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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo investigar a relação entre a política econômica do estado do 

Ceará vis à vis os demais estados do Nordeste, em função da evolução da arrecadação do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Os dados das arrecadações estaduais foram 

obtidos no site do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), no período de 

Janeiro/2005 a Dezembro/2013. A análise inicial das correlações entre as arrecadações do 

Estado do Ceará e as arrecadações dos demais estados do Nordeste demonstrou uma 

associação em torno de 95%, sugerindo a ocorrência de um crescimento conjunto de toda 

região Nordeste. Por fim, comparou-se a evolução da arrecadação do Ceará à média da 

arrecadação dos estados nordestinos e foram realizados os testes de raiz unitária ADF e KPSS 

para investigar a sua tendência de longo prazo. Os resultados indicaram a possibilidade de 

cointegração entre as evoluções da arrecadação do ICMS do Estado do Ceará com a maioria 

dos estados do Nordeste, com exceção dos estados do Piauí, Rio Grande do Norte e Alagoas. 

Além disso, observa-se um crescimento do ICMS cearense de Janeiro/2009 a Janeiro/2010 

acima da média regional e um aparente arrefecimento desse crescimento a partir dessa data. 

 

Palavras-chave: Arrecadação do ICMS. Estado do Ceará. Raiz Unitária. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the relationship between the state economic policy of Ceará vis 

à vis the other states of the Northeast, in line with developments of the collection of the Tax 

on Circulation of Goods and Interstate and Intermunicipal Transportation and Communication 

Services (ICMS). Data from state collections were obtained from the website of the National 

Council for Financial Policy (CONFAZ), from January/2005 to December/2013. The initial 

analysis of the correlations between the collections of the State of Ceará and the collections of 

other states of the Northeast showed an association around 95%, suggesting the occurrence of 

a set growth throughout the Northeast. Finally, he compared the evolution of the collection of 

Ceará the average collection of the northeastern states and unit root tests were performed 

ADF and KPSS to investigate its long-term trend. The results indicated the possibility of 

cointegration between the evolutions of Ceará State ICMS collection with most Northeastern 

states except the states of Piauí, Rio Grande do Norte and Alagoas. In addition, there is an 

increase in Ceará ICMS January/2009 to January/2010 above the regional average and an 

apparent cooling of this growth thereafter. 

 

Keywords: ICMS Levy. Ceará State. Unit Root. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS) teve suas origens ligadas ao IVC (Imposto sobre Vendas e Consignações), o qual 

evoluiu para o ICM (Imposto sobre Circulação de Mercadorias). 

Para ser mais específico, o IVC foi criado pela Lei Federal nº 4.625/22 e o ICM 

por meio da EC 18/65, ambos incidiam sobre o consumo e foram a base de arrecadação dos 

Estados, nas suas respectivas épocas. Hoje, detentor de vasto campo de incidência, posta a sua 

ampla configuração, o ICMS recai sobre a circulação de mercadorias, nos serviços de 

transportes (interestadual e intermunicipal) e de comunicação, na entrada de produtos 

importados e muito mais, na forma regulamentar. 

No Estado do Ceará, o Imposto está descrito na própria Constituição Estadual de 

1989 (Art. 196, inciso I, alínea b), na Lei 12.670/96 e Decreto 24.569/97. No artigo primeiro 

da Lei 12.670/96, encontramos o seguinte: Art. 1º - Esta Lei consolida as disposições legais 

referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 

ICMS, de que tratam o inciso II do artigo 155, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, e a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996. Já o artigo primeiro do 

Decreto 24.569/97, assim apregoa: Art. 1º- O imposto de que trata este Decreto incide sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e prestações se 

iniciem no exterior. Examinando-se o que diz o Dec. 24.569/97, acima exposto, nota-se que o 

dispositivo descreve a própria hipótese de incidência do imposto.  

Operacionalmente falando, o ICMS é um tributo que demanda muitos dilemas, 

dado o vasto campo de incidência, a diversidade de alíquotas, os regimes de tributação 

aplicados e a própria legislação fiscal-tributária disciplinadora do imposto, a qual tem se 

mostrado cada vez mais dinâmica, face à conjuntura econômica, política e social que está a 

exigir, sempre, novas adequações.  

Uma das características do ICMS diz respeito à não-cumulatividade do imposto. 

