
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRÍCIA FERREIRA TOPORCOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS DO EFEITO DA NOTA FISCAL PAULISTA  
E ALAGOANA SOBRE A ARRECADAÇÃO ESTADUAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SÃO PAULO 
2009 



 

 1 

PATRÍCIA FERREIRA TOPORCOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS DO EFEITO DA NOTA FISCAL PAULISTA  
E ALAGOANA SOBRE A ARRECADAÇÃO ESTADUAL 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dissertação apresentada à Escola de 
Economia de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas, como requisito para 
obtenção de título de Mestre em 
Economia 
 
Orientador: Prof. Dr. Enlinson Henrique 
Carvalho de Mattos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SÃO PAULO 
2009 



 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Toporcov, Patrícia Ferreira. 
     Evidências Empíricas do Efeito da Nota Fiscal Paulista e Alagoana sobre 
a arrecadação estadual / Patrícia Ferreira Toporcov - 2010. 
     49 f. 
 
     Orientador: Enlinson Henrique Carvalho de Mattos. 
 
     Dissertação (mestrado profissional) - Escola de Economia de São Paulo. 
 
     1. Sonegação fiscal. 2. Impostos – Arrecadação - Brasil. 3. Notas fiscais - 
Brasil. I. Mattos, Enlinson de. II. Dissertação (mestrado profissional) - Escola 
de Economia de São Paulo. III. Título. 
 
 

CDU 336.2.04(81) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

PATRÍCIA FERREIRA TOPORCOV 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS DO EFEITO DA NOTA FISCAL PAULISTA  
E ALAGOANA SOBRE A ARRECADAÇÃO ESTADUAL 

 
 
 
 

 
 
 

 
Dissertação apresentada à Escola de 
Economia de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas, como requisito para 
obtenção de título de Mestre em 
Economia 
 
Data de Aprovação: 
___/___/_____ 
 
Banca Examinadora: 
 
 
________________________________ 
Prof. Dr. Enlinson Henrique Carvalho de 
Mattos (Orientador) 
FGV-EESP 
 
 
________________________________ 
Prof. Dr. Alkimar Ribeiro Moura 
FGV-EESP 
 
 
________________________________ 
Profª. Dra. Fabiana F. Rocha 
 

 
 
 
 



 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dedico o estudo aos pesquisadores 

do tema, que tiveram participação especial 
ao longo deste trabalho, e aos que farão 
uso do mesmo. Agradeço especialmente 
ao meu marido, Vinícius Pedro Toporcov, e 
minha família, pela compreensão e apoio 
durante as horas de pesquisa. Ademais, 
não poderia deixar de citar meu orientador, 
Enlinson Henrique Carvalho de Mattos, que 
agregou de forma substancial com seu 
conhecimento do tema e de pesquisa, de 
forma ágil e objetiva. Finalmente, deixo o 
meu muito obrigada para o professor 
Alkimar Ribeiro Moura, que teve 
participação importante no início do projeto. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 5 

RESUMO 
 

 

Este trabalho visa medir a eficiência dos Programas da Nota Fiscal Paulista e 

Alagoana, implantados pelo estados de São Paulo e Alagoas, com o objetivo de 

reduzir a informalidade das empresas por meio de estímulo aos indivíduos que 

solicitam o comprovante fiscal na compra. Além da análise empírica, são citados 

trabalhos desenvolvidos na área e particularidades do sistema de arrecadação 

brasileiro, que justificam a escolha da sonegação por parte dos indivíduos e das 

empresas, de forma a fundamentar e direcionar as condutas a serem seguidas na 

busca de uma menor informalidade. 

O resultado do programa adotado no estado de São Paulo indica o crescimento de 

aproximadamente 20% na arrecadação deste estado. Em contrapartida a análise 

dos dados de Alagoas ainda é inconclusiva, muito provavelmente por termos 

poucos meses de vigência no programa. Na análise conjunta dos estados, parece 

haver forte evidência de que o programa é capaz de aumentar a arrecadação 

estadual, tendo em vista o crescimento da ordem de 12% em relação ao nível de 

arrecadação destes estados no momento de implementação do programa. 

É importante destacar que os custos envolvidos na implementação do programa 

com repasse, pessoal e sistemas, não foram analisados. Os mesmos implicam na 

redução dos ganhos observados com a aplicação do programa.  

 

 

 

 
Palavras-chave: Informalidade, Evasão Fiscal, Conformidade Fiscal, Nota Fiscal 
Paulista, Nota Fiscal Alagoana, Sonegação de Impostos. 
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ABSTRACT 
 

 

This paper aims at measuring the collection capacity of two Brazilian Tax Programs 

named Nota Fiscal Paulista (Sao Paulo’s invoice) and Nota Fiscal Alagoana 

(Alagoas’ invoice), unveiled by Sao Paulo and Alagoas states, with the goal of 

reduce companies’ fiscal evasion by stimulating individuals to ask for their invoices 

when purchasing goods. This paper addresses empirically what influences shadow 

economies, with the intention to determine the driving forces towards a lower fiscal 

evasion in Brazil. 

Program results for Sao Paulo show the rise of approximately 20% in the fiscal 

revenue. Alagoas analysis is inconclusive probably due to short time period enrolled. 

Our empirical analysis indicates strong evidence that the program has capacity to 

raise fiscal revenue in approximately 12% in comparison of the beginning of that 

program. 

It is important to emphasize that related costs to the implementation of the program 

with rebate, wages and systems, were not analyzed. Those imply in the reduction of 

positive outcomes of this program.  

 

 

 

Keywords: Informality, shadow prices, fiscal compliance, “Nota Fiscal Paulista”, 

“Nota Fiscal Alagoana”, tax evasion. 
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1 Introdução 
 

Diversos estudos foram elaborados para entender os motivadores da 

sonegação no mundo, seja ela por parte das empresas ou dos indivíduos. Em geral, 

são enfatizados fatores determinantes na decisão de estar ou não em conformidade 

fiscal e, em alguns estudos, busca-se medir o tamanho da informalidade e sugerir 

alternativas que remetam à redução desta. 

No caso do Brasil, nos Estados de São Paulo e Alagoas, tivemos a 

implementação de um programa que reembolsa (parcialmente) os contribuintes que 

exigem nota fiscal. O objetivo deste trabalho é verificar se houve aumento de 

arrecadação por parte destes estados. Adicionalmente, levando em conta as 

particularidades de cada região ou país, estendemos a possibilidade do programa 

ser replicado para a busca da melhora do bem estar das diversas economias. 

Poucos estudos analisam a ótica da arrecadação no Brasil, 

principalmente pela dificuldade de obtenção de base de dados. Entretanto, com a 

adoção de políticas diferenciadas de incentivos aos indivíduos no Estado de São 

Paulo, principal estado arrecadador do país, e tendo sido replicadas para o Estado 

de Alagoas, o tema ganha ainda mais importância. Isso porque, meses após a 

criação do programa da Nota Fiscal Paulista em Outubro de 2007, o mundo 

presenciou uma severa crise econômica. Este fato impactou a arrecadação dos 

impostos no cenário mundial, resultado do desaquecimento do consumo.  

Diante da reviravolta macroeconômica, o programa gera uma série de 

questionamentos. O modelo adotado levou ao aumento da arrecadação no estado 

proporcionalmente à atividade econômica? O modelo é eficiente? Quais os 

determinantes para a eficácia do modelo? Como foi comparativamente, para o 

mesmo período, a arrecadação do estado de São Paulo e Alagoas e dos demais 

estados brasileiros?  

Para responder a estas questões, o trabalho foi dividido em três partes. A 

primeira delas tem como pressuposto expor os estudos relevantes sobre o tema. A 

intenção é demonstrar como a teoria sobre o assunto explica a decisão de 

conformidade fiscal.  A segunda parte discute o sistema de arrecadação brasileiro, 

destacando a peculiaridade das partes envolvidas, seja o fisco, as empresas ou os 

indivíduos. Apresenta também uma síntese dos dois programas vigentes no Brasil: 
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a nota fiscal Paulista e Alagoana e seus efeitos. A terceira parte é caracterizada 

pela elaboração de um modelo de regressão onde analisamos a alteração no 

sistema de arrecadação de forma a tentar responder as perguntas levantadas 

anteriormente. Adicionalmente, veremos a efetividade da Nota Fiscal Alagoana, que 

teve início em Novembro de 2008, comparativamente à Nota Fiscal Paulista e 

faremos as considerações necessárias. Por fim, apresenta-se a conclusão, 

composta pelas análises dos dados apresentados e destaca possíveis dificuldades 

que o governo brasileiro pode encontrar na tentativa de implementar políticas que 

fomentem a formalidade.  

 

2 Revisão da Literatura 

 

2.1 Porque o assunto deve ser tratado como um problema 

econômico? 

 

A informalidade é conhecida como um dos principais problemas 

associados à economia de crimes. Isso porque, conforme Graetz, Reuinganum e 

Wilde (1986), a evasão fiscal tem três razões para preocupação. A primeira delas é 

a perda na receita em razão da sonegação, que torna-se particularmente 

significante quando há déficit orçamentário. Além disso, eles destacam que a 

sonegação pode criar uma nação onde o desrespeito dos cidadãos pelas leis irá 

expandir pelo desrespeito às demais leis. Por último, citam que a conformidade é 

desejável pois a justiça do modelo de imposto requer que indivíduos numa mesma 

esfera paguem taxas iguais. De forma complementar, Persson e Wissen (1984) 

constatam que a presença de evasão fiscal leva a uma distorção nas políticas 

governamentais que têm como objetivo reduzir o grau de desigualdade. 

Em estudo feito na Nova Zelândia, Giles (1999) observa que entre 1968 e 

1994 o tamanho da informalidade variava entre 6,8% a 11,3% do PIB. A 

informalidade e desvio da arrecadação têm implicações no orçamento e na 

incidência da taxação e na distribuição de renda. Se o aumento da informalidade é 

devido ao aumento da carga tributária, então este aumento pode resultar na 
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redução de receita e, ainda, no déficit orçamentário. Este fato leva ainda ao erro de 

mensuração dos indicadores econômicos. Finalmente, ele descreve as implicações 

políticas e sociais, onde, o setor informal pode ser reflexo de descontentamento, de 

parte do eleitorado, do grau de regulação das suas atividades. 

Para passarmos aos determinantes de estar ou não em conformidade 

fiscal, vale ressaltar o estudo de Loayza (1996) que descreve que unidades de 

negócios optam em estar parcialmente ou completamente informais através da 

mensuração dos custos e benefícios envolvidos. Sendo assim, a escolha em ser 

informal é racional. 

 

2.2 O que influencia a decisão de sonegar ou não? 

 

Schneider e Enste (2000) analisam as causas da informalidade. Eles 

citam que o aumento na carga tributária e de seguridade social, combinadas com o 

aumento de atividades regulatórias e restrições do mercado de trabalho são as 

principais forças para determinação do tamanho e crescimento da economia 

informal. Adicionalmente, destacam que é necessário analisar fatores 

interdisciplinares como tax morale, justiça do sistema e aspectos institucionais. 

