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Resumo 

 

Instituida em 2005, a Nota Fiscal eletrônica (NF-e) é uma das mais recentes políticas fiscais 

implantadas no Brasil. A substituição da sistemática de emissão do documento fiscal em 

papel, dentre os vários benefícios fiscais esperados da política, objetivava a redução dos 

custos nos processos de controle e a redução da sonegação fiscal, com o consequente aumento 

na arrecadação de receitas tributárias. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é  verificar o 

impacto da NF-e sobre a arrecadação dos Estados Brasileiros com as receitas oriundas do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). Através da 

metodologia de dados em painel, a arrecadação (com ICMS) foi explicada pela variável de 

interesse dicotômica “ter implementado o programa da NF-e” e demais controles como PIB, 

saldo da balança comercial, transferências da União aos Estados e outras políticas fiscais 

implantadas no país, num período que vai de 1996 a 2011. Os resultados obtidos mostraram 

que os Estados brasileiros que adotaram a política da NF-e tiveram suas receitas com ICMS 

aumentadas, mais especificamente, a adoção da NF-e provocou aumento, em média, superior 

a 25% nas receitas de ICMS dos Estados Brasileiros. 

 

Palavras-chave: ICMS, NF-e, Estados, Dados em Painel. 
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Abstract 

 

 

Instituted in 2005, the electronic invoice (NF-e) is one of the most recent fiscal policies 

implemented in Brazil. The Replacement of the system of issuance of the tax document on 

paper among the many expected tax benefits of the policy, aimed at reducing costs in the 

process control and the reduction of tax evasion, with the consequent increase in the 

collection of tax revenues. In this context, the aim of this study is to assess the impact of NF-e 

the collection of the Brazilian states with the revenues from the Tax on Goods and Services 

(ICMS). Through the panel data methodology, revenues (including ICMS) was explained by 

the variable dichotomous interest "have implemented the NF-e program" and other controls 

such as GDP, the trade balance, EU transfers to states and other policies tax implemented in 

the country, in a period from 1996 to 2011. The results showed that the Brazilian states that 

have adopted policy of NF-e had their revenues increased ICMS, more specifically, the 

adoption of NF-e caused increase, in average, exceeding 25% in ICMS revenues of Brazilian 

States. 

 

Keywords: ICMS, NF-e, States, Panel Data. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A década de 2000 foi marcada por consideráveis mudanças no âmbito da 

administração pública brasileira: o maior uso de sistemas públicos de escrituração digital, o 

constante crescimento das transações entre contribuintes e os montantes de recursos 

movimentados obrigaram aos gestores das esferas governamentais às adaptações de 

digitalização do comércio. 

 A Emenda Constitucional nº 42, de 2003, introduziu o inciso XXII ao art. 37 da 

Constituição Federal Brasileira, determinando que as administrações tributárias da União, dos 

Estados e dos Municípios, passassem a trabalhar de forma integrada, compartilhando seus 

cadastros e informações fiscais entre si. A justficativa para tal mudança se apoiou nos 

elevados custos com captação, armazenamento e disponilidade de informações, na busca pela 

padronização e qualidade na informação, eficiência nas tarefas de controle, e ainda na 

tentativa de inibir a prática da evasão fiscal. Estes foram os principais fatores que motivaram 

a admistração pública a repensar a forma sistemática até então utilizada em suas tarefas de 

fiscalização e controle (PORTAL NF-e, 2015).  

Sob essa perspectiva surgem: o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), parte 

integrante do Projeto de Modernização da Administração Tributária e Aduaneira (PMATA); a 

Escrituração Contábil Digital (ECD); a Escrituração Fiscal Digital (EFD); e a Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e); todos com o intuito de atender às exigências advindas da Ementa 

Constitucional nº 42. Dos projetos idealizados, o primeiro a ser posto em prática foi o da NF-

e, discutido pela primeira vez em 2005, no primeiro Encontro Nacional dos Administradores 

Tributários, onde foram estabelecidas as condições e objetivos entre os Estados e a Receita 

Federal do Brasil para implantação do documento fiscal eletrônico, que substituiria a emissão 

de documentos fiscais em papel.  

O documento que existiria apenas na forma digital e seria armazenado 

eletronicamente, possibilitaria o controle das operações em tempo real, uma vez estivessem os 

fiscos atuando de forma integrada como determinado na Constituição Federal.  Assim, as 

expectativas da implantação da NF-e eram: de melhoria no processo de controle fiscal; 

rapidez na informação; redução de custos; eficiência na fiscalização; bem como a diminuição 

da sonegação e aumento da receita de arrecadação. Neste contexto, partindo-se da hipótese de 
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que a política da NF-e, instituída em 2005, tenha alcançado um dos seus principais objetivos – 

o aumento nas receitas de arrecadação a partir da redução da evasão fiscal-, é que esta 

pesquisa busca investigar empiricamente o impacto da Nota Fiscal Eletrônica sobre a 

arrecadação do ICMS. Para tanto, são propostos os seguintes objetivos específicos: 

1) Discorrer sobre a política da NF-e implantada no Brasil; 

2) Identificar outras variáveis, além da NF-e, que guardam relação com a arrecadação 

tributária para serem usadas como variáveis de controle; 

3) Discutir sobre os efeitos da política de NF-e, caso sejam detectados, e suas 

consequências para os Estados que a implementaram. 

 Apesar do tempo em que a obrigatoriedade do uso em que a Nota Fiscal Eletrônica 

encontra-se em vigor - aproximadamente 10 anos - há pouca literatura com o objetivo de 

mensurar os efeitos desta política.  

A maior parte das pesquisas que buscaram verificar seu efeito o fizeram utilizando 

uma abordagem qualitativa, como é o caso de Bonfim et al (2012), Borba et al (2013) e 

Pereira et al (2008), que com a técnica de realização de entrevistas e aplicação de 

questionários concluiram que a política proprorciona ao contribuinte um menor custo em suas 

operações. Já Da Silva et al (2014), aplicando os mesmos instrumentos, verificaram que a 

adoção da NF-e acarretou em mais custos aos contribintes, embora estes acreditem numa 

redução a longo prazo. Sousa (2010), também numa abordagem qualitativa, buscou o impacto 

da NF-e nas atividades de monitoramento e fiscalização do ICMS. Seus resultados indicam o 

aumento da eficiência na fiscalização; fiscalização com caráter mais preventivo que 

repressivo e maior facilidade na captura e manipulação dos dados. 

O único trabalho encontrado na literatura que usou uma abordagem quantitativa foi o de 

Barbosa (2011) que se propôs a estudar os impactos da NF-e sobre a arrecadação do ICMS no 

Estado do Ceará, mais precisamente nas atividades que a adotaram de forma pioneira.  Ela fez 

uma análise descritiva e econométrica da arrecadação do imposto. Utilizando o modelo 

econométrico dif-in-dif, comparou as atividades obrigadas à adesão com aquelas não obrigadas.  

Em sua conclusão, afirma que a NF-e impactou positivamente a arrecadação do ICMS naquele 

Estado.  
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A exemplo de Barbosa (2011), neste trabalho pretende-se utilizar uma abordagem 

quantitativa, porém, com a metodologia de dados em painel, permitindo a expansão da análise 

para diversos anos. Além disso, usam-se os dados dos Estados brasileiros e, portanto, a 

análise passa a ser nacional. Ainda, faz-se a adição de outras variáveis que, conforme a 

literatura sobre federalismo fiscal, também possuem impacto na arrecadação, como o PIB, 

Saldo da balança comercial e Transferências da União aos Estados; a consideração destas 

variáveis de controle objetiva uma estimação do impacto da política de NF-e mais preciso. Os 

dados disponíveis correspondem a um período anterior e posterior ao ano de 2008, em que a 

nota fiscal eletrônica foi adotada em todo o território brasileiro. 

Além desta seção introdutória, este trabalho apresenta mais cinco seções; a segunda 

apresentará um breve histórico da arrecadação tributária no Brasil; a terceira fará uma 

contextualização da implantação da NF-e no país. A quarta apresentará a metodologia de 

dados em painel, bem como a descrição das variáveis e as expectativas para os efeitos das 

mesmas sobre a arrecadação do ICMS. Na quinta serão tratados os resultados.  Por fim, a 

última trará as considerações finais. 
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2 BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA NO 

BRASIL  

A literatura que trata da arrecadação tributária brasileira relata as inúmeras tentativas 

dos governos a fim de resolver as falhas do sistema tributário vigente que provocaram 

recessões ao longo tempo. Varsano (1996); Schwengbe e Ribeiro (1999); Cossio (1998) 

discorrem sobre esses problemas e as medidas tomadas para resolvê-los. 

Até a década de 30, a república brasileira baseou sua estrutura tributária no modelo 

imperial. A principal fonte de receitas públicas vinha do comércio exterior, sendo o imposto 

de importação, incidente tanto nas exportações para o exterior quanto nas operações 

interestaduais, responsável por aproximadamente metade da receita total auferida pelo 

governo (VARSANO, 1996). Porém, em virtude da primeira guerra mundial, reduziram-se os 

fluxos do comércio exterior, obrigando o governo a buscar alternativas internas para obtenção 

de novas receitas. A partir daí as atenções voltaram-se para o imposto de consumo, que mais 

tarde se transformou no Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) e aqueles relativos aos 

rendimentos que, posteriormente agrupados, formaram o Imposto de Renda (IR). 

A autonomia financeira dos Estados e Municípios já era algo idealizado desde o século 

XIX. A fim de promovê-la, a Constituição de 1891 tratou de definir os impostos de 

competência exclusiva de cada esfera de governo. À União coube o imposto de importação, 

os direitos de entrada, saída e estadia de navios, taxas de selo e taxas de correios e telégrafos 

federais; aos Estados: os impostos sobre a exportação, sobre imóveis rurais e urbanos, sobre a 

transmissão de propriedades e sobre indústrias e profissões, as taxas de selo e contribuições 

relativos aos correios e telégrafos. Aos Municípios competiam os impostos municipais. 

Contudo, a constituição de 1934 trouxe diversas alterações, sobretudo para os Estados que 

passaram a ter competência para decretar o imposto de vendas e consignações, porém, 

perderam a competência sobre a cobrança do imposto de exportações em transações 

interestaduais.  

Devido à crise econômica enfrentada nos anos 50 e 60, onde o crescimento das 

receitas não acompanhava o das despesas, e a taxa de inflação chegou a alcançar a casa dos 

70% em 1963 (VARSANO, 1996), o país se viu obrigado a realizar uma reforma tributária a 

fim de resolver os problemas orçamentários. Reconhecia-se a necessidade de uma 
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reestruturação do aparelho arrecadador. Foi a partir de 1964 que se iniciou o processo de 

implantação de um novo sistema tributário, que tinha como medidas a reformulação do 

imposto de consumo que deu origem ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e a 

substituição dos impostos cumulativos pelo imposto sobre o valor adicionado. A referida 

reforma mostrou-se bem-sucedida, elevou o PIB de 8,6%, em 1962, para 12%, em 1965 

(VARSANO, 1996). No entanto, a significativa concessão de incentivos fiscais da época 

acabou afetando negativamente a capacidade arrecadatória do governo, por volta de 1975. 

Para amenizar o problema o governo criou uma contribuição para o Programa de Integração 

Social (PIS). 

