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RESUMO 

 

Na intenção de fomentar o setor de rochas ornamentais no Ceará, a SEFAZ-CE 

instituiu o regime de substituição tributária para este segmento. Os objetivos da nova 

política tributária visaram estabelecer um regime de tributação operacional e 

simplificado, propiciar maior competitividade no mercado nacional, neutralizar a 

concorrência desleal entre os contribuintes do Estado e desenvolver o parque 

industrial do setor. Para verificar o impacto desta nova política tributária na 

arrecadação do setor, aplicou-se a metodologia econométrica do estimador de 

diferença em diferenças em uma base de dados dos anos de 2003 a 2013 de 

contribuintes do Estado do Ceará e considerou-se o Decreto n° 30.256/2010 como 

evento base para uma comparação entre o antes e o depois. Em termos gerais, 

houve crescimento de arrecadação para os contribuintes do setor no regime de 

recolhimento EPP e MICROEMPRESA, e não foi possível concluir se houve impacto 

na arrecadação para os contribuintes do regime de recolhimento NORMAL. 

 

Palavras-chave: ICMS. Substituição Tributária. Arrecadação. Rochas ornamentais. 
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ABSTRACT 

 

With the intention of encouraging the sector of ornamental rocks in Ceará, SEFAZ-

CE established the tax substitution system for this segment. The intention of the new 

tax policy aimed to establish an operational and simplified tax regime, provide greater 

competitiveness in the domestic market, neutralize unfair competition between state 

taxpayers and develop the industrial park industry. To check the impact of this new 

tax policy in the sector's revenues, applied econometric methodology of the 

difference estimator in differences in a database the years 2003-2013 of the State of 

Ceará taxpayers and considered the Decree 30.256/2010 for an event based on 

comparison between before and after. Overall, there was revenue growth for industry 

taxpayers in the payment scheme EPP and MICROEMPRESA, and it was not 

possible to conclude whether there was an impact on revenue for taxpayers 

NORMAL payment scheme. 

 

Keywords: ICMS. Tax Replacement. Collection. Ornamental Stones. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de rochas 

ornamentais do mundo. Tais rochas são basicamente classificadas em mármore e 

granito, que correspondem a 90% da produção mundial. São 19 estados da 

federação que produzem as rochas ornamentais, estando no Espírito Santo a maior 

produção brasileira. O Ceará, atualmente, é o segundo maior produtor do Nordeste, 

região que responde por 25% da extração nacional. É na região Norte do Ceará que 

concentra as principais jazidas do Estado.  

O SIMAGRAN – Sindicato das Indústrias de Mármores e Granitos do 

Estado do Ceará – apresentou ao governo estadual um plano de ação integrado 

para o desenvolvimento da extração, processamento e comercialização de rochas 

ornamentais no Estado. Os principais objetivos do plano estão na consolidação do 

conhecimento existente sobre o setor, em proceder à análise da posição competitiva 

do setor, evidenciando as vantagens comparativas nacional e internacionalmente, e 

na finalidade de promover a expansão e verticalização do setor. Nesse sentido, o 

desafio não está somente no aumento da extração em estado bruto das rochas, 

mas, também, em estimular o beneficiamento da produção no Estado. 

Com a intenção de fomentar este segmento da economia cearense, o 

Governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ-

CE), alterou a forma de tributação do ICMS das rochas ornamentais para o instituto 

da substituição tributária (Decreto n° 30.256/2010), a fim de estabelecer um regime 

de tributação operacional e simplificado. Além de propiciar maior competitividade no 

mercado nacional, a nova legislação tem o objetivo de neutralizar a concorrência 

desleal entre os contribuintes do Estado e desenvolver o parque industrial deste 

segmento no Ceará. 

O objetivo deste trabalho consiste em analisar o impacto da 

implementação do Decreto Estadual n° 30.256/2010 na arrecadação tributária do 

setor de rochas ornamentais no Ceará, aplicando-se uma metodologia econométrica 

chamada de diferenças em diferenças, em uma base de dados dos anos de 2003 a 

2013 de contribuintes do Estado do Ceará, fornecida pela SEFAZ-CE e 

considerando o decreto supracitado como evento base para uma comparação entre 

o antes e o depois.  
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O trabalho está dividido em 5 (cinco) capítulos, sendo este o primeiro. O 

segundo capítulo apresenta o referencial teórico do estudo, tratando-se de assuntos 

relativos aos aspectos gerais do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços), ao instituto da substituição tributária (ST), ao Decreto 

n° 30.256/2010, ao breve histórico da indústria de rochas ornamentais no Estado do 

Ceará e aos estudos sobre substituição tributária no Ceará. 

