e as alternativas 

    

 Segundo Saravia (2006), uma política pública pode ser entendida como “um fluxo 

de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios 

destinados a modificar essa realidade. (...). A finalidade última de tal dinâmica – 

consolidação da democracia, justiça social, manutenção do poder, felicidade das pessoas – 

constitui o elemento orientador geral das inúmeras ações que compõem uma determinada 

política.” 

  

A formulação de políticas públicas, como propõe John Kingdon (1995), “é um 

conjunto de processos, incluindo pelo menos: 1) o estabelecimento de uma agenda; 2) a 

                                                                                                                                                    
9 Estorno de créditos aproveitados na entrada de produtos que se beneficiaram de benefícios fiscais em 
estados incentivados. 
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especificação das alternativas a partir das quais as escolhas são feitas; 3) uma escolha final 

entre estas alternativas específicas, por meio de votação no Legislativo ou decisão 

presidencial; e 4) a implementação dessa decisão”.   O autor investiga o que determina que 

alguns temas sejam priorizados para efeito de agenda, dentro e ao redor do governo, e 

outros não, salientando que “sabemos mais sobre como as questões são encaminhadas do 

que como elas vieram a se tornar itens na agenda de governo”.   

 

Kingdon concebe a agenda como “a lista de temas ou problemas que são alvo em 

dado momento de séria atenção tanto da parte das autoridades governamentais como de 

pessoas fora do governo, mas estreitamente associadas às autoridades”.  Observa que há 

uma distinção entre a “agenda do governo, a lista de temas objeto das atenções e a agenda 

de decisões, ou seja, a lista dos assuntos dentro da agenda do governo encaminhados para 

deliberação”, e que há variações entre agendas extremamente gerais e outras mais 

especializadas, com temas específicos. 

 

Importa-nos bastante perceber o momento oportuno para a priorização de 

determinada agenda, e Kingdon adota o conceito da janela política, ou seja, uma 

oportunidade que se abre, em virtude de um momento político ou um problema social, 

junto com a especificação de uma alternativa e a decisão política.  O cientista político 

sinaliza para um conjunto de atores que exercem diferentes graus de influência para esse 

momento, sendo que cada um dos participantes e processos pode atuar como um incentivo, 

quando trazem um tema para o topo da agenda, ou como um obstáculo. 

 

A janela política, por sua vez, ora segue um fluxo incremental/ gradualista, e ora 

ocorre em função de acontecimentos e conseqüências imprevistas. As idéias que compõem 
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uma determinada agenda não são, portanto, monopólio de um ou outro ator do processo.  

Derivam, geralmente, de uma combinação complexa de fatores, sendo mais importante 

perceber a fertilidade do terreno do que investigar a origem da semente. 

 

 O que merece investigação, aqui, são os elementos que hoje permitem (ou 

influenciam) ao gestor público de um estado abdicar da guerra fiscal e somar seu cacife 

político numa agenda inovadora para a política de desenvolvimento industrial. 

 

 Nesse caso, tantos outros atores estão a influenciar a decisão do gestor, inclusive 

aqueles que não possuem ligação formal com o governo. Kingdon propôs classificá-los em 

dois clusters distintos: os visíveis (partidos políticos, eleitores, opinião pública e 

imprensa), que definem a agenda e os invisíveis ou escondidos (lobistas, grupos de 

interesse, acadêmicos), que tem maior poder de influência na escolha de alternativas.  

Podemos nos propor a um exercício de transposição, para a realidade brasileira, e 

particularmente do Rio de Janeiro, das estruturas que Kingdon identificou como influentes 

sobre as agendas e alternativas de política.  O desenho encontrado no ambiente local pode 

ser condensado em seis grupos ou categorias de influência, como se segue: 

 

• Opinião pública: mídia, eleitores, acadêmicos, pesquisadores, lobistas; 

• Chefia do Executivo: presidente, governadores, prefeitos; 

• Assessoria do Executivo: alto staff, funcionários públicos, consultores contratados; 

• Políticos: senado federal, assembléias legislativas, câmaras municipais; 

•  Órgãos regularadores e fiscalizadores: tribunais de contas, ministério público;  

• Associações de classe: entidades patronais, sindicalistas, ONGs. 
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 Vemos que, no que diz respeito à agenda, a inspiração para o fim da guerra fiscal 

está fortemente atrelada a uma reforma tributária, que por sua vez demanda um consenso 

na direção de um novo pacto federativo.  Porém, ainda que esse encadeamento não consiga 

vingar a curto prazo, precisamos também considerar quais são as alternativas para uma 

política estadual de atração e manutenção de investimentos privados sem a concessão 

desordenada de incentivos financeiros e fiscais. 

 

 É possível perceber que, no leque de alternativas de políticas públicas, algumas 

diretrizes parecem ter se consolidado, se não como paradigmas incontestáveis, pelo menos 

como pré-condições, ou denominadores comuns para as chances de êxito.  Podemos reunir 

esses fatores em um tripé, com hastes que se interligam e complementam e que, uma vez 

estruturado, faz com que o ganho financeiro, embora represente elemento importante para 

o capital investidor, transforme-se numa decorrência natural, e não necessariamente no 

sustentáculo ou na mola propulsora.  Vejamos esses três pilares de sustentação aos 

investimentos produtivos, no que diz respeito às ações no âmbito do setor público e em 

parcerias com o setor privado e organizações não-governamentais: 

 

 

a) Organização institucional sólida, articulada e conseqüente 

 As políticas de desenvolvimento regional são elaboradas e executadas nos níveis de 

governo federal, estadual e municipal, sendo a articulação entre as esferas um elemento 

fundamental para o êxito de sua implantação.  A condução do processo até a “ponta” talvez 

tenha sido a principal deficiência na execução dos grandes Planos de Desenvolvimento 

Regional em anos pregressos, onde a visão sistêmica enfatizou o planejamento central, sem 

adequado conhecimento de realidades locais. 
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 Por sua vez, mesmo no âmbito interno a um único nível de governo, é 

imprescindível que os diversos órgãos atuem em consonância e coerência de objetivos, 

fornecendo aos investidores informações ágeis e precisas, processos desburocratizados e, 

sobretudo, segurança na manutenção das regras do jogo.   

 

Por um lado, a forte correlação entre instituições e desenvolvimento tem sido 

empiricamente comprovada em diversos estudos recentes, sugerindo que a 

consolidação institucional é o fator primordial de desenvolvimento. (...) Por outro 

lado, argumenta-se (Offe, 1988) que a boa governança social depende de um 

equilíbrio (de capacidade e poder) entre as esferas do Estado (domínio dos 

políticos e burocratas), do mercado (domínio dos investidores e consumidores) e 

terceiro setor (domínio dos cidadãos organizados em torno dos seus interesses).   

(MARINI e MARTINS, 2004: 4). 

 

 As Redes de cooperação desempenham um papel de crescente importância, e que 

vem sendo enormemente facilitado pela disponibilidade de instrumentos da tecnologia da 

informação, possibilitando que entidades de diferentes setores possam disponibilizar bases 

de dados, trocar e complementar informações fundamentais para as decisões do setor 

produtivo. Diversas estruturas têm surgido face à necessidade de proporcionar maior escala 

e poder de participação, dentre elas os consórcios intermunicipais, e formas inovadoras de 

associações público-privadas. 

 

b) Infra-estrutura física e sinergia logística adequada aos investimentos 

 O conjunto constituído por água, energia elétrica, telefonia, vias de acesso e 

segurança representa um elemento crítico para a atividade industrial.  Se já houve o tempo 

em que os governos procuravam assegurar a oferta desses bens, atualmente, nas áreas 

propícias à instalação de indústrias, é comum que vários empresários se cotizem para 
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garantir a instalação ou manutenção desses fatores, cuja falta pode acarretar gargalos e 

enormes prejuízos à atividade produtiva. 

 

 Porém, seja na perspectiva de pólos industriais, ou de arranjos produtivos locais, 

hoje não se pode mais considerar infra-estrutura apenas no entorno de uma ou mais 

unidades fabris, mas em termos de corredores e plataformas logísticas de apoio, o que 

envolve a integração entre portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, facilitando o 

deslocamento de cargas e a redução dos custos envolvidos.  Esse é um dos fatores que 

reconhecidamente mais fragiliza a competitividade da economia brasileira no cenário 

internacional.  São portos obsoletos e ineficientes, estradas mal conservadas, que reduzem 

a vida útil das peças de caminhões, aumenta o tempo de viagem e encarece o frete, e a 

malha ferroviária cujo tamanho, em relação ao território nacional está entre as mais baixas 

do mundo, sem falar na eminência de “apagões” aéreos e energéticos. 

 

 Os investimentos em infra-estrutura tanto geram demanda como respondem a 

demandas existentes.  Uma rodovia, por exemplo, pode proporcionar investimentos em 

suas áreas adjacentes, resultando em desenvolvimento para as regiões de sua área de 

influência, e, também, uma ferrovia se torna necessária se o escoamento de minério de 

ferro de uma mina precisa encontrar vazão por meio de um porto.  Mas os custos são altos, 

e é imprescindível desenvolver mecanismos de parcerias público-privadas, concessões e 

privatizações para que a responsabilidade de expansão da infra-estrutura encontre 

sustentação, tanto no poder público como no poder privado.   
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c) Ambiente favorável ao empreendedorismo e à inovação  

 Aqui podemos reunir todo um grupo de fatores que configura o dinamismo e o 

ambiente propício ao desenvolvimento de negócios.  Embora possa parecer uma 

terminologia difusa, consolida-se cada vez mais como um ativo claramente perceptível 

pela ótica do capital investidor. 

 

 É possível listar uma série de ações, geralmente por iniciativas próprias de 

governos sub-nacionais, junto a outros atores, que estimulam esse ambiente, como:  

Criação de bancos com linhas de capital de risco, promoção de empresas públicas e mistas 

competitivas com o setor privado, realização de campanhas internacionais que atraiam 

investidores e visitantes, promoção e geração de espaços destinados a feiras/ eventos, 

centros de convenções e parques tecnológicos, estabelecimento de escritórios de 

informação e assessoria para empresários e investidores locais e internacionais, 

investimentos na mão-de-obra e no perfil empreendedor dos habitantes, com campanhas 

publicitárias que estimulem a solidariedade, o orgulho cívico e a identidade local, para a 

promoção do “marketing urbano”. 

 

 O desenvolvimento econômico local ganhou força na esteira da globalização dos 

processos produtivos, intensificada ao fim da década de 80, que trouxe consigo grave 

exclusão de regiões não competitivas nos novos jogos do mercado mundial.  Meyer-Stamer 

(1999) reforça essa tendência de desenvolvimento endógeno e abrangente, em contraste 

com a prioridade voltada unicamente para a atração de novas empresas: 

 

Activities at the local level to stimulate economic development are 

undergoing a profound change.  In the past their main aim was to attract 

new firms, and the main instruments were oriented at creating a favorable 
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infrastructure, making real estate available, and luring firms by offering 

incentives.  Today both aims and instruments are more diverse. Local 

business promotion has three aims: strengthen the competitiveness of 

existing firms, support the emergence of new local business, and attract 

firms. (MEYER-STAMER, 1999:3). 

 

Procuramos, neste capítulo, apresentar alguns fatores que exercem influência sobre 

a inserção de determinado tema numa agenda de política pública, o que sem dúvida 

representa, se não a garantia de sua implementação, pelo menos uma expressa 

manifestação de diretrizes de ação.   