Com a reforma de 1988 ampliou-se o grau de autonomia fiscal dos Estados e 

municípios. A referida constituição foi considerada descentralizadora e ainda se tornou alvo 

de críticas a ponto de ser acusada de deixar a união sem capacidade fiscal no tocante às 

políticas macroeconômicas, devido ao elevado valor das transferências realizadas pela união 

aos níveis inferiores de governo sem a ampliação de suas responsabilidades (SCHWENGBER 

e RIBEIRO, 1999; COSSIO, 1998). Entre as mudanças advindas estava a autonomia 

concedida aos Estados para fixar as alíquotas do seu principal imposto, o ICMS (imposto 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação), sucessor do ICM (forma como 

foi introduzido na reformado de 65/66); a ampliação dos percentuais do produto da 

arrecadação de IR e IPI, destinados ao FPE e ao FPM; criou-se uma partilha de IPI que 

concedeu aos Estados 10% da arrecadação do imposto; entre outras coisas.  

O ICMS, tributo de maior relevância para o sistema tributário brasileiro (BARBOSA, 

(2011); SCHWENGBE e RIBEIRO, 1999; COSSIO, 1998), tem origem no imposto sobre 

renda mercantis criado em 1922. Adota a sistemática do valor adicionado (IVA) – um 

imposto de estágios múltiplos, que incide em todas as etapas de produção e comercialização, 

deduzindo o valor já pago na etapa precedente. Conforme Schwengbe e Ribeiro (1999), o 

Brasil é o único país a aplicar o ICMS em nível estadual, imposto que em 1991 foi 

responsável por uma carga tributária estadual de 87,6%, e no total da carga dos impostos teve 

representatividade de 46,0%. (SCHWENGBE e RIBEIRO, 1999).
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3 A NOTA FISCAL ELETRÔNICA   

3.1 Origem e Legislação 

 A política que modificou toda uma sistemática nas tarefas de controle e fiscalização da 

administração tributária no Brasil utilizou-se da tecnologia a fim de modernizar os seus 

processos. A ideia se originou na  Espanha, na década de 90, que ao fazer uso do documento 

eletrônico percebeu  uma redução nos custos com emissão de papel no valor de 

aproximadamente 15,7 bilhões de euros (BARBOSA, 2011), o que motivou outros países a 

aderirem à nova tecnologia. No entanto, a implantação da NF-e na Espanha tinha inicialmente 

uma visão mais voltada à sustentabilidade. No caso brasisleiro, a literatura apresenta o 

modelo chileno como inspiração para implantação da NF-e (FERNANDEZ, 2012; 

BARBOSA, 2011; SOUSA, 2010; GERON et al, 2011). O projeto da Facturación 

Electrónica no Chile teve início em 2002 com objetivo de promover e gerenciar a troca de 

informações sobre as transacções comerciais, além de reduzir os custos associados ao 

processo de emissão do documento fiscal (GUTIÉRREZ et al, 2010). 

 Com a introdução do inciso XXII ao art. 37 da Constituição Federal Brasileira, dada 

pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003, determinou-se que as administrações tributárias 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios passassem a atuar de forma 

integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, tendo 

ainda recursos prioritários para a realização de suas atividades. A justificativa para alteração 

na legislação está exposta no próprio sítio da NF-e, onde é enfatizada a necessidade de 

integração e cooperação das administrações tributárias, em especial, as de países com forte 

grau de descentralização fiscal, cuja autonomia tributária gera múltiplas rotinas de trabalho, 

burocracia e baixo grau de troca de informação, o que além de tornar difícil o controle, ainda 

reflete, aos olhos do contribuinte, uma imagem de Estado ineficiente.  

 Com o advento da sociedade da informação, há a necessidade natural de 

modernização, uma vez que uma empresa pode ser contribuinte de diversos governos 

simultaneamente, e ainda, a possibilidade de redução de custos na captação de recursos, 

tratamento, armazenamento e disponibilização de informações das operações realizadas pelos 

contribuintes, entre outros. 
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 A fim de atender a determinação da Constituição Federal, as administrações tributárias 

passaram promover um encontro que reunia os titulares das três esferas governamentais, o 

Encontro Nacional dos Administradores Tributários (ENAT). 

 O primeiro ENAT ocorreu em 2004, na cidade de Salvador/BA. O principal objetivo 

do evento centrava-se tanto na busca de soluções capazes de atender a determinação da 

integração dos fiscos, quanto na procura de formas eficientes que pudessem padronizar as 

informações, reduzir os custos, tornar a fiscalização mais eficaz e permitir o cruzamento de 

dados em larga escala. O primeiro encontro desses profissionais resultou na aprovação dos 

protocolos de cooperação técnica nas áreas do cadastramento (Projeto do Cadastro 

Sincronizado) e Nota Fiscal Eletrônica.  

 O segundo ENAT, que ocorreu em agosto de 2005, culminou com a assinatura do 

Protocolo ENAT 03/2005, para que de fato fosse desenvolvida e implantada a Nota Fiscal 

Eletrônica. Este também consolidou a coordenação técnica e o desenvolvimento do projeto 

sob a responsabilidade do Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores 

Tributários Estaduais (ENCAT), com a participação da Receita Federal do Brasil (RFB).  

 Passo importante para a efetivação dos planos outrora discutidos nos encontros dos 

administradores tributários foi a validação do Protocolo ENAT 03/2005. Uma espécie de 

acordo celebrado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, cujo objetivo 

norteava a implantação da NF-e. Os termos celebrados neste protocolo resumem-se nas 

definições dos pressupostos para o desenvolvimento da NF-e, bem como no compromisso que 

cada participante deve assumir no que se refere às participações em reuniões, discussões e 

adoção de práticas que atendessem aos interesses das administrações tributarias envolvidas. 

Por fim, o protocolo estabelece a delegação de responsabilidade, inclusive financeira, para o 

desenvolvimento do projeto. 

3.2 A Implantação 

 Em seu trabalho, Fernandez (2011) procurou descrever como se deu a implantação da 

NF-e no Brasil. Segundo o autor, antes mesmo da Emenda Constitucional nº 42 ser incluída 

na Constituição Federal (CF), alguns Estados, como Pernambuco (com o livro eletrônico), 

Rio Grande do Sul e São Paulo, sentindo a necessidade de modernizar seus processos de 
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fiscalização e controle, procuraram fazê-lo de forma individualizada. Uma dificuldade foi que 

as obrigações de informatização impostas não seguiam um padrão comum aos demais 

Estados. A introdução da referida ementa à CF mobilizou os Estados que passaram a adequar 

seus processos para a então integração das informações dos fiscos. 

 Os Estados pioneiros na utilização da NF-e foram São Paulo, Rio Grande do Sul, 

Bahia, Goiás, Santa Catarina e Maranhão, numa forma de teste chamada de Projeto Piloto 

que, depois de estabilizado, foi ampliado aos demais Estados. O projeto contou ainda com a 

participação de: 19 empresas privadas (Ambev, Redecard, Banco do Brasil, Robert Bosch, 

Sadia, Serpro, Cia. Ultragaz, Souza Cruz, Gerdau, Eurofarma, Siemens, Fiat, Petrobras, entre 

outras.), de grande porte, representativas dos setores automobilístico, de alimentação, 

farmacêutico e de combustíveis; da Receita Federal do Brasil (RFB); e da Superintendência 

da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA); sob a coordenação do ENCAT (FERNANDEZ, 

2011; Bonfim et al, 2012).  

 De acordo com Mattos et al (2013), a NF-e deixa de ser um Projeto Piloto em 

setembro de 2006, quando tem sua primeira versão emitida com validade tributária, passando 

a ser um mecanismo de controle fiscal. A legislação que trata da NF-e é descrita a seguir. 

3.3 A Base Legal  

 Para Fernandez (2011), a NF-e está baseada em três atos legais, a saber: os ajustes 

SINIEF, os Protocolos ICMS, e os Atos COTEPE. 

3.3.1 Os Ajustes SINIEF 

 Responsáveis por instituir nacionalmente a NF-e e o DANFE (Documento Auxiliar da 

Nota Fiscal Eletrônica), os Ajustes SINIEF são reconhecidos por Fernandez (2011) como a 

legislação base da NF-e. Ele os conceitua como convênios autorizativos aprovados pelo 

CONFAZ e secretários representantes das três esferas governamentais. A preocupação do 

autor em assim definir esses Ajustes está no fato destes não apenas se deterem na instituição 

do documento eletrônico em si, mas na exposição de detalhes relativos às regras do modelo e 

forma operacional da nova sistemática. O primeiro Ajuste SINIEF foi o 07/05, celebrado em 

30 de setembro de 2005. Sua última alteração está disposta no Ajuste SINIEF 09/10. Com o 

Ajuste SINIEF 07/05 e alterações, a NF-e passa a substituir a Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, a 
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Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, a Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2 (a 

critério da unidade federada), e o Cupom Fiscal emitido por equipamento Emissor de Cupom 

Fiscal (ECF) (a critério da unidade federada), utilizados por contribuintes do IPI e ICMS. 

Assim, quando a NF-e for emitida em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, ou à Nota 

Fiscal de Produtor, será identificada pelo modelo 55; quando, porém, for emitida substituindo 

a Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou ao Cupom Fiscal, será identificada pelo modelo 65.  

 A definição dada pelo legislador, logo no parágrafo 1º do referido Ajuste, é de que a 

NF-e se trata de um documento que apenas existe na forma digital, ou seja, é armazenada 

eletronicamente.  A validade jurídica do documento é garantida pela assinatura digital de 

quem emite a NF-e (certificada por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira – ICP – Brasil), juntamente com a autorização do uso dada pela 

administração tributária do contribuinte, antes do fato gerador. É contida de código numérico 

que compõe a chave de acesso para a identificação, que permite consultar o documento e 

constatar a sua autenticidade, CNPJ do emitente, número e série da NF-e.  Para que possa 

utilizá-la, é necessário que o contribuinte solicite previamente seu credenciamento junto à 

unidade federativa na qual estiver inscrito. Uma vez credenciado, já não mais poderá emitir 

Notas Fiscais que não sejam as de modelo 55 (exceto quando a legislação estadual o permitir). 

Emitida a NF-e, sua transmissão (que implica solicitação de concessão de Autorização de Uso 

da NF-e) deverá ser efetuada via Internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia. 

Cabe às administrações tributárias analisar a regularidade do documento para a então 

autorização ou negação do uso. A autorização implica na transmissão da NF-e à Receita 

Federal do Brasil; à unidade federada de destino das mercadorias, no caso de operação 

interestadual; à unidade federada onde deva se processar o embarque de mercadoria, em caso 

de saída para o exterior; à unidade federada de desembaraço aduaneiro, quando a operação 

tratar de importação de mercadoria ou bem do exterior; à Superintendência da Zona Franca de 

Manaus, quando a NF-e tiver como destinatário pessoa localizada nas áreas incentivadas.  

 Conforme o Ajuste SINIEF 07/05, e suas sequentes alterações, a obrigatoriedade da 

NF-e seria estabelecida por cada unidade federativa que, por sua vez, deveria fixá-la por 

intermédio de protocolos ICMS. Assim, como será visto mais adiante, os Protocolos ICMS 

estabeleceram a obrigatoriedade às unidades das federações, de forma que no ano de 2008, os 

26 Estados brasileiros e Distrito Federal já estavam legalmente obrigados a emitir suas NFs-e. 
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No entanto, a regra mostra flexibilidade às federações no estabelecimento dessa 

obrigatoriedade ao contribuinte, ao definir, no parágrafo 3º, que as unidades federadas 

estariam livres para escolher entre critérios relacionados à receita de vendas e serviços, 

atividade econômica ou natureza da operação exercida pelos contribuintes. Ou seja, não foi 

definido um padrão para imposição da obrigatoriedade. Assim, as diferentes federações 

poderiam definir obrigatoriedade para diferentes tipos e portes de organizações, 

independentes umas das outras. 