Ou seja, compensa-se o valor devido em cada operação ou prestação com o montante cobrado 

nas etapas anteriores da circulação, não incidindo, em tese, a cascata. Sobre a não-

cumulatividade do ICMS, a CF/88 (Art. 155, § 2º, I), confirma: § 2.º - O imposto previsto no 
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inciso II atenderá ao seguinte: I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em 

cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante 

cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; Pelo exposto, 

vê-se que a não-cumulatividade abarca as operações do próprio Estado, como também aquelas 

referentes às outras unidades estaduais da federação.  

O ICMS, figurando no elenco do Sistema Tributário Nacional como um imposto 

indireto, a exemplo do IPI (competência da União) e do ISS (competência Municipal), tem o 

fardo tributário sustentado, efetivamente, pelo consumidor final, tendo em vista que o valor 

do imposto é embutido no preço dos produtos ou mercadorias.  

Outra característica do ICMS, prevista na CF/88 (Art. 155, § 2º, inciso III) diz 

respeito à seletividade do mesmo em função da essencialidade ou não das mercadorias e dos 

serviços.  

Assim, tratando agora de uma análise econômica regional cearense, segundo o 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), a economia cearense, no ano 

de 2013, a exemplo de 2012 e dos anos anteriores - cresceu acima da média nacional, 

fechando o Produto Interno Bruto (PIB), com uma taxa de 4,0 por cento, maior que o 

resultado nacional, que tinha previsão de 3,3 por cento. Ainda segundo o IPECE, nos últimos 

anos, a economia cearense tem demonstrado maior dinamismo do que a economia nacional. 

De fato, durante o período anterior à crise (2004-2007), a economia cearense cresceu a uma 

taxa média anual de 4,8 % contra 4,7 % da economia brasileira.  

Diante disso, utilizar-se-á nesse estudo como ponderadores a arrecadação do 

estado do Ceará, individualizada mês a mês, de janeiro/2005 a dezembro/2013 e a arrecadação 

do ICMS de todos os estados do Nordeste no mesmo período. Confrontando a dinâmica da 

arrecadação do ICMS estadual com a dos outros estados do Nordeste, é possível observar se a 

arrecadação do Estado do Ceará cresce devido a uma política estadual eficaz ou cresce 

juntamente com a arrecadação do Nordeste sem influência da política local específica.  

Além do que foi descrito, este estudo analisa se este crescimento decorre de uma 

mudança de padrão na evolução do ICMS ou se a política desenvolvimentista dos últimos 

anos impactou diretamente nesse crescimento.  

A dissertação será dividida em etapas, além desta primeira seção, que é a 

introdução. A seção seguinte à introdução faz uma revisão da literatura, com alguns trabalhos 

correlatos na área, mostrando o que foi investigado, como se deram as investigações e a quais 

conclusões seus autores chegaram. A seção 3 apresenta a evidência empírica, onde 
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mostraremos os dados, tabelas e gráficos das arrecadações do Ceará e de todos os estados do 

Nordeste; a seção 4 segue com os aspectos metodológicos para execução do exercício 

empírico; a seção 5 expõe os resultados do exercício empírico e sob os quais será conduzido o 

processo de inferência e a última seção apresenta a conclusão do estudo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Aragão (2009) analisou o comportamento do ICMS no Ceará em relação à região 

Nordeste e verificou que o Ceará apresentou um desempenho bem abaixo dos demais. Nesse 

cenário, o presente estudo apresenta um breve histórico e características do ICMS, faz-se uma 

análise descritiva da tendência temporal do ICMS para o Brasil, Nordeste e Ceará. Por 

apresentar um desempenho diferenciado dos outros estados da região, motivou-se a identificar 

e mensurar os determinantes da arrecadação do ICMS do Ceará. A abordagem metodológica 

foi feita através de um modelo que utiliza dados de séries temporais para estimar os efeitos 

sobre a arrecadação do imposto advindos do faturamento dos três maiores macrossegmentos 

(combustível, energia elétrica e serviços de comunicação) e o nível da atividade industrial do 

Estado medido pelo índice de produção industrial para o período de janeiro de 1995 a 

setembro de 2008. Conclui-se que o baixo desempenho da arrecadação a partir de 2000 pode 

ser explicado pelo desempenho dos macrossegmentos, principalmente combustível e serviços 

de comunicação, apesar do bom desempenho da economia verificado pelo PIB. 