Acrescenta que estudos indicam uma forte interação positiva entre informalidade e 

corrupção.  

Iremos detalhar abaixo os estudos feitos sobre o assunto, evidenciando 

os principais motivadores da decisão de sonegação ou manter-se em conformidade 

fiscal. 

 

2.2.1 Detenção e Punição 

 

O conceito de economia de crimes foi introduzido por Becker (1968), que 

colocou que o indivíduo racional busca maximizar a utilidade esperada na prática de 

evasão fiscal levando em consideração a utilidade esperada de declarar abaixo da 

sua renda versus a incerteza de detenção e punição. 

Allingham e Sandmo (1972) analisaram a decisão do indivíduo em 

declarar a totalidade dos seus rendimentos ou declarar apenas parte deste. A 
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conclusão é que um aumento na probabilidade de ser auditado e no valor da multa 

leva a um aumento da renda declarada. Eles também analisam a tolerância ao risco 

e a renda, de forma que, quanto menor for esta última, menos atrativa é a 

sonegação.  

Klepper e Nagin (1989) analisam a natureza da percepção do contribuinte 

a respeito do risco de detecção e das penalizações e o efeito destas no 

comportamento do indivíduo a partir de dados do fisco americano (IRS – Internal 

Revenue Service). A conclusão obtida é semelhante à citada anteriormente, onde, a 

decisão de declarar a totalidade da renda caminha paralelamente aos incentivos e 

impedimentos criados pelo ambiente de aplicação da lei.  

Já Schneider e Enste (2002) citam que se o salário de um trabalho ilícito, 

somado aos incentivos financeiros de programas assistenciais do governo, juntos 

forem maiores que o salário do trabalho formal, considerando os custos de 

detenção e punições, os trabalhadores se manterão na informalidade.  

Testes de hipóteses considerando mudanças no nível de incerteza, taxa 

de imposto, penalização e probabilidade de auditoria nas declarações de renda 

foram feitos por Beck, Davis e Jung (1991). As conclusões foram que indivíduos 

neutros ao risco declaram mais corretamente quando a penalização e 

probabilidades de auditoria aumentam e que as taxas de impostos não afetam o 

comportamento destes indivíduos. Seguindo a mesma linha, Chander e Wilde 

(1993) analisam o imposto ótimo sobre a renda em contraponto com taxas de 

impostos, probabilidades de auditoria e penalizações por declarações incorretas. 

Dentre os cenários analisados para diferentes graus de penalizações, havia 

também a viabilidade de premiação por boas práticas com algumas considerações. 

Eles mostram que quanto menos severas forem as penalizações, maiores serão os 

custos para que o sistema siga as diretrizes (enforcement costs). 

 

2.2.2 Probabilidade de auditoria 

 

Alm, McClelland e Schulze (1992) mostram que, a partir de dados dos 

Estados Unidos, quando o indivíduo declara apenas parte da renda e é auditado, a 

punição a pagar é menor que o equivalente ao valor de imposto que deveria ter sido 
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arrecadado inicialmente. Este dado leva a seguinte pergunta: Porque as pessoas 

pagam impostos? Através de experimentos realizados, é observado que diante da 

oportunidade e, até mesmo, incentivo à sonegação, os indivíduos superestimam a 

baixa probabilidade de serem auditados, embora esta percepção possa variar em 

outros países.  

Esse fator também é discutido por Kahneman e Tversky (1979), quando é 

apresentado o modelo da teoria de prospecção, onde os indivíduos superestimam 

resultados que são apenas prováveis em comparação com resultados que são 

obtidos com certeza. A tendência, chamada de efeito da certeza (certainty effect), 

contribui para a aversão ao risco nas escolhas que envolvem certezas de ganhos e 

busca pelo risco nas escolhas que envolvem certezas de perdas. 

Cebula (1997) constrói um modelo que examina o impacto do imposto 

sobre a renda, probabilidades de auditoria do governo americano e políticas de 

penalidades para informalidade. O resultado indica que o tamanho relativo da 

informalidade é: uma função crescente do imposto de renda dos indivíduos, uma 

função decrescente sobre a penalidade esperada ao não declarar a totalidade dos 

rendimentos e uma função decrescente da probabilidade de ser auditado. 

Já Davis, Hecht e Perkins (2003) explicam a decisão das empresas entre 

pagarem impostos ou não. Parte-se do pressuposto inicial das empresas praticam 

ou não a evasão fiscal. Supondo que as mesmas declaram todo o seu faturamento, 

assim elas continuarão, a menos que a monitoração caia de forma significativa, 

passando a valer a pena tornar-se não pagadora de impostos. Já para a população 

de empresas que iniciam com a evasão fiscal, fazer com que as mesmas passem 

para um patamar diferente será proporcional aos esforços de monitoração. Ou seja, 

a resposta para se tornar formal varia gradualmente conforme varia a monitoração. 

Uma vez que a monitoração é forte o suficiente, aí sim muda-se a curva de 

equilíbrio para altos níveis de formalidade. 

 

2.2.3 Normas sociais, tax morale e alocação dos recursos 

 

Elster (1989) traz o conceito das normas sociais sobre a decisão de estar 

em conformidade com o fisco ou sonegar. A teoria das normas sociais estabelece 
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que se outros se comportarem de acordo com algum modo ou comportamento 

social, então os indivíduos se comportarão apropriadamente. Se eles não o fizerem, 

então os indivíduos responderão da mesma forma. Ou seja, os indivíduos pagarão 

corretamente seus impostos desde que eles acreditem que a conformidade fiscal 

seja uma norma social. 

Ainda, alguns indivíduos não pagarão impostos caso não considerem que 

estes estão sendo gastos de forma apropriada. Portanto, ter a declaração de renda 

integral como norma social pode ser obtida com atenção a dois fatores: o primeiro é 

relacionado à como o contribuinte julga sua conduta em relação ao que é 

apropriado e aceitável. A segunda é relacionada à como o contribuinte se sente 

tratado pelo governo em relação ao pagamento de impostos, prestação de contas 

dos serviços do governo ou responsabilidade das decisões do governo. 

Alm e McKee (1998) citam que os indivíduos podem pagar seus impostos 

porque eles valoram o que obtém com os mesmos e podem pagar ainda mais 

desde que tenham maiores respostas às ações realizadas. Isso ocorre porque os 

indivíduos, num jogo repetido e independente, iriam de fato contribuir no 

investimento em bens públicos. 

Por outro lado, Torgler e Schneider (2008) mostram que, além de fatores 

como corrupção, taxa de gastos públicos ou densidade da regulação, é importante 

analisar percepções subjetivas, expectativas, atitudes e motivações tais como tax 

morale ou a qualidade institucional. O conceito de tax morale pode ser definido 

como a obrigação moral de pagar impostos. Quanto maior a tax morale e o nível de 

qualidade institucional, menor será a informalidade. 

Melhores instituições fornecem maiores incentivos para se agir 

legalmente e aumentam os custos morais. Se o contribuinte percebe que seus 

interesses estão sendo propriamente representados pelas instituições políticas e 

considera que o governo esta agindo de forma adequada, sua propensão em 

manter-se no setor formal e pagar suas obrigações aumenta. Ou seja, quanto 

melhor a qualidade das instituições sociais, menor será a informalidade. Reforçam 

ainda que instabilidade institucional, falta de transparência e descrença na 

aplicação da lei, resultam no cidadão optar pela informalidade. 
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Finalmente, descrevem que quanto mais o contribuinte acredita que os 

demais atuam na informalidade, menor será o custo moral deste agir 

desonestamente e sonegar os impostos. 

Em estudo anterior, Torgler (2005), investiga a correlação entre o 

tamanho da informalidade e a tax morale na América Latina. Foi verificada a 

correlação negativa entre as duas variáveis. Adicionalmente aos temas aqui 

descritos, Erard e Feinstein (1994) desenvolvem, pela teoria dos jogos, o 

pressuposto de que ao incluir no sistema um número expressivo de contribuintes 

honestos, a solução de equilíbrio é alterada. Este comportamento foi denominado 

endogenidade da honestidade (endogeneity of honesty), na qual forças sociais, 

psicológicas e moral induzem os indivíduos a pagar os impostos de forma correta.   

 

2.2.4 Corrupção 

 

Jain (2000), mostra que a corrupção afeta o nível e padrão de 

investimento de forma direta. Indiretamente, age no recolhimento de impostos e no 

volume de recursos disponíveis para alocação do governo. Isso afeta os gastos do 

governo diretamente porque algumas atividades são mais corrompíveis que outras. 

Desta forma, os recursos serão alocados onde a corrupção é maior. A corrupção 

também afeta investimentos por alterar os incentivos dos empreendedores em 

razão de receberem menos pelo seu esforço e viverem diante da incerteza. Por 

último, também impacta na alocação de capital humano porque afeta o retorno em 

rent-seeking versus atividades produtivas. 

Rose-Ackerman (1997) salienta que a corrupção pode levar ao aumento 

dos custos das empresas quando fiscais atrasam processos e fazem requerimentos 

desnecessários de forma a induzirem o pagamento de propina. Este movimento faz 

com que a corrupção tenha impacto importante no tamanho da economia informal. 

 Por fim, Friedman, Johnson, Kaufmann e Zoido-Lobaton (2000) 

elencam o problema da corrupção com o problema da regulação, que veremos no 

próximo item. A conclusão do estudo é que regulação excessiva (burocracia) e 

corrupção são os principais determinantes das empresas moverem para a 

economia informal. Ao fazerem isso, há uma redução das finanças públicas e 
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enfraquece a habilidade do estado em proteger direitos de propriedade. Como 

resultado, governos corruptos tornam-se pequenos governos e apenas governos 

com menos corruptos pode sustentar altas taxas de impostos. 

 

2.2.5 Regulação e taxas de impostos 

 

Giles (1999), ao analisar a informalidade na Nova Zelândia, observou que 

a informalidade vinha crescendo nas últimas duas ou três décadas em todos os 

países que tiveram seus dados compilados. Este fato estava associado ao 

crescimento da carga tributária e da associação entre informalidade da atividade 

econômica e grau de regulação econômica.   

Johnson, Kaufmann e Zoido-Lobatón (1998) analisam o papel da 

regulação na evasão fiscal comparando diversos países, incluindo o Brasil. Eles 

concluem que países com maior regulação tendem a tem maior parte de economia 

informal no total do PIB. Além disso, uma maior carga de imposto leva a uma maior 

evasão fiscal. Adicionalmente, países com mais corrupção tendem a ser mais 

informais. Eles citam que alguns países da América Latina possuem características 

consistentes com um “mau equilíbrio”, onde regulação e carga tributária são altas, a 

aplicabilidade da lei é baixa e há altos incidentes de suborno e de atividades na 

informalidade. 

Em análise feita posteriormente, Friedman, Johnson, Kaufmann e Zoido-

Lobaton (2000), descrevem que, para países ricos, maiores taxas de impostos 

geralmente estão relacionadas com menor informalidade. Esta conclusão 

provavelmente ocorre pelo fato de que taxas mais altas de impostos geram receita 

que resultam aumento da produtividade de bens públicos e um ambiente legal 

rígido. 