 Apresentados os principais aspectos de que tratam os Ajustes SINIEF, serão abordados 

a seguir os Protocolos ICMS que, segundo Fernandez (2011), no geral, foram utilizados para 

a imposição da obrigatoriedade da NF-e. 

3.3.2 Os Protocolos ICMS 

 Ainda na fase inicial, o projeto contou com a participação voluntária das empresas. No 

entanto, devido a fatores culturais, pouca informação e, até mesmo, ausência de credibilidade 

das empresas em relação ao fisco, o número de empresas que aderiram à NF-e não atingiu às 

expectativas do fisco. Para resolver o problema, os Estados definiram em comum acordo um 

cronograma de obrigatoriedade que foi dividido em duas etapas: a primeira, que definiu 

obrigatoriedade para estabelecimentos nos anos de 2008 e 2009, e a segunda, para 2010 em 

diante. 

 O primeiro Protocolo para a determinação da obrigatoriedade foi o Protocolo ICMS 

10, de 18 de abril de 2007, que estabeleceu a obrigatoriedade inicialmente aos Estados de 

Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, 

Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe, a partir de 1º de janeiro de 

2008, para os contribuintes que exercessem atividades de distribuição de combustíveis 

líquidos e de fabricação de cigarros, classificados nos CNAE 4681-8/01 e CNAE 1220-4/01,  

posteriormente alterado pelo sucessor, o Protocolo ICMS 30, de 06 de julho 2007, que 

estendeu a obrigatoriedade aos demais Estados, a partir de 1º de abril de 2008. Com o 

Protocolo ICMS 42/2009, a obrigatoriedade passou a ser pelo critério de CNAE (conforme a 

atividade econômica), e não mais por setores especificados nos protocolos anteriores, de 

forma que, do ano de 2008 até o presente, vem sendo incluídas novas atividades de forma 

gradativa. 
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 Portanto, pode-se afirmar que a NF-e passou a ser de fato largamente utilizada em 

todo o país no ano de 2008, quando a partir de então todos os Estados brasileiros passaram a 

exigir do contribuinte a utilização da nova sistemática de emissão do documento fiscal por 

meio digital.  

3.3.3 Os Atos COTEPE 

 Hierarquicamente inferiores aos Ajustes SINIEF, os Atos COTEPE são utilizados para 

trazerem definições técnicas de diversas naturezas. Para o caso específico da NF-e, estes Atos 

aprovam os Manuais de Orientação ao Contribuinte (MOC). 

 O primeiro Ato COTEPE, o chamado Ato COTEPE/ICMS nº 72/2005 (que mais tarde 

fora revogado pelos Atos COTEPE/ICMS nº 14/07 e COTEPE/ICMS nº 22/08), dispunha 

sobre as especificações técnicas da NF-e, do DANFE e dos pedidos de concessão de uso, 

cancelamento e inutilização de NF-e. Nele, estão basicamente especificados os leiautes desses 

documentos. No geral, os demais Atos COTEPE tratam de aprovar novas versões de 

Manuais de Integração da NF-e e DANFE, e ainda sobre as alterações das especificações 

relativas aos pedidos de concessão de uso, cancelamento e inutilização de NF-e. 

3.4 O Modelo Operacional 

 Conforme o Manual de Orientação do Contribuinte, de forma simplificada, a empresa 

emissora da NF-e gera um arquivo em formato XML (Extensible Markup Language), 

contendo as operações fiscais da operação. Este arquivo é assinado digitalmente, o que 

garante a integridade dos seus dados e a autoria do emissor, e é transmitido via internet à 

Secretaria de Fazenda Estadual de jurisdição do contribuinte emitente que, verificando sua 

integridade, devolverá um protocolo que é a autorização do uso. Essa autorização transforma 

o documento na NF-e propriamente dita, que poderá ser consultada através da internet pelos 

interessados que conheçam a chave de acesso desse documento. 

Para a realização de todo o processo de emissão de NF-e, bem como, para que esta 

tenha validade jurídica, faz-se necessário o uso pelo contribuinte de uma certificação digital. 

Esses certificados são fornecidos por entidades chamadas Autoridades Certificadoras (ACs) 

credenciadas pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ICP-Brasil), que é uma 

autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da República, cujo objetivo é o de 
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manter a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Conforme Da Silva et al (2014), o 

certificado digital é utilizado pelo contribuinte para o fornecimento da assinatura digital que, 

por sua vez, utiliza chaves criptografadas, capazes de cifrar e decifrar informações. O modelo 

utiliza o padrão XML, que é uma linguagem de marcação capaz de criar documentos que 

organizam os dados hierarquicamente. As vantagens do XLM é que ele não necessita de 

licença, e por isso permite a utilização de software próprio, dando a possibilidade de o autor 

especificar a forma dos dados no documento. O processo de criptografia evita a intercepção 

do arquivo durante sua transmissão, isso porque ela codifica as informações e garante o sigilo 

e a autenticidade. Uma vez criptografado, as informações só poderão ser lidas com a correta 

chave e algoritmo de criptografia. Conforme Bonfim et al (2012), a tecnologia garante ainda 

que: a informação estará disponível para acesso no momento desejado; o conteúdo da 

mensagem não sofre alteração e que somente será acessado por pessoas autorizadas; identifica 

quem está enviando a mensagem; previne que alguém negue o envio e/ou recebimento de uma 

mensagem; e impede que pessoas não autorizadas tenham acesso ao conteúdo da mensagem. 

Já as chaves públicas e privadas são instrumentos utilizados na criptografia dos documentos 

em sua emissão e aceite. O envio de arquivo mediante uma chave pública somente é decifrado 

com uma chave privada correspondente, sendo que a chave privada tanto cifra, quanto decifra 

arquivos.  A chave privada é a assinatura digital do emissor, somente ele pode atestar a 

propriedade da assinatura. 

 Toda essa tecnologia foi pensada e vem sendo empregada no projeto da NF-e, na 

busca do aperfeiçoamento dos processos de fiscalização e controle da administração 

tributária. Contudo, o êxito, ou não, dessa ação, somente poderia ser mensurado períodos 

depois da sua implantação, e é nesse sentido que o presente estudo visa mensurar esse 

impacto, fazendo uso de métodos especificados na seção a seguir. 

3.5 Benefícios e Efeitos da NF-e e de outras políticas fiscais 

Conforme Barbosa (2011), quando da implantação da Factura Eletrônica no Chile, o 

êxito da realização do projeto pôde ser parcialmente comprovado com a economia nos custos 

com emissão de papel, que alcançou a casa dos 800 milhões de dólares. No Brasil, o 

desenvolvimento e implantação da NF-e visava também uma série de benefícios para a 

sociedade, para o contribuinte comprador, ao contribuinte vendedor, e, logicamente, para as 
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administrações tributárias, que, dentre outros, objetivava também a redução dos custos de 

controle. O Quadro 1 relaciona estes benefícios conforme descritos no Portal da NF-e (2015). 

 

Quadro 1 – Benefícios esperados com a implantação da NF-e 

Benefícios para as 

Administrações 

Tributárias: 

 Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal; 

 Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio e 

compartilhamento de informações entre os fiscos; 

 Redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela 

fiscalização de mercadorias em trânsito; 

 Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação; 

 Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Secretaria da RFB 

(Sistema Público de Escrituração Digital - SPED). 

Benefícios para a 

Sociedade: 
 Redução do consumo de papel, com impacto positivo no meio ambiente; 

 Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias; 

 Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas; 

 Surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços ligados 

à Nota Fiscal Eletrônica. 

Benefícios para o 

Contribuinte 

Comprador 

(Receptor da NF-e): 

 

 Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias; 

 Planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da informação da NF-e; 

 Redução de erros de escrituração devido a erros de digitação de notas fiscais; 

 Incentivo ao uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores (B2B); 

Benefícios para o 

Contribuinte 

Vendedor (Emissor 

de NF-e): 

 Redução de custos de impressão; 

 Redução de custos de aquisição de papel; 

 Redução de custos de envio do documento fiscal; 

 Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais; 

 Simplificação de obrigações acessórias, como dispensa de AIDF; 

 Redução de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de Fronteira; 

 Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com clientes (B2B); 

Fonte: Adaptado de Portal NF-e (2015). 

 Alguns trabalhos já buscaram verificar os impactos advindos da implantação da NF-

e no Brasil, sobretudo com foco nos efeitos da política para o contribuinte (Quadro 2). A 

maior parte dessas pesquisas o fizeram utilizando uma abordagem qualitativa. Bonfim et al 

(2012) procuraram mostrar as principais mudanças advindas a partir da implantação da NF-e 

sob a ótica da administração tributária do Rio Grande do Sul.  Aplicou-se questinário ao 

auditor da fazenda, responsável pela implantação da NF-e no Estado, composto por cinco 

questões abertas que visavam captar uma visão geral dos pontos positivos e desafios na 

implementação dos sistemas SPED e NF-e. No decorrer do texto os autores levantam a 

hipótese de riscos na implantação do projeto quanto, por exemplo, à segurança da informação 

transferida, já que havia a possibilidade desta sofrer terceirização de serviços de TI pelo 
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Estado à empresas especializadas. Além disso, o objetivo de reduzir a sonegação fiscal 

poderia falhar através de simples combinação entre vendedor e comprador para o não regitro 

da operação. Contudo, suas conclusões apontam para um maior controle das operações 

fiscais, já que haveria uma mudança na ênfase da fiscalização (de dectectiva para preventiva) 

e menor custo para o contribuinte.  A principal crítica a esta pesquisa se deve ao fato de sua 

amostra, na coleta de dados, não contemplar o contribuinte, sujeito principal exposto ao 

impacto da política. 

 Borba et al (2013), num estudo de caso para uma empresa, avaliaram os benefícios 

propostos pelo projeto da NF-e. Após análise de registros contábeis e financeiros de anos 

iniciais (2008 a 2009) da implantação da nota eletrônica, e  realização de entrevistas com o 

gerente do projeto de implantação e os representantes da referida empresa de grande porte, 

perceberam como fatores positivos: a redução de custos com armazenagem de documentos 

fiscais e de impressão de documentos, bem como a redução de custos com aquisição de papel. 

Em contrapartida, constataram que a implantação envolveu alguns gastos com tecnologia da 

informação. Contudo, ressaltam que os benefícios observados compensam as desvantagens 

percebidas pelo contribuinte em questão. 
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Quadro 2 – Resultados Obtidos com a Implantação da NF-e 

Autor Objetivo Objeto Resultado 

Bonfim et al 

(2012) 

Analisar, sob a perspectiva do fisco do 

Estado do RS, as principais mudanças 

para os contribuintes e para o fisco com a 

implantação do projeto da NF-e. 

Administração  

Tributária/ 

Contribuinte 

-Melhoria nos processos de 

fiscalização;  

-Fiscalização preventiva;  

-Menor custo para o contribuinte.  

 

Borba et al 

(2013) 

Analisar os resultados após a 

implantação da NF-e nos processos 

organizacionais de uma empresa de 

refeições coletivas. 

Contribuinte -Redução nos custos com emissão e 

envio do documento fiscal e 

aquisição de papel. 

-Percepção de custos elevados no 

processo de implantação. 