Lima (2010) relata a importância do ICMS na receita pública do Estado do Ceará. 

Descreve e analisa a contenda tributária brasileira, contextualizando o tributo como a fonte 

principal de recursos para financiar o gasto público. Enfatiza que, no Estado do Ceará, a 

maior parte dos ingressos financeiros definidos como receita pública decorre da arrecadação 

tributária. Dessa quantia, representando esforço próprio, mostra que os recolhimentos 

advindos do ICMS correspondem a mais de 94%, conforme anotações verificadas nos anos de 

2007 e 2008, marco temporal da pesquisa. Aponta que, no período considerado, os outros 

tributos de competência do Estado cearense são muito modestos em termos de arrecadação 

para o erário, excetuando-se ligeira significação com relação ao IPVA. Justifica que a 

supremacia do ICMS é função direta da sua larga base de incidência, da diversidade de 

alíquotas internas e interestaduais aplicadas e da própria sistemática de tributação do imposto, 

englobando os regimes de antecipação e substituição tributárias. Verifica-se, nos últimos 

anos, crescente arrecadação tributária no Ceará, fato que se deve ao crescimento dos 

principais segmentos econômicos no Estado e ao aperfeiçoamento da gestão e da máquina 

arrecadadora. Demonstra relativo significado do ICMS para os orçamentos municipais, uma 

vez que o Estado está, constitucionalmente, obrigado a repassar às municipalidades 25% da 

arrecadação do imposto. Restou, também, fundamentada a importância do ICMS, não só por 

sua função fiscal ou de arrecadação, mas por um leque de serventia que ele representa dentro 
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dos diversos projetos governamentais, sendo inclusive muito utilizado como instrumento de 

política econômica do Estado do Ceará. 

Barros (2014) analisou a relação entre a arrecadação de ICMS pelos estados 

nordestinos e a taxa de cambio. O ICMS é um imposto que incide sobre as importações e 

estas são influenciadas, em parte, por variações na taxa de cambio, de forma que uma 

desvalorização cambial implique em redução da arrecadação de ICMS ao não incentivar as 

importações. Para tanto, foi realizada uma análise de longo prazo, através da abordagem de 

cointegração de Johansen e uma análise de curto prazo, por meio de funções impulso resposta. 

Dos resultados, constata-se que existe um efeito resultante de alterações na taxa de câmbio 

sobre a arrecadação de ICMS nordestina, como esperado no curto prazo. Entretanto, a 

abordagem de cointegração não identificou um relacionamento de longo prazo. 

Gomes (2011) visou analisar a sincronização dos ciclos de arrecadação do ICMS 

nos estados nordestinos incluindo a arrecadação agregada da Região Nordeste, vale ressaltar, 

que é o primeiro a fazer esta investigação. Os dados foram obtidos através da Comissão 

Técnica Permanente do ICMS, do Ministério da Fazenda e correspondem à arrecadação 

mensal do ICMS em valores correntes entre janeiro de 1997 a dezembro de 2010. Foram 

convertidos em trimestrais, agregando os valores arrecadados em cada trimestre, totalizando 

10 séries com 56 observações cada. A metodologia foi a proposta por Harding e Pagan 

(2002), onde, usando modelos não-paramétricos, foi possível datar os períodos nos quais a 

arrecadação trimestral do ICMS dos estados encontravam-se em recessão. Concluiu-se que, 

em geral, os períodos recessivos duravam de 2 a 4 trimestres, sendo o estado do Piauí o que 

apresentou 12 trimestres de recessão. 