 

Observamos que o tema específico da guerra fiscal se insere numa agenda mais 

geral, relacionada à reforma tributária, que por sua vez tem sido constantemente lembrada, 

mas dificilmente executada, em função dos múltiplos interesses e das fragilidades no 

modelo de federalismo cooperativo brasileiro. 

 

Vimos também que, para a política de atração de investimentos privados, existem 

alternativas mais estruturantes para o desenvolvimento do que a oferta indiscriminada de 

incentivos fiscais.  Não sabemos, contudo, se tais alternativas são suficientes para um 

governante declinar da disputa, e analisaremos como isso pode ocorrer no caso do Estado 

do Rio de Janeiro.  
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Capítulo 4 

 

Abordagem empírica do problema   

 

Neste capítulo descreveremos a metodologia utilizada no estudo, e o foco de 

análise.  Quanto ao foco, analisaremos o desempenho recente do Estado do Rio de Janeiro, 

relativamente aos efeitos dos incentivos fiscais adotados, ao tempo em que descreveremos 

o comportamento de alguns estados vizinhos.  Na descrição da metodologia, definiremos a 

estrutura das entrevistas, o universo, a amostra e a seleção dos sujeitos, detalharemos a 

forma de coleta e tratamento dos dados, e apresentaremos as limitações do método de 

pesquisa adotado.   

 

 A pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo e explicativo, que até aqui 

consubstanciou o referencial teórico da dissertação, será complementada a seguir pela 

pesquisa documental e de campo, com o auxílio de um conjunto de entrevistas qualitativas, 

em profundidade.  Permitirão uma análise da estrutura e do desempenho da economia 

fluminense, das estratégias dos gestores públicos e da visão de empresários no Estado do 

Rio de Janeiro.  Os principais pontos em comum e os aspectos destoantes serão 

apresentados nas respostas dos entrevistados, na última seção do capítulo. 

 

4.1 – Foco: O Estado do Rio de Janeiro em relação à “concorrência”  

 

 Com uma área territorial de apenas 43,8 mil Km2, superior apenas aos estados de 

Sergipe e Alagoas, além do Distrito Federal, o Estado do Rio de Janeiro é o terceiro mais 
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populoso do país e a segunda economia no ranking nacional, com quase 13 % do PIB 

brasileiro, e uma arrecadação de ICMS na ordem de R$ 15 bilhões, sem considerar o 

Fundo Especial da Pobreza. 

 

 A economia fluminense tem seu maior peso na indústria extrativa e de 

transformação, com aproximadamente 35 % do PIB, seguida de prestação de serviços (22 

%), aluguel de imóveis (9,2 %) e administração pública (7,8 %), de acordo com a divisão 

adotada pela Fundação CIDE.  É uma economia bastante concentrada na Região 

Metropolitana, composta por 20 municípios, 7 dos quais são os mais populosos do estado, 

com cerca de 66 % do total de habitantes, sendo que apenas o município do Rio de Janeiro 

abriga praticamente 40 %. 

 

 A composição setorial do parque industrial, em função dos principais segmentos, 

pode ser observada com base na evolução percentual do Valor da Transformação 

Industrial10 no Estado do Rio de Janeiro, onde se verifica a crescente participação do setor 

petrolífero: 

 

Tabela 2 – Economia fluminense: Variação do VTI por setor (1996-2005)  

 

SETORES 1996 
(%) 

2000 
(%) 

2005* 
(%) 

 
Metalurgia básica 14,2 11,5 22,0 

Edição 12,9 11,9 5,4 

                                                 
10 O VTI é a adição de valor ao longo da cadeia industrial, presente tanto na indústria extrativa quanto na 
indústria de transformação.  Esta adição dentro da atividade industrial está relacionada à transformação da 
matéria-prima em seu estado natural para um bem a fim de atender às necessidades da sociedade. 
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Refino de petróleo, coque, comb. nucleares e álcool 10,7 25,1 24,3 

Farmacêuticos 10,5 7,7 4,7 

Química 9,9 9,4 8,0 

Alimentos 8,0 5,0 5,0 

Bebidas 7,5 7,2 4,0 

(*) valores projetados 

Fonte: Revista Rio Indústria, julho de 2007 

 

 4.1.1 – Desempenho econômico recente 

 

 Confirmando uma tendência de interiorização já observada em outras economias 

estaduais, entre 2002 e 2005 a contribuição da Região Metropolitana do Rio de Janeiro no 

PIB estadual declinou de 74 % para 69 %.  Registra a Revista Rio Economia (v.1, p.8) que: 

 

Essa tendência vem sendo liderada, sobretudo, pelo movimento de 

localização de novas plantas industriais. São fatores explicativos 

importantes: os custos crescentes de operação e de abertura de novas 

instalações em áreas metropolitanas, decorrentes do crescimento 

desordenado das grandes cidades; o efeito encadeador do agronegócio 

impactando e atraindo setores ao longo da cadeia produtiva; os incentivos 

fiscais associados a vantagens locacionais e o desenvolvimento da infra-

estrutura de telecomunicações, energia e transporte, reduzindo os custos de 

movimentação de bens e serviços, valorizando a logística das empresas. 

 

 No conjunto da economia fluminense, em comparação com outros estados, o último 

relatório da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, intitulado “Decisão Rio”, revela 

que o ganho de produtividade acumulado pela indústria fluminense nos últimos quatro 

anos – da ordem de 40 % - foi o maior dentre todos os estados, e superou em mais de duas 
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vezes a média nacional.  Como decorrência de uma maior inserção do produto fluminense 

no mercado internacional, o percentual de produção exportada, que no início da década não 

chegava aos 10 %, se aproximou, em 2006, aos 16 %.  As exportações totais fluminenses, 

que em 2001 não superavam US$ 2,5 bilhões, triplicaram até 2006, com o estado 

encerrando aquele ano com vendas superiores a US$  11 bilhões. 

 

  Se a conjuntura atual se mostra favorável à economia fluminense, o mesmo não se 

pode dizer da primeira metade da década de 90, quando os efeitos de conjunturas adversas 

se refletiram com particular prejuízo ao parque industrial do Rio de Janeiro. Estudos 

publicados na Revista RioIndústria mostram que o ano de 1996 significou um ponto de 

ruptura da tendência de queda da produção industrial do Rio relativamente ao país. 

 

Gráfico 4 – Indústria fluminense: Reversão da tendência declinante 
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Fonte: Revista Rio Indústria, novembro de 2006 
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 Até então, a taxa de participação do Rio no total da indústria sofria um decréscimo 

de cerca de 0,5 ponto percentual a cada ano.  Em adição, os demais estados “concorrentes” 

apresentavam, em sua quase totalidade, movimentos mais agressivos para a atração de 

plantas industriais e de logística, o que agravava o quadro.  O artigo da Revista Rio 

Indústria sustenta que “o estancamento da queda e o início da recuperação desse 

dinamismo só se tornaram possíveis a partir da implementação de uma política voltada 

para atração e manutenção de novos empreendimentos industriais no Estado, o que 

possibilitou o incremento da economia fluminense, como um todo”.  Como o “efeito 

petróleo”, relacionado à indústria extrativa, não se reflete nessa análise da transformação, 

atribui-se a recuperação do Rio de Janeiro, em grande parte, à operação do Fundo de 

Desenvolvimento Econômico e Social – Fundes, e demais incentivos fiscais que fizeram a 

economia fluminense participar mais ativamente da disputa.  

 

A regulamentação do Fundes em 1997 e, mais recentemente, o movimento 

de incentivos fiscais do Estado do Rio de Janeiro, somando o esforço de 

estancamento da perda de projetos para outros estados e de atração de 

novos investimentos, foram responsáveis diretos pela agregação à 

produção industrial do Estado do Rio de Janeiro de cerca de 0,5 % por ano 

do valor da transformação industrial brasileira (RIOINDÚSTRIA, 

2006:14). 

 

 O Gráfico 5, a seguir, compara o valor da transformação industrial entre 7 estados e 

o total brasileiro, tomando como base o ano de 1998.  Vemos que se destaca o Espírito Santo, cuja 

expansão alcançou os 439,2 %, a maior dentre os estados das regiões Sul/Sudeste.  Ainda assim, a 

indústria capixaba permanece com a menor participação em relação ao Brasil, representando em 

2007, apenas 2,6 % da indústria nacional.  
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Gráfico 5 –  Variação comparativa do VTI entre os estados (1998 – 2007) 
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Fonte: Revista RioEconomia, n° 1, maio/08 

 

4.1.2 – Ações estratégicas dos governos fluminenses 

 

 Embora não tenha sido o pioneiro nas políticas de incentivos fiscais, nem o mais 

agressivo, o Estado do Rio de Janeiro demorou, mas também não se esquivou dessa 

disputa.  O primeiro grande sinal de alerta foi dado ainda nos anos 70, quando a fábrica da 

Alfa Romeo/FIAT, decidiu trocar as velhas instalações em Xerém para se instalar em 

Betim (MG) pelos incentivos oferecidos.  Tudo indica que o novo parque instalado e a 

cadeia produtiva formada pagaram com sobras os benefícios dados pelo governo mineiro.  

  

 A partir de então, o Rio de Janeiro, acompanhando outros estados, realizou um 

movimento de apoio aos investimentos criando um banco de desenvolvimento, 
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denominado BD-RIO, que financiava especialmente projetos de pequenas e médias 

empresas fluminenses. Contudo, no final dos anos 1980 o BD-RIO estava enfraquecido, 

iniciando seu processo de liquidação extra-judicial em 1988. 

  

 No final da década de 1980 o governo do Rio de Janeiro ainda tentou realizar uma 

ação mais pró-ativa, apoiando a criação de uma agência de desenvolvimento econômico 

para o estado, em um modelo de parceria que contemplava o esforço de empresas públicas 

e privadas, tanto no custeio quanto na definição de estratégias. Essa agência, denominada 

AD-RIO, começou suas atividades com grande fôlego, realizando estudos e elaborando 

projetos, com o apoio técnico da Codin e com discussões estratégias entre o Governo do 

Estado, as prefeituras e a iniciativa privada. Mas diante da retirada de apoio por parte do 

Estado, algumas empresas que eram mantenedoras da agência começaram a abandonar a 

iniciativa, fazendo com que esta ficasse estagnada, onde se encontra até hoje.  

 

 Com a fragilização da AD-RIO e diante de movimentos de guerra fiscal que se 

exacerbavam no País, o Estado do Rio de Janeiro passou a se preocupar fortemente com as 

ações de outros Estados, notadamente São Paulo e Minas Gerais.  Em 1994, o Rio de 

Janeiro adotou uma postura um pouco mais forte em sua estratégia fiscal com a lei 2.273, 

que foi criada com o intuito inicial de conseguir manter a fábrica da Brahma no Estado, por 

ser o maior investimento da empresa na América Latina, e se constituiu na estratégia de 

maior imposição do Estado na tentativa de atrair e apoiar investimentos. Consistia na 

postergação do pagamento de parte do ICMS (até 75 %) por empresas recém implantadas 

no Estado, que estivessem se expandindo em mais de 50 % da capacidade instalada, ou que 

se mudassem para determinadas regiões do território fluminense. 
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 Nos anos que se seguiram ao da criação da lei 2.273/94, intensificou-se a já citada 

competição pelas empresas automobilísticas.  No caso da Volkswagen, o Governo do 

Estado do Rio de Janeiro realizou um conjunto de obras de infra-estrutura para beneficiar a 

companhia, além de lhe conceder o benefício fiscal de diferimento do ICMS, sem juros e 

com redução da correção monetária. 