Já Loayza (1996), analisa dados empíricos da América Latina e mostra 

que a economia informal cresce quando os impostos e regulação impostos pelo 

governo são excessivos, reforçado pela lacuna de não se conseguir aplicar a 

conformidade necessária. Cita que o tamanho do setor informar depende 

positivamente das taxas de impostos e das restrições do mercado de trabalho, e, 

negativamente da qualidade das instituições governamentais. Além disso, um 
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aumento no tamanho do setor informal afeta negativamente o crescimento, primeiro, 

por reduzir a disponibilidade de serviços públicos para todos na economia e, 

segundo, por aumentar o número de atividades que utilizam estes serviços públicos, 

tornando-os menos eficientes. Direcionando a pesquisa para a América Latina, 

descreve que a presença de grandes setores informais na economia é uma das 

mais importantes características dos países em desenvolvimento. Um sistema 

regulatório excessivo faz com que a economia formal não seja atrativa devido aos 

altos custos de entrada na legalidade, pelas taxas de licenças e requerimentos de 

registro, e pelos altos custos de se manter na legalidade, através dos impostos, 

burocracia de abertura de empresa e, entre outros, regulação do trabalho e de meio 

ambiente. Ele cita um ponto importante que é o custo de estar informal. Além de 

incorrer em penas de multas e confiscação do capital, a informalidade acarreta 

negativamente no acesso ao mercado de capital para financiamentos, seguros e 

propósitos corporativos, além de não poderem usufruir dos créditos governamentais 

subsidiados. Em experimento, verificou que em Lima levou dez meses para abrir 

uma empresa, e, embora não estimulado, foi necessário suborno em duas ocasiões. 

Já no Brasil constatou-se que o tempo médio foi de um mês para a abertura da 

empresa. 

Em contraponto ao estudo de Loyaza, o relatório do Banco Mundial, 

entitulado de Doing Business 2010 Latin America1, aponta que o tempo de abertura 

de uma empresa no Brasil é de 120 dias.   

Já Schneider (2005), analisando a questão da taxa de impostos na ótica 

dos indivíduos, descreve que quanto maior a diferença entre o custo total do 

trabalho na economia formal e as deduções de impostos, maior será o incentivo 

para se trabalhar na informalidade. Aborda também o fato de que o aumento na 

intensidade da regulação é outro importante fator que reduz a liberdade de escolha 

dos indivíduos para entrarem na formalidade. 

Avançando um pouco mais na questão das taxas de impostos, em estudo 

com dados canadenses, Hill e Kabir (1996) sugerem que as alterações na 

composição de impostos diretos e indiretos, na qual aumentam-se os impostos 

indiretos   e   reduzem-se   os   impostos   diretos,   não   demonstram   aumentar   a  
 

1 Disponível em <http://www.doingbusiness.org/Documents/RegionalReports/DB10_Latin_America.pdf>. Acesso em 24/12/09. 
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conformidade fiscal e reduzir o tamanho da informalidade. Eles concluem que há 

uma forte evidência que as taxas de impostos tem grande influência na demanda 

por moeda e na extensão da evasão fiscal no Canadá nos últimos 30 anos. As 

taxas de impostos aumentaram o tamanho da atividade informal econômica, tendo 

sido ainda mais acentuado nos últimos 10 anos. 

 

2.2.6 Sonegação 

 

Tanzi (2000) cita que atividades informais são mais importantes em 

países em desenvolvimento que em países desenvolvidos. Isso porque é mais fácil 

estar informal em situações onde os níveis de renda e o valor adicionado são 

menores, onde as taxas sobre o trabalho são mais altas e os obstáculos para iniciar 

atividades na economia formal são maiores.  

Explorando a viabilidade de sucesso da evasão fiscal, Boadway, Marceau 

e Mongrain (2002) mostram que esta prática envolve a colaboração de pelo menos 

dois pagadores de impostos: o comprador e o vendedor. Através da teoria dos jogos 

eles mostram que a cooperação entre os dois indivíduos na sonegação de impostos 

ocorrerá de acordo com o comprometimento de ambos, sendo no modelo a 

habilidade de se comprometer determinada pela tolerância do agente a 

desonestidade. Agentes mais desonestos são mais prováveis de ser 

comprometerem, uma vez que seus retornos advindos da ilegalidade serão 

maiores. São consideradas também a taxa do imposto e punição pela sonegação. 

Complementarmente, Joulfaian (2000) descreve que empresas que sonegam 

impostos também são gerenciadas ou propriedades de indivíduos com altas 

preferências de evasão. 

Sobre a ótica dos estudos sobre risco e incerteza, Alm e McKee, em 

levantamento publicado em 1998, descrevem que a decisão de declarar a renda 

pode ser entendida como um problema de escolha de portfólio, sendo a não 

sonegação o ativo livre de risco e a sonegação o ativo de risco, com alto retorno.  

Já Alm (1988) coloca que em situações de incerteza os indivíduos mudam 

o modo como eles se comportam. Em algumas situações, políticas de impostos em 

cenários de incerteza podem ser uma política racional para o governo que busca 
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mais receitas de impostos e não se preocupa com a variabilidade desta receita. 

Esta incerteza também pode resultar em um maior bem-estar para os cidadãos. A 

utilidade de indivíduos avessos ao risco cai quando a incerteza aumenta, entretanto, 

se o governo puder baixar as taxas de impostos para manter as receitas num nível 

constante, de modo que a redução da taxa domine o efeito do risco, então os 

indivíduos irão se beneficiar da maior incerteza. 

Para fecharmos esta seção, vale citar a síntese que Alm e McKee (1998) 

fazem sobre os principais fatores que determinam o comportamento em relação à 

declaração correta da renda: Taxas de auditoria e regras de seleção de 

contribuintes; penalização; percepção de justiça; superestimação de baixas 

probabilidades; incerteza fiscal e complexidade; grau de conformidade; serviços do 

governo; instituições fiscais e regras de decisões políticas; normas sociais; efeitos 

de reputação e anistias de impostos. Chegam a conclusão também que a 

conformidade pode ser encorajada por premiações assim como por penalizações. 

 

2.3 Sistema de arrecadação dos Estados Unidos  

 

2.3.1 Imposto sobre a renda e critérios de seleção dos auditados 

 

Os Estados Unidos tributam a pessoa física pelo sistema de taxa 

tributável marginal. Há seis escalas tributáveis (10%, 15%, 25%, 28%, 33% e 35%), 

dependendo da renda e do estado civil (sobre solteiros e divorciados a incidência da 

carga tributária é menor). Como os impostos mais altos incidem sobre as maiores 

rendas, a ineficiência na arrecadação geralmente se dá nesta etapa da cadeia, 

onde os indivíduos declaram rendas inferiores para terem a carga tributária 

reduzida. 

Já sobre a pessoa jurídica, a tributação ocorre de forma simples e 

transparente. Cada estado tem um percentual a arrecadar sobre o valor das 

vendas, não sendo este incorporado na formação do preço da mercadoria. Portanto, 

na hora da venda, o comprador, ao conhecer o valor de venda da mercadoria, já 

sabe o adicional de impostos que será cobrado na efetivação da compra. Desta 
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forma, a sonegação por parte das empresas é minimizada, voltando o foco dos 

estudos americanos para a perspectiva dos indivíduos. 

Sobre o critério de seleção dos contribuintes auditados, Sansing (1993) 

descreve que o fisco americano (IRS), através da utilização de informações, tenta 

identificar os potenciais sonegadores, sendo esta seleção mais apropriada que se 

feita de forma aleatória.  

O objetivo é a redução da assimetria de informação entre o principal 

(governo) e o agente (contribuinte), levando-se em consideração que em razão dos 

custos associados ao processo, apenas uma parte dos contribuintes serão 

auditados.  

Marhuenda e Ortuno-Ortin (1997) chegam à conclusão de que, se a 

política ótima é fazer com que os contribuintes declarem corretamente, então o 

imposto médio deveria ser uma função decrescente da renda. Isso estaria em linha 

com o objetivo da sociedade de desenhar políticas que induzem ao comportamento 

honesto.  

O critério de seleção por faixa de renda foi amplamente discutido em anos 

anteriores. Esta vertente havia sido aprofundada em 1985, com os estudos de 

Reinganum e Wilde, que propuseram uma formulação geral do problema de 

taxação ótima da renda na presença de custos de aplicabilidade. A conclusão 

obtida é que se o fisco anunciar que serão auditados indivíduos que declaram 

abaixo de um mínimo previamente estipulado (cutoff), os mesmos passariam a 

pagar mais impostos, sendo este modelo mais eficiente que a seleção de forma 

aleatória. 

 

2.3.2 Dados empíricos sobre a sonegação  

 

Os trabalhos empíricos americanos sobre perfil do contribuinte e 

sonegação em geral incorporam o estado civil como variável dependente, uma vez 

que, juntamente com a faixa de renda, determina o valor a ser arrecadado. 

Feinstein (1991) trabalhou com uma série de dados a fim de entender, na 

esfera dos indivíduos, os determinantes da evasão fiscal e sua detecção. Entre as 

conclusões, temos que a propensão e magnitude da evasão fiscal aumentam com a 
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renda do contribuinte e a taxa de imposto marginal, embora seja difícil mensurar o 

efeito separadamente. Adicionalmente, foi verificado que os proprietários de 

empresas e os fazendeiros são muito mais propensos a sonegar, assim como 

indivíduos casados, que a média dos demais contribuintes. Profissionais da área 

médica tendem a sonegar menos que os demais contribuintes de renda e status 

social comparável. Já indivíduos acima de 65 anos são menos propensos a 

sonegação. Conforme citado por Feinstein, outros pressupostos não foram incluídos 

no modelo mas poderiam impactar os resultados, como, por exemplo, o estado de 

saúde dos indivíduos, ou seja, contribuintes em melhor estado de saúde tendem a 

ser menos avessos ao risco e mais propensos à evasão.  

Na mesma linha, Mason e Calvin (1978), ao analisarem dados dos 

cidadãos do Oregon, chegam à conclusão de que a evasão fiscal é maior dentre o 

grupo de jovens, com baixo rendimento, homens e que acreditam que a chance de 

serem descobertos é pequena. Prestígio ocupacional, crença de que o sistema de 

impostos é injusto e nível de renda foram relacionados ao incentivo a sonegação, 

mas não foram significantes.  

É observado que atividades não informais geram a oportunidade de 

declarar rendimentos inferiores ao realizado, como exemplo: consultores, escritores, 

rendas de juros dividendos e alugueis e venda de bens de capital. Pessoas de baixa 

renda também compartilham da vantagem: como motoristas de taxi e garçons, por 

exemplo.  

É citado que variáveis como idade e sexo podem estar relacionadas à 

ocupação, de forma que esta já deve capturar o efeito. Adicionalmente, idade e 

sexo podem ser independentes uma vez que elas podem influenciar a tolerância ao 

risco (ex: crimes são geralmente cometidos por pessoas jovens e saudáveis; 

mulheres em geral são mais aderentes aos controles da sociedade). Outro fator 

analisado é o sentimento em relação à justiça do sistema de impostos. 