Morsch (2006) analisou a tributação do ICMS nas operações interestaduais, 

buscando apontar as principais características que deve ter um sistema de tributação de 

operações interjurisdicionais capaz de atender aos princípios da justiça fiscal e da neutralidade 

fiscal, tendo como resultado o fortalecimento da Federação brasileira. Estuda os princípios da 

justiça fiscal e da neutralidade fiscal, abordando a capacidade contributiva e a 

extrafiscalidade. Resgata o histórico dos impostos sobre o valor agregado, do qual o ICMS é 

espécie. Trata da Federação brasileira, mercado integrado, dotado de desequilíbrios verticais e 

horizontais. Cuida da autonomia estadual, do papel exercido pelo ICMS e da competição 

fiscal danosa entre Estados, apontando as propostas de alteração constitucional relativas a esse 

imposto. Apresenta os princípios de imposição na origem e no destino como elementos de 

conexão nas operações interjurisdicionais. Traça paralelo com a experiência vivida pela União 
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Europeia, desde a entrada em vigor do mercado comum, quanto à tributação do Imposto sobre 

o Valor Agregado nas operações intracomunitárias, demonstrando as vantagens e 

desvantagens do sistema lá adotado. Discorre sobre o histórico de tributação de operações 

interestaduais na Federação brasileira. Apresenta o sistema misto previsto na Constituição 

Federal de 1988, de tributação na origem e compensação de receitas com o Estado de destino, 

através de alíquotas interestaduais diferenciadas, analisando os problemas resultantes dessa 

opção, especialmente sob o prisma do princípio da justiça fiscal e da neutralidade fiscal. A 

partir da preocupação em equacionar, na tributação das operações interestaduais, os princípios 

da justiça fiscal e da neutralidade fiscal com o aprimoramento da Federação e redução de suas 

desigualdades, conclui pela necessidade de tributação no Estado de origem, própria de um 

mercado integrado como a Federação brasileira, assim como de alocação da receita do tributo 

para o Estado de destino, consequência da natureza de imposto sobre o consumo do ICMS. 

Analisa, também, os modelos para mudança da tributação das operações interestaduais 

formalizados através de Propostas de Emenda Constitucional. 
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3 EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS 

 

Nesta seção apresenta-se a evidência empírica para a evolução das arrecadações 

selecionadas entre 2005 e 2013 no Ceará e demais estados do Nordeste. Tais informações 

consistem na base de dados que dará suporte ao exercício empírico cujos resultados serão 

apresentados na seção cinco. 

      

3.1 Base de dados  

 

Serão utilizados dados mensais extraídos do site do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (CONFAZ) no período de Janeiro/2005 a dezembro/2013. Em relação à 

arrecadação dos estados do Nordeste, em uma primeira análise, verifica-se que 03 (três) 

estados se destacam relativamente ao crescimento da arrecadação: Bahia, Pernambuco e 

Ceará. Os demais estados parecem convergir em um bloco de crescimento conjunto. Na 

próxima seção realizaremos um exercício empírico, no qual esta base de dados dará origem 

aos indicadores utilizados no exercício. 
 

Gráfico 1 – Arrecadação do ICMS nos Estados do Nordeste - jan/2005 - dez/2013 (Em R$ Mil) 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

 



18 
 

 

O gráfico 1 apresenta as evoluções das arrecadações dos estados selecionados na 

amostra. Tal investigação permitiu constatar que existem comovimentos nas definições dessas 

arrecadações. Quando a arrecadação de determinado estado sobe, as arrecadações dos demais 

estados tendem a subir e, quando desce, as arrecadações dos demais estados tendem a descer. 

Observa-se que Bahia, Pernambuco e Ceará se destacam em relação aos outros 

estados em termos de arrecadação, porém precisa-se verificar se esse aumento arrecadatório 

se deu devido a uma política econômica estadual eficaz ou se arrecadação foi influenciada 

juntamente com a evolução da arrecadação do Nordeste.  

 

3.2 Principais produtos da economia nordestina 

 

Analisam-se, a seguir, as principais atividades econômicas dos estados da região 

Nordeste do país, a variação do PIB desses estados e um provável cenário futuro. 
 

Tabela 1 – Participação das Principais Atividades Econômicas no Crescimento do Produto Interno Bruto dos 
Estados do Nordeste no período 2005 – 2013 

Estado Principais Atividades 
2005 - 2013 
Var.% PIB 

CE Serviços, Indústria e Agropecuária                  21.1 
PI Comércio, prestação de serviços e administração pública                  22.8 

