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Resumo 

O artigo tem como objetivo apresentar a federalização do ICMS e a unificação de 

alíquotas, a um nível menor do que o prevalecente, como indutor de investimentos. O 

trabalho apresenta uma revisão da literatura da política tributária para analisar as opções 

de reformulação do sistema tributário brasileiro e formular sugestões. Utiliza-se o 

prognóstico da Escola da Oferta para sugerir a redução da carga tributária e a unificação 

de alíquotas como elementos impulsionadores do investimento. Contrapõe-se, assim, a 

ideia de que o aumento da carga tributária e da despesa pública induziria o aumento do 

investimento no longo prazo.  

A metodologia inclui pesquisa bibliográfica e inferência estatística, mostrando a 

correlação negativa entre carga tributária e investimento por meio de um modelo de Vetor 

Auto Regressivo (VAR). Conclui-se que, com a federalização do Imposto sobre 

Circulação e Serviços e a correspondente transferência de recursos aos governos 

subnacionais, seria possível reduzir a carga tributária e estimular investimentos. 
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Abstract 

      The purpose of this article is to present the federalization of Tax on Goods in 

Circulation and Services and the unification of rates, at a level lower than the one 

prevailing, as an inducer of investments. The paper presents a review of the tax policy 

literature to analyze the options for reformulation of the Brazilian tax system and 

formulate suggestions. The prognosis of the School of Supply is used to suggest the 

reduction of the tax burden and the unification of rates as drivers of the investment. The 

idea that increasing the tax burden and public expenditure would lead to an increase in 

long-term investment is countered. 

      The methodology includes bibliographic research and a statistical inference, showing 

the negative correlation between tax burden and investment through a Vector 

Autoregressive (VAR) model. It is concluded that, with the federalization of ICMS and 

the corresponding transfer of resources to subnational governments, it would be possible 

to reduce the tax burden and promote investments. 

Key words: tax burden, public deficit, investment, tax policy, fiscal federalism, public 

administration. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As medidas na área tributária no Brasil têm sido protelatórias, visando apenas à 

elevação da receita para cobrir déficits públicos, o que tem adiado a resolução dos 

problemas tributários e encorajado o lobby por aumento de despesas. Tal caminho 

contrapõe-se às boas práticas e técnicas tributárias da experiência internacional. O 

Economic Recovery Tax Act (ERTA) do Governo Reagan, por exemplo, reduziu 

impostos e despesas, seguindo recomendações de autores como Friedman (1984), Barro 



(1990), Becker, Lazear e Murphy (2003). Na Dinamarca e no Canadá, essa política tem 

sido implementada de forma recorrente, conforme IMF (1999) e IMF (2000). No 

federalismo suíço, a competição tributária entre os cantões é um elemento para impedir 

uma carga tributária excessiva e atrair investimentos, ao mesmo tempo em que se limita 

a expansão do gasto público, como descrito por Nunes e Nunes (2016). 

A proposta deste trabalho é a federalização do Imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, 

intermunicipal e de comunicação (ICMS) com a finalidade de reduzir a carga tributária a 

nível nacional e assim criar estímulo para o crescimento econômico. Em outros termos, 

usa-se a tese de que reduções na receita governamental podem proporcionar uma 

contenção no gasto público, o que estimularia os investimentos privados. A redução da 

carga tributária e diminuição de gastos com tal finalidade é prevista por Dain e Menandro 

(1993). Entende-se que tão ou mais importante do que arrecadar mais é fazê-lo a custos 

fiscais decrescentes e, assim, gerar estímulo aos investimentos privados. Na década de 

80, a economia da Califórnia superou um processo de recessão com a redução da carga 

tributária e de despesa.  

O atual nível de carga tributária parece representar um limite para tributação, além 

do qual a sonegação é estimulada. Isto é, sem nenhuma perda de receita, seria possível 

reduzir as despesas, o que poderia reverter como ganho para os estados, tornando mais 

fácil o seu ajuste fiscal. 