 

 Em 1996, a lei 2.273/94 foi questionada pelo Estado de São Paulo e foi considerada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A solução foi fazer um decreto específico 

para beneficiar quem já estava enquadrado na lei revogada. Contudo, havia a necessidade 

de um mecanismo que substituísse a função estratégica da lei, e foram criadas legislações 

específicas para atendimento a empresas que já estavam sendo beneficiadas pela 2.273/94. 

O outro instrumento utilizado, como resposta mais sistemática, foi o já citado Fundes, que 

existia desde 1975, mas foi regulamentado somente em janeiro de 1997.  

 

 A partir de então, parece ter ficado evidente a necessidade de posicionamento à 

altura dos estados concorrentes, e, mais recentemente, foi instituído no Rio de Janeiro o 

Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses – FREMF.  No caso desse 

incentivo, que de início era destinado exclusivamente à Região Noroeste Fluminense, pode 

se dizer que houve, inclusive, um desvirtuamento dos seus propósitos originais, e hoje ele 

se estende a municípios como Campos e Três Rios.  Além dessas linhas de financiamento, 

diversos benefícios foram concedidos, caso a caso, para grandes investimentos privados.   

 

 O gráfico a seguir retrata o desempenho recente da economia fluminense,  

relativamente às diversas gestões no Estado, e podemos constatar que é de fato no período 

do governo Marcelo Alencar (1995-1998) que tem início um processo mais consistente de 
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recuperação, sendo acentuado nos governos subseqüentes – Garotinho e Rosinha - que, por 

sinal, mantiveram a agressividade na política de incentivos fiscais. 

 

Gráfico 6  – Administrações do Estado do RJ e o desempenho da indústria  
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Fonte: Revista Rio Indústria (novembro de 2006) 

 

A decisão por uma política de atração mais incisiva implica, todavia, em 

questionamentos e percalços.  Em outubro de 2007 (JB, 5/10/07), a Assembléia Legislativa 

do Rio de Janeiro encaminhou ao Ministério Público Estadual relatório da CPI da 

Arrecadação, no qual a governadora Rosinha Matheus é acusada de falhas na arrecadação 

de ICMS, que geraram prejuízo de R$ 5,6 bilhões ao Estado.  Dentre as causas apontadas 

para o prejuízo, cita-se o excesso de benefícios fiscais concedidos a empresas.  Entre 
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outros fatores, o rombo exige hoje do governo todo um esforço dedicado a recuperar o 

espaço fiscal, para viabilizar a contratação de empréstimos e os programas de 

desenvolvimento. 

 

Recente estudo da FGV para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

aponta que: 

A concessão de incentivos fiscais tem sido praticada de forma 

fragmentada, sem planejamento e controle sobre seus impactos na 

arrecadação e relações custo-benefício, além de afetar o comportamento 

das receitas de ICMS.  Esses incentivos são concedidos sob diferentes 

modalidades envolvendo diversos órgãos e entidades, o que impõe a 

necessidade de um sistema de informações que consolide os dados e 

possibilite ao Estado conhecer o impacto dessas concessões na 

arrecadação. (TCE-RJ, 2006 : 46). 

 

 Como já salientamos ao início da dissertação, é difícil estabelecer uma relação 

incontestável de causa e efeito entre a concessão de incentivos e o crescimento industrial.  

O crescimento reflete, também, outros fatores relacionados à conjuntura macroeconômica, 

cujas variações afetam mais ou menos alguns estados, em função de sua estrutura de 

produção e consumo.  Mas o breve panorama aqui apresentado permite supor 

minimamente que, mesmo que seja a reboque de outros elementos, uma política mais 

agressiva de incentivos fiscais para o Rio de Janeiro teve, como correspondência, 

momentos de maior dinamismo do seu parque produtivo.  

 

4.1.3 – Estrutura e políticas de apoio ao investidor 

 

 Quanto à estrutura de apoio ao investidor do Rio de Janeiro, a exemplo de outros 

Estados, o Rio de Janeiro conta com órgãos de governo, como a Secretaria de Estado de 
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Desenvolvimento Econômico – ou designações correlatas - e fora do âmbito 

governamental, como a Firjan, a Associação Comercial, o Sebrae e o Senai.  No entanto, 

desde que o Banco de Desenvolvimento do Estado, o BD-Rio, encerrou suas atividades, a 

política industrial fluminense se ressente do apoio de uma agência de fomento.   

 

 O organismo central dessa rede de apoio é uma sociedade de economia mista, 

criada em 1967, originalmente como Companhia de Distritos Industriais.  A atual 

Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - Codin, é a 

empresa responsável pela execução da política econômica estadual, e dela foi recentemente 

desmembrada a Investe-Rio11, para atuar como agência de fomento no atendimento às 

pequenas e micro indústrias, suprindo em parte a lacuna deixada pelo BD-Rio. 

 

 Como denota a denominação inicial da Codin, a empresa foi inicialmente 

encarregada da implantação e manutenção dos Distritos Industriais no território 

fluminense, tendo posteriormente alterado seu foco face às novas exigências de política 

industrial derivadas das crises nos anos 80, que trouxeram o esgotamento do modelo de 

atração de investimentos baseado na infra-estrutura diretamente fornecida pelo estado. 

 

 Principalmente a partir de 1995, as operações da Codin voltaram-se para os 

serviços de auxílio na escolha de localização industrial, assessoramento às prefeituras, 

elaboração de projetos de condomínios industriais para prefeituras, intermediação com as 

concessionárias de serviços públicos e acompanhamento da implantação dos projetos. 

 

                                                 
11 Sociedade de economia mista autorizada pelo Banco Central do Brasil a operar como instituição financeira 
do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
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 O Fundes, regulamentado em 1997, passou a ser o principal instrumento de apoio à 

política de atração de investimentos produtivos para o Estado do Rio de Janeiro.  Trata-se 

de um mecanismo de diferimento do ICMS sobre o incremento da produção nos primeiros 

anos de atividade da empresa no território fluminense.   Com esse instrumento, a Codin 

desenhou e implementou diversos programas, com base nas premissas de confiabilidade 

jurídica, versatilidade, facilidade de operacionalização e visibilidade.  O regulamento do 

Fundes rege que os recursos “poderão ser destinados às entidades interessadas em se 

estabelecer comercialmente ou expandir seus investimentos no Estado do Rio de Janeiro, 

cujas atividades possam contribuir para o desenvolvimento econômico, social e 

tecnológico, gerando novos empregos e divisas para o estado”. 

 

 Relatórios da Codin apontam que, como gestora do Fundes, até o final de 2006, 

possibilitou para o Estado do Rio de Janeiro a atração de investimentos de mais de R$ 37,8 

bilhões e a geração de mais de 26.000 empregos diretos e outros 100.000 indiretos.  Dentre 

os investimentos de maior destaque, podem ser citados a instalação e/ou ampliação de 

empresas como a Volkswagen, a PSA Peugeot-Citroën, a Vésper, a Guardian, a Galvasud, 

a Votorantin, a Michelin, e, mais recentemente, a Companhia Siderúrgica do Atlântico, 

associada à alemã ThyssenKrupp Steel.  A CSA, com investimento total de 

aproximadamente 3 bilhões de euros, foi enquadrada no Programa Rioinvest, que tem 

como uma das medidas a desoneração parcial da carga tributária na compra de produtos 

dentro do estado. 

 

 Paralelamente, os incentivos financeiros do Fundes representavam, até o final de 

2006, R$ 1,1 bilhão, e, considerando a metodologia da concessão de financiamento no 

limite de 75 % do ICMS incremental, pode-se calcular o ICMS que o estado recebeu como 
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incremento à sua receita, de aproximadamente R$ 275,6 milhões até o final de 2006, 

conforme o quadro abaixo: 

 

Tabela 3 – Financiamentos do Fundes 

 

Região Investimentos 
(R$ 1.000) 

Nº de empregos 
diretos 

Financiamentos 
FUNDES (R$1.000) 

Baixadas Litorâneas           260.000 1.268 146.469 

Centro Sul                                    50.218  360 0 

Costa Verde                             4.360.000 4.262 0 

Médio Paraíba                          6.199.309   7.205 569.869 

Metropolitana    26.187.034  11.719 343.392 

Norte Fluminense                        545.214 1.300 32.321 

Serrana       206.119  553 10.457 

TOTAL    37.807.894   26.497 1.102.497 

 
Fonte: Codin – Relatório interno (2007) 

 

 Em seu site oficial, o governo do Estado do Rio de Janeiro apresenta a política de 

tratamentos tributários diferenciados para algumas atividades produtivas como forma de 

proteção à indústria fluminense, garantia de isonomia fiscal com outras unidades da 

federação e restauração dos níveis de competitividade para, com isso, permitir o 

fortalecimento das empresas, a expansão das suas atividades, a recuperação da capacidade 

de realização de novos investimentos e o aumento do número de empregos. 

 

 Os benefícios possuem prazo de vigência determinado e são concedidos de forma 

automática ou mediante a assinatura de Termos de Acordo, sendo inelegíveis as empresas 

em situações de irregularidade no Cadastro Fiscal do Estado ou de débito para com a 

Fazenda Estadual, entre outros fatores.  Observa-se que as operações de importação e 
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exportação devem ser realizadas através dos portos e aeroportos localizados no Estado do 

Rio de Janeiro e as mercadorias desembaraçadas em território fluminense. 

 

Tabela 4 – Setores e Regiões que dispõem de incentivos no Estado do RJ 

Setoriais 
 

Aeroporto Industrial (Recof RJ) 
Agronegócios 
Aparelhamento dos Portos 
Autopropulsores 
Artefatos de Joalheria 
Artefatos de Couro e Bijuteria 
Bens de Capital 
Bens de Consumo Duráveis 
Bolas de Aço Forjadas 
Centrais Atacadistas(RioLog) 
Combustíveis 
CompraRio 
Cosméticos 
Equipamentos Offshore 
Eletroeletrônica e Informática 
Exposições e Feiras 
Fármacos 
Ferroviário  
Ferros e Aços não Planos 
Ferros e Aços Planos 

Logística 
Malte e cevada  
Máquinas e Equipamentos 
Mármore e Granito 
Material Escolar 
Naval, Petrolífero e Náutico 
Óptico 
Plataformas de Petróleo 
Portos e Aeroportos 
Produtos Cerâmicos 
Produtos Químicos  
Sofware e Hardware 
Telemarketing 
Termogeração 
Textil e Vestuário 
Transporte de cargas  
Trigo  
Usinas de Álccol  

Regionais   

Norte e Noroeste Fluminense 
Plásticos (Baixada Fluminense) 
Pólo de Alumínio 
Pólo Gás-Químico 
Pólo Petroquímico 
Porto de Sepetiba 
Reciclagem e Metal-Mecânico de N. Friburgo 
Recuperação Econômica dos Munícipios 
Refinaria do Norte Fluminense 
Telecomunicações (Call center)  
 

Fonte: site oficial do governo do Estado do Rio de Janeiro (2007) 
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 Com relação à movimentação portuária, vale frisar que aí reside um fator de 

fundamental importância na disputa fiscal.  Para os governos estaduais, os portos 

representam arrecadação a custo zero, porque toda a carga importada que ingressa e 

recolhe impostos para o Estado tem fiscalização tributária pelo governo federal, com 

rotinas estabelecidas e estrutura melhor dimensionada, dificultando a evasão. 