MA Serviços (Comércio Varejista), Agropecuária e Indústria de Minério e Metalurgia                  21.7 
RN Produção de Petróleo e Gás Natural, Turismo e Agricultura irrigada                  14.4 
PB Indústria Alimentícia, cana-de-açúcar, serviços e Construção Civil                  20.9 
PE Polo Petroquímico, Indústria Farmacêutica e Complexo Portuário de Suape                 22.9 
AL Produção de Petróleo e Gás Natural, Produção de cana-de-açúcar e Turismo                  18.1 
SE Produção de Petróleo e Gás Natural, Produção de cana-de-açúcar e Turismo                  19.9 
BA Refino de Petróleo, Indústria Automobilística e Construção Civil.                  17.4 

Fonte: IPECE – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 
 

A tabela 1 apresenta as principais atividades por estado e a variação do PIB no 

período de 2005 a 2013. Nota-se que, apesar do Gráfico 1 apresentar um destaque para a 

arrecadação de Bahia, Pernambuco e Ceará, na tabela 1 as variações do PIB para os estados 

do Piauí, Maranhão e Paraíba, mostram-se muito próximas às variações do PIB destes 

estados. Tal fato pode evidenciar um relativo sucesso em suas políticas econômicas. Já no 

caso da Bahia que possui a maior variação de arrecadação e uma das menores variações do 

PIB, pode ser o caso de um insucesso na política econômica. 

Quanto à composição do PIB piauiense, dentre os três grandes setores da 

economia, historicamente o carro chefe tem sido o setor terciário - comércio, prestação de 

serviços e administração pública. Em 2008, quando cresceu 5,8%, este setor perdeu 
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participação no conjunto das atividades produtivas, saindo de 74,8%, em 2007, para 72,9% 

em 2008. 

Os investimentos contribuíram para o crescimento do PIB maranhense, que variou 

positivamente (8,73%) em 2010, maior que os 7,53% do país no mesmo período. O setor 

econômico maranhense mais dinâmico é o setor de serviços, que em 2010 obteve 67,1% de 

participação no PIB, seguido pelos setores agropecuário e industrial, com 17,23% e 15,7%, 

respectivamente. 

Em relação ao PIB do Rio Grande do Norte, a importância da atividade extrativa 

de petróleo e gás e o crescimento do turismo têm sido elementos importantes na dinamização 

da economia estadual, ao lado de outras atividades como a agricultura irrigada e a 

carcinicultura. 

A produção econômica do Estado da Paraíba tem permanecido praticamente 

constante em torno de 6% do PIB nordestino e menos de 1% do PIB nacional. Apesar disso, a 

indústria alimentícia, cana-de-açúcar, serviços e construção civil, alavanca a economia 

interna.  

Em Pernambuco, o Complexo Industrial e Portuário  de  Suape é  o  mais 

completo polo para  a  localização  de  negócios industriais e  portuários da  Região  Nordeste. 

Dispondo  de  uma  grande infra-estrutura para  atender  às necessidades dos mais diversos 

empreendimentos, Suape tem atraído  um número  cada  vez maior de empresas interessadas 

em colocar seus produtos no mercado regional ou exportá-los para outros países. 

Em 2008, o Produto Interno Bruto (PIB) alagoano atingiu a marca de 17,8 bilhões 

de reais, contribuindo com apenas 0,7% para o PIB brasileiro; no âmbito regional, sua 

participação foi de 5,1%. Conforme dados do IBGE, a composição do PIB de Alagoas é a 

seguinte: agropecuária 6,8%, indústria 24,5% e serviços 68,7%. No mesmo ano, o Produto 

Interno Bruto (PIB) sergipano atingiu a marca de aproximadamente 26,1 bilhões de reais, 

contribuindo com 0,6% para o PIB brasileiro; no âmbito regional, sua participação foi de 

4,8%, sendo a segunda menor. Somente o estado do Piauí teve contribuição inferior: 4,1%%. 

A agricultura tem na cana-de-açúcar o principal produto. 

A Bahia tem acompanhado o dinamismo da economia brasileira. O PIB do estado 

registrou um aumento de 7,5% em 2010, a segunda maior taxa de crescimento de toda a série 

histórica deste índice. Tal número sintetiza a recuperação da economia estadual diante dos 

efeitos da crise financeira mundial, intensificados a partir de 2008, quando cresceu a taxas 

mais baixas. Contribuíram para este resultado as expansões nos setores da agropecuária 
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(8,5%), impulsionadas pelo recorde na safra de grãos, na indústria (8,4%), com destaque para 

o crescimento de 14,6% da construção civil, e no setor de serviços (6,9%), notadamente 

devido ao dinamismo do comércio, que cresceu 11,2% ao ano. 