-Maior esforço da equipe de TI no 

acompanhamento do sistema de 

emissão do documento 

 

Pereira et al 

(2008) 

Identificar as percepções de 14 empresas 

de Rondônia, que fizeram parte do 

projeto piloto, acerca dos benefícios 

apontados pelo projeto da Nota Fiscal 

Eletrônica. 

Contribuinte -Redução de custos com impressão 

e aumento nas despesas com 

material de consumo e máquinas. 

 -Maior agilidade nos processos 

internos. 

Da Silva et 

al (2014) 

Analisar os impactos causados nas 

Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, sediadas em Umuarama/PR, a 

partir da implantação da NF-e. 

Contribuinte - Aumento nos gastos com TI; 

- Os respondentes acreditam numa 

redução de custos a longo prazo. 

Sousa 

(2010) 

Analisar como a utilização da NF-e 

impactou as atividades de 

monitoramento e fiscalização do ICMS 

na Secretaria da Fazenda do Estado do 

Ceará. 

Administração 

Tributária 

-Melhoria nos processos de 

fiscalização. 

 

Barbosa 

(2011) 

Investigar o impacto da implantação da 

NF-e sobre a arrecadação do ICMS no 

Estado do Ceará e os demais efeitos 

compensatórios para o fisco estadual 

advindos do uso dessa nova ferramenta. 

Administração 

Tributária 

-Encontrou efeito positivo e 

significativo da variável 

representativa da NF-e sobre a 

arrecadação do imposto. 

Fonte: Elaboração própria 

 Pereira et al (2008), ainda na fase inicial da implantação da política, objetivaram 

analisar a percepção do contribuinte acerca dos benefícios propostos pela administração 

pública. Para isso, utilizaram como ferramenta de coleta de dados a aplicação de questionários 

em 14 empresas que participaram do projeto piloto. No quesito “redução de custos” seus 

resultados divergem um pouco das demais pesquisas aqui mencionadas: concluíram que, por 

um lado houve redução de custos (não informada) com emissão de papéis, no entanto, surgiram 

novos custos com material de consumo (papel moeda), aquisição de impressoras a laser etc. Já 

no que se refere à agilidade nos processos internos, a pesquisa mostra um consenso entre os 

respondentes de que a NF-e é uma ferramenta inovadora capaz de reduzir o tempo das 

operações.  
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 Os resultados de Da Silva et al (2014) mostram certa semelhança aos de Pereira et al 

(2008), quando numa análise das repostas obtidas a partir da aplicação de questionários em 30 

empresas da cidade de Umuarama/PR. A maior parte dos respondentes afirmou ter percebido 

um aumento nos custos com TI, dados os investimentos tecnológicos e a contratação de 

pessoal para a implantação da NF-e, porém a soma e a especificação desses gastos não foram 

informadas. A aplicação dos questionários visava captar a percepção dos gestores quanto aos 

objetivos e benefícios preconizados na implantação da política. O que se percebe é que, aos 

olhos dos contribuintes, há certa frustração de expectativa relativa aos benefícios propostos 

pelo fisco. Porém, aceitam que no longo prazo poderá haver significativa redução de custos de 

armazenagem de documentos e consumo de papel.  

 Já Sousa (2010) focou seu estudo na própria administração tributária. Conforme os 

benefícios esperados com a implantação da NF-e (Quadro 1), a expectativa era de melhoria no 

processo de controle fiscal. Sendo assim, buscou analisar como a utilização da NF-e impactou 

as atividades de monitoramento e fiscalização do ICMS na Secretaria da Fazenda do Estado 

do Ceará. Para isso, o autor contou com a participação de três gestores estaduais que estão 

desde o início da implantação do Projeto no Ceará, e os 129 auditores fiscais lotados nos 

núcleos setoriais inseridos nas empresas usuárias da NF-e. Utilizou a técnica de entrevista 

dirigida, com perguntas pré-formuladas e ordem previamente definida. Houve também a 

aplicação de questionários, onde se fez a tabulação da frequência das respostas e cruzamento 

de dados. Como principal resultado está a melhoria nos processos de fiscalização que, no 

geral, se subdividem da seguinte forma: o tipo de fiscalização total  passa a substituir a 

fiscalização parcial, deixando assim a prática de fiscalização por amostragem; identificação 

imediata das notas fiscais emitidas; mudança no procedimento de fiscalização manual para 

eletrônica; passou-se a fiscalizar o presente ao invés do passado; caráter mais preventivo que 

repressivo; e maior facilidade na captura e manipulação dos dados.  

 Numa abordagem diferente, Barbosa (2011) também definiu seu objeto de estudo na 

administração tributária. O objetivo de sua pesquisa foi verificar empiricamente os efeitos da 

NF-e na arrecadação do ICMS no Estado do Ceará. Para a estimação de seus resultados, 

utilizou o modelo Dif-in-Dif, normalmente aplicado quando se deseja analisar os efeitos de 

um evento que afetou determinado grupo e outro não, sendo estes semelhantes. Dessa forma, 

a autora definiu como grupo de tratamento (os afetados pela política) os setores da atividade 
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econômica que fazem parte do segmento da indústria e do atacado. O grupo de controle (que 

não foram afetados) foi representado por setores do segmento do varejo que tinham 

características semelhantes, mas que não sofreram a política. No geral, seus resultados 

mostraram que a obrigatoriedade da NF-e causou um efeito, em média, superior ao observado 

para os setores que não foram contemplados com a política. Por exemplo, observou-se um 

significativo aumento na arrecadação média dos setores do comércio atacadista de 

combustíveis e uma queda na arrecadação média nas atividades ligadas a comercialização de 

álcool para uso doméstico.  

   Ainda pode ser considerada reduzida a quantidade de pesquisas realizadas com a 

finalidade de mensurar os efeitos da política fiscal “NF-e”, sobretudo no que se refere aos 

efeitos da mesma sobre a arrecadação de impostos.  Contudo, há na literatura um bom número 

de estudos que procuraram avaliar impactos de políticas fiscais no comportamento das receitas 

tributárias. Essas pesquisas servem de parâmetro para o estudo de novas políticas, pois dão 

suporte ao embasamento teórico, seleção de variáveis e escolha do método/modelo a ser 

aplicado.  

 Schwengbe e Ribeiro (1999) utilizaram um modelo de fronteira estocástica a fim de 

verificar se o Fundo de Participação dos Estados gera incentivos para um baixo desempenho 

fiscal dos Estados. O modelo foi estimado para o período de 1985-1995 e, posteriormente, 

separado em períodos antes e depois da Constituição de 1988 que alterou a legislação do 

ICMS e do FPE. A análise é justificada pelas importantes alterações na legislação que 

aumentaram significativamente os percentuais - de 20% para 44% - sobre o Imposto de Renda 

e o Imposto de produtos industrializados destinados aos Fundos Constitucionais. Assim como 

na maioria das pesquisas
1
 já realizadas, os resultados apontam para um efeito negativo dessas 

transferências sobre o esforço fiscal, no entanto, foi percebida uma redução desse impacto a 

partir da constituição de 1988, o que se traduz num aumento dos esforços fiscais dos Estados 

na busca de suas próprias receitas. 

 A Lei de Kandir, iniciada em 1996, também foi uma das políticas que despertou 

interesse de pesquisadores em analisar o seu impacto sobre as receitas tributárias. O governo 

                                                 

1
 Cossio (2001); Cossio (1998); Silva et al (2010); Veloso (2008); Orair e Alencar (2010); Nascimento (2010); 

Costa (2013) e Canavire-Bacarreza e Espinoza (2010). 

https://scholar.google.com.br/citations?user=wrWCJrcAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
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brasileiro instituiu a referida Lei que tratou de desonerar, sobretudo, as saídas de produtos 

primários e semi-elaborados para o exterior. Com isso, os Estados perderiam em receitas com 

ICMS, e, para compensar essa perda, os Estados poderiam creditar-se dos valores dos 

insumos utilizados na produção dos tais produtos. A fim de avaliar o impacto da Lei de 

Kandir sobre a arrecadação de receitas tributárias, Leitão et al (2012) e De Albuquerque et al 

(2010) escolheram o Estado do Ceará como foco de estudo e o modelo de séries temporais 

para suas análises. Ambas as pesquisas identificaram efeitos negativos e significativos, 

demonstrando que os mecanismos de compensação utilizados são incapazes de manter o 

equilíbrio entre os ganhos e as perdas originados pela Lei. 

 Outra política instituída que poderia influenciar no esforço fiscal dos municípios 

brasileiros foi o Programa de Modernização da Administração Tributária (PMAT), criada com 

o intuito de auxiliar aos municípios na exploração de suas próprias receitas e, dessa forma, 

reduzir sua dependência das transferências intergovernamentais. Barbosa Filho (2013), 

aplicando a metodologia de dados em painel para efeitos fixos, encontrou uma relação 

positiva e significativa do programa sobre o crescimento das receitas, o que contraria 

argumentos de que as transferências entre governos inibem o esforço fiscal. A mesma técnica 

também foi utilizada por Cossio (1998) para verificar o efeito das transferências 

intergovernamentais sobre o esforço fiscal. No entanto, a aplicação do modelo para Efeitos 

Aleatórios induz que as transferências da União aos Estados resultam num efeito negativo no 

esforço fiscal dos mesmos. Resultado semelhante foi encontrado por Costa (2013), também 

utilizando a metodologia para dados em painel, numa análise do impacto das transferências da 

União sobre o esforço tributário dos municípios brasileiros.     

3.6 Outras Políticas 

 Em paralelo à NF-e, foram implantadas no Brasil outras políticas fiscais cujo objetivo 

visava aumentar as receitas de arrecadação oriundas do ICMS. Em sua maioria, buscaram 

incluir o cidadão como um agente fiscalizador no auxílio à inibição da sonegação de impostos 

- o Estado passou a oferecer benefícios em troca da participação do consumidor na campanha. 

A seguir, serão descritas políticas que foram implantas em cada Estado até o ano de 2011, 

conforme Mattos et al (2013); Moreira (2014); e Barros (2010). 
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 Iniciativas da Bahia, Goiás, Piauí, e Pernambuco ofereceram benefícios voltados ao 

lazer e cultura. Em janeiro de 2002, a Bahia iniciou o programa que ficou conhecido como 

Sua Nota é um Show.  Em janeiro de 2009, o Estado goiano deu início ao programa Nota 

Show de Bola – uma parceria firmada entre Governo do Estado de Goiás e a Federação 

Goiana de Futebol. No mesmo ano, no Piauí, firmaram parceria a Secretaria da Fazenda 

Estadual, juntamente com a Fundação Estadual dos Esportes, a Federação de Futebol do Piauí 

e os empresários piauienses, para a criação do programa Sua Nota Bate um Bolão, a fim de 

estimular o crescimento das receitas tributárias do Estado. Esses programas têm em comum o 

incentivo ao consumidor em exigir o documento fiscal no ato de suas compras para trocá-los 

em ingressos para jogos de competição.  O Estado de Pernambuco adotou o programa Todos 

com a Nota, em funcionamento desde 2007. Consiste na troca de cupons fiscais por pontos 

que possibilita a reserva para jogos de sua escolha.  

 Cidadão Nota 10 foi o nome que se deu ao programa instituído em abril de 2004, 

através do decreto nº 19.776, pelo Estado do Rio Grande Norte. Ao exigir o documento fiscal, 

o consumidor pode trocá-lo por vale-lazer ou vale-prêmio, ou doá-lo às instituições para que 

recebam recursos públicos em troca.  A troca do documento fiscal pelo vale-prêmio dá ao 

consumidor o direito de participar de sorteios de prêmios em dinheiro. A sistemática dos 

sorteios foi também aderida pelos Estados do Rio de Janeiro, em 2009, com o programa 

intitulado de Cupom Mania; e em Sergipe, com o Nota da Gente, instituído em 2010. Para 

participar, o cidadão informa dados contidos no documento fiscal que exigiu do 

estabelecimento fornecedor e passa a concorrer a prêmios em dinheiro. 