Apontam também que um aumento do imposto faz com que contribuintes 

honestos, mesmo satisfeitos com o sistema, passem a sonegar. Ou seja, evasão 

leva a evasão por dois motivos: pela disseminação do conhecimento das 

oportunidades de sonegação e através da geração de sobrecarga dos contribuintes 

honestos, que pagam pela sonegação dos outros e tem o incentivo de sonegar 

também. Outro ponto importante é o fato de que a seriedade da ofensa é percebida 
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de forma diferente entre os indivíduos e que variáveis demográficas podem diferir 

significativamente. 

Slemrod (1985), em linha com a pesquisa citada anteriormente, analisa as 

características do contribuinte utilizando as seguintes variáveis: taxa de imposto, 

renda, idade e estado civil. Cita estudos anteriores que comprovaram que a evasão 

é inversamente relacionada com a probabilidade de auditoria, positivamente 

relacionada com as oportunidades de sonegação e relacionada com a renda num 

modelo não linear, nos seus extremos, rendas muito baixas e rendas muito altas. 

Os resultados da análise empírica levam à mesma conclusão que citada acima. 

Mostra também que indivíduos casados parecem sonegar mais que não-casados. 

Adicionalmente, a tendência à evasão está relacionada com maiores taxas de 

impostos e presença de itens facilmente negociados. 

 

3 Sistema de arrecadação no Brasil 

 

O Brasil também tributa a pessoa física pelo sistema de taxa tributável 

marginal, entretanto as faixas são apenas cinco e com percentuais de deduções 

menores (0%, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%), dependendo exclusivamente da renda. 

No caso das empresas, há uma composição de impostos a pagar (ICMS, 

PIS, Confins, entre outros), que dificulta tanto a composição exata da formação do 

preço como encarece de forma significativa a mercadoria ou serviço. 

Na ótica dos estados, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 

Comunicações (ICMS) é a principal fonte de receita tributária e representou em 

1997, em média, 91,4% da arrecadação estadual1. Dados mais atualizados podem 

ser observados com base na arrecadação do Estado de São Paulo, onde, no 

período entre Janeiro e Outubro de 2009, o ICMS representou 84% da arrecadação 

deste estado2. Além do ICMS, os estados contam com dois impostos (IPTU e 

ITCD),  com  a  contribuição  para  a  seguridade   social   dos   servidores   públicos  
 

1 Disponível  em   <http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/Arrecadacao/Carga_Fiscal/1997/Receitas_Est_Mun.htm>.  Acesso em  

24/10/09. 
2 Disponível em <http://www.fazenda.sp.gov.br/relatorio/2009/novembro/analise_receita.asp>. Acesso em 27/12/09. 
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estaduais e com as taxas pelo exercício do poder de polícia ou prestação de 

serviços. 

 O ICMS varia por estado. Se tomarmos como exemplo o estado de São 

Paulo, temos as seguintes alíquotas de ICMS: 18% para operações internas, ou 

iniciadas no exterior, 7% para operações interestaduais com saídas para os 

Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e também Espírito Santo e 

12% para operações interestaduais com saídas para os Estados das Regiões Sul e 

Sudeste.  

Vale observar que empresas de menor porte, com faturamento bruto 

anual até R$ 240.000,00 para microempresa ou R$ 2.400.000,00 para empresa de 

pequeno porte, e desde que atendidas as disposições legais, podem enquadrar-se 

no regime do Simples Paulista. Por este sistema, tais empresas poderão ser isentas 

do pagamento do ICMS, ou ainda recolherem alíquotas menores do que as demais 

empresas.  

Estes dados mostram a complexidade da fiscalização do sistema de 

arrecadação brasileiro e o benefício para os estados ao se adotar políticas que 

fomentem a conformidade fiscal. Adicionalmente, temos que incentivos para as 

empresas declararem a totalidade das suas vendas geram a regularização não 

apenas do ICMS, mas também dos demais impostos arrecadados (PIS, Confins, por 

exemplo). 

Schneider (2005) analisa o tamanho da informalidade em percentuais do 

PIB em 110 países, entre eles o Brasil. É visto que, com dados do ano 2000, o 

Brasil apresentou uma informalidade de 39,4%, correspondente a 7,68% do PIB. 

Ainda neste estudo ele  conclui que  para  cada 1% de aumento na  informalidade, a 

taxa de crescimento do PIB oficial de países em desenvolvimento reduzem em 

0,6%. Em seu trabalho, mostra que o tamanho da informalidade aumentou em todos 

os 17 países da América do Sul e Central. No caso brasileiro, passou de uma média 

de 32,5% entre 1990 e 1991 para 36,4% entre 1994 e 1995, chegando a 39,5% na 

média de 1999 e 2000.  

Em estudo publicado em 2000, Schneider e Enste, utilizando gastos de 

energia elétrica e demanda por moeda, chega no tamanho da informalidade em 

diversos países. Para o Brasil, foi estimado entre o período de 1990 e 1993, uma 
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informalidade entre 25% e 35%, contra 8% a 10% nos Estados Unidos, por 

exemplo. 

 

3.1.1 Grandes empresas 

 

Geralmente empresas de maior porte, principalmente multinacionais, 

possuem sistemas de governança que resultam em responsabilidade social e fiscal. 

Isso porque elas se preocupam, entre outros motivos, com seu risco de imagem. 

Problema como sonegação de impostos no mercado brasileiro poderia impactar sua 

imagem globalmente, não sendo um tradeoff adequado. 

Adicionalmente, além de riscos de imagem, temos atreladas questões 

como contratos incompletos na relação principal-agente. Chen e Chu (2005) 

mostram que a evasão fiscal por uma grande empresa é muito mais complicada 

pois envolve o comportamento estratégico de mais de uma pessoa, alterando a 

relação entre a empresa e o gerente, distorcendo os incentivos deste último. Isso 

porque um contrato baseado em ações ilegais não será honrado pelas cortes e 

então não é crível (enforceable). Não bastando, além do tradicional tradeoff entre 

rendimento versus risco, há um tradeoff adicional entre controle interno e ganho 

esperado com a evasão. Ou seja, a perda de gestão da informação pode não 

suportar a vantagem fiscal.  

 

3.1.2 Empresas de menor porte 

 

Já para as empresas de menor porte, que não têm economia de escala a 

fim de competir com as grandes, muitas vezes a sonegação é fator preponderante 

para se manterem lucrativas. Isso porque, conforme estudos divulgados em 2005, a 

carga tributária foi de aproximadamente de 37% do Produto Interno Bruto (PIB)1. 

Dados mais recentes foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento 

Tributário (IBPT), que aponta a carga tributária brasileira no primeiro semestre de 

2009 na ordem de 36% do PIB2. 
 

1 Disponível em <http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/EstudoTributario/cargafiscal/CTB2005.pdf>. Acesso em 27/12/09. 



 

 26

2 Disponível em <http://www.ibpt.com.br/home/publicacao.view.php?publicacao_id=13737>. Acesso em 27/12/09. 

Sendo em grande número e lotadas em um país com larga distribuição 

geográfica, as empresas informais não são fiscalizadas com freqüência. Sendo um 

país com alta regulação e com dificuldades de monitoração da corrupção, quando a 

empresa identifica possibilidade de autuação por parte dos fiscais, ela procura as 

alternativas menos custosas.  

Estudo sobre os temas corrupção e burocracia foi elaborado por Paolo 

Mauro (1995). Em comparativo entre diversos países, ele mostra que a corrupção 

reduz os investimentos, diminuindo o crescimento econômico. Ao medir a eficiência 

burocrática em diversos países, é verificado que países ricos tendem a ter melhores 

instituições que países pobres. Neste caso, o Brasil fica num índice de eficiência 

entre 4,5 e 5,5, sendo entre 9 e 10 em países como os Estados Unidos e Canadá. 

Neste estudo temos que tanto corrupção quanto ineficiência burocrática são 

negativamente associadas a taxas de investimento. 

Ou seja, há uma economia significativa em se manter na informalidade 

pois, quando houver alguma monitoração, é preferível subornar os fiscais a pagar 

impostos adequadamente, com grande possibilidade da empresa sair ilesa.  

Diante deste cenário, há interesse por parte das empresas em não 

declarar a totalidade das suas vendas ou prestações de serviços, assim como, 

tendem a informar apenas parte do rendimento de seus funcionários. 

A mensuração do índice de informalidade por parte das empresas não é 

algo conhecido. Entretanto, como parâmetro podemos utilizar dados da PNAD 

(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), que mostram que houve uma 

queda no grau de informalidade na mão de obra, que em 2007 ficou em 50,9%, o 

menor nível da década1. 

 

3.2 Contratos de incentivo e dificuldades de adoção de um modelo 

eficiente no Brasil 

 

É difícil chegar a um modelo ideal para resolver a informalidade no Brasil. 

Temos  como  agentes o governo, os fiscais, as empresas e os indivíduos. Veremos  
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1 Disponível em <http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/boletim_mercado_de_trabalho/mt37/mt37a/06_PNAD2007.pdf>. Acesso em 

27/12/09. 

a seguir as  alternativas e complexidades ao impactar cada  envolvido no  processo. 

Loayza (1996), descreve que o estado, como instituição que monitora o 

sistema regulatório e a aplicação da lei, além de administrar os serviços públicos, 

tem um papel crucial na formação das economias informais. Se os fiscais ganham 

de alguma forma pela presença do setor informal, eles irão criar um ambiente que 

faz a informalidade atrativa ou simplesmente inevitável. A presença do setor 

informal é um resultado da falha das instituições políticas em proteger e promover 

uma economia de mercado eficiente. 

No caso brasileiro, além do ambiente propício para a corrupção, 

contamos com um sistema que tem como premissa a não demissão do 

funcionalismo público. A segurança de emprego faz com que não haja estímulo 

para o desenvolvimento de um trabalho diferenciado. Da mesma forma, o salário 

dos funcionários mais dedicados são equivalentes aos de baixa performance, 

variando apenas por tempo de cargo. 

Desta forma, se o governo focasse em aumentar a quantidade dos fiscais 

para termos maior monitoração, ainda assim seriam necessárias reformas nos 

modelos de remuneração, de forma a incluir o esforço ou atingimento de metas 

como variáveis da remuneração. 

O modelo de contrato de incentivo abaixo explica esta questão1. Supondo 

que o governo é neutro a risco e o fiscal é avesso ao risco. Para a seguinte função 

de utilidade: U(w,e) = w ½ - (e - 1), sendo w o salário e ‘e’ o nível de esforço 

empenhado. A utilidade marginal é 1 / [ 2 ( w ½)], que é decrescente para cada nível 

de salário, em razão da aversão ao risco.  Já (e - 1) é referente ao custo do esforço, 

refletindo a idéia de que quanto mais esforço é empenhado, mais custoso, desde 

que este exceda 1 unidade. 