Verificar-se-á agora a tendência entre a correlação da arrecadação do Estado do 

Ceará e os demais estados nordestinos conforme tabela a seguir. 
 

Tabela 2 – Correlações entre a arrecadação do Estado do Ceará e os demais estados nordestinos (jan/2005 - 
dez/2013)  

CE  x  Demais Estados do Nordeste Coef. de Correlação 
PI 0,975 

MA 0,985 
RN 0,980 
PB 0,974 
PE 0,979 
AL 0,943 
SE 0,951 
BA 0,946 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do CONFAZ 
 

Conforme tabela 2, verifica-se que as correlações entre as arrecadações do Ceará e 

as dos demais estados do Nordeste apresentam valores percentuais em torno de 95%. Tais 

informações indicam um crescimento da arrecadação do Ceará em conjunto com toda a 

arrecadação da Região Nordeste. 

Verifica-se ainda o crescimento da arrecadação do Ceará em relação à média da 

arrecadação dos estados da região Nordeste. 
 

Gráfico 2 – Evolução do ICMS Cearense vis-à-vis a Média dos demais Estados Nordestinos - jan/2005 - 
dez/2013 

 
Fonte: Elaboração do autor 
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Analisando o gráfico 2, verifica-se que de janeiro/2005 a janeiro/2010 a 

arrecadação do Ceará apresentou um crescimento acima da média da arrecadação da região 

Nordeste. Após janeiro/2010, parece haver uma certa estagnação da arrecadação cearense e 

uma tendência à convergência com a média da arrecadação da região Nordeste no curto prazo. 
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4 METODOLOGIA 

 

Neste trabalho, como a busca depende exclusivamente das variáveis endógenas, 

ou seja, tenta-se verificar o comportamento do crescimento da arrecadação do ICMS do 

Estado do Ceará comparativamente à arrecadação dos estados da região Nordeste em função 

de suas políticas econômicas; sem levar em consideração variáveis exógenas ao modelo, 

utilizaram-se as séries históricas das arrecadações de todos os estados da região Nordeste e 

realizaram-se análises par a par de cada estado com o Ceará, verificando internamente a 

arrecadação do Ceará e dos demais estados, totalizando 08 (oito) observações através da 

análise de raiz unitária em cada par estudado. Não serão feitos testes entre a arrecadação do 

Ceará e as arrecadações das demais regiões brasileiras por não ser esse o objetivo central do 

estudo. Esta última análise ficará como sugestão de aprofundamento entre a comparação das 

políticas econômicas do Ceará e sua arrecadação com as demais regiões brasileiras, para um 

próximo trabalho. 

 

4.1 Testes das relações entre as arrecadações  

 

A validade da investigação, ou seja, se existe alguma divergência entre as 

políticas econômicas e as arrecadações do Ceará e dos demais estados do Nordeste que as 

tornam eficaz, se dará no caso de não estacionariedade das séries verificada pelos testes de 

raiz unitária. Caso as séries apresentem comportamento estacionário, conclui-se que o 

comportamento da política econômica do estado do Ceará, bem como sua arrecadação, não 

representa diferença significativa em relação às políticas e às arrecadações dos demais estados 

do Nordeste, uma vez que a estacionariedade indica que as séries se movimentam de forma 

convergente. Ao contrário, o crescimento da arrecadação do Ceará não significará uma 

política econômica eficaz e sim um crescimento da economia como um todo na região 

Nordeste. 

 

4.2 Sequência dos testes  

 

Inicialmente utiliza-se o teste AUGMENTED DICKEY-FULLER (ADF) (1979), 

todas as 08 (oito) séries em pares de estados sendo: CEPI, CEMA, CERN, CEPB, CEPE, 

CEAL, CESE e CEBA. Em seguida, serão feitos os mesmos testes através do modelo de 
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KWIATKOWSKI, PHILLIPS SCHIMIDT e SHIN (KPSS), uma vez que o teste ADF 

apresenta baixo poder de detectar raiz unitária, ou seja, pode-se rejeitar a hipótese nula 

quando esta é verdadeira e não rejeitá-la quando ela é falsa. 