 Os Estados de São Paulo, Alagoas, Rondônia e Distrito Federal implantaram 

programas semelhantes, cujo benefício principal consiste na devolução de parte do dinheiro 

gasto nas compras realizadas pelo consumidor, desde que este solicitasse a inclusão do seu 

CPF no documento fiscal. Em São Paulo foi instituída a Nota Fiscal Paulista, com início do 

programa em outubro de 2007. O Estado de Alagoas denominou seu programa de Nota Fiscal 

Alagoana, implementado em novembro de 2008.  No Distrito Federal, o Nota Legal teve 

início em agosto de 2008. Ambos oferecem a devolução de até 30% do valor do ICMS 

recolhido pelo fornecedor.  

O Estado do Ceará apresenta todo um histórico na criação de incentivos fiscais para o 

cidadão. Barros (2010) trata o Estado cearense como precursor na educação tributária. 
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Conforme o autor, o primeiro programa lançado pela SEFAZ data de 1959, denominado Seu 

talão Vale Um Milhão. Poderiam concorrer aos prêmios os contribuintes que levassem notas 

fiscais às repartições da secretaria. Em 1994, foi lançada a campanha Nota Premiada; em 

1995, a Super Nota Premiada; em 1999, lançou-se o programa Nota 10, que foi relançada em 

2002, com o título de Cidadão Nota 10; em 2003, foi instituída o Nossa Nota. Todas essas 

campanhas tinham por objetivo incentivar ao cidadão a exigir o documento fiscal e assim 

fazer jus ao direito de concorrer aos prêmios. Por fim, em 2005, foi criado o programa Sua 

Nota Vale Dinheiro, vigente até o presente. Neste o cidadão poderá cadastrar suas notas 

fiscais de compra no sítio da secretaria da fazenda para ser ressarcido de parte do dinheiro da 

compra devolvido.  

No Estado de Rondônia foi criado o Nota Rondoniense, também conhecido como Nota 

Legal, instituído em 2011, através da Lei 2.589. O programa além de oferecer ao cidadão a 

devolução de parte do ICMS recolhido na compra, ainda lhe dá a possibilidade de ganhar 

prêmios em sorteios, desde que exija o documento fiscal e a informação do seu CPF no 

mesmo. No mesmo ano, foi lançado no Maranhão o programa Viva Nota, através do Decreto 

27.789/11, que oferecia ao cidadão a devolução de até 30% do valor do ICMS recolhido e a 

possibilidade de participação em sorteios de prêmios. 

 Concomitantemente à inclusão de outras políticas, O Governo Federal criou o 

Microempreendedor Individual – MEI. Programa instituído pela Lei Complementar nº 128, de 

19/12/2008, com vigência a partir de Julho de 2009, que deu condições especiais ao 

trabalhador informal a tornar-se um profissional legalizado, constituído de pessoa jurídica, e 

com todos os direitos resguardados por um empresário como qualquer outro, porém, com 

obrigações simplificadas. Ou seja, o MEI se enquadra no regime tributário Simples Nacional, 

é isento dos tributos Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL. Ao MEI foi estabelecido um 

valor fixo mensal, atualmente de até cinquenta reais, que se destina à Previdência Social e ao 

ICMS (um real por mês, quando a atividade é de comércio) ou ao ISS (cinco reais mensal, 

quando a natureza da atividade for serviço). 

 Por último, destaca-se o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, um projeto 

federal, instituído pelo Decreto nº 6.022 de 2007, que faz parte do Programa de Aceleração do 

Governo Federal – PAC.  Surgiu sob o pretexto de modernizar o cumprimento das obrigações 

acessórias através da certificação digital. Teve seu início com três importantes projetos: 
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Escrituração Contábil Digital – ECD, que substitui a escrituração dos livros Diário, Razão, 

Balancetes, e auxiliares (se houver), pela escrituração transmitida via arquivo, obrigatória a 

partir de janeiro de 2008; Escrituração Fiscal Digital – EFD, que consiste num arquivo digital, 

com a escrituração de documentos fiscais, apurações de impostos e demais informações de 

interesse do fisco,  com obrigatoriedade a partir de 2012; e a Nota Fiscal Eletrônica, que se 

tornou obrigatória a partir do ano de 2008. Todos com abrangência Nacional. Dentre os 

objetivos da instituição da política, destaca-se a rapidez na identificação dos ilícitos 

tributários. 

 Abaixo, o Quadro 4 resume as políticas implantadas no Brasil, em períodos que se 

aproximam ao da implantação da NF-e, até o ano de 2011, bem como sua abrangência. 

 

Quadro 4 – Demais políticas implantadas no Brasil no período de 1996 a 2011 

Ano de Implantação Política  Abrangência 

1999 Nota 10 CE 

2002 Cidadão Nota 10 CE 

2002 Sua Nota é um Show BA 

2003 Nossa Nota CE 

2004 Cidadão Nota 10 RN 

2005 Sua Nota Vale Dinheiro CE 

2007 
Nota Fiscal Paulista SP 

Todos com a Nota PE 

2008 

Nota Fiscal Alagoana AL 

SPED  Nacional 

Nota Legal DF 

2009 

Nota Show de Bola GO 

Cupom Mania RJ 

Sua Nota Bate um Bolão PI 

MEI Nacional 

2010 Nota da Gente SE 

2011 

Torpedo Minas Legal MG 

Nota Rondoniense RO 

Viva Nota MA 
  Fonte: Elaboração Própria 
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Ainda são poucas as pesquisas que buscaram quantificar a eficácia desses programas 

no tocante à arrecadação das receitas estaduais. Dentre elas estão: Mattos et al (2013), que 

fazendo uso de modelo Dif-in-Dif, buscou verificar os efeitos da implantação Nota Fiscal 

Paulista, no Estado de São Paulo. Não encontrou efeito significativo, de forma que o chamou 

de “efeito limitado” sobre a arrecadação estadual. Barros (2010) utilizou um modelo de 

regressão linear a fim de avaliar o impacto do programa cearense Sua Nota Vale dinheiro e 

conclui que a cada aumento de 10% nos lotes pagos ao participante, há um aumento de 1,5% 

na arrecadação do ICMS. Toporcov (2009) também utilizou regressão linear para verificar o 

efeito das políticas implantadas em Alagoas e São Paulo sobre a arrecadação do ICMS nesses 

Estados.  Encontrou um aumento de 20% mensal na arrecadação do imposto a partir da Nota 

Fiscal Paulista. No entanto, para a Nota Fiscal Alagoana, não obteve resultado significativo, o 

que pode ter como causa a recente implantação do programa naquele Estado, em relação ao 

período de análise (2006 a 2009).  

   

4 METODOLOGIA 

Esta pesquisa optou pela utilização da metodologia de dados em painel, a qual consiste 

na associação de informações sobre um conjunto de indivíduos, tais que os mesmos sejam 

acompanhados em pelo menos dois períodos de tempo. Entre as vantagens associadas à sua 

utilização destacam-se a redução dos problemas de colinearidade entre as variáveis 

explicativas, o maior número de observações e o tratamento estático e dinâmico das relações 

de interesse.  

A definição de dados em painel engloba dois conceitos essenciais à compreensão: 

Dados de Cortes Transversais (cross-section) – que reúne em uma amostra informações 

tomadas em um determinado ponto do tempo -, e Dados de Séries Temporais – que consiste 

num conjunto de observações sobre uma ou mais variáveis ao logo do tempo. Sendo assim, 

“um conjunto de dados em painel (ou dados longitudinais) consiste em uma série temporal 

para cada registro de corte transversal do conjunto de dados” (WOOLDRIDGE, 2010. P. 10), 

de forma que as mesmas unidades de corte transversal  são acompanhas ao longo do tempo. 
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De acordo com Greene (2003), um modelo de regressão com dados em painel deverá 

seguir essa estrutura: 

𝒀𝒊𝒕 =  𝑿′𝒊𝒕𝜷 +  𝒁′𝒊𝜶 + 𝝐𝒊𝒕                                                 (1) 

Onde 𝑌𝑖𝑡  é o valor da variável dependente; 𝑿𝒊𝒕 contém K regressores que representam os 

valores do conjunto de variáveis explicativas;  𝜷 corresponde ao conjunto de parâmetros a serem 

estimados; 𝝐𝒊𝒕 são os erros aleatórios; i e t denotam a unidade observacional e o período de 

cada variável, respectivamente. A heterogeneidade (ou o efeito induvidual) é captado por 

𝒁′𝒊𝜶, onde 𝒁𝒊 contém o termo constante e o conjunto de variáveis específicas. Quando 𝒁𝒊 

pode ser observado para todos os indíviduos, o modelo poderá ser estimado por Mínimos 

Quadrados Ordinários – MQO. No entanto, conforme Loureiro e Costa (2009), em dados em 

painel é comum a ocorrência de problemas de heteroscedasticidade e autocorrelação, que 

podem ocorrer tanto dentro dos grupos, como entre eles, ou ainda a ocorrencia simultânea 

dessas situações, o que inviabilizaria o uso de MQO, tornando necessária a utilização do 

método de Mínimos Quadrados Generalizados (MQG), uma vez que as estimativas seriam 

não mais eficiêntes. 

Outro problema que torna inviável a opção pelo método de MQO é a endogeneidade, 

caraterizada pela correlação entre alguma das variáveis explicativas com o erro, ou seja, 

𝐶𝑜𝑣  𝑥𝑗 , 𝜀𝑖𝑡 ≠ 0, que pode ocorrer pela omissão de variáveis do modelo (heterogeneidade 

não-observada), erros de medição das variáveis e simultaneidade entre as variáveis. 

(LOUREIRO e COSTA, 2009).  

A heterogeneidade não-observada refere-se a fatores que deveriam estar presentes na 

equação, juntamente com as variáveis explicativas, mas que não foram considerados na 

estimativa. No entanto, tais fatores guardam relação com a variável dependente, o que 

justifica a utilização do modelo diposto na equação 1,  onde 𝒁𝒊 representa a heterogeneidade 

não-observada em cada indivíduo constante ao longo do tempo.  

Dentre os modelos citados por Greene (2003), para estimativas com dados em painel, 

estão o modelo para efeitos fixos, o modelo para efeitos aleatórios e o modelo de mínimos 

quadrados generalizados. 
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4.1  Efeitos Fixos 

 Se 𝒁𝒊 é não observado, mas correlacionado com 𝑿𝒊𝒕, uma forma de estimar a equação 

consistentemente é utilizando o método para efeitos fixos que, a partir da suposição  𝑬 (𝜺𝒊\𝒙𝒊 

,𝒁𝒊) = 0, conhecida como exogeneidade estrita, é capaz de elimar o efeito não-observado 𝒁𝒊. 

O estimador de efeitos fixos elimina o efeito não observado, e quaisquer variáveis 

explicativas constantes ao longo do tempo são removidas antes da estimação. 

 O modelo é dado por: 

𝒀𝒊𝒕 =  𝑿′𝒊𝒕𝜷 +  𝜶𝒊+𝝐𝒊𝒕                                                                (2)                   

Onde 𝜶𝒊  =   𝒁′𝒊𝜶, incorpora todos os efeitos observáveis e especifica uma média condicional 

estimável.      