Supondo duas  possibilidades de  esforço: e = 1 e e = 2. O fiscal  também  

possui outras oportunidades de emprego. Para se manter no emprego como fiscal, 

ele precisa no mínimo ter a mesma satisfação que trabalhando em outro local. Para 

facilitar o exemplo, vamos considerar este índice como 1, de forma a excluí-lo do 

modelo em questão.  

O  esforço  do  fiscal  resulta  no  aumento  da   arrecadação  do  governo.  
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1 Modelo retirado de Milgron e Roberts, 1982. Economics, organization & management, editora: Prentice Hall, pp:200 e 201. 

Suponha a matriz abaixo em função do esforço e retorno em arrecadação para o 

estado: 

 

Tabela 1: Probabilidade de retorno para diferente níveis de esforço 

R = 10 R = 30
E = 1 p = 2/3 P = 1/3
E = 2 p = 1/3 P = 2/3

Arrecadação

 

 

Ou seja, quando o esforço é igual a 1, a arrecadação esperada é (2/3) X 

10 + (1/3) X 30 = 16,67. Já para esforço igual a 2, a arrecadação esperada é de 

23,33. Ou seja, o esforço resulta no aumento da arrecadação esperada. 

Desta forma, seria necessária uma remuneração diferenciada para o 

fiscal para se obter o esforço equivalente a e = 2. Isso porque, no caso do salário 

mensal fixo w, não há incentivo em engajar esforço adicional. A alocação de salário 

variável por esforço (performance) passaria a ser eficiente. Ou seja, uma medida 

poderia ser o volume de autuações que ele fizesse. 

Teríamos então a seguinte função de utilidade: 

 

w ½ - (e - 1) = w ½ - (2 - 1) ≥ 1, ou w ≥ 4                  (1) 
 

Pagando um valor mínimo de 4, o fiscal preferiria continuar trabalhando 

para o governo que em qualquer outro lugar. Uma vez que o governo não tem 

interesse em pagar mais que o necessário para o fiscal, ele teria um retorno 

esperado líquido de (70/3) - 4 = (58/3).  

Como a monitoração de esforço no âmbito nacional não é viável, vale 

observar que hoje ela já não ocorre, este modelo não seria eficiente pois, se alguma 

região estivesse pagando os tributos de forma adequada, como exemplo ao adotar 

a  nota  fiscal  eletrônica  antecipadamente  aos  demais  estados, o fiscal  não  teria 

muitas empresas a autuar, ficando prejudicado uma vez que demonstra que ele não 

se esforçou tanto quanto os demais que estavam em regiões mais facilmente 

autuáveis (com maior informalidade).  
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Ademais, a remuneração variável poderia não ser o diferencial para 

mudança de conduta, considerando que parte das autuações não são feitas mesmo 

assim. 

Desta forma, o governo precisaria também alterar a penalização de quem 

infrigisse a lei, precisando alterar as regras do funcionalismo público, que é calcada 

na estabilidade de emprego. 

Para os casos de fiscalização de grandes empresas, seria possível ainda 

que ele se submetesse ao risco de perder o emprego, caso a propina fosse alta o 

suficiente para equalizar o retorno em valores presentes. 

O modelo de Shapiro-Stiglitz explica este comportamento. Seja w o 

salário do fiscal (incluindo ou não variável por performance, conforme sugerido 

acima) e w o salário que ele poderia obter se ele resolvesse mudar de emprego, 

sendo w menor que w em razão dos custos de procura e possibilidade de ficar 

desempregado por alguns meses. Seja g o ganho extra que ele pode obter 

aceitando o suborno, seja descoberto ou não. Seja p a probabilidade do fiscal ser 

descoberto ao receber suborno. Seja N a variável que representa o prazo que o 

fiscal permanecerá no trabalho em caso de não ser pego.  

Temos que o interesse do fiscal aceitar o suborno é1: 

 

g > p ( w – w ) N                       (2) 

 

Ou seja, a aplicabilidade no modelo brasileiro é de que, seja g (ganho 

extra) alto, o fiscal irá aceitar o suborno. Isso porque p (probabilidade do fiscal ser 

descoberto ao receber suborno) é pequena. Já no caso de N (prazo que o fiscal 

permanecerá no trabalho em caso de não ser pego), pela regulamentação do 

trabalhador público, não influenciará a decisão de trapacear, já que o tempo de 

cargo é basicamente em função de suas escolhas e não do governo. 

Podemos ainda observar a ótica de eficiência da tributação voltada para 

as empresas, é interessante demonstrar o efeito do imposto sobre as empresas e 

consumidores: 

 

 
 

1 Exemplo retirado de Milgron e Roberts, 1982. Economics, organization & management, editora: Prentice Hall, pp:251. 
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Gráfico 1: Peso Morto ao adotar impostos 

 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Um imposto sobre um dado produto desloca para cima a curva de oferta, 

no montante do imposto. Quando mais inelástica a curva de demanda, maior o 

repasse dos impostos para os consumidores, com menor peso morto. Em 

contrapartida, quanto mais elástica a curva de demanda, uma parte maior da carga 

do imposto recai sobre os produtores, e o peso morto é maior. 

Já para o caso das empresas informais, entende-se o benefício de não 

declarar a totalidade das vendas. Isso porque, seja para a empresa ou para o 

consumidor, o imposto não onera o produto. Ou seja, no limite, a empresa informal 

pode vender seu produto mais barato ou aumentar sua margem de lucro.  

Conforme destacado no início do trabalho, para as grandes empresas, 

que tem uma imagem a zelar, inclusive em âmbito mundial, o pagamento de tributos 

é tido como prática inquestionável. As mesmas contam também com economias de 

escala ou de escopo, que resultam em custos de produção menores e preços finais 

mais atrativos. 

Nos casos das pequenas empresas, a informalidade faz com que haja 

competitividade. Ou seja, as grandes empresas são prejudicadas por pequenas 

empresas informais que levam a sonegação como vantagem competitiva. A análise 

não atentará ao peso morto uma vez que o imposto existe e a perda é efetivada 

pelas empresas que pagam impostos. 

Um ponto importante é que os impostos são empregados para melhorias 

de diversas esferas nacionais (aqui não restrinjo apenas ao ICMS, que será o 
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imposto medido no modelo na última parte do trabalho). Seja na inclusão social 

através de programas de distribuição de renda, que resulta no aumento do consumo 

das famílias, ou através de investimentos em infra-estrutura, tais como melhorias 

em estradas e ferrovias, que resulta em redução de custos de transporte. Enfim, 

quanto mais imposto é recolhido e reinvestido, maiores são as vendas das 

empresas (consumo) e menores as suas despesas (custos de transporte), 

tornando-se um ciclo virtuoso. 

Da mesma forma, enquanto algumas empresas pagam impostos e outras 

não, além de toda a oportunidade de melhorias não ocorrerem com a intensidade 

ótima (supondo que o governo seja capaz de repassar o benefício para a 

sociedade), o governo, para cobrir suas despesas com orçamento, aumenta a carga 

tributária, gerando um problema de desincentivo em se manter dentro das normas 

tributárias. Ou seja, poucas empresas são sobretaxadas a fim de pagar o imposto 

não recolhido de todas as demais empresas, gerando maior ineficiência no sistema. 

Por fim, para as empresas sonegadoras é interessante manterem o status quo, uma 

vez que a tributação pode ser o limiar para sua saída do mercado.  

 

3.3 A nota Fiscal Paulista e Alagoana e seus efeitos sobre os 

consumidores  

 

A solução testada primeiramente no estado de São Paulo (em Outubro de 

2007) e depois ampliada para o estado de Alagoas (em Novembro de 2008) teve 

como premissa a conformidade fiscal mediante intervenção dos indivíduos.  

Chamados de Nota Fiscal Paulista e Nota Fiscal Alagoana, 

respectivamente, os programas consistem na devolução de 30% do ICMS 

efetivamente recolhido pelo estabelecimento a seus consumidores. Trata-se de um 

incentivo para que os cidadãos que adquirem mercadorias exijam do 

estabelecimento comercial o documento fiscal. Os consumidores que informarem o 

seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica) no momento da compra escolhem como receber os créditos e ainda 

concorrerem a prêmios em dinheiro, incentivando a adesão dos indivíduos de baixa 

renda (com menores gastos) no programa. 
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O incentivo se vale do fato de que, uma vez que todos os indivíduos 

peçam a nota fiscal, as empresas necessariamente estarão declarando a totalidade 

do seu faturamento, trazendo a eficiência econômica discutidas nos agentes acima 

(fiscais do governo e empresas).  

No limite, os fiscais não teriam como burlar o sistema, já que as empresas 

estariam regulares e não haveria possibilidade de ganhos extras. As empresas 

automaticamente se ajustariam às regras de mercado, mesmo que algumas 

precisassem encerrar suas atividades (as empresas menos eficientes deixariam de 

existir). 

E, para o governo, haveria a maximização do bem estar social, uma vez 

que não haveria excedentes indevidos em alguma parte do processo. Num cenário 

ótimo, ao se arrecadar mais, seria possível ainda uma redução da carga tributária, 

já que no agregado os níveis de arrecadação superariam os anteriores.  

Na contramão da situação ótima citada, temos os indivíduos avessos ao 

risco e com aproximadamente 50% de sua renda não é declarada, conforme dados 

da PNAD citados no capítulo 3.1.2. Desta forma, o indivíduo, temeroso de ser 

descoberto, terá o incentivo de entrar no programa e solicitar notas fiscais até o 

ponto em que estas equivalham ao salário declarado. Qualquer benefício financeiro 

adicional tende a não compensar o risco de pedir mais nota que o salário declarado, 

gerando limitações ao programa. 

Vale completar que, uma vez que as empresas passam a declarar uma 

parte maior das suas vendas, referente às vendas feitas com notas fiscais, há o 

incentivo de regularizar o pagamento de seus funcionários por dois motivos: com 

mais renda e despesa constante, supondo que a folha de pagamento e demais 

despesas das empresas permaneçam inalteradas na declaração, as empresas 

teriam que recolher mais impostos em razão do aumento do seu lucro líquido. O 

segundo motivo é que, ao regularizar os pagamentos dos funcionários, há redução 

de riscos trabalhistas.  

Entretanto esta situação ocorrerá apenas se o faturamento agora 

declarado tiver que ser maior que o faturamento anteriormente declarado. Isso 

porque as empresas ajustam suas vendas (emissão de nota fiscal) atreladas aos 

seus custos, de forma a ter um lucro líquido bastante reduzido ao final do período, 

pagando o menor imposto possível. Caso poucas pessoas peçam a Nota Fiscal 
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Paulista, a empresa poderá substituir as notas anteriormente emitidas apenas para 

equalizar as receitas e despesas por estas, não gerando nenhum adicional de bem 

estar social e, ainda, resultando em despesa com o repasse do ICMS e os sorteios 

à população. 

Em Dezembro de 2009 tínhamos mais de seis milhões e meio de usuários 

cadastrados na Nota Fiscal Paulista, tendo sido distribuídos aproximadamente 

R$1,7 Bilhões, incluídos os sorteios1. No estado de Alagoas, no mesmo mês, 

tínhamos aproximadamente sessenta e cinco mil usuários cadastrados na Nota 

Fiscal Alagoana2. Os dados dos valores distribuídos neste estado não estavam 

disponíveis. 