 

 Pode-se entender porque um dos maiores competidores do Estado do Rio de 

Janeiro, nas últimas décadas, foi o Espírito Santo, com o seu Fundo para o 

Desenvolvimento das Atividades Portuárias - Fundap.  Trata-se de um incentivo 

financeiro, criado na década de 70, que envolve o ICMS incidente sobre as mercadorias 

importadas através  dos portos capixabas. O Estado do Espírito Santo tributa bem menos 

que a maioria das unidades da Federação porque, com o Fundap, as empresas recolhem o 

equivalente, em média, a 12 % do valor do bem importado, e recebem de volta, na forma 

de financiamento, 66,6 % desse valor.  As prefeituras ficam automaticamente com 25 %, 

que é a cota constitucional, e o Estado com os restantes 8,4%. É como se, da alíquota de 12 

%, coubesse as fatias de 8 % às empresas, 3 % aos municípios e 1 % ao governo do Estado.  

O Fundap utiliza os mecanismos de diferimento, financiamento e leilão com rebate, que 

resultam numa equivalência de carga tributária.  A única exigência é de que 7 % do valor 

do financiamento sejam aplicados pela empresa em novos projetos no estado, ou no fundo 

de micro-crédito Fundapsocial, até o último dia do exercício seguinte ao da contratação.  

 

 Mais recentemente, em 2004, o Estado de Santa Catarina adotou incentivos fiscais 

com características de agressividade ainda menos sutis, que resultaram na situação 

observada no Gráfico 6.  A partir daquele ano, evidencia-se uma estagnação das 

importações pelos portos do Rio relativamente aos seus quatro principais concorrentes. A 
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expansão do Rio de Janeiro foi de 49 % com petróleo, enquanto o bloco dos portos 

analisados apresentou um crescimento de 75 %.  Excluindo o petróleo, o Rio de Janeiro 

cresce 84 %, contra 125 % de Vitória e 189 % de Santa Catarina. 

 

 Importa estar alerta para o fato de que, além dos programas regulares de incentivos, 

as estruturas formais de apoio ao investidor existem em paralelo a outras possibilidades de 

incentivos, principalmente via decretos, que ocorrem caso a caso, em função da 

importância estratégica de determinados investimentos, numa flexibilidade que envolve 

aspectos financeiros, tributários e até mesmo ambientais. 

 

Gráfico 7 – Movimentação e projeção para os principais Portos - US$ FOB Importação 

(base: 2004 = 100) 

 

 

Fonte: Instituto Magna / MDIC 
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 Além dos incentivos já citados, relacionamos a seguir alguns outros exemplos de 

incentivos oferecidos nos últimos anos de acirramento da contenda, para estados em níveis 

similares de influência ou de proximidade geográfica com o Rio de Janeiro:  

 
Tabela 5 – Resumo dos incentivos fiscais recentes  
 
 

Estado 
 

Incentivo Fundamento legal 

Bahia Igualou a cobrança do ICMS por meio do regime de 
antecipação tributária parcial. Os produtos provenientes 
do Sul e Sudeste destinados à venda passam a ter a 
mesma alíquota cobrada nos produtos adquiridos na 
Bahia. 

Artigo 352-A do 
RICMS/BA, redação 
do Decreto 8.969/04, 
Portaria 114/04. 
 
 

São Paulo Numa portaria que tratou ao mesmo tempo de incentivos 
fiscais para louças sanitárias, sapatos e aeronaves, São 
Paulo concedeu uma isenção pleiteada há cerca de cinco 
anos pelo setor siderúrgico interessado em fornecer bens 
para a exploração de petróleo. O Estado concedeu a 
isenção de ICMS na importação de mercadorias 
destinadas à fabricação de bens para lavra e exploração 
de petróleo e gás abrangidos pelo Repetro, o programa 
federal de incentivo ao setor. 
Concedeu também um benefício inédito entre os 
Estados: a isenção de ICMS na chamada exportação 
com saída ficta para as máquinas e equipamentos do 
Repetro. Na prática, as empresas ficam livres do 
pagamento de 18% na importação de mercadorias e do 
ICMS de 12% nas vendas de bens para Estados como o 
Rio de Janeiro, por exemplo. 
 

Portaria nº 
48.115/2003 

Espírito 
Santo 

Com o Programa de Incentivo ao Investimento, 
INVEST-ES, concedeu: 

a) Diferimento do pagamento do ICMS, inclusive do 
diferencial de alíquotas, devido na aquisição de 
máquinas e equipamentos destinados à integração no 
ativo permanente imobilizado do estabelecimento para o 
momento que ocorrer a sua desincorporação, b) 
diferimento do pagamento do ICMS nas importações do 
exterior de insumos e matérias-primas, destinados 
exclusivamente ao estabelecimento industrial 
importador, para o momento em que ocorrer à saída dos 
produtos resultantes de sua industrialização; c) Crédito 
presumido, nas operações interestaduais, até o limite de 
70% do valor do imposto devido mensalmente; d) 

Decreto Nº 1152-R, 
de 16/05/03, 
alterado pelos 
Decretos Nºs. 1210-
R, de 12/09/03 e 
1335-R, de 
1º/06/04. 
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Redução da base de cálculo, nas operações internas, até 
o limite de 70% do seu respectivo valor. 

OBS: Esses benefícios podem ser cumulativos e são 
concedidos pelo prazo de até 12 anos. 
 

Minas Gerais Além dos benefícios de isenções, diferimentos, créditos 
presumidos e redução da base cálculo do ICMS, foram 
beneficiados em 29/09/2003 diversos setores com: 
Isenção de ICMS, Diferimento do ICMS incidente na 
importação para o final da cadeira produtiva e Fixação 
de alíquota. 
Mais de 100 produtos agropecuários foram beneficiados, 
sendo que o arroz e o feijão, principais componentes da 
cesta básica, passaram de 7% de alíquota para zero de 
imposto na produção e na industrialização. 
 

Regulamento do 
ICMS 2002 

Santa 
Catarina 

Para as empresas enquadradas no COMPEX, o governo 
concedeu: 
I - obtenção de regime especial para cumprimento de 
suas obrigações tributárias;  
II – transferência de crédito para outros 
estabelecimentos;  
III - diferimento do recolhimento do ICMS devido em 

decorrência da importação através de portos, aeroportos 
ou pontos de fronteira alfandegados;  
 
Além de tratamento diferenciado em diversos itens 

relacionados ao comércio exterior. 
 

Decreto Nº 1.721 
de 30.04.2004  
 

 
Fonte: CODIN – Relatórios internos (2007) 
 
 
 Dois importantes documentos, recentemente produzidos, sinalizam possíveis 

diretrizes de respostas para essa situação.  Um deles, o Mapa do Desenvolvimento do 

Estado do Rio de Janeiro (2006 – 2015)12, projeta um cenário agressivo para o crescimento 

econômico do Estado, sendo um dos objetivos a implementação de uma ampla reforma na 

legislação tributária, relacionando, entre outras, as seguintes ações estratégicas, e seus 

alcances previstos: 

 

                                                 
12 Trabalho resultante de consultas pelo Sistema Firjan, entre 2005 e 2006, a mais de mil empresários e 
representantes de organizações públicas e privadas (mapa@firjan.org.br) 
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Projeto de unificação do ICMS:  Criar um Regulamento Único de ICMS, válido para as 

empresas de todo o território nacional; 

Ampla reforma tributária para competitividade e eficiência: Implementar, com a 

participação de todos os segmentos da sociedade, uma ampla reforma que simplifique o 

sistema tributário e proporcione aumento da competitividade dos produtos brasileiros; 

Melhorias do Simples Estadual: Promover ações de melhoria do sistema de isenção para 

as microempresas; 

Observatório de competitividade do Estado do Rio de Janeiro: Construir um painel que 

compare, de forma sistemática, as alíquotas de ICMS entre os diversos estados, de forma a 

defender a competitividade das empresas do Rio de Janeiro; 

Manutenção da competitividade tributária: Alcançar na estrutura tributária do Estado 

um patamar equivalente ao dos demais estados em termos de custos, impedindo uma 

desvantagem competitiva. 

 

 Outro documento fundamental é o Plano Estratégico do Governo do Rio de Janeiro 

2007-2010, que traça cenários e perspectivas para o longo prazo (2027), e dedica o capítulo 

4 à estratégia de promoção de investimentos.  Para tanto, a empresa de consultoria 

Macroplan realizou em 2007 uma pesquisa qualitativa com 104 representantes do Governo, 

empresários, especialistas e prefeitos, e os principais aspectos apontados na estratégia para 

atrair e reter investimentos produtivos foram a “criação e aperfeiçoamento de infra-

estrutura e serviços públicos” e o “apoio à cadeia de negócios”.   

 

Contrariando expectativas, apenas 23 % das entrevistas continham 

menções favoráveis ao uso de incentivos fiscais, o que significa dizer que 

esta estratégia não foi apontada como positiva em 77 % das entrevistas, 

sendo que, dentre estas, 11 % declararam abertamente que os incentivos 

fiscais são prejudiciais ou pouco relevantes. Cabe ainda ressaltar que, entre 
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as entrevistas favoráveis aos incentivos fiscais, a maioria é do setor 

público (13% em 23%), o que evidencia que a exaltação dessa estratégia 

pode estar sendo alimentada mais por opiniões de representantes públicos 

do que por demandas efetivas do ambiente empresarial. (PLANO 

ESTRATÉGICO DO GOVERNO DO RIO DE JANEIRO, 2007 : 68 – 69) 

 

 O documento prossegue com uma análise a partir de oficina com especialistas, onde 

buscaram aprofundar os detalhes da estratégia de promoção dos investimentos, e 

concluíram que, “com relação aos incentivos fiscais, fica claro que não são o instrumento 

mais adequado de atração de investimentos e estão perdendo relevância para outros fatores. 

(...) promovem a guerra fiscal e frequentemente levam a perdas econômicas”.  O gráfico 8 

permite ver o posicionamento adotado pelo Rio de Janeiro ao longo do tempo. 

  

Gráfico 8 – Ações Estratégicas do RJ e a conjuntura nacional: Linha do tempo 

 

Fonte: Relatório Macroplan (2007) 
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Gráfico 9 – Sistemática de concessão de incentivos fiscais 

 

Fonte: Macroplan (2007) 

 

 O caminho até aqui percorrido permite elucidar, com certa clareza, os fatores 

dialéticos entre cooperação e competição na que tange à guerra fiscal entre os estados.  No 

próximo segmento, explicitaremos o trabalho de campo que complementa a metodologia 
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utilizada no trabalho, e que, como se pretende, conduzirá às alternativas para alguma 

solução viável para uma mitigação ou uma mudança estratégica, para a questão proposta.  

 
 
4.2 – Método: A pesquisa de campo 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que, segundo Cavalcanti (2005), torna 

possível a compreensão do todo a partir da captura do comportamento revelado pelos 

indivíduos inseridos no seu tempo e no seu espaço, no seu grupo político.  Essa busca da 

compreensão holística pelo estudioso guarda total afinidade com a natureza da ação 

gerencial que se quer entender. 