 Para obtenção de efeitos fixos, pode-se tirar a média da equação (2) no tempo para 

obter: 

𝒀 𝒊 =  𝑿 𝒊𝜷 +  𝜶𝒊+𝝐 𝒊                                                                   (3) 

e posteriormente subtrair (3) de (2) para cada i. Assim, tem-se a equação transformada de 

efeitos fixos (transformação intragrupo), removida a heterogeneidade não-observada:  

𝒀 𝒊𝒕 = 𝑿 𝒊𝒕𝜷+𝝐 𝒊𝒕                                                              (4) 

 Nota-se a partir da equação (4) que o efeito não observado, 𝛼𝑖  , desapareceu, portanto, 

para a obtenção do estimador de efeitos fixos consistente é necessário aplicar MQO agrupado 

em (4) baseado em variáveis temporais reduzidas (WOODRIDGE, 2011). 

 Quando efeito não observado, 𝜶𝒊  , é não correlacionado com as variáveis explicativas, 

o ideal é optar pelo uso do estimador de efeitos aleatórios, caso contrário, a trasformação feita 

a fim de eliminar 𝜶𝒊  resultará em estimadores ineficientes. 
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4.2 Efeitos Aleatórios 

 As mesmas hipóteses ideais para efeitos fixos são assim reconhecidas para os efeitos 

aleatórios, no entanto, para este último, deve-se considerar que 𝜶𝒊  seja independente das 

variáveis explicativas em todos os períodos de tempo (WOODRIDGE, 2011). 

 As imposições impostas para esse modelo são: 𝑬 (𝜺𝒊|𝒙𝒊 ,𝜶𝒊) = 0, que refere-se à 

exogeneidade estrita; 𝑬 (𝜶𝒊|𝒙𝒊) = E (𝒙𝒊) = 0, referente à ortogonalidade entre 𝜶𝒊 e 𝒙𝒊; e a 

média de 𝜶𝒊 ser nula; e E (𝜶𝒊
𝟐| 𝒙𝒊)= 𝝈𝒄

𝟐, que se refere à homocedasticidade de 𝜶𝒊. 

 Quanto à escolha do modelo mais adequado, o principal ponto que se deve considerar 

é o fato de  𝜶𝒊 e 𝒙𝒊 serem correlacionados ou não. Ou seja, não havendo correlação entre o 

efeito não observado e qualquer variável explicativa, deve-se optar pelo modelo de efeitos 

aleatórios. Essa correlação pode ser checada através do teste de Hausman (1978), sugerido 

por Greene (2003).  

4.3 Mínimos Quadrados  Generalizados Factíveis – MQGF  

Conforme o disposto na seção 4.1, problemas de heteroscedasticidade e correlação 

serial ocorrem frequentemente em dados em painel, o que torna o MQO não mais o melhor 

estimador não viesado, fazendo-se necessária a utilização de mínimos quadrados 

generalizados (MQG). 

Numa regressão múltipla, a hipótese da homocedasticidade implica na variância do 

erro não observável, condicional nas variáveis explicativas, ser constante.  Se essa hipótese 

não se mantém, não há como justificar os teste t e F, bem como os intervalos de confiança de 

uma estimação feita com MQO. Apesar de a heteroscedasticidade não provocar viés ou 

inconsistência em seus estimadores, sua presença invalida as estatísticas usuais nos testes de 

hipóteses sob as hipóteses de Gauss-Markov. O mesmo ocorre na presença de correlação 

serial (WOOLDRIGE, 2006). 

Os estimadores de MQG são utilizados para considerar a heteroscedasticidade nos 

erros e corrigir a correlação serial. Para modelos com regressores estritamente exógenos pode-

se usar mínimos quadrados generalizados factíveis (MQGF, do nome e sigla em inglês: 
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feasible generalized least squares, GLS). Dessa forma, todas as estatísticas de testes habituais 

são assimptoticamente válidas. 

O fato de não se conhecer a matriz de variância e covariância justifica a opção pelo 

uso de MQGF. Conforme Greene (2003), é pouco provável que ocorra, o que permitiria a 

utilização do modelo por MQG. 

4.4 Estratégia Empírica, Dados e Fontes. 

 Para determinar o impacto sobre a arrecadação do ICMS resultante da implantação do 

documento fiscal eletrônico será utilizada a seguinte equação: 

  𝒀𝒊𝒕 = 𝜷𝑿𝒊𝒕 +  𝒗𝒊𝒕                                                                                            (𝟓) 

Onde o vetor 𝒀 representa o logaritmo da arrecadação do ICMS per capita da i-ésima 

federação no período t e a matriz X contempla a variável dummy de interesse que assume 

valor 1 nos anos em que a NF-e se fez presente e 0 caso contrário, bem como as demais 

variáveis de controle: o logaritmo do PIB per capita da i-ésima federação no período t; o 

logaritmo do saldo da balança comercial da i-ésima federação no período t; o logaritmo das 

transferências per capita da i-ésima federação no período t; a dummy que captará o efeito de 

outras políticas implantadas no período t da i-ésima federação (essa variável também assume 

valor 1, caso indivíduo tenha aderido a alguma política fiscal em determinado período, e 0, 

caso não tenha aderido nesse mesmo período); e 𝑣𝑖𝑡  é o vetor de erros aleatórios. Destaca-se a 

opção de se utilizar as variáveis na forma de logaritmo, pois assim é possível a obtenção de 

suas elasticidades.  O modelo resultante pode ser descrito da seguinte forma: 

 𝒍𝒏𝑰𝑪𝑴𝑺𝒑𝒄𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒏𝒇𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝒍𝒏𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝒍𝒏𝑴𝒑𝒄𝒊𝒕+𝜷𝟒𝒍𝒏𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒄𝒊𝒕+𝜷𝟓𝑶𝒖𝒕𝑷𝒊𝒕 + 𝒗𝒊𝒕        (6) 

O painel de dados utilizado corresponde às variáveis de receitas com ICMS, PIB, 

saldo da balança comercial e transferências da União aos Estados (Fundo de Participação dos 

Estados – FPE), todas em termos per capita. A transformação dos dados em per capita deu-se 

pela divisão dos valores das variáveis observados pela população residente em cada Estado. 

Dentre as vantagens de se utilizar os termos em per capita ressalta-se a maior facilidade na 

compreensão e na comparabilidade dos dados (VIDIGAL, 2011).  Os valores correspondentes 

às variáveis encontram-se deflacionados em reais para o ano de 2000. 
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Ainda, foram consideradas no modelo outras políticas fiscais adotadas no Brasil. São 

elas: Nota 10; Cidadão Nota 10; Nossa Nota; e Sua Nota Vale Dinheiro – adotadas pelo 

Estado do Ceará, com início em 1999; Sua Nota é um Show – Instituída no Estado baiano, 

desde 2002; Cidadão Nota 10, adotado no Rio Grande do Norte, a partir de 2004; Nota Fiscal 

Paulista - instituída em São Paulo, em 2007; Todos com a Nota - iniciativa do Estado de 

Pernambuco, em 2007; Nota Fiscal Alagoana – adotada por alagoas, a partir de 2008; Nota 

Legal – instituída no Distrito Federal, em 2008; Nota Show de Bola – de Goiás; Cupom 

Mania – do Rio de Janeiro; Sua Nota Bate um bolão – do Piauí, todas iniciadas no ano de 

2009; e Torpedo Mania – de Minas Gerais; Nota rondoniense -  Rondônia; Viva Nota – do 

Maranhão, instituídas em 2011.  

As observações presentes na amostra correspondem às 27 unidades da federação, para 

as quais se dispõem dados para os anos de 1996 a 2011. A utilização do referido intervalo 

temporal justifica-se no fato das informações do PIB apresentarem uma metodologia de 

contagem diferenciada a partir de 1996. Todas as informações foram retiradas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O Quadro 3 apresenta a expectativa dos efeitos das variáveis, bem como a justificativa 

para sua utilização nesta pesquisa, a partir da literatura econômica que trata dos componentes 

responsáveis pela formação das receitas tributárias. 
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Quadro 4 – Efeitos Encontrados na Literatura de Componentes Responsáveis pela Formação 

das Receitas Tributárias sobre a Arrecadação. 

Autor (es) 

Variáveis - Efeitos encontrados 

PIB 

Exportação/      

Importação População Transferências 

Schwengbe e Ribeiro et 

al (1999) 
+ 

Exportação e 

Importação (+) 
+ - 

Dioda (2012) + * * * 

Cossio (2001) + Não significativo + - 

Cossio (1998) + * + - 

Lima e Silva et al 

(2010) 
+ * + - 

Albuquerque et al 

(2010) 
+ Exportação (+) * * 

Barbosa Filho (2013) + * Não significativo + 

Veloso (2008) 

Setor agrícola   (-) 

Setor indústria  (+) 

Setor Serviço    (+) 

* + - 

Orair e Alencar (2010) + * * - 

Piancastelli (2001) + + * * 

Nascimento (2010) + * - - 

Salazar  et al (2005) + * - * 

Costa (2013) + * + - 

Santos e Alves (2011) + * + * 

Leitão et al (2012) * Exportação (-) * * 

Canavire-Bacarreza e 

Espinoza (2010) 

* * + - 

Fonte: elaboração Própria. 

* Variável não utilizada pelo autor 

 

Dessa forma, resumem-se os efeitos esperados para esta pesquisa na seguinte tabela: 

Tabela 1 – Variáveis Explicativas e Seus Efeitos Esperados 

Variável Expectativa 

PIB per capita + 

NF-e + 

Saldo da Balança Comercial per capita + ou - 

Transferências per capita - 

Outras Políticas + 
Fonte: elaboração Própria. 

 

https://scholar.google.com.br/citations?user=wrWCJrcAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
https://scholar.google.com.br/citations?user=wrWCJrcAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
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Portanto, em concordância com o exposto no Quadro 3, onde - com exceção de Veloso 

(2008), mais especificamente no setor agrícola, cuja a análise identificou uma relação inversa 

da produção com a população – espera-se um efeito positivo da variável PIB sobre a 

arrecadação tributária. Para Cossio (1998) o PIB e a população são variáveis que podem ser 

utilizadas nesse tipo de estimação, uma vez que controlam a capacidade de pagamento de uma 

jurisdição e, portanto, há de se esperar uma influência positiva sobre a capacidade tributária. 

Nesta pesquisa não se utilizou a variável população diretamente como variável controle, 

optando-se pelo uso das demais variáveis (exceto a NF-e e outras políticas) em termos per 

capita. 

Quanto à variável saldo da balança comercial per capta, espera-se que esta exerça uma 

ação positiva sobre a arrecadação quando seu saldo for positivo, pois isso indicaria uma maior 

concentração de recursos tributáveis, o que poderia propiciar uma maior arrecadação para as 

unidades da federação. Caso a balança comercial seja negativa, há de se esperar um resultado 

oposto, pois, de acordo com Schwengbe e Ribeiro (1999), todos os Estados da federação, sem 

exceção, têm maiores ganhos nas exportações para o mercado interno, do que nas 

importações, independentemente da diferença de alíquota. No que se refere às exportações 

para o exterior, Leitão et al (2012) observaram uma perda estimada entre 3 e 3,5 vezes maior 

que os valores transferidos pelo governo federal, valores estes referentes a uma espécie de 

ressarcimento pela não incidência do ICMS em operações descritas no art.32 da Lei 

Complementar nº 87/1996, destacando assim a perda (efeito negativo) na ausência de 

cobrança do imposto. 