Estudos de tributação ótima aplicados para o caso brasileiro não são muito 

numerosos. O objetivo deste trabalho é mostrar que há um trade-off entre investimento e 

carga tributária. A metodologia é a inferência estatística, mostrando a correlação negativa 

entre carga tributária e investimento por intermédio de um Vetor Auto Regressivo (VAR). 

A vantagem do emprego do sistema VAR é a de permitir a obtenção dos impactos dos 

investimentos estaduais entre si e em cada uma das variáveis explicativas do modelo, 
reconhecendo a interdependência entre as demandas dos estados brasileiros. 

 Uma implicação importante é a recomendação da diminuição da carga tributária 

para a promoção de investimentos, cabendo ao corte de despesas a tarefa de realizar o 

ajuste fiscal, conforme Barro (1979).  

No Brasil, nas últimas décadas, sucessivos governos elevaram a receita e em 

seguida a despesa, o que fez a carga tributária passar de 28.56%, em 1996, para 32,66%,  

como disposto pela RFB (2015, sem que se conseguisse uma disciplina fiscal para o País. 

A pressão sobre o orçamento tem impedido o ajuste fiscal no país nos últimos 30 anos. O 

aumento da carga tributária pode ser explicado pelo fato de que é mais fácil para os 

governos implementarem um aumento da receita tributária do que cortes de gastos 

públicos, como previsto por Lima (1996). Poterba (1994) destaca que em anos eleitorais 

aumentos de receitas e cortes de despesas são menos expressivos do que em outros 

períodos. Cottarelli e Schaechter (2010) corroboram tal proposição quando revelam que 

houve o crescimento de 5,8% de receita sobre PIB para o G7 no período de 1965 a 2007.  

Também nos países do Caribe, as variações da receita explicam as da despesa pública, 

ver Ghandi (1991). 

Para tanto, o trabalho está dividido em seis seções. Na seção subsequente a esta 

introdução, é apresentada uma revisão da literatura da política tributária. A terceira e a 

quarta seções analisam, respectivamente, os ganhos econômicos com a federalização da 

arrecadação e com a uniformização da alíquota do ICMS. A quinta seção estima uma 

possível relação no longo prazo entre investimento privado estadual e ICMS/PIB 

estadual. Por fim, a sexta seção apresenta as considerações finais. 

 

2. EXPLICAÇÃO TEÓRICA PARA A REDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA  



 

A política tributária progressiva foi prescrita por autores heterodoxos, como Keynes 

(1936) e Kalecki (1954), para quem teria o papel de fomentar o crescimento econômico. 

Para os autores keynesianos, identificados como tal por Cavalcante (2016), como James 

Tobin, Paul Anthony Samuelson e Joan Robinson, a política tributária progressiva teria a 

função de redistribuir renda, o que incrementaria a propensão marginal a consumir, 

permitindo que o mesmo volume de investimento resultasse em um maior aumento da 

produção. Em outros termos, aumentaria o multiplicador do investimento. Assim, tal 

concepção teórica sugere alíquotas tributárias diferenciadas para elevar o consumo e, 

consequentemente, o produto. Seria admissível o aumento das alíquotas tributárias, desde 

que fossem progressivas, mas não a diminuição da carga tributária, nem a uniformidade 

das alíquotas. 

Tal instrumento de política fiscal seria necessário devido à ausência de mecanismos 

de mercado que levassem a economia ao pleno emprego. O governo poderia utilizar a 

receita tributária arrecadada para realizar despesas, aumentando a taxa de crescimento 

econômico. Assim, a prescrição keynesiana é nitidamente intervencionista, cabendo à 

política fiscal o papel de promover a estabilização contra-cíclica. 

Também para Kalecki (1954), o aumento de carga tributária não é empecilho para 

o crescimento econômico, pois a carga tributária para as empresas é, ao mesmo tempo, 

despesa e mercado para a realização de sua produção. Assim, o Estado gasta o que 

arrecada, inclusive em imposto inflacionário, e as empresas recuperam o que pagam em 

tributos. Nesse sentido, só haveria diminuição na capacidade de acumulação produtiva de 

capital, quando os impostos arrecadados a nível nacional servissem para realizar a 

produção em outros países. 