 

Nosso universo da pesquisa é composto por empresários de médio e grande porte 

que tenham estudado o Rio de Janeiro como destino de investimentos produtivos, e por 

gestores diretamente envolvidos com a política de incentivos para a atração e manutenção 

de investimentos privados por meio de ações estratégicas do governo estadual.  

 

 Foram entrevistadas 28 pessoas, sendo 14 empresários13 e 14 gestores públicos14.  

Essa quantidade pareceu-nos adequada e suficiente, porque em escala inferior, perderíamos 

uma desejável amplitude de informações, de áreas distintas.  Por outro lado, uma amostra 

maior tenderia a uma contribuição marginal decrescente, por visões pouco diferenciadas 

entre si, ou pela excessiva fragmentação do conjunto analisado.  O ponto de maior 

importância é a correta seleção dos entrevistados, sendo condição básica que todos tenham 

conhecimento e atuação profissional estreitamente vinculada ao tema da pesquisa, 

                                                 
13 Inclui 1(um) representante da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro - FIRJAN  
14 Inclui 1(um) representante do Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa – SEBRAE/RJ 
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eliminando-se, assim, a limitação da inabilidade ou mesmo incapacidade do entrevistado 

para responder adequadamente. 

 

 Os empresários foram selecionados em função de sua posição de alta chefia, em 

empresas de médio ou de grande porte da indústria de transformação ou do setor de 

logística, que em muito espelha a nova geração de investimentos produtivos.  A entrevista 

constou de uma questão fechada, visando aquilatar, especificamente, o grau de importância 

que os incentivos fiscais desempenham sobre a decisão locacional da empresa, vis-à-vis 

outros fatores de atratividade. 

 

 No caso dos representantes do setor público, na maioria os entrevistados são – ou 

foram - gestores de alto escalão de órgãos públicos do executivo fluminense, ocupando 

cargos de Secretários ou Subsecretários de Estado e de presidentes de órgãos públicos, no 

período compreendido entre 2000 e 2008.   Foram selecionados a partir da rede de contatos 

do pesquisador, e em função da contribuição que poderiam aportar no esclarecimento das 

questões propostas. 

 

A amostra obedeceu aos critérios de acessibilidade e tipicidade, sendo “constituída 

pela seleção de elementos considerados representativos da população-alvo, o que requer 

profundo conhecimento dessa população.”  (Vergara, 2006: 51).  O trabalho de campo foi 

realizado por meio de entrevistas semi-estruturadas, em profundidade.  

 

A entrevista por pautas apresenta certo grau de estruturação, já que se guia 

por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando 

ao longo de seu curso.  As pautas devem ser ordenadas e guardar certa 

relação entre si. O entrevistador faz poucas perguntas diretas e deixa o 

entrevistado falar livremente à medida que refere às pautas assinaladas.  
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Quando este se afasta delas, o entrevistador intervém, embora de maneira 

suficientemente sutil, para preservar a espontaneidade do processo. (GIL, 

1987: 117). 

 

 Gondim et al. (2005) observam que a demarcação conceitual de estudo de caso, “é 

uma tarefa de relativa complexidade pela variedade de autores que escrevem sobre o 

assunto e adotam perspectivas nem sempre convergentes”.  Aqui, embora não se 

caracterize um estudo de caso em sua modelagem mais característica, temos como 

elemento de análise os governos do Estado do Rio de Janeiro, e, mais especificamente, a 

estrutura de indução e suporte aos investimentos privados produtivos no território 

fluminense.   Sob uma perspectiva fenomenológica, procuramos compreender essa 

estrutura como uma organização, que, face ao objetivo de atrair empresas, é orientada para 

uma finalidade, reage aos estímulos externos e enfrenta suas contradições internas. 

  

 As informações coletadas nas entrevistas foram trabalhadas em análise de 

conteúdo, sendo identificadas e transcritas não apenas as opiniões predominantes, mas 

também as observações que apresentavam pontos-de-vista específicos ou sugestões 

originais.  Ao fim, foi estabelecida uma grade mista, para hierarquizar os principais grupos 

de influência sobre uma agenda para o fim da guerra fiscal. 

 

 No processo de entrevistas, a principal limitação refere-se à possibilidade de alguns 

sujeitos selecionados terem mascarado algum dado relevante, ou fornecerem respostas 

falsas, determinadas por razões conscientes ou inconscientes, e, principalmente, pelo 

comprometimento político do cargo ocupado.  O presente trabalho, entretanto, apresenta 

uma amostra suficientemente abrangente e diversificada, a ponto de eventuais 

comprometimentos serem neutralizados no conjunto. 
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 Neste segmento, abordou-se o foco do estudo e a metodologia empregada, que 

compreende pesquisa bibliográfica, documental e trabalho de campo.  A pesquisa foi 

detalhada quanto ao tipo, universo e amostra, coleta de dados e tratamento neles 

empregado, concluindo com a apresentação das limitações inerentes ao método escolhido.   

Passaremos agora aos resultados das entrevistas realizadas. 

 
 
 
4.3 – Resultados: A visão dos entrevistados 

 

 As entrevistas com os empresários não tiveram a mesma preocupação com a 

profundidade que veremos naquelas com os gestores públicos.  Procurou-se uma opinião 

mais objetiva, que haveria de ser explicitada na resposta a uma única pergunta, solicitando 

que fossem classificados em ordem crescente de valor15 (1 para o menos e 6 para o mais 

influente) os elementos que influenciam a decisão locacional dos investidores.  Foram 

entrevistadas as empresas abaixo descritas, na pessoa de seus representantes, igualmente 

listados:  

 

1 – Coquepar – Cia de coque calcinado de petróleo S.A.: Mario Poppe (Diretor Industrial), 

04/03/08. 

2 – ThyssenKrupp CSA: Aristides Corbellini (Diretor Presidente), 06/03/08. 

3 - ThyssenKrupp CSA: Rodrigo Tostes (Diretor de Contratos), 06/03/08. 

4 - ThyssenKrupp CSA: Guilherme Gonçalves Santos (Gerente Geral de Tributos), 

06/03/08. 
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5 – PWR Mission Ind. Mecânica Ltda: Raul Sanson (Sócio Diretor), 10/03/08. 

6 – Refinaria Nacional de Sal S.A.: Luiz Césio Caetano Alves (Diretor Corporativo), 

11/03/08. 

7 – Multibloco Ind. e Comercio de Artefatos de Concreto Ltda: Marcelo Kaiuca (Diretor), 

12/03/08. 

8 – LLX Logística S.A. : José Salomão Fadlalah (Diretor), 13/03/08. 

9 – MultiRio Operações Portuárias S.A.: Luiz Henrique Carneiro (Diretor-Presidente), 

14/03/08. 

10 – Pimaco Autoadesivos Ltda: João M. Coelho (Diretor 1956-2006), 18/03/08. 

11 – Empresas Costa Porto Logística: Daniel Boechat (Relações Institucionais), 24/03/08. 

12 – Wellstream do Brasil Ind. Serv. Ltda.: Jessé Costa de Vasconcelos Jr. (Gerente de 

Operações), 26/03/08. 

13 – Marko Sistemas Metálicos: João Alberto Martins (Gerente Comercial), 02/05/08. 

14 – FIRJAN: Cristiano Prado M. Barbosa (Gerente de Infra-estrutura e Novos 

Investimentos, 20/05/08 

 

 Das entrevistas com os empresários, obtivemos a seguinte classificação:  

Tabela 6 – Visão empresarial: grau de influência dos fatores na decisão locacional 

 

Fatores/ 
Entrevistados 

Mercados 
próximos 

Incentivos 
fiscais 

Mão-de-
obra 

Infra- 
estrutura 

Legislação 
simplificada 

Apoio 
institucional 

Mario 
Poppe 

4 3 2 5 6 1 

Aristides 
Corbellini 

1 6 5 4 3 2 

Rodrigo 
Tostes 

6 1 5 4 2 3 

Guilherme G. 
Santos 

1 6 5 4 2 3 

                                                                                                                                                    
15 Aqui, como no caso dos gestores públicos, não se deve considerar as métricas ordinais como escalas 
rigorosamente eqüidistantes em valor.  A soma algébrica dessas escalas permite-nos, apenas, chegar a um 
efeito comparativo entre os fatores. 
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Raul  
Sanson 

2 5 3 1 6 4 

Luiz Césio 
 

6 3 5 4 2 1 

Marcelo 
Kaiuca 

6 5 3 4 2 1 

Salomão 
Fadlalah 

6 5 4 3 1 2 

L. Henrique 
Carneiro 

6 4 3 5 2 1 

João M. 
Coelho 

3 1 5 6 4 2 

Daniel 
Boechat 

1 4 3 5 2 6 

Jessé C. 
Vasconcelos 

2 1 3 4 6 5 

João Alberto 
Martins 

6 3 4 5 2 1 

Cristiano 
Prado 

 

2 1 5 6 3 4 

 

TOTAL 

 

52 

 

48 

 

55 

 

60 

 

43 

 

36 

 

% 

  

1177,,77  

  

1166,,33  

  

1188,,77  

  

2200,,44  

  

1144,,66  

  

1122,,22  

 

  

 Comparando os percentuais resultantes para cada categoria, podemos observar que 

as distâncias para os fatores de atração são relativamente estreitas, ou seja, o grau de 

importância entre eles apresenta certo grau de similaridade.  O fator considerado mais 

decisivo foi disponibilidade de infra-estrutura produtiva, com 20,4 %, e o de menor 

importância foi a oferta de apoio institucional (agências de desenvolvimento, centros 

tecnológicos, bancos, etc.), com 12,2 %. 
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 Os incentivos fiscais figuram como um fator de média importância (16,3 %), o que 

de certa forma corrobora as pesquisas semelhantes, realizadas junto a empresários 

privados, como a mencionada nesta dissertação. (Cap. 2, p. 44). 

 

 Nas entrevistas com os gestores públicos, o principal elemento condutor foi a 

possibilidade de eles discorrerem sobre o tema de maneira abrangente e descontraída, 

trazendo à tona suas experiências pessoais e profissionais.  Muito contribuíram para a 

espontaneidade dos depoimentos a relação pessoal e o conhecimento profissional entre o 

pesquisador e os entrevistados. 

 

 No entanto, todas foram conduzidas de acordo com um roteiro previamente traçado, 

e, na maior parte das vezes, enviado com breve antecedência aos entrevistados, o que levou 

a três decorrências: (1) maior concisão e foco nas respostas e (2) ilustração com exemplos 

e experiências no diálogo com o pesquisador e (3) apresentação de argumentos com 

posições fortes, definidas e extremamente enriquecedoras para o processo investigatório.  

Foram entrevistadas as seguintes pessoas, por ordem de datas: 

 

1- Fernando Barros, em 18/12/07, Engenheiro, Presidente da CODIN (2008) e 

Diretor de Operações da InvesteRio (2005 – 2007). 

2- Henrique B. Rocha, em 15/01/08, Sub-procurador geral do Estado (2007-2008) e 

Sub-secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico (2004- 2006). 