Com exceção de Barbosa Filho (2013), a literatura apresenta as transferências da 

União como um inibidor do esforço fiscal das federações. Para Schwengbe e Ribeiro (1999), 

as transferências promovem um alívio tributário e, portanto, são negativamente relacionadas 

com esse esforço fiscal. Cossio (2001) afirma que a maior participação das transferências 

promove ineficiência na arrecadação tributária. Assim, há de se esperar um efeito negativo 

dessa variável sobre a arrecadação do ICMS, uma vez que, à medida que uma unidade recebe 

mais recursos sem que haja qualquer tipo de esforço, como é o caso brasileiro, esperar-se-á 

um “comportamento preguiçoso”, termo citado por Schwengbe e Ribeiro (1999), relativo 

àquelas gestões que priorizam basear suas ações em repasses das unidades de governo 

superiores ao trabalharem em termos da sua própria base tributária. 
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No que se refere à dummy responsável por captar o efeito de outras políticas fiscais 

implantadas no Brasil, no período em questão, por se tratar de políticas que têm como 

principal objetivo combater a sonegação de impostos, espera-se que exerça efeito positivo 

sobre a arrecadação. 

Por fim, sobre a variável de interesse deste trabalho, a dummy que indicará o uso da 

Nota Fiscal eletônica, no Estado e período específico, e seu impacto sobre a arrecadação do 

ICMS, a expectativa se faz de forma positiva, assim como se espera do parâmetro associado 

às outras políticas, uma vez que tais medidas têm como objetivo principal inibir práticas 

lesivas ao Estado, tais como a evasão fiscal.  

Quanto à definição das estimações do modelo de dados em painel, seguiram-se as 

orientações de Bressan (2009): primeiramente foi estimado o Modelo com Efeitos Fixos e, em 

seguida, aplicado o Teste de Chow para avaliar a utilização de Efeitos Fixos versus Pooled 

(teste F); posteriormente estimou-se o modelo com efeitos aleatórios e procedeu-se com a 

aplicação do teste de Breusch-Pagan, para avaliar a utilização de modelo com efeitos 

aleatórios versus Pooled (Teste LM); em seguida foi aplicado o teste de Hausman (1978) para 

avaliar a utilização de modelos com efeitos aleatórios. Além disso, foram também realizados 

os testes de Wooldrigde (1991) para autocorrelação serial, e Wald modificado para 

heterocedasticidade. Por fim, estimou-se o modelo de dados em painel usando Mínimos 

Quadrados Generalizados Factíveis.  

 

5 RESULTADOS  

 Fez-se uso da metodologia de dados em painel com mínimos quadrados generalizados 

factíveis (MQGF), a partir de dados sobre arrecadação do ICMS, produção, repasses 

intergovernamentais para os estados e saldo da balança comercial, todas em termos per capita, 

para os vinte e seis Estados da federação e Distrito Federal entre 1996 e 2011. 

A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas dos dados utilizados para caracterizar o 

desempenho fiscal e seus componentes das unidades da federação. 
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Tabela 2 – Estatísticas Descritivas 

Estatísticas Receita PIB*  Transferências Saldo Comercial 

Média 808,49 6,94 403,43 0,13 

Desvio Padrão 997,31 5,57 554,65 1,20 

Coef. de Variação 1,23 0,80 1,37 8,95 

Curtose 61,52 23,20 10,89 15,61 

Assimetria 6,49 3,51 2,67 -0,66 

Mínimo 39,12 2,01 2,49 -7,59 

Máximo 12.078,5 58,91 3.676,63 6,98 

Fonte: elaboração própria. 

Obs.: Variáveis medidas em termos per capita para reais de 2000. 

*Em mil reais 

Observa-se que, entre 1996 e 2011, as receitas estaduais obtidas pela arrecadação do 

ICMS apresentaram um valor per capita, em média, superior a oitocentos reais, com uma 

dispersão bastante significativa: um desvio padrão de 997,31, representando uma dispersão 

relativa de 81%. Este cenário bastante heterogêneo entre o nível de arrecadação per capita é 

reforçado pelas demais estatísticas. Por um lado, verificou-se uma distância significativa entre 

os valores mínimo e máximo. Por outro, apresentando uma assimetria à esquerda e uma 

curtose do tipo platicúrtica, tem-se que a distribuição das receitas estaduais apresenta uma 

frequência decrescente à medida que o nível de arrecadação é elevado. 

Quanto à distribuição da produção estadual, esta se apresenta assimétrica à esquerda e 

achatada, o que indica que uma considerável parte dos Estados tem apresentado um nível de 

atividade bem inferior à média. Ou seja, o cenário produtivo vem se destacando em poucas 

unidades da federação, principalmente naquelas pertencentes ao Sudeste, o que não é um fato 

novo, já que a heterogeneidade na escala produtiva é uma marca da realidade brasileira como 

mostram as informações referentes à dispersão. 

Quanto aos repasses governamentais (FPE), estes se mostram, em média, superiores a 

403,00 reais por pessoa, com uma variabilidade em torno do referido valor igual a 137%. 

Ainda, em termos per capita, observa-se assim uma grande discrepância nos repasses entre as 

unidades da federação, já que enquanto o Estado de São Paulo recebe repasses de 2,49 reais 

por pessoa, o Estado de Roraima ganha cerca de 3.676,63 reais por pessoa através de 

transferências da União aos Estados. Assim como o PIB e a arrecadação tributária, a variável 

transferência apresenta uma distribuição assimétrica à esquerda e do tipo platicúrtica, 

revelando que aquelas unidades da federação com um menor fomento intergovernamental são 

mais frequentes em relação àquelas com maior volume de repasses recebidos. 
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No que diz respeito ao comportamento da balança comercial, verifica-se um saldo 

médio de 0,13 centavos por pessoa, com uma dispersão de 1,20. Tal fato é reforçado pela 

variação do saldo comercial que se mostrou em cerca de quase 15 reais per capita. Ainda, 

destaca-se que a distribuição das relações de comércio internacional mostrou uma leve 

assimetria à direita e uma curtose do tipo platicúrtica, indicando valores mais elevados 

àquelas unidades da federação pertencentes às classes superiores da amostra. 

Caracterizado o perfil estadual no que tange à arrecadação tributária do ICMS, seu 

nível de produção, a absorção de recursos provenientes da união, seu padrão de comércio 

internacional e sua infraestrutura fiscal, passa-se a verificação dos efeitos destes referidos 

componentes sobre a arrecadação.  

 Como mencionado, a metodologia utilizada foi a de dados em painel com Mínimos 

Quadrados Generalizados Factíveis (MQGF), e esta escolha do modelo seguiu uma a 

sequência de testes da Tabela 3. 

Tabela 3 – Resultados dos testes Chow, LM, Hausman, Wooldridge e Wald 

Teste Chow Teste LM Teste de Hausman 

Teste de 

Wooldridge 

Teste de Wald 

modificado 

F (25 , 250) F (1) chi2 (5) F (1 ,  22) chi2 (26) 

10.1 7.63 199.27 9.023 6065.08 

Prob > F Prob > F Prob > F Prob > F Prob > F 

0.0000 0.0029 0.0000 0.0065 0.0000 

Fonte: Elaboração própria 

O teste Chow auxilia escolher entre o modelo de efeitos fixos e o modelo pooled, 

considerou-se a hipótese nula para o modelo pooled. O resultado aponta para um p-valor 

inferior a 1%, o que implica na rejeição de 𝐻0, indicando o modelo de efeito fixo como o mais 

adequado. 

O teste Breusch Pagan Lagrange Multiplier (LM) orienta na decisão de escolha entre 

um modelo de efeito aleatório e uma simples regressão com MQO, representada aqui pela 

hipótese nula. Como pode ser constatado na Tabela 3, a hipótese nula é rejeitada, indicando o 

modelo de efeitos aleatórios preferível ao da regressão com MQO. 
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O teste de Hausman baseia-se nas diferenças das estimativas de efeitos fixos e aleatórios. 

Assim, se satisfeita a hipótese nula, 𝐻0:𝐵 𝐸𝐹 −  𝐵 𝐸𝐴 = 0, tem-se que a estimativa para os 

efeitos aleatórios é preferível, caso a estatística exceda o valor crítico, deve-se utilizar os 

efeitos fixos. Dessa forma testou-se a hipótese nula para os efeitos aleatórios e, como pode ser 

observado na Tabela 3, com um p-valor menor que 1%, rejeitou-se 𝐻0, mais uma vez 

apontando como mais adequado o modelo para efeitos fixos. 

Para verificar se há autocorrelação serial no modelo, aplicou-se o teste de 

Wooldridge assumindo a hipótese nula de que não há autocorrelação de primeira ordem. Com 

um p-valor inferior a 1%, 𝐻0 foi rejeitada e, portanto, assume-se autocorreção de primeira 

ordem na estimação do modelo para efeitos fixos. Para verificar a homocedasticidade 

realizou-se o teste de Wald onde mais uma vez 𝐻0 foi rejeitada, indicando a presença de 

heterocedasticidade na estimativa, dado seu p-valor menor que 1%. 

Dado que o modelo de efeitos fixos apresenta problemas de heterocedasticidade e 

autocorrelação de primeira ordem, a indicação dada por Bressan (2009) é pela utilização de 

Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis (feasible generalized least squares - FGLS). Os 

resultados dessa estimativa estão dispostos na Tabela 4. 

Tabela 4 – Estimativa do impacto da NF-e sobre a arrecadação de ICMS dos Estado 

Brasileiros 

Variável Dependente: logaritmo do ICMS per capita 

Variável Explicativa Coeficiente 

ln(PIBpc) 
  0,908* 

(0,048) 

ln(Mpc) 
-0,017 

 (0,011) 

ln(Transpc) 
   0,145* 

(0,025) 

Nf 

OutP 

   0,236* 

(0,046) 

  0,234* 

(0,054) 

Constante 
  3,817* 

(0,188) 

N = 278  

Wald(𝝌𝟐) =  508,98  

p-valor(𝝌𝟐) = 0,000  

Fonte: elaboração própria   
Obs.: * significativo a 1%. Erro-padrão entre parênteses. 
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A partir das estimativas e dos seus respectivos erros padrão pode-se verificar que 

somente a variável saldo da balança comercial mostrou-se não significativa, sendo todas as 

demais variáveis estatisticamente significativas a 1%. Além disso, é notável a existência de 

um efeito conjunto das variáveis explicativas sobre a arrecadação do ICMS, dado o elevado 

valor expresso pela estatística de Wald. Desta forma, é possível assumir que o conjunto de 

variáveis utilizado para construir a função de arrecadação do ICMS é capaz de explicar 

individual e conjuntamente as variações observadas para a referida série, durante o período 

analisado. 

 A atividade produtiva, fator primordial na formação da base tributária, apresentou um 

efeito positivo, confirmando a expectativa sobre o sentido da relação PIB per capita e 

arrecadação per capita. Corrobora com o resultado a afirmativa de Coelho (2010): o 

desenvolvimento de um país eleva suas bases tributárias de forma proporcional ao 

crescimento da renda – evidenciando uma relação existente entre a renda per capita e as 

receitas arrecadadas. Conforme estimativa, é possível compreender que para cada crescimento 

de 1% no PIB per capita das unidades da federação, observar-se-á um acréscimo 0,908% na 

arrecadação do ICMS. Resultado que confirma a afirmativa de Dioda (2012), quando cita a 

existência de uma correlação positiva entre o PIB per capita e as receitas fiscais. 