Para autores ortodoxos, a política tributária não fomenta o crescimento no longo 

prazo, como apontado a seguir: 

“Para a concepção econômica neoclássica, (...) os tributos devem obedecer 

aos princípios da neutralidade e da equidade. No primeiro caso, os 

impostos não devem afetar as decisões dos agentes econômicos na 

alocação dos recursos nas economias, pois afetaria a eficiência. E o 

princípio da equidade diz que os impostos devem ser distribuídos de forma 

equitativa entre os membros da sociedade”. Salvador (2006, p. 79) 

Os economistas do lado da oferta (supply-side economics) afirmam que, ao adotar 

a tributação progressiva, os indivíduos mais produtivos substituem trabalho por lazer. Um 

decréscimo na alíquota tributária marginal desencoraja o lazer porque os trabalhadores 

tenderiam a buscar mais trabalho quando o salário aumenta. Além disso, a redução da 

alíquota tributária reduz a propensão marginal a consumir, aumentando a poupança e 

alterando a relação entre consumo futuro e corrente. Assim, a recomendação é que a 

política tributária seja neutra. 

A proposição de corte da receita tributária como medida eficiente para conter o 

crescimento da despesa pública é defendida por Friedman (1984), Barro (1979) e Becker, 

Lazear e Murphy (2003). Friedman (1978) crer que elevação de tributos como medida de 

ajuste fiscal leva ampliação de gastos e a criação de novos déficits de forma continuada. 

Para os autores da escola da economia da oferta, como Hauser (1996) e Fink (1982), 

a redução da carga tributária estimularia o crescimento da poupança e do investimento e, 

portanto, do PIB. Tal convicção é corroborada por Mendoza, Milesi e Asea (1995) que 

afirmam existir uma correlação negativa entre o nível de impostos e o crescimento 

econômico. Nesse caso, a redução das alíquotas dos impostos pode elevar a receita 

tributária por estimular a atividade econômica e, consequentemente, a base tributária. No 

século XVIII, as ideias de Adam Smith já eram compatíveis com a proposição de aumento 



do nível de receitas como decorrente de redução nos impostos. Dinamarca segue o 

prognóstico ortodoxo, reduzindo a carga tributária e o percentual da dívida pública sobre 

o PIB, segundo FMI (1999). Também as províncias canadenses reduziram a carga 

tributária depois de terem promovido ajuste fiscal, segundo FMI (2000, p.10). 

A menor carga tributária poderia ainda estimular o crescimento econômico por 

tornar a economia mais atrativa ao capital estrangeiro. Young (1988) e Hartman (1984) 

realizaram estudo para os EUA e encontraram uma relação positiva entre menores cargas 

de imposto e competitividade do país ao capital estrangeiro. Amirahmadi e Wu (1994, 

p.183), mais pragmáticos, apontam o incentivo tributário como apenas um dos elementos 

que atraem capital estrangeiro: “Fiscal incentives can also promote country's chance to 

attract foreign direct investment, (…).”  

Uma análise sobre o comércio de carros entre Brasil e Argentina mostra que a 

menor carga tributária argentina atraiu muitas montadoras interessadas no mercado 

brasileiro e não argentino. Entre 1993 e 1997, a Argentina passa de importadora líquida 

de carros brasileiros para ser exportadora líquida. Este fato ressalta a relação positiva 

entre carga tributária e entrada de capitais externos. Esta preocupação se justifica porque 

a economia mundial está crescentemente se integrando, conforme atestam estudos de 

Wheeler e Pozo (1997). 

Outro argumento contrário às alíquotas diferenciadas é o trade-off entre 

redistribuição de renda e eficiência originado pelo acréscimo de custos diretos, arcados 

pela administração tributária, e indiretos, assumidos pelas empresas, como o 

preenchimento de formulários, o pagamento de advogados e contadores, entre outros. 