3- Helio Cabral, em 16/01/08, Engenheiro/BNDES, Presidente da CODIN (2005-

2006) e Diretor da Investe-Rio (2004-2005) 

4- Iracema Bouzas, em 17/01/08, Economista, Subsecretária de Estado de 

Desenvolvimento Econômico (2000-2003) 
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5- Evandro Peçanha, em 18/01/08, Administrador, Diretor do SEBRAE-RJ (2000-

2008) 

6- Paulo Vicente Alves, em 22/01/08, Doutor em Administração Pública, 

Subsecretário de Estado de Planejamento e Gestão (2006-2008). 

7- José Eduardo Castello Branco, em 24/01/08, Engenheiro, Subsecretário-adjunto 

de Programas Especiais / Sec. de Planejamento e Gestão (2006-2008). 

8- Tito Ryff, em 26/01/08, Economista, Secretário de Estado de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo (2000-2003) e Secretário de Estado de Planejamento e 

Coordenação Institucional (2004-2006). 

9- José Isaac Lerer, em 28/01/08, Engenheiro, Subsecretário de Desenvolvimento 

Regional (2004-2005), Superintendente de Desenv. Regional (2006-2008).  

10- Maurício Elias Chacur, em 07/02/08, Presidente da Investe-Rio (2004-2008), 

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico (2005-2006), Presidente da 

CODIN (1999-2002 e 2003-2004) 

11-  Jorge Cunha, em 20/02/08, Engenheiro, Subsecretário de Desenvolvimento 

Econômico (2005-2006) e Subsecretário-adjunto (2000-2005) 

12-  Francisco Caldas A. Pinto, em 27/02/08, Doutorando em Administração Pública, 

Subsecretário Geral de Planejamento e Gestão (2007-2008). 

13- Elvio Lima Gaspar, em 03/03/08, Engenheiro, Diretor do BNDES (2005-2008), 

Secretário-executivo do Ministério do Planejamento (2003-2004), Secretário de 

Estado de Planejamento, Desenvolvimento econômico e Turismo (2002), 

Subsecretário de Estado de Planejamento (1999-2002). 

14-  Roberto Saturnino Braga, em 05/03/08, Senador (1975-1985 e 1999), Deputado 

Federal (1963-1967) e Prefeito do Rio de Janeiro (1986 a 1988). 
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 Buscamos os principais fatores incidentes na estratégia do Governo do Estado do 

Rio de Janeiro, no que diz respeito à atração de investimentos privados, tendo como 

perspectiva uma agenda política que requer mudanças no sistema tributário e o fim de 

guerra fiscal. 

 

 No caminho traçado e na análise do conteúdo, ficou bastante clara a percepção de 

que todo o sistema e as sistemáticas indutoras ou mantenedoras da guerra fiscal estavam ali 

descritas, ou, ao menos, concebidas. Para uma apresentação resumida dessas visões, 

organizá-las de acordo com o próprio roteiro proposto para as entrevistas pareceu ser a 

melhor tradução.  Assim, temos as seguintes questões e respostas: 

 

1 – Tendo em vista que a federação brasileira apresenta muitos desequilíbrios 

regionais, essas desigualdades podem e devem ser corrigidas, ou atenuadas, pela ação do 

poder público ?  De que forma ? 

 

Praticamente todos concordam que a ação corretiva do poder público é inevitável, 

dependendo apenas do grau.  Para Fernando Barros, o governo deve atuar na mitigação 

das desigualdades, mas não através de incentivos fiscais.  Cita o caso de Goiás para 

exemplificar um desenvolvimento calcado em incentivos fiscais, mas sem sustentabilidade, 

pois a produção está distante de matéria-primas e dos centros consumidores. A ação do 

poder público deve se dar em fatores permanentes como infra-estrutura e ambiente de 

negócios.  A indústria farmacêutica em Goiás e Mato Grosso, mantida pelos incentivos 

fiscais, também é citada por José Lerer, Henrique BastosRocha e Iracema Bouzas. 

Paulo Vicente lembra que a atuação do Estado na correção dos desequilíbrios é a 

lógica da federação.  Desde as primeiras federações no império romano-germânico, trata-se 
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de homogeneizar as diferentes regiões para que a soma das partes seja maior que o todo.  

Para isso justificam-se as duas câmaras: uma representando os Estados federados e outra 

com a representação da população. 

Tito Ryff lembra a criação da Sudene e de todas as instituições e mecanismos de 

incentivo ao desenvolvimento regional para sustentar que a ação do poder público se faz 

necessária para quebrar a inércia do desenvolvimento em regiões sem recursos ou que se 

atrasaram demais no processo de crescimento.  Mas nem sempre a criação de incentivos 

fiscais vai, por si só, gerar uma dinâmica de desenvolvimento regional, devendo ser 

acompanhados de outras iniciativas que possam representar fatores permanentes de atração 

de investimentos.   

José Isaac Lerer concorda com a argumentação de que cabe ao governo compensar 

os desequilíbrios com políticas desiguais, sendo que o incentivo é a “cereja do bolo”, que 

pode significar o elemento de desempate na atração de investimentos.  Observa que, se no 

Rio de Janeiro a renúncia é, em média, perto de 60%, no Estado de Sergipe, por exemplo, 

há renúncias fiscais da ordem de 99 %, e mesmo assim compensa à administração estadual 

receber apenas 1% de ICMS, de uma empresa que jamais se localizaria ali sem incentivos. 

Mauricio Chacur reconhece que, no Brasil, regiões menos favorecidas só se 

desenvolveriam com o transbordamento do Estado de São Paulo, e que o Governo Federal 

deve atuar por intermédio de uma política industrial e de uma reforma tributária, mas 

apenas nas diretrizes e na regulamentação, sem interferências pontuais.   Jorge Cunha 

defende que a correção dos desequilíbrios deve ter prioridade na educação, que mais 

distancia o “Sul-maravilha” do Norte e Nordeste, na capacidade de atração de empresas.  

 Saturnino Braga conclui ser notório que as forças de mercado, por si só, não 

resolvem o problema das desigualdades estruturais, mas, ao contrário, o agrava.  Francisco 

Caldas afirma que só quem pode atenuar as desigualdades é um poder público que 
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congregue as unidades da federação, e que a política pública de correção pode ser de 

natureza tributária, ou não, como a dos royalties sobre petróleo e gás.   

 

2 – Parece ganhar força um consenso de que é preciso pôr um fim à chamada 

“guerra fiscal”, no Brasil.  Você considera que essa prática é, de fato, nociva para a boa 

gestão pública no país ? Por quê ? 

 

Essa questão gerou certas discordâncias.  Para Fernando Barros, a guerra fiscal tem 

o efeito perverso de causar uma deformação dos investimentos no país, sendo que os 

Estados mais fortes ou que adotam políticas mais agressivas assumem maior 

competitividade.  Usa a imagem de um gigante carregando três pesos, os tributos 

municipais, estaduais e federais, sendo que esses últimos sempre aumentam, e como o 

gigante só consegue carregar a mesma carga, a participação dos Estados fica encolhida.  

Henrique B. Rocha enfatiza que cada região deve descobrir as suas potencialidades, e os 

incentivos fiscais geram distorções ao deslocar investimentos e pessoas, quebrando 

segurança jurídica e gerando contenciosos. 

Hélio Cabral e Jorge Cunha não consideram a prática totalmente nociva, 

lembrando que o mundo inteiro faz uso da guerra por competitividade, e ela não se 

restringe aos estados de um país, na globalização.  José Lerer endossa esta visão de 

mundo, lembrando que a China se desenvolveu na década de 80 em função das ZPE’s, que 

nada mais são do que incentivos fiscais levados ao extremo. 

Paulo Vicente lembra o dilema do prisioneiro para mostrar o lado positivo de 

obrigar os Estados a reduzir os custos de transação.  Evandro Peçanha, embora considere 

nociva, pondera que a concessão de incentivos é saudável quando a relação custo-benefício 
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for muito favorável e os ganhos futuros para a sociedade apresentem um saldo positivo 

inquestionável, amparado em estudos e projeções. 

Tito Ryff considera que a exacerbação a que chegou hoje torna a guerra fiscal 

nociva, sendo a renúncia fiscal de tal ordem que, além do emprego e da renda, quase nada 

se destina aos cofres públicos para custear a oferta de serviços adicionais e de 

investimentos em criação e manutenção da infra-estrutura necessária para dar suporte ao 

novo empreendimento. Elvio Gaspar salienta que a política fiscal deve ser transparente, e 

de caráter nacional, sendo nociva quando se configura ação isolada de um estado ou outro. 

Saturnino Braga considera a prática nociva na medida em que, não havendo 

limitações, assume uma dinâmica típica de competição ruinosa; as concessões vão 

ascendendo em espiral, tornando os investidores mais e mais exigentes, e comprometendo 

as administrações futuras.  Francisco Caldas reforça essas exigências dos empresários pela 

mobilidade possível nos tempos atuais, que caracteriza as “fábricas de rodinhas”. 

 

3 – Quais são os principais fatores que permitem a manutenção dessa disputa por 

tempo tão prolongado ? 

 

Diversos fatores foram apontados.  Paulo Vicente argumenta que sempre houve 

competição econômica e militar e que, se o mundo moderno conseguiu superar as grandes 

disputas pelas armas, deixou em aberto a disputa econômica.  Fernando Barros diz que a 

deformação da estrutura tributária no Brasil é a causa principal, lembrando que, no mundo 

inteiro, faz-se a cobrança no destino, mantendo-se apenas no Brasil o mecanismo híbrido.  

Evandro Peçanha acrescenta que o processo político induz a busca de resultados de curto 

prazo nas gestões estaduais e de um imediatismo eleitoral provocado por um calendário 

eleitoral com eleições a cada 2 anos. 
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Tito Ryff diz que a guerra fiscal ganhou tamanha dimensão que mesmo Estados 

mais ricos, como São Paulo, tiveram que participar dela para proteger sua economia, e 

salienta que sempre alguns perdem e outros ganham, sendo que esses últimos não desejam 

o fim do processo. De forma semelhante, José Lerer diz que a guerra se mantém por não 

haver uma proposta que atenda a todos os interesses, enquanto Maurício Chacur e 

Francisco Caldas apontam a falta de política industrial e a elevada carga tributária no 

Brasil, pois, se fosse bem menor, a margem não justificaria uma disputa tão intensa. 

Jorge Cunha considera que o elemento fundamental é a busca dos governantes por 

mais renda e empregos para seus estados, e Saturnino Braga lembra que há também um 

fator legal, decorrente do princípio constitucional da autonomia dos Estados e do vácuo da 

legislação federal.  

Elvio Gaspar aponta a profunda desigualdade das regras tributárias, a concentração 

de renda e poder nas mãos de uma elite pequena o bastante para articular soluções internas, 

e a tradição cultural de pactos “por cima”, que permitiram a constituição da federação .  

 

4 – Acredita que haja hoje no país algum momento político (uma janela de 

oportunidades) que traga especial estímulo ao fim da guerra fiscal ?   

  

Quase todos os entrevistados não enxergam uma janela política favorável, em curto 

prazo. Fernando Barros crê que o fim da CPMF pode ser um indutor, mas, devido às 

diferenças de posições entre os Estados, qualquer mudança só se dará em médio prazo.  

Henrique B. Rocha, Paulo Vicente, José Lerer e Jorge Cunha são mais descrentes.  O 

primeiro acrescenta que a reforma mexe com muitos interesses, e por isso é difícil 

vislumbrar um momento favorável, e os demais colocam que unanimidade entre dois é 
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fácil, mas entre vinte e sete é quase impossível, bastando um roer a corda para desalinhar 

todo o processo.  Maurício Chacur não vê suficiente vontade política. 