Ponto importante e não aprofundado neste trabalho é o custo do 

programa para os estados analisados, fazendo com que a situação ótima de 

conformidade dos cidadãos seja viável por meio de um sistema que gera 

ineficiências. Estes custos podem ser referentes ao próprio repasse ou custos com 

pessoal e sistemas para viabilização e operacionalização do programa. Uma vez 

que o objetivo principal do trabalho é mensurar se houve aumento na arrecadação, 

não avançaremos neste tema, mas vale ressaltar que uma análise mais detalhada 

dos custos é importante, principalmente para os estados que têm a intenção de 

adotar o mesmo modelo. 

A seguir testaremos se os resultados verificados até o momento, após 

implantação dos programas, estão aderentes com o seu objetivo de maximizar a 

arrecadação e obter uma solução ótima através de incentivos a um dos envolvidos 

no processo. 

 

4 Modelo econométrico 

 

Tendo como base os estudos apresentados até o momento e os dados 

estatísticos brasileiros disponíveis, apresentaremos nas tabelas 2 e 3 a descrição 

dos dados utilizados e a estatística descritiva dos mesmos. 

Em seguida, testaremos dois modelos. O primeiro visa mensurar os 

efeitos do Programa da Nota Fiscal Paulista e Alagoana sobre a arrecadação 

destes estados. As tabelas 4 a 7 são específicas deste modelo. 
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Já o segundo modelo consiste em replicar variáveis semelhantes às 

utilizadas nos estudos citados anteriormente no capítulo 2.3.2, que tentam 

identificar o perfil dos contribuintes com propensão à sonegação. 

 

4.1 Dados 

 

Para este estudo foram utilizados dados do Banco Central Brasileiro 

(Bacen), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do Ministério da Fazenda e do UNPD (United 

Nations Development Programme). Os dados de arrecadação são mensais e 

referem-se ao período de fev/2006 a mai/2009 que englobam dados antes e depois 

da implementação dos programas.  

Já a variável volume de vendas corresponde ao volume de vendas no 

varejo. Trata-se de um índice divulgado no Bacen, onde o ano de 2003 é tido como 

marco inicial (base 100) e, para os demais meses, acompanhamos as oscilações, 

de forma a mensurar a atividade econômica. 

As informações foram extraídas por estado, de forma a capturar as 

variáveis que influenciam na arrecadação e poder medir se os Programas da Nota 

Fiscal Paulista e Alagoana alteraram a dinâmica anterior de arrecadação, mesmo 

diante do cenário de crise econômica. 

Os dados populacionais testados para identificação do perfil do 

contribuinte foram: sexo, idade, cor, estado civil e distinção entre população rural ou 

urbana.  Adicionalmente, foi utilizado o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

para comparar variáveis como: emprego e renda, escolaridade, longevidade e 

saúde. Este índice teve como data base o ano de 2005. Outra variável considerada 

foi a proporção de cidadãos com micro-computadores. 

Alguns dados populacionais são atualizados a cada década em razão do 

Censo brasileiro, tais como proporção de homens e mulheres, de população urbana 

e rural, cor e estado civil. Quando havia informação da PNAD (Pesquisa Nacional 

por Amostra de  Domicílios), como o caso  de idade e micro-computadores, esta  foi  
 

1 Disponível em <http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/>. Acesso em 27/12/09. 

2 Disponível em <http://www.sefaz.al.gov.br/nfa/index.php>. Acesso em 27/12/09. 
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utilizada para capturar dados mais recentes. Para a população, por não termos 

dados referentes ao ano de 2009, foi replicado para este ano os valores de 2008 

uma vez que estamos analisando apenas os primeiros meses do ano. 

A tabela abaixo sintetiza as variáveis estatísticas utilizadas no trabalho, 

incluindo uma descrição detalhada da variável, se necessário, assim como unidade 

de medida e período do dado coletado: 

 
Tabela 2: Dados e fontes

Variável Descrição / Unidade de medida Período

Arrecadação R$ Mil Fevereiro/2006 a Maio/2009

Volume de  vendas Índice volume de vendas no varejo (ano 2003 = base 100) Fevereiro/2006 a Maio/2009

População Habitante 2006 a 2008 (anual)

D_Homem Percentual de homens na população 2000 (dados fixos)

D_Casados Percentual de indivíduos casados na população 2000 (dados fixos)

D_Branco Percentual de indivíduos brancos na população 2000 (dados fixos)

D_Negros_Pardos Percentual de indivíduos negros e pardos na população 2000 (dados fixos)

População Urbana Percentual de população urbana 2000 (dados fixos)

Idade até 20 anos Percentual da população com idade até 20 anos 2006/2007 (dados fixos)

Idade entre  20 e 40 anos Percentual da população com idade entre 20 e 40 anos 2006/2007 (dados fixos)

Idade entre  40 e 59 anos Percentual da população com idade entre 40 e 59 anos 2006/2007 (dados fixos)

Idade 60 anos ou mais Percentual da população com idade com 60 anos ou mais 2006/2007 (dados fixos)

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 2005 (dados fixos)

Indice de educação  - IDH Índice de Desenvolvimento Humano - Educação 2005 (dados fixos)

Indice de longevidade - IDH Índice de Desenvolvimento Humano - Longevidade 2005 (dados fixos)

Indice de Renda - IDH Índice de Desenvolvimento Humano - Renda 2005 (dados fixos)

Microcomputador Percentual de domicílios com microcomputador 2006/2007 (dados fixos)  

 

Foram criadas dummies de estado, ano e semestre, para poder capturar 

os efeitos regionais e temporais.  

Tendo o programa da Nota Fiscal Paulista iniciado em Outubro de 2007 e 

a Nota Fiscal Alagoana em Novembro de 2008, para comparar o efeito da 

arrecadação antes e depois do programa nestes dois estados, foram criadas duas 

dummies marcando os períodos em que o programa estava vigente (uma para São 

Paulo e outra para Alagoas). 

A tabela abaixo sumariza as principais características dos dados, tanto 

incondicionalmente quanto condicional nos estados de interesse: 
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Tabela 3: Estatística descritiva

Variável

Brasil São Paulo Alagoas

Arrecadação 608.151 5.563.180 121.819

(1.068.695) (809.706) (20.220)

Volume de  vendas 150 136 183

(29) (21) (33)

População 6.927.248 40.700.000 3.075.714

(8.186.223) (557.858) (45.139)

D_Homem 0,50 0,49 0,49

(0,01) 0,00 0,00

D_Casados 0,27 0,34 0,24

(0,06) 0,00 0,00

D_Branco 0,44 0,71 0,34

(0,18) 0,00 0,00

D_Negros_Pardos 0,54 0,27 0,65

(0,18) 0,00 0,00

População Urbana 0,77 0,93 0,68

(0,10) (0,00) 0,00

Idade até 20 anos 37,57 31,00 39,70

(4,81) 0,00 0,00

Idade entre  20 e 40 anos 32,60 32,90 31,40

(1,43) 0,00 0,00

Idade entre  40 e 59 anos 20,70 25,00 19,20

(3,25) 0,00 0,00

Idade 60 anos ou mais 9,09 11,20 9,60

(2,26) 0,00 0,00

IDH 0,77 0,83 0,68

(0,05) 0,00 0,00

Indice de educação  - IDH 0,87 0,92 0,76

(0,06) 0,00 0,00

Indice de longevidade - IDH 0,77 0,81 0,68

(0,04) 0,00 0,00

Indice de Renda - IDH 0,68 0,77 0,59

(0,06) 0,00 0,00

Microcomputador 20,59 39,50 9,70

(10,44) 0,00 0,00

N 1.080 40 40

Desvios padrão entre parênteses.

Fonte: Ministério da Fazenda, Banco Central Brasileiro, IBGE/IPEA e UNDP.

Media / Desvio-padrão

 

 

Note que para as variáveis que foram mantidas fixas durante os 40 meses 

analisados (fev/2006 a mai/2009) em função de indisponibilidade de informação 

mensal ou anual, o desvio-padrão condicional na informação do estado é zero. Isto 

porque a PNAD e o Censo, por exemplo, não apresentam variação nos dados da 

amostra nos estados. O desvio-padrão será diferente de zero apenas se no 

intervalo do período analisado tenha havido uma atualização mensal ou anual nas 

pesquisas.  

Como se pode notar, o programa de incentivo foi implementado em 

estados com características demográficas e econômicas bem distintas: os 

indicadores associados a desenvolvimento econômico são em geral brutalmente 
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mais elevados no estado de São Paulo, quando comparado com Alagoas. Por 

exemplo, aproximadamente 40% da população de São Paulo possui 

microcomputador, enquanto este percentual é quatro vezes menor em Alagoas,  e o 

nível da arrecadação, medido em milhares de reais, em São Paulo é 

aproximadamente 45 vezes maior do que em Alagoas.   

 

4.2 Equação de regressão 

 

Para a identificação do impacto destes programas, será estimado um 

modelo de regressão linear (OLS).  Isto é, assumiremos que exista a seguinte 

relação linear entre a arrecadação e as demais variáveis:  

 

itititit XTy εβββ +++=
210

'                    (3) 

 

Em que a variável endógena (y) é a arrecadação tributária estadual, a 

variável de tratamento (T) é a dummy referente ao programa de arrecadação 

realizado nos estados de São Paulo e Alagoas, e X` é um vetor de controles. Para a 

inferência, utilizaremos a metodologia proposta por White (1980) que resulta em 

estimadores consistentes da variância dos parâmetros mesmo na presença de 

heterocedasticidade. 

 

4.2.1 Nota Fiscal Paulista  

 

A tabela a seguir sintetiza os principais resultados encontrados a respeito 

do programa implementado no estado de São Paulo: 
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Tabela 4: Efeito do programa nota fiscal paulista na arrecadação

Variáveis I II III IV V

Dummy: Nota fiscal paulista 5.659.432,685*** 1.199.198,400*** 1.199.198,400*** 1.119.051,976*** 1.112.811,275***

(118.429,211) (167.479,159) (169.457,483) (166.492,317) (164.518,267)

Dummy: São Paulo 4.546.008,021*** 3.295.751,750*** 3.335.824,962*** 3.338.945,312***

(121.317,573) (127.199,866) (124.472,658) (124.055,457)

Dummy Estado Não Não Sim Sim Sim

Dummy Ano Não Não Não Sim Sim

Dummy Semestre Não Não Não Não Sim

Constante 503.346,965*** 417.573,229*** 1.667.829,500*** 1.610.214,367*** 1.610.098,798***

(23.095,638) (13.163,655) (35.909,483) (30.470,429) (29.897,692)

Graus de liberdade 1078 1077 1052 1049 1047

N 1080 1080 1080 1080 1080

R² 0,510 0,839 0,986 0,988 0,988

R² ajustado 0,510 0,839 0,985 0,987 0,988

F 2283,6426 1886,472 1490,9439 1020,4539 1014,8887

Erros padrão em parênteses

note:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

 

Na coluna I temos o modelo apenas com a utilização da dummy do 

Programa da Nota Fiscal Paulista. É a equação mais simplificada. Como a 

arrecadação no estado de São Paulo é bastante elevada, faz-se necessário a 

inclusão da dummy do estado, de forma a separar o efeito do programa do efeito de 

arrecadação efetiva do estado. Para tal, temos a coluna II. Vemos que o efeito do 

programa, como a arrecadação é medida em milhares de reais, passa a ser na 

ordem de R$ 1,2 bilhões.  