(Barbosa e Siqueira, 2001). 

Para Buchanan (2014), são os fatores sócio-políticos os responsáveis pela 

progressividade da política tributária. A demanda do eleitor mediano por bens públicos 

cresce com a proporcionalidade dos impostos, porque o preço fiscal pago é menor. Assim, 

a demanda por bens públicos está diretamente relacionada com a proporcionalidade da 

tributação. 

A partir dos anos 80, com o esforço para conter o crescimento da dívida pública, 

ocorreu a predominância da teoria ortodoxa e a substituição das recomendações 

keynesianas. Além disso, a curva de Phillips negou o efeito da política fiscal no longo 

prazo e, consequentemente, o papel da política tributária para fomentar o crescimento. 

Esta posição foi destacada em estudos que passaram a enfatizar a necessidade de 

neutralização das políticas econômicas devidos a seus custos – inflação e dívida – no 

longo prazo.  

Friedman (1984) e Barro (1990) ressaltam que não deve haver política fiscal, o que 

evitaria o surgimento de crises inflacionárias e de déficit público. Esta recomendação se 

traduz numa política tributária neutra, ou mais especificamente, em alíquotas tributárias 

uniformes de forma permanente. Em conformidade com a tese de Barro e Friedman, a 

Suíça realiza uma política fiscal neutra com igual crescimento da despesa e da receita 

tributária, como relatado no IMF (2018). 

 

3. PROPOSTA DE FEDERALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS  

 

O ICMS é um tributo de competências dos Estados e do Distrito Federal, que incide 

sobre a circulação de mercadorias e a prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 

exterior. O contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize tais operações 

com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial. 



A federalização ICMS faria com que tal tributo fosse regido por lei complementar 

nacional, sendo vedada a adoção de norma autônoma estadual e a concessão de isenção, 

redução de base de cálculo, crédito presumido ou qualquer outro incentivo ou benefício 

fiscal ou financeiro que implique na redução de tributo para um ente federativo. A adoção 

de renúncia fiscal por normas estaduais, sem aprovação do CONFAZ, foi implementada 

por muito tempo, ocasionando guerra fiscal, de acordo com Varsano (1997): 

Ocorre que, em muitos casos, os Entes Federativos extrapolam a sua competência 

legislativa e concedem benefícios fiscais mediante legislações internas que 

concedem créditos presumidos de ICMS, legislações estas devidamente 

introduzidas no sistema de direito positivo, entretanto, sem a prévia aprovação do 

CONFAZ. (COVRE, 2013, p.1) 

Desta forma, o novo ICMS passaria a ser cobrado com alíquota uniforme. Ainda 

que o número de alíquotas fosse restrito a duas ou três, já seriam reduzidas distorções e 

aumentaria a transparência do sistema de arrecadação tributária. A proposta aproximaria 

a teoria e a prática da política tributária. Ho e Stiroh (1998) apresentam um estudo que 

mostra a substituição de alíquota progressiva por uma fixa gerou um aumento de 16% da 

receita tributária. 

A arrecadação tributária por parte dos estados tem custos elevados, em particular 

naqueles de menor PIB. A federalização da arrecadação do ICMS geraria economia de 

escala, o que reduziria os custos da administração.  

A federalização da arrecadação do ICMS poderia proporcionar uma redução do 

custo de arrecadação que, segundo Kenny e Toma (1997), é uma das variáveis 

explicativas do aumento da carga tributária, o que está em coadunância com a conclusão 

de Zee: 

“a lição básica a ser apreendido da teoria da tributação ótima de renda é que a 

importância de atingir metas redistributivas através do aumento da 

progressividade do sistema de imposto de renda não deve ser superestimada, pois 

o custo de eficiência de fazê-lo provavelmente será extremamente alto.”(ZEE 

(1995, p.21) 

Além disso, a arrecadação federal do ICMS permitiria uma maior simplicidade 

tributária e, consequentemente, uma redução dos gastos com administração tributária 

devido à maior economia de escala na esfera federal, onde o custo da arrecadação federal 

é muito inferior aos praticados pelos estados.  