Em visão discordante, Saturnino Braga diz que, por tudo o que escutou no 

Congresso e leu na imprensa, está convencido de que há uma oportunidade bastante 

favorável, sendo preciso, todavia, encontrar os pontos de consenso.  Francisco Caldas 

também vê a reforma tributária com otimismo, trazendo uma pressão para o fim da guerra 

fiscal, embora reconheça que as crises do Estado brasileiro sempre foram respondidas por 

aumento de tributos, e não por redução de despesas.  Por isso, pensa que a atual reforma 

deva ir além da simplificação tributária, e tratar também da redução das alíquotas.  Elvio 

Gaspar acrescenta que o crescimento econômico permite garantir níveis de receita em 

alguns estados, ao mesmo tempo em que aumenta em outros. 

 

5- Uma reforma tributária, com a substituição do ICMS por um imposto único 

sobre o valor adicionado (IVA), e tributação apenas no destino, seria uma solução 

suficiente ? 

 

Nessa questão, a maioria enxerga a medida como uma boa solução, mas não 

suficiente. Henrique Bastos lembra que a tributação existe para prover o Estado de meios 

para custear necessidades básicas de infra-estrutura e serviços essenciais em torno de locais 

onde ocorrem as atividades econômicas, onde as pessoas vivem, e cita o caso da tributação 

do petróleo no destino (São Paulo), onde o Rio de Janeiro fica prejudicado para dotar a 

região de Macaé de infra-estrutura necessária.  Evandro Peçanha enfatiza a necessidade de 

elaboração de planos estratégicos de desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas. 

José Lerer também defende a adoção de medidas compensatórias para os estados menos 
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favorecidos que concordarem com a reforma tributária, incluindo investimentos em infra-

estrutura e na qualificação de mão-de-obra.  

Castello Branco considera uma solução paliativa, e sugere a ampliação do Simples 

Nacional (Lei Complementar 123/2006) para outros patamares de faturamento, com as 

correções e ampliações necessárias. Significaria a criação de uma nova Receita, com mais 

facilidades de evitar a sonegação, sendo os comitês gestores regionais formados pela 

União, Estados e Municípios.  

 

6 – Diferentes administrações no Estado do Rio de Janeiro já se posicionaram, ora 

favoravelmente, ora não, aos incentivos fiscais.  Você considera que o desenvolvimento 

econômico fluminense pode prescindir atualmente dessa estratégia ? 

 

Todos consideram que o Estado só pode prescindir da estratégia se os demais 

também encerrarem esse capítulo de incentivos.  Para Fernando Barros, a perversidade da 

guerra é exatamente o fato de que todos são contra, mas não se pode ficar fora dela.  O 

desenvolvimento econômico que hoje se vê no Estado do Rio de Janeiro, deriva em grande 

parte da política mais agressiva de incentivos.  Lembra que as prefeituras também se 

mostram muito agressivas na atração de investimentos, citando a prefeitura de Taubaté 

(SP), que oferece terreno, toda a terraplanagem e acesso asfaltado, além da isenção de 

IPTU e ISS. 

Evandro Peçanha ressalta que, mesmo com as características da economia 

fluminense, que tem vários setores com poder de atração de negócios (petróleo, TIC, 

turismo, cultura, etc), o Rio ficaria prejudicado se prescindisse dos incentivos nesse 

momento.  Paulo Vicente acrescenta que o Rio ainda tem altos custos de transação, como a 

questão da segurança, e ainda precisa dos incentivos para a competitividade, e Maurício 
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Chacur também alerta para essas lacunas de infra-estrutura, que precisam ser 

compensadas.  Tito Ryff destaca as vantagens competitivas do Rio de Janeiro, mas ainda 

assim o desenvolvimento econômico fluminense só pode prescindir dessa estratégia se 

houver o fim da guerra fiscal.  

José Lerer salienta, ainda, que o Rio de Janeiro entrou na guerra fiscal com atraso 

de 20 anos, partindo para o contra-ataque apenas no final do governo Marcelo Alencar, 

quase nada tendo feito nas décadas de 70 e 80.  Considera, inclusive, que deveria haver 

incentivos não apenas para novas empresas no Estado, mas para a revitalização das 

empresas já instaladas, em situação pré-falimentar.  Argumenta que trazer uma empresa 

que gera 200 empregos é tão importante quanto impedir que morra uma firma com esse 

mesmo numero de trabalhadores.  Francisco Caldas não crê que o Estado possa prescindir 

dessa estratégia, mas deve utilizá-la de forma responsável, e com foco nas limitações 

orçamentárias. 

 

7 - Que iniciativas podem ser adotadas, pelo Governo do Estado ou por suas 

lideranças, no sentido de maior colaboração com outros Estados, sem negligenciar formas 

efetivas de defesa ?   

  

 Fernando Barros salienta que uma forma de defesa seria a colaboração na troca de 

informações entre os quatro Estados do Sudeste, fazendo com que a movimentação de 

carga saia mais vigiada, evitando a sonegação. Henrique B. Rocha defende a adoção de 

alíquotas lineares em todo o território brasileiro, mas se o Rio de Janeiro sair na frente 

contra a guerra corre o risco não apenas de deixar de atrair, mas de perder os negócios já 

instalados. Evandro Peçanha vê possíveis soluções em acordos de cooperação econômica a 
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exemplo do que ocorre entre os países na formação de mercados comuns, com áreas de 

especialização, nichos de mercado e clausulas de penalidades para as infrações. 

 Castello Branco sugere a constituição de um Comitê Regional de Desenvolvimento 

Econômico, tendo como modelo de arranjo institucional o Mercosul, onde se 

estabeleceriam limites máximos de renúncia fiscal, temporais e financeiros. Tito Ryff diz 

que a função dos governos do Rio, de São Paulo e de Minas deve ser no sentido de 

explorar ao máximo as complementaridades logísticas de escoamento da produção mineira 

e de planejar a integração das duas maiores metrópoles do país em uma única e gigantesca 

área urbanizada integrada por meios rápidos e confortáveis de transporte, tudo isso visando 

o desenvolvimento harmonioso dos Estados. 

 Maurício Chacur trouxe um testemunho pessoal, lembrando que, nos anos de 

2005/2006, como titular da pasta de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, tentou 

em vão formar um núcleo sem guerra fiscal com outros estados. Saturnino Braga crê que 

a forma mais fecunda de colaboração entre os Estados está no intercâmbio de instrumentos 

de combate à sonegação, e que há um grande caminho a percorrer nesse campo. 

 

   

 Por fim, a oitava questão solicitava aos entrevistados relacionar - em ordem do 

menos influente (1) para o mais influente (6) - o grau de influência que os atores (grupos) 

desempenham na construção de uma agenda de política pública no Brasil, efetivamente 

comprometida com o fim da guerra fiscal.  As categorias propostas para os atores 

relacionados na Tabela 5, a seguir, seguem o critério apresentado no Capítulo 3, página 64, 

desta dissertação. 
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Tabela 7 – Visão dos gestores públicos sobre o grau de influência dos atores na 

agenda política 

 

Atores/ 
Entrevistados 

Opinião 
pública 

Chefia do 
executivo 

Assessoria 
do 

executivo 

 
Políticos 

Órgãos 
reguladores e 
fiscalizadores 

Associações 
de 

classe 
Fernando 
Barros 

3 6 5 4 1 2 

Henrique 
Bastos 

1 2 4 3 6 5 

Iracema 
Bouzas 

1 6 2 4 3 5 

Hélio 
Cabral 

5 3 2 6 1 4 

Evandro 
Peçanha 

1 6 5 4 2 3 

Paulo 
Vicente 

1 6 5 3 4 2 

Castello 
Branco 

3 6 2 5 1 4 

Tito Ryff 4 6 5 3 2 1 

José Isaac 
Lerer 

2 6 3 5 1 4 

Maurício 
Chacur 

1 6 3 5 2 4 

Jorge Cunha 2 6 4 5 3 1 

Francisco 
Caldas 

4 6 2 5 3 1 

Elvio Lima 
Gaspar 

4 6 1 5 2 3 

Saturnino 
Braga 

 

1 5 2 4 3 6 

 

TOTAL  

 

33 

 

76 

 

45 

 

61 

 

34 

 

45 

 

% 

  

1111,,22  

  

2255,,99  

  

1155,,33  

  

2200,,77  

  

1111,,66  

  

1155,,33  

  

 A soma dos valores atribuídos a cada grupo de influência, que pode ser visualizada 

no gráfico a seguir, mostra que a Chefia do Executivo (presidente, governadores e 
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prefeitos) representa, com folga, os personagens que teriam maior influência no encaixe de 

uma agenda voltada para o fim da guerra fiscal (25,9 %), seguidos pelos políticos 

(senadores, deputados, vereadores).  As menores influências estariam com a mídia e 

opinião pública em geral e com os órgãos reguladores e fiscalizadores, ambas as categorias 

em torno de 11 %.  Conclui-se que essa é, definitivamente, uma agenda na qual o poder 

político do executivo detém o papel principal. 

 

Gráfico 10 – Distribuição percentual das respostas dos entrevistados sobre as 

categorias apresentadas  

   

(a) Visão empresarial

Mercados próximos
17,7%

Incentivos fiscais
16,3%

Mão-de-obra
18,7%

Infra-estrutura
20,4%

Legislação simplificada
14,6%

Apoio institucional
12,2%
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(b) Visão dos gestores públicos

Opinião pública
11,2%

Chefia do executivo
25,9%

Assessoria do 
executivo 

15,3%

Políticos
20,7%

Órgãos reguladores e 
fiscalizadores

11,6%

Associações  de classe
15,3%

 

 

 

 Este capítulo apresentou a visão de gestores públicos e de empresários da iniciativa 

privada, com relação aos principais aspectos que estruturam essa dissertação, quais sejam: 

a estratégia da renúncia fiscal para a correção dos desequilíbrios regionais, a longevidade 

da guerra fiscal no país, a janela política para o fim dessa prática, o alcance da reforma 

tributária em curso, as condições possíveis para o governo do Estado do Rio de Janeiro 

liderar ou se inserir nessa agenda, e a importância dos incentivos para a decisão dos 

investidores privados.  No próximo capítulo, apresentaremos as conclusões do trabalho.  
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Capítulo 5 

 

Conclusões 

 

 

 Ao longo desse estudo, procuramos analisar um conjunto de informações que 

permitissem compreender melhor os elementos envolvidos na guerra fiscal entre os 

Estados brasileiros.  A questão se revelava inquietante por dois motivos: (1) A guerra fiscal 

é considerada prejudicial para o conjunto federativo do país, um jogo insustentável no 

longo prazo, que ocasiona perdas para todos os envolvidos, mas que (2) ainda assim, 

permanece viva há décadas, e as iniciativas para a sua extinção não conseguem se encaixar 

numa agenda de política pública com chances efetivas de implantação. 

 

 Pudemos constatar que esse aparente paradoxo remete a um conjunto de problemas 

que estão relacionados entre si, perfazendo uma lógica de conseqüências que, para ser 

quebrada, requer uma janela política especificamente favorável, e muito difícil de ser 

vislumbrada.  Os problemas se referem à complexidade do sistema tributário brasileiro, 

cuja melhoria exige uma reforma, que por sua vez requer um novo entendimento entre as 

partes no pacto federalista brasileiro, com mecanismos de correções para desequilíbrios 

regionais, o que remete à idéia de indução seletiva do desenvolvimento econômico que, 

nos primórdios, originou a guerra fiscal. 