De acordo com Margarido e Júnior (2006), sobre o poder do teste ADF, a 

principal crítica em relação aos testes de raiz unitária refere-se ao seu baixo poder, ou seja, 

não conseguem distinguir um processo estacionário de outro quase estacionário (ou com raiz 

característica muito próxima da região de fronteira não estacionária). Seus resultados são 

fortemente influenciados pela presença ou não de constante e/ou tendência, numero de 

defasagens utilizadas para eliminar a autocorrelação dos resíduos e também pelo próprio 

tamanho da amostra utilizada.  

Já o teste KPSS possui hipótese nula contrária ao teste ADF, ou seja, a hipótese 

nula no teste KPSS indica que a série é estacionária. O teste KPSS em seguida ao teste ADF 

para confirmá-lo. Caso não atinja resultado comum nos dois testes, ou seja, caso o teste KPSS 

não consiga confirmar o teste ADF, conclui-se que o modelo indicará processo de não 

convergência.  

 

4.3 Teste ADF  

 

O processo de convergência entre as arrecadações envolvidas em nosso estudo 

pode ser detectado através da aplicação de testes de raiz unitária nas séries formadas pela 

razão A/B das arrecadações dos diversos pares de estados. Caso as séries sejam estacionárias, 

estas se reverterão para suas médias após alguns desvios. Existem vários testes para a 

detecção de raiz unitária na literatura. Dickey-Fuller Aumentado, Levin, Lin e Chu (LLC) 

(2002), Im, Pesaran e Shin (IPS) (2003), KWIATKOWSKI, PHILLIPS SCHIMIDT e SHIN 

(KPSS) (1992), etc. 

O teste univariado ADF pode ser estimado conforme a regressão abaixo: 
 

∆ 	 	 	 ∆ ,  

 

onde:  representa o intercepto ou a constante do modelo,  é a tendência,  são os 

coeficientes dos lags selecionados através do critério de Akaike (AIC) e , o termo de erro 

aleatório.  

Assim, testa-se a presença de raiz unitária através do teste T, onde a hipótese nula 

é a de que existe raiz unitária (série não estacionária): :	 0; e alternativa: :	 0. 
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4.4 Teste KPSS  

 

O teste KPSS (1992) pode ser representado pela regressão abaixo: 
 

                  = 1,2, T. 
 

onde:  é o componente de tendência, RT é um passeio aleatório (random walk) e  um erro 

estacionário. 

Como RT é random walk, 
 

	 	  
 

onde:  é 0, . O  valor inicial é tratado como fixo e tem função de intercepto. A 

hipótese de estacionariedade é dada por 0, caso  seja um erro estacionário diante da 

hipótese nula de  ser estacionário em torno de uma tendência . Se retirar-se a tendência   

da equação, assumimos que a hipótese nula de  é estacionária em torno do intercepto . 

Utilizaremos a estatística unilateral LM para a hipótese 0 desde que  

tenha dispersão normal e  seja 0, : 
 

	
∑

 

 

onde: é uma função de resíduos cumulativos, explicado por: 
 

	  

 

Ressaltamos que o teste KPSS assume que a aceitação da hipótese nula indica que 

a série temporal é estacionária diferentemente dos demais testes de raiz unitária.  
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5 RESULTADOS 

 

Vejamos os resultados obtidos nos testes através das tabelas a seguir: 
  

Tabela 3 – Resultados para as Arrecadações do Ceará e demais estados do Nordeste, 2005-2013 
Resultados Arrecadação Ceará x Arrecadação dos estados do Nordeste 

Observações: 108 – Dados Anuais 
Estados Tendência Teste ADF Resultado Teste KPSS Resultado 

CE PI Negativa 0,0000 Estacionária 1.002653 Não-Estacionária 
CE MA Negativa 0,0000 Estacionária 0.283630 Estacionária 
CE RN Positiva 0,0000 Estacionária 1.099073 Não-Estacionária 
CE PB Negativa 0,0000 Estacionária 0.091766 Estacionária 
CE AL Positiva 0,0000 Estacionária 0.675867 Não-Estacionária 
CE PE Negativa 0,0000 Estacionária 0.228787 Estacionária 
CE SE Positiva 0,0000 Estacionária 0.440377 Estacionária 
CE BA Negativa 0,0000 Estacionária 0.122345 Estacionária 

Fonte: Elaboração própria 
Nota: Resultados com nível de significância de 5%. / * Os testes foram executados com constante e sem 
tendência 
 

Analisando os resultados, verificamos que no curto prazo, a variação da 

arrecadação do ICMS do estado do Ceará é maior do que a dos estados do Rio Grande do 

Norte, Alagoas e Sergipe. Em relação aos demais estados do Nordeste, o Ceará apresenta uma 

tendência negativa, o que significa dizer que a variação de arrecadação do estado do Ceará, no 

curto prazo, é menor do que a variação de arrecadação desses estados. 