Com esta mudança na política tributária, poder-se-ia simplificar a estrutura de 

tributos existentes com redução do número de tributos, ampliação da base tributária, 

eliminação de tratamento preferencial de agentes econômicos particulares ou mesmo de 

atividades. Esta nova estrutura tributária que, apesar de reduzir a arrecadação tributária, 

permitiria a manutenção do nível de recursos governamentais decorrente de um menor 

custo de administração tributária e, no médio prazo, a um aumento da receita 

governamental devido ao maior crescimento do produto. Além disto, a ampliação da base 

tende a dar maior estabilidade a arrecadação tributária, ficando está menos sensível a 

variações na taxa de crescimento econômico.  

 

4. UNIFORMIZAÇÃO DA TAXA DO ICMS 

 

A tributação progressiva, que é implementada com uma diversidade de alíquotas, 

sobre os rendimentos do trabalho e do capital desmotiva o maior esforço dos 

trabalhadores. Há o fato de que a cobrança de impostos progressivo crie um desestímulo 

da poupança nacional. O maior pagamento de impostos por parte dos contribuintes que 

tem uma maior propensão marginal a poupar reduz a formação de poupança. Poterba 



(1997) a respeito disto afirma que um quinto dos das pessoas com maior nível de renda 

são responsáveis por 17% da poupança no Canadá e na Alemanha, 24% no Reino Unido, 

e 42% no Japão, enquanto que o quinto das pessoas com menor nível de renda tem nível 

de poupança próximo a zero, em alguns casos negativos. O que leva a Kalecki  a afirmar: 

“os ricos gastam o que ganham e os pobres gastam o que recebem”, ver Kaldor (195).   

Acresce-se que a tributação progressiva tem maior impacto sobre a poupança:  

A relação entre os impostos diretos e o total das receitas do governo tem um 

impacto negativo e significativo na poupança das famílias, enquanto o índice de 

impostos indiretos não tem impacto significativo. (CALLEN E THIMAN, 1997, 

p.12).  

 Estes impostos com alíquotas uniformes, denominadas por muitos como 

regressiva, favorecem o investimento e a poupança, conforme apontado Webster (1991) 

e Lent (1975) e, no Brasil, por Faria (1995). Dain chega a discordar da qualificação de 

regressividade dos tributos indiretos: “Os impostos diretos eram ditos progressivos, (...). 

Em contrapartida, os impostos indiretos eram declarados regressivos, (...). A efetividade 

das reformas tributárias americanas, ocorridas em 1981 e 1986, (...) demonstrou o 

equívoco de tais suposições.” (DAIN, 1995, p.6). A maior atenção a proporcionalidade 

prevista na alíquota uniforme se traduz na maior preocupação com eficiência em 

detrimento da equidade.  

É possível a minimização do custo de arrecadação da receita tributária com a 

redução do número de taxas. Múltiplas taxas torna o tributo difícil de administrar, 

retirando a simplicidade do controle. Uma outra razão para se optar pela taxa uniforme é 

a falta de informações necessárias sobre a elasticidade de cada produto para calcular as 

alíquotas ótimas diferenciadas. Assim, devido a inexistência de informações sobre 

produtos e a custos de transações, a política de second best deve ser uniforme não se tem 

mesmo como impor a alíquota tributária diferenciada mais apropriada, como 

recomendado pela Teoria da Tributação Ótima. Também a regra da proporcionalidade 

aponta a cobrança de alíquota uniforme como mais eficiente. Shome (1995) esclarece que 

há perda de eficiência com a tributação progressiva. Para o autor, se todas mercadorias 

fossem tributadas com a mesma alíquota, os preços relativos não seriam modificados e, 

portanto, não ocorreria perda de eficiência. Assim, a recomendação acadêmica ortodoxa 

é que a política tributária seja neutra.  