Os repasses realizados pela União aos Estados brasileiros impactaram positivamente 

na arrecadação do ICMS. Com uma elasticidade de 0,145, tem-se que para um aumento de 

1% no volume de recursos per capita transferidos aos Estados será observado um crescimento 

de 0,145% na receita per capita obtida a partir da tributação sobre a circulação de 

mercadorias e serviços. Resultado este que vai de encontro à expectativa do presente estudo e 

de outros mais que encontraram uma relação inversa. Contudo, é argumentado por Barbosa 

Filho (2013) que as transferências governamentais são também uma forma de corrigir/reduzir 

falhas no sistema federativo e, portanto, nesse sentido exercem um efeito positivo sobre a 

arrecadação. 

A dummy incluída no modelo para captar os efeitos de outras políticas fiscais 

implantadas no Brasil durante o período em análise, constatou um efeito positivo e 

estatisticamente significativo sobre a arrecadação do ICMS nos Estados que as implantou, o 

que era de se esperar, já que com a iniciativa dos Estados, o cidadão é estimulado a combater 

a sonegação de impostos, apenas com o ato de exigir o documento fiscal do fornecedor.  



46 

    

Por fim, a dummy NF-e, variável de interesse, apresentou um efeito positivo sobre a 

arrecadação per capita do ICMS. Isso indica que a política fiscal de emissão do documento 

eletrônico, iniciada em 2005, foi responsável por alterar o comportamento das receitas 

estaduais com o ICMS. Assim, a elasticidade da NF-e sobre a arrecadação é de 26,6
2
, o que 

sugere que, no período em que se utilizou a NF-e, houve um aumento, em média, superior a 

25% nas receitas de ICMS. Os resultados de Barbosa (2011) também corroboram aos desta 

pesquisa, uma vez que analisando o impacto da NF-e sobre a arrecadação do ICMS no Estado 

do Ceará, concluiu que os setores afetados pela política passaram a contribuir cerca de 100% 

a mais que os setores não afetados. Dessa forma, pode-se entender a NF-e como responsável 

por aperfeiçoar o processo de informação fiscal garantindo uma redução de práticas onerosas 

ao Estado, tais como a sonegação fiscal, e, consequentemente, propiciando condições 

favoráveis ao crescimento das receitas fiscais.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa buscou avaliar o impacto da implantação de uma política fiscal, 

pouco explorada, mas que modificou toda uma forma de execução adotada ao longo do tempo 

pela administração tributária do Brasil. A Nota Fiscal eletrônica (NF-e), instituída a partir de 

2005 e implantada nos Estados brasileiros obrigatoriamente a partir de 2008, levou para o 

“mundo digital” as tarefas de fiscalização e controle, através da informação integrada entre os 

fiscos, transformando-as numa sistemática mais simplificada e menos onerosa. 

Para mensurar o efeito da política, optamos por fazê-lo com base na arrecadação de 

um dos tributos mais expressivos: o ICMS. Para esta análise, foi utilizada a metodologia de 

dados em painel, onde a realização de testes para escolha do modelo mais adequado apontou 

para a estimação da função por mínimos quadrados generalizados factíveis. Para obter este 

efeito, foram incluídas ainda no modelo variáveis de controle como o PIB, Saldo da Balança 

Comercial, Transferências da União aos Estados, e ainda, foram consideradas outras políticas 

fiscais implantadas no período analisado e que poderiam influenciar a arrecadação das 

receitas estaduais. 

                                                 

2
 Obtido através da função [(ℯ𝛽 − 1)] 𝑥 100 
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No que se refere ao conjunto das variáveis selecionadas, é possível inferir que as 

mesmas são capazes de explicar conjuntamente a função da arrecadação do ICMS, uma vez 

constatada a estatística de Wald com valor elevado (508,98).  

Os resultados individuais indicaram a relevância do comportamento da base tributária, 

expressa pelo PIB per capita, confirmando à expectativa positiva sobre as receitas tributárias 

e corroborando com resultados de outras pesquisas encontradas na literatura (DIODA, 2012; 

COSSIO, 2001; COSSIO, 1998; LIMA e SILVA et al; 2010; BARBOSA FILHO; 2013, entre 

outras). Por outro lado, o resultado encontrado para os repasses governamentais contraria o 

efeito que se espera dessa variável na arrecadação de impostos, o sinal associado ao seu 

parâmetro mostra uma relação positiva entre as transferências da União aos Estados nas 

receitas de ICMS. Contudo, Barbosa Filho (2013) entende que, se foram instituídas a fim de 

corrigir falhas no sistema tributário, as transferências devem exercer uma relação positiva 

sobre as receitas. Quanto às demais variáveis, exceto o saldo da balança comercial, estas 

mostraram um impacto positivo para com o ICMS. Assim, quanto maior o empenho estadual 

na produção de bens e serviços e na captação de um maior volume de recursos via 

transferências intergovernamentais, maiores serão as receitas provenientes da tributação sobre 

a circulação de mercadorias. 

Quanto à variável de interesse, a dummy que indica a adoção da NF-e pela Unidade da 

Federação, destaca-se a significância estatística do parâmetro a ela associado, bem como o 

sinal positivo de sua estimativa, onde se pode inferir que a mesma é responsável por afetar a 

trajetória das referidas receitas tributárias. A fundamentação para tal ocorrência pode ser 

balizada através das condições propiciadas a partir da implantação da política que, ao entrar 

em vigor, criou um ambiente mais favorável ao cruzamento de informações que garantiram 

uma significativa redução da sonegação fiscal. 

Sabe-se que no decorrer do período em análise outras políticas fiscais foram instituídas 

e implementadas em alguns Estados brasileiros. Para esta análise, tais políticas mostraram-se 

relevante instrumento no combate à evasão fiscal. Consideradas no modelo, exerceram um 

controle sobre a variável de interesse, reduzindo assim a possibilidade de viés no impacto 

calculado da NF-e sobre arrecadação do ICMS.   
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APÊNDICE A – Teste de Raiz Unitária para Dados em Painel 

Variável LLC HT  Breitung  Fisher 

lnrecpp 
-4.582 

(0.000) 

-5.214 

(0.000) 

-3.538 

(0.000) 

-5.797 

(0.000) 

lnpibpp 
-3.854 

(0.000) 

-0.903 

(0.083) 

7.051 

(0.000) 

6.872 

(1.000) 

lnm - - - 
-1.845 

(0.032) 

lntransfpp 
-2.520 

(0.005) 

-19.593 

(0.000) 

-1.315 

(0.094) 

-2.410 

(0.008) 
 Fonte: Elaboração Própria. 

Obs.: p-valor entre parêntese. H0: painel não estacionário. Dado que a variável lnm possui 

informações ausentes, somente o teste de Fisher pode ser utilizado para testar a estacionaridade 

 

A condição de estacionaridade é um critério normalmente exigido para modelos de 

séries temporais. Embora o modelo utilizado seja estrutural, cujos pressupostos assemelham-

se aos vistos no modelo clássico de regressão linear, onde a estacionariedade não é requerida, 

optou-se por realizar os seguintes testes de estacionaridade para reforçar a capacidade de 

explicação do modelo, já que séries estacionárias são mais facilmente modeladas. 

De acordo com a tabela acima, os testes apontam para uma caracterização estacionaria 

das séries, embora o teste de Fisher contrarie tal fato para a série do logaritmo do PIB per 

capita. Através do p-valor das estatísticas de teste é possível rejeitar H0 ao nível de 

significância de 10% e, portanto, admitir que as séries são estacionárias.  

 Embora apresentem resultados semelhantes, os testes LLC, HT e Breitung apresentam 

características distintas do teste de Fisher. Enquanto os primeiros requerem um painel 

fortemente balanceado, este último não exige tal requisito. Tal fato impossibilitou a realização 

de todos os testes para série do logaritmo da balança comercial, já que a mesma não 

apresentou um painel fortemente balanceado. Além disso, tal característica pode enviesar os 

resultados do teste de Fisher para painéis fortemente balanceados e, assim, ter gerado a 

divergência dos resultados para série do logaritmo do PIB per capita. 

 Neste sentido, admite-se que as variáveis utilizadas apresentam um comportamento 

estacionário. 
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APÊNDICE B - Estatísticas Descritivas por região 

Região Norte 

Estatística Receita PIB*  Transferências  Saldo comercial 

Média  782,24  5,46 963,06 0,25 

Desvio Padrão  1.439,04  2,43 806,25 1,11 

Coef. de Variação  1,84  0,44 0,84 4,36 

Assimetria  6,13  2,65 1,06 0,14 

Curtose  43,57  11,68 3,36 5,17 

Mínimo  94,55  2,64 84,39 -3,34 

Máximo  12.078,50  17,06 3.676, 64 3,83 

Fonte: Elaboração própria 

   Obs.: Variáveis medidas em termos per capita para reais de 2000 

 *Em mil reais. 

 

 

    Região Nordeste 

Estatística Receita PIB*  Transferências  Saldo comercial 

Média   463,42  3,68 341,96  -0,17 

Desvio Padrão 459,51  1,70  215,88   1,44 

Coef. de Variação 0 ,99  0,46  0,63  -8,65 

Assimetria   7,01 2,88  1,19  -2,30 

Curtose  69,92  12,08  4,43  13,20 

Mínimo  81,20  2,02  64,78  -7,60 

Máximo 5.047,09  11,72  1.194,78  4,55 

Fonte: Elaboração própria 

   Obs.: Variáveis medidas em termos per capita para reais de 2000 

 *Em mil reais. 

    

 

Região Sudeste 

Estatística Receita PIB*  Transferências  Saldo comercial 

Média 1.113,93  10,13 56,73 0,03 

Desvio Padrão 600,22 4,76  57,08 0, 30 

Coef. de Variação 0, 54 0, 47 1,01 8,84 

Assimetria   0,66 2,55  1,50 2,72 

Curtose 2,45 10,26  4,98 13,37 

Mínimo 249,64 5,51 2,50  -0,53 

Máximo  2.472,89 30,34  254,10  1,44 

Fonte: Elaboração própria 

   Obs.: Variáveis medidas em termos per capita para reais de 2000 

 *Em mil reais. 
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Região Sul 

Estaística Receita PIB*  Transferências  Saldo comercial 

Média 862,84 9,35 69,50 0,07 

Desvio Padrão  489,52 3,72  48,59 0,26 

Coef. de Variação 0,57  0,40 0,699 3,87 

Assimetria 0,51  3,31 2,23  -1,02 

Curtose 2,47  13,00 10,30 6,88 

Mínimo  39,12  6,79 20,92 -0,918 

Máximo 1.952,56  25,02 291,55 0,58 

Fonte: Elaboração própria 

   Obs.: Variáveis medidas em termos per capita para reais de 2000 

 *Em mil reais. 

     

 

Centro-Oeste 

Estaística Receita PIB*  Transferências  Saldo comercial 

Média  1.284,64  11,86 159,57  0,75 

Desvio Padrão 1.239,69  9,76 125,11 1,47 

Coef. de Variação  0,96  0,82 0,78  1,97 

Assimetria 4,47 2,17  3,10 2,10 

Curtose 29,32  9,52 17,37 7,58 

Mínimo 321,39 4,83 46,70 -0,96 

Máximo 9.361,74 58,91 870,20 6,98 

Fonte: Elaboração própria 

   Obs.: Variáveis medidas em termos per capita para reais de 2000 

 *Em mil reais. 

    

 

 

 

 

 

 

 