Já em relação aos testes ADF e KPSS, testou-se a significância a 5%. Verificamos 

que para o teste ADF, todas as relações entre as arrecadações do Ceará e os demais estados do 

Nordeste apresentam resultado estacionário, o que quer dizer que no longo prazo todos 

apresentam uma tendência à convergência nos resultados de suas arrecadações. Já o teste 

KPSS, também apresenta para a maioria das relações o resultado estacionário, porém para os 

estados do Piauí, Rio Grande do Norte e Alagoas o resultado é não-estacionário. Significa 

então, que em relação a esses estados, a variação de arrecadação do Estado do Ceará no longo 

prazo é maior do que a variação de arrecadação desses estados. Isso implica dizer que em 

relação a esses estados, o Ceará apresenta uma tendência explosiva na sua arrecadação a 

longo prazo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação busca investigar a evolução da arrecadação do ICMS em todos os 

estados da região Nordeste e comparar esta evolução ao crescimento da arrecadação do ICMS 

cearense. Posto isto, verifica-se o crescimento da arrecadação cearense se deu em função de 

uma política regional específica ou devido a uma tendência de crescimento conjunta a 

evolução de toda a região nordeste. 

Utilizaram-se dados mensais das arrecadações estaduais extraídos do site do 

Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) no período de Janeiro/2005 a 

dezembro/2013 

Inicialmente, exercícios de estatística descritiva e análises gráficas mostram 

elevada associação da arrecadação cearense com a dos demais estados do Nordeste, um 

crescimento do ICMS cearense acima da média regional, com coeficientes de correlação em 

torno de 95%, o que sugere indícios de cointegração no crescimento de toda região nordeste. 

Posteriormente, foram realizados testes de raiz unitária para verificar o relacionamento das 

arrecadações a longo prazo.  

Contatou-se uma forte associação entre as evoluções da arrecadação do ICMS do 

Estado do Ceará vis à vis os demais estados do Nordeste, um crescimento do ICMS cearense 

de Janeiro/2009 a Janeiro/2010 acima da média regional e um aparente arrefecimento desse 

crescimento a partir dessa data. 

Exceto em relação aos estados do Piauí, Rio Grande do Norte e Alagoas, o Ceará 

apresenta um relacionamento de longo prazo estável em relação à arrecadação do ICMS. Tal 

fato demonstra que a arrecadação cearense tende a uma equiparação à grande maioria dos 

Estados nordestinos e uma aceleração em relação aos estados do Piauí, Rio Grande do Norte e 

Alagoas no longo prazo. 

Em relação à política econômica do Estado do Ceará frente aos demais estados da 

região Nordeste, conforme os resultados obtidos ao longo do trabalho, verificou-se  não ser 

possível afirmar se a política econômica do Ceará influenciou positivamente ou 

negativamente o crescimento da arrecadação. 

Isto porque como o crescimento da arrecadação cearense se deu evolutivamente 

de forma conjunta à arrecadação da região Nordeste, conforme demonstrado ao longo do 

trabalho, a política econômica do Estado do Ceará pode ter influenciado a arrecadação de 

forma que ela fosse apenas estabilizada. Isso não significaria um insucesso, pois não houve 



27 
 

 

uma queda na arrecadação. Por outro lado, como não houve um crescimento acima da média 

da grande maioria dos estados nordestinos, o que também foi demonstrado acima, a política 

econômica cearense pode não ter sido tão eficaz. 

Assim, visando uma análise futura, deixa-se como sugestão um estudo 

comparativo, relacionando o crescimento da arrecadação cearense ao crescimento das 

arrecadações dos estados das regiões Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, bem como uma 

comparação entre as suas políticas regionais e suas influências na arrecadação de cada estado. 
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