 

 Sugere um círculo vicioso, que faz lembrar situação análoga a uma partida de 

futebol, onde, na arquibancada, a platéia assiste de pé, mesmo havendo lugar para que 
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todos se sentem para apreciar o jogo mais confortavelmente.  Como ninguém se dispõe a 

“sentar primeiro”, o que provavelmente desencadearia uma seqüência de atitudes iguais, os 

espectadores de pé configuram um típico jogo onde todos eles perdem.   Por essa razão, 

iniciamos a dissertação evocando a “Teoria dos Jogos”, sugerindo que sempre pode haver 

uma saída para o imbróglio desde os jogadores percebam que os demais possam pensar 

estrategicamente, de forma que todos alcancem equilíbrio de propósitos, uma cooperação 

tácita, uma disputa não predatória, ou o que se pode chamar de “coopetição”.  

 

 Sem fechar questão sobre uma posição favorável ou contrária à guerra fiscal, 

apresentamos de início os aspectos dialéticos envolvidos na discussão, em toda a sua 

atualidade, considerando, todavia, duas hipóteses como ponto de partida: A primeira 

observava a guerra fiscal como uma prática nociva para a consolidação do federalismo 

cooperativo no Brasil, sobrevivendo pela falta de uma agenda política efetivamente 

comprometida com esse objetivo.  Se assim for, sua extinção só se dará por intermédio de 

iniciativas que demonstrem força, oportunidade e coesão.  

 

 A segunda hipótese, com foco no Estado do Rio de Janeiro, tratava de inferir sobre 

as implicações da guerra fiscal para a administração estadual, considerando que a ausência 

ou dificuldade de avaliações criteriosas pode mascarar a real importância dos incentivos 

para a atração e manutenção de investimentos privados produtivos. 

 

 No desenrolar do trabalho, procuramos analisar os problemas citados sob duas 

perspectivas naturalmente relacionadas entre si: A perspectiva econômica e a perspectiva 

política.  Na primeira, pudemos constatar que a elevada carga tributária no Brasil, a 

complexidade do sistema e a baixa correspondência em termos de serviços públicos 
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efetivos são grandes desestímulos ao pagamento dos impostos por parte dos contribuintes.  

Por outro lado, as grandes desigualdades regionais no país deram origem a uma política de 

incentivos fiscais para atração de investimentos privados, direcionada pelo governo 

federal, que se intensifica e se afasta do controle nos níveis sub-nacionais, principalmente 

nos momentos de conjuntura mais especulativa, estando em jogo investimentos de vulto.  

No entanto, se os incentivos fiscais desempenham um atrativo importante para a decisão 

locacional dos empresários, não são o único nem o mais destacado fator de decisão, 

parecendo claro que os fatores menos sujeitos a contestações e solução de continuidade 

falam mais alto.  

 

 Na segunda perspectiva, examinamos os elementos que impulsionam a reforma 

tributária e o controle sobre os incentivos para uma agenda prioritária, no âmbito nacional, 

que concilie a disciplina fiscal com modernização tributária, e um maior equilíbrio nas 

perspectivas de desenvolvimento nas diversas unidades da federação.  Vimos como a 

dificuldade de êxito repousa não apenas nas diversas características sócio-econômicas e 

culturais dos estados brasileiros, mas também na falta de um modelo permita uma 

equalização das práticas e das recompensas fiscais no federalismo cooperativo que se 

pretende para o país.  Conflitos federativos gerados pelos ajustes realizados nas finanças 

públicas do Brasil para manter a disciplina fiscal nos anos recentes constituem obstáculos 

ao avanço de reformas voltadas para a modernização do sistema tributário brasileiro.  

 

 Reconhecidos os obstáculos, tratamos de indagar se essa agenda política não teria 

no momento atual uma rara janela de oportunidade para efetivar-se, face aos fatores:  

a) Econômico: O prolongado período de estabilização monetária possibilita 

aos cidadãos em geral maior consciência do valor da moeda e, por 
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conseguinte, do peso dos impostos.  Por sua vez, a recente conjuntura de 

crescimento econômico permite prever maior sobra de recursos, facilitando a 

criação de fundos compensatórios para os estados que vierem a ser menos 

favorecidos; 

b) Institucional : Os modelos de gestão pública mais consagrados primam pela 

transparência e prestação de contas, sendo crescentes as exigências de 

accountability para a inserção competitiva nos mercados internacionais. A 

simplificação tributária pode melhorar os mecanismos de controle e gestão; 

c) Político: O Brasil consolidou sua estabilidade política e, pelo menos no 

discurso, o Presidente e os governadores dos estados do Sudeste já 

demonstraram vivo interesse na reforma tributária e no fim da guerra fiscal. 

 

 Tomamos como exemplo o Rio de Janeiro, para mostrar porque os gestores 

públicos no Estado que é a segunda economia do país, com reconhecidas oportunidades de 

investimentos e potencialidades logísticas, não se arriscam a uma iniciativa firme de 

“abaixar a guarda”, sem que outros estados o façam, concomitantemente.  Embora não seja 

possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre a concessão de incentivos fiscais 

e o desenvolvimento de uma região, como um todo, é plausível afirmar que, com posturas 

mais incisivas nesses benefícios, o Estado do Rio de Janeiro teve maiores e melhores 

condições de atrair e manter os investimentos privados produtivos.  E tudo indica que os 

movimentos mais agressivos de administrações públicas fluminenses ocorreram como 

respostas às posturas de outros estados, operando muitas vezes à revelia do Conselho de 

Política Fazendária.  O típico jogo de soma negativa. 
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 É provável que muitos avanços sejam alcançados na revisão dos impostos, 

principalmente com a substituição do ICMS pelo IVA, com maior incidência no destino, 

na medida em que diminuirá a margem de barganha entre governos e empresários no 

processo de atração de empresas.   Além disso, a simplificação da administração fiscal 

deve permitir um controle mais efetivo, mas seria prematuro apostar nesse momento em 

maiores impactos e desdobramentos sobre a guerra fiscal.  Por ora, importa reconhecer a 

administração pública como um exercício dinâmico, que exige constante enfrentamento no 

processo decisório, envolvendo as pressões conjunturais, a trajetória pessoal e profissional 

de cada tomador de decisão e, por fim, as poderosas marcas e paradigmas que pontificaram 

na história, e que, mesmo inconscientemente, inspiram as decisões estratégicas dos 

gestores no presente. Federações mais sólidas e aparentemente mais bem resolvidas, em 

outros cantos do mundo, não se consolidaram sem a superação de problemas, a correção de 

trajetórias e o encontro de soluções que, por sua vez, requerem constantes aprimoramentos. 

 

 Enquanto se discute no Congresso Nacional a mais recente proposta de reforma 

fiscal, vale recordar um lema que foi proferido por Washington Luís, e merece destaque 

pelo que carrega de simplicidade e atualidade.  Ao afirmar que “governar é abrir estradas”, 

o ex-presidente convida os administradores públicos a enxergarem além das fronteiras 

mais imediatas, a construir pontes no lugar de cercas, e a apostar que a soma das partes 

deve ser sempre maior que o todo. 

 

 As estradas, hoje, vão muito além das obras físicas, envolvendo as cadeias 

produtivas e a integração cultural, porém a coragem e a criatividade para desbravá-las deve 

ser a mesma daqueles que cunharam seus nomes na história da administração pública. 
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ESCOLHAS ESTRATÉGICAS E GUERRA FISCAL: COMPETIÇÃO O U 

COOPERAÇÃO NO CASO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

Entrevista (a): Empresários  

 

Dissertação de  Eduardo Duprat Ferreira de Mello. 

 

Empresa: ...............................................................................................................  

Entrevistado: ........................................................................................................ 

Cargo: .................................................................................................................... 

Data: ...................................................................................................................... 

 

Solicitamos ao entrevistado que numere, em ordem crescente de 1 a 6 os fatores abaixo, 

quanto à sua importância para a decisão da empresa em relação à escolha do local para  

instalação de seus investimentos produtivos. (1 para o menos importante e 6 para o mais 

importante). 

 

(      )  Proximidade dos mercados (produtor/consumidor) 

(      ) Incentivos fiscais  

(      ) Disponibilidade e custo da mão-de-obra 

(      ) Oferta de infra-estrutura (água, luz, telefone, segurança, acessos) 

(      ) Legislação simplificada (pouca burocracia) 

(      ) Estruturas de apoio institucional (governo, centros tecnológicos, associações, etc.)  

 

Muito obrigado pela participação. 
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ESCOLHAS ESTRATÉGICAS E GUERRA FISCAL: COMPETIÇÃO O U 

COOPERAÇÃO NO CASO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

Entrevista (b): Gestores públicos  

 

Dissertação de  Eduardo Duprat Ferreira de Mello. 

 

Órgão: ....................................................................................................................  

Entrevistado: ......................................................................................................... 

Cargos recentes: .................................................................................................... 

Data: ....................................................................................................................... 

 

 Perguntas 

 

1 – Tendo em vista que a federação brasileira apresenta muitos desequilíbrios 

regionais, essas desigualdades podem e devem ser corrigidas, ou atenuadas, pela ação do 

poder público ?  De que forma ? 

 

2 – Parece ganhar força um consenso de que é preciso pôr um fim à chamada 

“guerra fiscal”, no Brasil.  Você considera que essa prática é, de fato, nociva para a boa 

gestão pública no país ? Por quê ? 

 

3 – Quais são os principais fatores que permitem a manutenção dessa disputa por 

tempo tão prolongado ? 

 

4 – Acredita que haja hoje no país algum momento político (uma janela de 

oportunidades) que traga especial estímulo ao fim da guerra fiscal ?   

 

5- Uma reforma tributária, com a substituição do ICMS por um imposto único 

sobre o valor adicionado (IVA), e tributação apenas no destino, seria uma solução 

suficiente ? 

 



 

 124 

6 – Diferentes administrações no Estado do Rio de Janeiro já se posicionaram, ora 

favoravelmente, ora não, aos incentivos fiscais.  Você considera que o desenvolvimento 

econômico fluminense pode prescindir atualmente dessa estratégia ? 

 

7 - Que iniciativas podem ser adotadas, pelo Governo do Estado ou por suas 

lideranças, no sentido de maior colaboração com outros estados, sem negligenciar formas 

efetivas de defesa ?   

 

8 – Qual o grau de influência (importância) que os atores (grupos) a seguir 

relacionados desempenham na construção de uma agenda de política pública no Brasil, 

efetivamente comprometida com o fim da guerra fiscal ? 

 

OBS: (1) para o menos influente e (6) para o mais influente 
 

(      ) Opinião pública: mídia, eleitores.  

(      ) Chefia do Executivo: presidente, governadores, prefeitos. 

(      ) Assessoria do Executivo : funcionários públicos, consultores contratados. 

(       )  Políticos :  Senado Federal, assembléia legislativa, câmaras municipais.  

(       )  Órgãos reguladores e fiscalizadores: Tribunais de Contas, Ministério Público.  

(       ) Associações de classe : Entidades patronais, sindicatos, ONGs. 

 

 

 

Muito obrigado pela participação 

 