 

5. ESTIMATIVA DE VARIAÇÕES NA CARGA TRIBUTÁRIA SOBRE O 

INVESTIMENTO  

 

5.1 Estimativa do investimento por estado 

 

Em virtude da ausência de dados para o investimento privado por estado, foi 

utilizada a metodologia de Silveira (2005), que adota como proxy o consumo aparente de 

cimento, com dados fornecidos pelo Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC). 

Tal alternativa já havia sido aplicada por Sanches e Rocha (2005) para o investimento 

privado por estado, bem como por Morandi et al (2004), para a Formação Bruta de Capital 

Fixo nacional.  

A estimativa do investimento privado do estado j é realizada a partir de duas 

equações: 

 

(1) 𝑖𝑐𝑗𝑡 = (𝐶𝐴𝐶𝑗𝑡)(𝑆𝐼𝑁𝐴𝑃𝐼𝑗𝑡)/(∑𝑖𝑗(𝐶𝐴𝐶𝑗𝑡 )(𝑆𝐼𝑁𝐴𝑃𝐼𝑗𝑡) 

(2) 𝐹𝐵𝐾𝐹𝑗𝑡 = (𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡  𝑋 𝑖𝑐𝑗𝑡) 



Onde: 

icjt= participação de consumo de cimento aparente do estado j no consumo total 

do País no ano t 

CACjt= consumo aparente de cimento do estado j no ano t 

SINAPIjt= custo do cimento por m2 do estado j no ano t, disponibilizado pelo 

Sistema Nacional de Preços e Custos da Construção do IBGE  

FBKFjt = Formação Bruta de Capital Fixo do estado j no ano t 

5.2 Modelo Econométrico 

 

Para a aplicação do modelo econométrico, escolheu-se os dados em painel em um 

vetor auto regressivo (VAR). O estudo dos dados em painel permite uma análise dos 

investimentos por parte dos estados ao longo do tempo, proporcionando uma dimensão 

espacial e outra temporal da ação das variáveis explicativas. 

A estimativa foi realizada tendo como variável dependente a taxa de variação do 

Investimento estadual e, como variáveis explicativas, a carga tributária, informada pelo 

Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), pela variação cambial, selic real, 

disponibilizadas pelo Banco Central (Bacen).  

Os resultados esperados da relação entre os investimentos estaduais e a taxa de 

juros, câmbio são de correlação negativa. As mencionadas variáveis podem encarecer ou 

baratear os investimentos. A elevação da taxa de juros além de tornar os investimentos 

cria expectativas desfavoráveis a realização das vendas futuras. A alta do câmbio encarece 

bens e equipamento. A apreciação do câmbio nacional ainda reduz a rentabilidade dos 

investimentos externos no País, provocando fuga de capitais estrangeiros. Também a alta 

de tributos desestimula a realização de investimentos porque os encarece e reduz a renda 

disponível do setor privado, contribuindo para a formação de expectativas desfavoráveis 

a realização de investimentos. Disso decorre uma relação inversa entre investimentos, 

taxa de juros, de câmbio e da carga tributária. 

 

 

ln(𝑖𝑛𝑣) = 𝑐 + ln(𝑐𝑡) + ln(𝑠𝑒𝑙𝑖𝑐) + ln(𝑐𝑎𝑚) + 

Onde, 

inv= investimento realizado nos estados 

t= icms/PIB estadual 

selic= Selic real 

cam= taxas de câmbio 

Os dados compreendem o período de 1996 e de 2013. A análise gráfica dos dados 

aponta estacionariedade de todas as séries. Os valores estão distribuídos ao redor de uma 

média constante ao longo do tempo, indicando um equilíbrio estável. 

 



GRÁFICO 1 - ANÁLISE DA ESTACIONARIEDADE  

 
Fonte: dados do autor. 

 

Ainda assim foram feitos teste de raiz unitária ADF para todas as séries. A 

hipótese de existência de raiz unitária foi rejeitada a 1%, para as variáveis taxa de câmbio, 

investimentos e a taxa de juros Selic. A rejeição de raiz unitária para os investimentos 

estaduais foi em 5%.  