Na coluna III são adicionadas as demais dummies de estado (não apenas 

São Paulo). O efeito do programa se mantém na ordem de R$ 1,2 bilhões. Note que 

a variância temporal da arrecadação parece ser bem pequena em relação a 

variância entre os estados, pois bastou a inclusão das dummies de estado para que 

o R² do modelo aumentasse significativamente. 

Já as colunas IV e V referem-se à inclusão das dummies de ano e 

semestre, respectivamente. Os números não tiveram variação acentuada em 

relação aos obtidos em relação à coluna III. Desta forma, consideramos a coluna II 

como sendo o item principal deste estudo. 

Portanto, esta estimativa pontual indica que o programa promove um 

crescimento esperado na arrecadação da ordem de R$ 1,2 bilhões. Em termos da 

arrecadação média do estado no período analisado, isto representa um acréscimo 

de aproximadamente 20%. 
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4.2.2 Nota Fiscal Alagoana 

 

A tabela abaixo sintetiza os resultados encontrados para o estado de 

Alagoas, o segundo estado a implantar a o programa de incentivos.  

 
Tabela 5: Efeito do Programa Nota Fiscal Alagoana na Arrecadação

Variáveis I II III IV V

Dummy: Nota fiscal alagoas -465.104,699*** 29.384,628*** 29.384,628*** -45.143,833*** -57.919,323***

(33.326,757) (6.926,859) (7.008,681) (14.000,464) (15.685,461)

Dummy: Alagoas -510.179,853*** -1.551.152,985*** -1.538.110,504*** -1.535.874,793***

(33.789,346) (36.027,690) (29.476,678) (28.743,949)

Constante 611.165,842*** 626.856,368*** 1.667.829,500*** 1.589.198,583*** 1.589.115,779***

(32.726,660) (33.666,211) (35.909,483) (29.220,296) (28.459,219)

Dummy Estados Não Não Sim Sim Sim

Dummy Ano Não Não Não Sim Sim

Dummy Semestre Não Não Não Não Sim

Graus de Liberdade 1078 1077 1052 1049 1047

N 1080 1080 1080 1080 1080

R² 0,00122081 0,00797642 0,97413711 0,97777799 0,97836114

R² ajustado 0,00029429 0,00613423 0,97347333 0,97714247 0,97769978

F 194,76698 120,86445 1408,2993 883,50688 851,58833

Erros padrão em parênteses

note:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

 

A métrica das colunas é semelhante à tabela analisada anteriormente. Na 

coluna I temos o modelo apenas com a utilização da dummy do Programa da Nota 

Fiscal Alagoana. Como a arrecadação no estado de Alagoas é inferior à média 

brasileira, faz-se necessário a inclusão da dummy do estado, de forma a separar o 

efeito do programa do efeito de arrecadação efetiva do estado. Para tal, temos a 

coluna II. Vemos que o efeito do programa na arrecadação é positivo 

(aproximadamente R$ 29 milhões). 

Na coluna III são adicionadas as demais dummies de estado (não apenas 

Alagoas). O efeito do programa se mantém na ordem de R$ 29 milhões. Neste caso 

vemos uma alteração significativa no R², assim como no efeito da dummy do estado 

de Alagoas e na constante, comparativamente com a coluna II, quando ainda não 

haviam sido incluídas as demais dummies dos estados brasileiros.  

As colunas IV e V referem-se à inclusão das dummies de ano e semestre, 

respectivamente. Como se pode notar, ao contrário dos resultados encontrados 

para São Paulo, o sinal do efeito do programa implementado em Alagoas muda na 

medida em que se alteram os controles utilizados. 

Para explicar estas diferenças, temos os seguintes fatores: programa 

vigente há apenas sete meses, sendo um período curto para a análise; número 
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inexpressivo de indivíduos cadastrados no programa; quem está cadastrado pode 

não estar efetivamente solicitando a nota fiscal; os benefícios podem não estar 

sendo percebidos pelos indivíduos; comunicação do programa ineficiente; possíveis 

falhas no repasse aos indivíduos, entre outros. 

Desta forma, o Programa da Nota Fiscal Alagoana se mostra 

inconclusivo, devendo ser analisado conforme o mesmo tenha maior histórico. 

 

4.2.3 Análise Conjunta  

 

Talvez mais importante do que a análise da eficácia individual de cada um 

dos programas seja a análise conjunta dos dois. Os programas foram 

implementados em estados em condições socioeconômicas amplamente diversas e 

em pontos distintos do tempo. Por estes fatores, a análise conjunta destes 

programas dá uma perspectiva melhor sobre a viabilidade de estendê-los aos 

demais estados da federação.  

Através da análise separada encontramos forte evidência de que o 

programa implementado em São Paulo impactou positivamente a arrecadação. Por 

outro lado, o sinal da estimativa pontual para o programa alagoano foi positivo para 

algumas especificações dos controles, e negativo em outras. Desta forma, não há 

evidência forte de impacto positivo do programa no estado de Alagoas. Ao unir 

estas duas informações, poderemos ter uma visão mais precisa do efeito do 

programa. 

A tabela a seguir sintetiza os resultados encontrados. A variável T foi 

construída atribuindo valor 1 se a arrecadação observada ocorreu em um estado 

onde o programa já foi implementado (isto é, é igual a 1 em São Paulo após 

Outubro de 2007 e 1 em Alagoas após Novembro de 2008). 
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Tabela 6: Efeito dos programas de incentivo na arrecadação mensal dos estados

Variáveis I II III IV

T 4.097.167,582*** 770.946,448*** 704.105,293*** 695.167,297***

(515.665,231) (144.444,816) (140.572,999) (139.701,685)

Dummy São Paulo 3.509.877,726*** 3.543.298,304*** 3.547.767,302***

(123.283,320) (119.563,500) (119.075,526)

Dummy alagoas -1.680.926,303*** -1.669.229,101*** -1.667.664,952***

(52.893,262) (48.039,880) (47.615,548)

Constante 505.722,085*** 1.667.829,500*** 1.607.093,814*** 1.606.870,365***

(23.231,647) (35.909,483) (30.058,887) (29.411,891)

Dummy estado Não Sim Sim Sim

Dummy ano Não Não Sim Sim

Dummy semestre Não Não Não Sim

Graus de Liberdade 1078 1052 1049 1047

N 1080 1080 1080 1080

R² 0,36 0,98 0,98 0,98

R² ajustado 0,36 0,98 0,98 0,98

F 63,13 1449,01 939,20 921,65

Erros padão em parênteses

note:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

T: Variável que define o Tratamento, igual a 1 em São Paulo após Outubro de 2007 e 1 em Alagoas após Novembro de 2008.  

 

Na coluna I temos o modelo com a utilização da dummy sinalizando a 

existência de algum programa de incentivo (Nota Fiscal Paulista ou Nota Fiscal 

Alagoana).  

Na coluna II incluímos a dummy dos estados, de forma a separar o efeito 

do programa do efeito de arrecadação efetiva. Vemos que o efeito dos programas 

conjuntamente é de aproximadamente R$ 771 milhões.  

Já as colunas III e IV referem-se à inclusão das dummies de ano e 

semestre, respectivamente. Os números não tiveram variação acentuada em 

relação aos obtidos em relação à coluna II. Desta forma, consideramos a coluna II, 

semelhante à coluna III das duas tabelas anteriores, como sendo o item principal 

deste estudo. 

Como se pode notar, a estimativa do efeito do programa foi positiva em 

todas as quatro especificações do modelo. Deste modo, há forte evidência de que o 

programa é capaz de aumentar a arrecadação estadual. Em relação ao nível da 

arrecadação destes estados no momento de implementação do programa, a 

estimativa pontual de R$ 770.946,45 (coluna II) representa um crescimento da 

ordem de 12%. 
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4.2.4 Robustez 

 

Em todas as especificações anteriores, buscou-se controlar para as 

demais variáveis que também podem determinar o nível de arrecadação observado 

em cada estado através da inclusão de dummies associadas ao tempo e ao estado 

em que foi observada a arrecadação. Uma outra forma de se fazer isto é incorporar 

as variáveis que causam esta variabilidade temporal e espacial observada na 

arrecadação. 

As tabelas 7 e 8 a seguir mostram os resultados encontrados. A coluna I 

é o modelo sem as dummies de estado e a coluna II inclui as dummies de estado. 

Na tabela 7 estão os resultados isolando os efeitos para os programas de Alagoas e 

São Paulo e na tabela 8 estão os resultados analisando conjuntamente os dois 

programas. 

O sinal das variáveis nas colunas I e II não variam ao compararmos as 

tabelas 7 e 8. Ou seja, se o sinal de alguma variável é positivo na Coluna I da tabela 

7, ele também é positivo na coluna I da Tabela 8. Entretanto, o sinal pode variar ao 

passar da Coluna I (sem as dummies de estado) para a coluna II (com dummies de 

estado), como é o caso do IDH. 

Ao fazer a análise das variáveis detalhadamente, vemos algumas 

inconsistências em relação aos estudos empíricos citados no capítulo 2.3.2. Nestes, 

foram observados que jovens têm maior propensão à sonegação. Se verificarmos 

tanto na Tabela 7 como na Tabela 8, vemos que da Coluna I para a Coluna II, ou 

seja, com a inclusão das dummies de estado, o sinal inverte tanto para população 

em idade entre 20 e 40 anos como para população com idade superior a 60 anos, 

fato que não valida os estudos anteriormente citados. 

Algumas variáveis não estavam disponíveis para incorporação no modelo, 

tais como tipo de profissão citadas como mais propensas à sonegação, estado de 

saúde e percepção sobre a possibilidade de ser descoberto em caso de sonegação. 

Adicionalmente, nos Estados Unidos o imposto varia dependendo do estado civil, 

onde casados pagam mais impostos que os solteiros e divorciados. Desta forma, a 

variável para o estado civil “casado” tende a ter impacto diferente entre ambos os 

países. 
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Diante das inconsistências observadas e dificuldade na obtenção de 

dados estatísticos no Brasil para testar o modelo de forma equivalente aos modelos 

citados, temos que o modelo como foi apresentado não demonstra ser efetivo para 

se obter o perfil dos contribuintes com maior propensão à sonegação.  