A análise de correlação mostrou existir apenas uma fraca correlação entre a taxa 

de câmbio e a taxa de juros. No entanto, estas mencionadas variáveis apresentaram fraca 

correlação linear com a carga tributária, de acordo com o o Fator de Inflação de Variancia 

(FIV), sugerido por Gujarati (2011). Como não há correlação forte entre as variáveis 

independentes, não há multicolineariedade. Não existindo motivação para a exclusão de 

uma das variáveis explicativas. 

Testes de cointegração de Macknnon-Haug-Michelis (1999) foram, então, 

aplicados às variáveis cambio, carga tributária, investimentos. A hipótese de cointegração 

das séries foi aceita, com todos vide gráfico. O modelo é estacionário se os valores, como 

mostrado no gráfico abaixo, apresenta valores dentro do círculo unitário. As séria são 

cointegrada quando duas ou mais variáveis, ainda que uma delas possua tendência, 

movem juntas ao longo do tempo e a diferença entre elas estacionária. 
 

GRÁFICO 2. TESTE DE COINTEGRAÇÃO  

 

             Fonte: Autor. 
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Resultados 

 

De acordo com os resultados estimados, aumentos da carga tributária acarretam 

queda do investimento, vide gráficos a seguir. O resultado corrobora a hipótese de trade-

off entre investimento e carga tributária, como previsto em Mendoza, Milesi e Asea 

(1995), Hauser (1996) e Fink (1982). A crescente carga tributária seria uma das causas 

dos baixos níveis de investimento e de crescimento verificados nas últimas décadas no 

País. 

 

 
 

 

6.CONCLUSÃO 

 

A originalidade deste artigo pode ser resumida na seguinte forma:  em vez de propor 

um aumento de receita tributária para o ajuste fiscal, sugere-se uma redução da receita 

tributária a ser compensada por um maior corte da despesa governamental e pela 

promoção dos investimentos devido a menor carga tributária, como elementos para 

estimular o crescimento econômico. A estimativa de investimentos realizados a nível 

estadual também atende uma demanda acadêmica no País. 

O trabalho sugere a federalização do ICMS e o estabelecimento de uma alíquota 

uniforme. Nesta proposta há a vantagem de se possibilitar a redução de gastos com 

pessoal com a federalização da arrecadação. Não se pode desprezar a possibilidade de se 

aproveitar um sistema de arrecadação de custo administrativo baixo. Parte de perda de 

receita poderia ser compensada por redução de despesas da máquina arrecadadora com o 

aproveitamento dos fiscais em outras áreas da administração direta e indireta e pelo 

esperado aumento do investimento e da renda tributária decorrente da redução da carga 

tributária. 

As proposições da Teoria da Oferta constantes no presente trabalho contrariam as 

recomendações keynesianas de previsão de tributação progressiva e de buscar carga 

tributária elevada para promover redistribuição de renda, ao defender alíquotas uniformes 

e redução da carga tributária, o que resultaria numa política tributária neutra. 

Entendem que tão ou mais importante do que arrecadar mais é arrecadar a custos 

fiscais decrescentes e assim gerar estímulo ao incremento dos Investimentos privados, 

como se sucedeu com a realização do Recovery Tax Act - ERTA, o qual tinha como 

diminuição dos impostos e redução das despesas do governo Reagan, permitindo que 

economia da Califórnia superasse um processo de recessão com a redução da carga 

tributária e de despesa. 

A correlação negativa entre Investimento privado e carga tributária está em 

coadunância do fenômeno identificado por muitos economistas, em especial os da Teoria 

da Oferta, que tem como expoentes Hauser (1996) e Fink (1982), como uma das causas 



dos baixos níveis de investimento e de crescimento verificados nas últimas décadas. Para 

esses economistas o excesso de tributos diminui a lucratividade das firmas, o que 

desestimulando o investimento, e, consequentemente o crescimento econômico. O 

resultado encontrado neste trabalho admite um trade-off de longo prazo entre tributação 

e investimento.  
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