 

Tabela 6: Efeito dos programas de incentivo na arrecadação mensal

Variáveis I II

Dummy Nota Fiscal Paulista 1,715,729.460*** 1,135,293.866***

(174,284.816) (166,243.316)

Dummy Nota Fiscal Alagoana 26,980.125 -18,115.863

(23,739.419) (12,968.623)

Dummy São Paulo 1,962,235.865***

(135,288.699)

Dummy Alagoas 101,333.025***

(11,089.908)

Volume de Vendas 2,234.963*** 1,450.585***

(261.257) (152.373)

D_Homem 7,529,503.186*** -2,107,483.606***

(1,427,044.607) (707,269.234)

D_Casado 605,456.951* 713,404.635***

(351,112.694) (212,735.629)

D_Branco -1,124,819.951*** -1,168,052.903***

(350,021.361) (174,606.236)

D_Negro ou Pardo -1,572,859.986*** -1,013,770.453***

(372,105.889) (180,779.645)

População Urbana 1,198,292.234*** 283,909.957***

(120,790.795) (66,126.454)

Pop em Idade até 19 anos 322,178.657*** 19,015.479

(67,990.824) (32,424.753)

Pop em idade entre 20 e 40 
anos

326,856.977*** -21,981.803

(70,433.804) (33,051.081)

Pop em idade entre 40 e 60 
anos

328,644.903*** 46,556.231

(66,265.180) (30,775.498)

Pop em idade superior a 60 
anos

281,519.583*** -9,874.356

(66,621.370) (32,827.950)

IDH -2,284,698.458*** 3,097,777.259***

(566,247.015) (237,387.326)

Micro Computador 10,769.496*** -4,716.327***

(2,076.828) (1,159.058)

População Urbana 0.103*** 0.069***

(0.003) (0.002)

Constante -34,527,836.915*** -1,648,378.959

(6,655,810.134) (3,099,435.033)

Graus de Liberdade 1064 1062

N 1080 1080

R² 0.9640 0.9837

R² Ajustado 0.9635 0.9834

F 565.28733 823.51197

Erros padrão em parênteses

note:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

20 anos 

7: 
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Tabela 8: Efeito médio do programa de incentivo na arrecadação mensal

Variáveis I II

T 1.111.657,789*** 713.237,903***

(177.675,265) (141.000,178)

Dummy São Paulo 2.170.518,895***

(130.884,871)

Dummy Alagoas -26.453,718

(39.606,177)

Volume de Vendas 2.323,602*** 1.443,298***

(299,944) (177,365)

D_Homem 7.667.691,310*** -2.097.879,478***

(1.376.585,640) (706.996,567)

D_Casado 914.032,416** 716.127,858***

(397.781,661) (213.296,731)

D_Branco -1.794.270,266*** -1.165.715,478***

(398.753,333) (177.217,013)

D_Negros_Pardos -2.296.611,597*** -1.011.617,163***

(419.477,134) (184.572,609)

População Urbana 1.104.777,763*** 284.694,817***

(127.642,649) (66.095,261)

Pop em idade até 20 anos 453.682,502*** 18.658,883

(76.351,933) (32.449,452)

Pop em idade entre 20 e 40 anos 469.121,631*** -22.329,126

(78.228,557) (33.112,954)

Pop em idade entre 40 e 60 anos 447.512,708*** 46.126,614

(74.444,899) (30.836,382)

Pop em idade acima de 60 anos 416.199,447*** -10.345,398

(74.947,892) (32.847,342)

IDH -1.722.644,295*** 3.090.507,754***

(565.460,630) (237.968,728)

Microcomputador 10.098,383*** -4.693,890***

(2.069,169) (1.172,321)

População 0,110*** 0,069***

(0,003) (0,002)

Constante -47.660.312,488*** -1.613.029,864

(7.383.963,726) (3.102.208,502)

Graus de Liberdade 1065 1063

N 1080 1080

R² 0,954 0,980

R² ajustado 0,954 0,979

F 523,6165 811,94617

Erros padrão em parênteses

Note:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

T: Variável que define o Tratamento, 

Igual a 1 em São Paulo após Outubro de 2007 e 1 em Alagoas após Novembro de 2008. 
 

Pode se notar que o efeito do programa estimado é positivo, mesmo após 

incluir a dummy referente aos estados de São Paulo e Alagoas.  Quando se analisa 

separadamente cada um dos programas, nota-se que a estimativa pontual é 

negativa (e estatisticamente igual a zero) para o estado de Alagoas quando se inclui 

a dummy de estado. Os valores dos coeficientes estimados são semelhantes 

àqueles encontrados nos modelos com dummies de estado e tempo. 
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5 Conclusão 

 

A literatura aponta formas do governo tentar inibir a sonegação, que inclui 

desde detenção e punição, controle da corrupção, redução da regulação, a critérios 

de auditoria, ou ainda aumentar a percepção do risco desta sonegação e tentar 

influenciar as normas sociais para destinar corretamente estes recursos. No Brasil, 

notamos alto nível de informalidade, embora este dado não possa ser medido com 

precisão, e dificuldade em regularizar o sistema. Isso porque, dentre os fatores 

citados como fundamentais para a conformidade fiscal, o Brasil não se destaca 

positivamente em nenhum. A detenção e punição não são aplicadas com rigor, seja 

pela falta de fiscalização, seja pela possibilidade de suborno aos agentes 

fiscalizadores. Quanto às normas sociais, uma mudança cultural seria necessária. O 

país entende que todos sonegam, resultando na evasão fiscal em todos os níveis. 

Vale ressaltar que os padrões de ética fazem com que a inconformidade não seja 

vista com um crime representativo. Por último, são freqüentes as investigações de 

fraudes na máquina pública e corrupção, reduzindo o estímulo para que os 

indivíduos se mantenham em conformidade fiscal. 

Ter um modelo eficiente na tributação resulta numa maior arrecadação 

estadual e maior justiça para as empresas que pagam corretamente os impostos, 

deixando o modelo mais competitivo uma vez que elimina as empresas que não são 

eficientes economicamente. Finalmente, num cenário onde 100% da receita das 

empresas fossem a base tributária, teríamos o efeito cascata sobre a formalidade 

do emprego e maior eficiência dos investimentos do governo e das políticas sociais, 

tal como dos programas de distribuição de renda. 

Em São Paulo, em Outubro de 2007 foi adotado o Programa Nota Fiscal 

Paulista que reembolsa parcialmente os contribuintes que exigem a nota fiscal em 

seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica). Na análise empírica do modelo adotado no estado de São Paulo, 

observamos que o programa resultou no acréscimo de aproximadamente 20% em 

relação à arrecadação média do estado no período analisado. Vale ressaltar que 

não foi estimado quanto ainda falta para o estado de São Paulo se tornar um estado 

com altos índices de formalidade. Este tema poderia ser uma continuidade deste 

trabalho. 
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Como resultante do programa Nota Fiscal Paulista, é esperado um maior 

volume de receita declarado por parte das empresas, gerando um desincentivo para 

suborno dos agentes fiscalizadores, maior receita tributária para os estados, junto 

com as vantagens econômicas e sociais resultantes desta arrecadação adicional.  

Há, por conseguinte, a possibilidade de alcançarmos dois outros fatores 

benéficos para a sociedade: a redução da carga tributária, diminuindo a ineficiência 

econômica advinda do peso morto tributário e a equalização do peso dos impostos 

para todos os tamanhos de empresas, resultando num sistema mais justo para os 

empresários.  

Já no caso da Nota Fiscal Alagoana, foi possível analisar apenas sete 

meses de vigência do programa até a conclusão deste trabalho, podendo este ser o 

fato de termos resultados inconclusivos quanto à eficácia do programa. Vemos 

também que a falta de adesão ao programa pode resultar no insucesso do mesmo 

e, ainda, em ineficiência econômica. Isso porque o estado, além de não ter 

conseguido manter o patamar de arrecadação proporcional aos demais estados 

brasileiros, ainda gerou custos para a economia referente ao repasse de parte dos 

impostos para os contribuintes, reduzindo a receita líquida de impostos do estado. 

Uma limitação do trabalho refere-se à ausência de dados referentes ao 

custo do programa, seja este resultante do repasse do ICMS para os indivíduos ou 

empresas, ou ainda de investimentos em sistemas e despesa com pessoal. 

Outro estudo econométrico apresentado visou identificar o perfil do 

contribuinte com maior propensão à informalidade. Entretanto, diante da 

indisponibilidade de dados estatísticos populacionais mensais ou anuais mais 

detalhados e com a distinção por estado, os resultados obtidos foram inconclusivos, 

não validando os demais estudos publicados no mundo. 

Para concluir, embora o motivo da não efetividade do programa não seja 

objetivo deste estudo, destaco algumas razões que podem inviabilizar o sucesso do 

programa nos estados brasileiros onde for adotado: 

• Simples substituição das notas frias sem resultado de arrecadação 

adicional: as empresas brasileiras podem não estar acostumadas a emitir nota fiscal 

pois os consumidores não as solicitam. No fechamento do mês são apuradas as 

vendas e chega-se ao valor ideal em que a empresa deveria declarar para não 

chamar a atenção do fisco e não pagar impostos muito altos. Numa situação 
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hipotética, se antes a empresa emitia R$5.000 em notas fiscais reais e 

complementava com R$5.000 em notas frias (supondo que R$10.000 fosse o valor 

que a empresa entenda como ótimo no exercício), caso agora os consumidores 

passassem a pedir ao todo R$10.000 em notas fiscais, nada alteraria para o fisco e 

para a empresa, que manteria a mesma arrecadação ou declaração que a original. 

Já para os indivíduos eles teriam parte do valor em reembolso, resultando num 

custo para o governo, gerando ineficiência econômica. Neste caso, só seria 

vantagem para o governo caso a emissão das notas ficais fossem superiores aos 

R$10.000 declarados na hipótese inicial. 

• Indivíduos que recebem suas rendas de forma ilícita ou não declarada 

não pedirem a nota fiscal: para evitar que o governo tenha acesso a composição da 

sua renda real, alguns indivíduos podem simplesmente não aderir ao programa. 

Este fator poderá ser minimizado à medida que deixe de ser interessante para as 

empresas ter funcionários não registrados. Isso seria conseqüência da motivação 

dos empresários em registrar e declarar a renda correta dos funcionários para que 

tenham maiores lucros (maiores despesas nos balanços, gerando menores 

impostos a pagar e menores riscos com causas trabalhistas). Mas ainda estamos 

longe deste patamar. Esta é uma reação de causa e conseqüência, e, aos poucos, 

tenderá a reduzir a informalidade (quanto mais as pessoas pedirem notas fiscais e 

mais próximo do faturamento real as empresas tiverem que declarar, maiores serão 

as vantagens de trabalharem na formalidade). 

• Falta de informação da população: mesmo se o programa for bem 

desenhado e divulgado, caso a população não entenda as suas premissas, o 

modelo não terá sucesso. Aqui vale ressaltar que os índices de escolaridade 

brasileiros e de população com acesso à internet variam significativamente entre os 

estados, podendo ser ponto de observação na formulação do programa. Isso 

porque alguns estados poderão ter mais dificuldade em demonstrar o benefício do 

programa ou viabilizar o acesso aos indivíduos para se cadastrarem no mesmo.   
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