A terceira parte do trabalho contém a descrição da base de dados, um 

estudo prospectivo dos contribuintes envolvidos, aborda a metodologia do estimador 

de diferença em diferenças e apresenta o modelo econométrico. 

Nos dois últimos capítulos estão relatados os resultados obtidos por porte 

de empresas (NORMAL, EPP e MICROEMPRESA), controlados por municípios e 

faturamento, e as conclusões a cerca do impacto da mudança da política tributária 

na arrecadação do setor de rochas ornamentais no Ceará. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Aspectos gerais do ICMS 

 

A Constituição Federal (CF), no seu artigo 155, inciso II, atribuiu aos 

Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações (ICMS). 

A função principal do ICMS é arrecadar recurso para o erário estadual, 

sendo um tributo predominantemente fiscal, no entanto muitas vezes é utilizado na 

função extra-fiscal, quando concede isenção com o fim de atrair investimento para 

os Estados e Distritos Federal, o que tem ocorrido com bastante freqüência nos 

últimos anos (ARAGÃO, 2009). Ele se caracteriza por incidir sobre o valor 

adicionado, de forma plurifásica e não cumulativo, sendo de competência decisória 

estadual e periodicidade mensal. (CLEMENTE; CLEMENTE, 2011). 

A CF definiu que as normas gerais do ICMS fossem reguladas por Lei 

Complementar (LC) de caráter nacional. A Lei Kandir - LC 87/1996 - veio 

estabelecer as normas gerais do ICMS, discriminando os fatos geradores, bases de 

cálculo e contribuintes. Coube também à CF, delegar ao Senado Federal 

importantes competências para a fixação do regime de alíquotas, entre outras regras 

de pacificação e uniformização fiscal do imposto (ALEXANDRE, 2013). 

A concessão e revogação de benefícios fiscais de ICMS dependem, como 

regra, de prévia deliberação conjunta dos Estados e do Distrito Federal, conforme 

regulado na Lei Complementar nº 24/1975. A deliberação é tomada no âmbito do 

Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ. 

No Ceará, o ICMS foi instituído pela Lei n° 12.670/96, definindo fatos 

geradores, seus contribuintes, o regime de substituição tributária e de compensação 

do imposto, definição da base de cálculo e do estabelecimento, dentre outras regras. 

Esta lei do ICMS foi regulamentado pelo Decreto n° 24.569/97, consolidando toda a 

legislação de ICMS do Estado. 
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2.2 O instituto da Substituição Tributária (ST) 

 

Desde a década de setenta, os estados brasileiros vêm deixando de 

arrecadar o ICMS pelo regime normal de tributação (débito/crédito), preferindo 

adotar o regime de Substituição Tributária (ST) por mostrar-se mais simples e 

eficiente, sob o ponto de vista do órgão arrecadador, uma vez que concentra seus 

esforços de fiscalização em um pequeno grupo de produtores e industriais (ROSA, 

2011). 

Blanco (2010) define a ST como uma ferramenta fiscal de vanguarda no 

exercício da imposição tributária, pois concentra a iniciativa de cobrança, antecipa o 

fluxo de caixa das Fazendas Públicas, reduz e aperfeiçoa o esforço fiscal e, 

consequentemente, reduz a evasão fiscal. 

A CF define em seu art. 150, § 7º, que a lei poderá atribuir a sujeito 

passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de 

imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada 

a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato 

gerador presumido.  

Paulsen (2012) esclarece que a substituição tributária ocorre quando, em 

virtude de uma disposição expressa em lei, a obrigação tributária surge desde logo 

contra uma pessoa diferente daquela que esteja em relação econômica com o ato, o 

fato ou negócio tributado: nesse caso, é a própria lei que substitui o sujeito passivo 

direto por outro indireto. 

São três as espécies de Substituição Tributária: 

a) ST de operações antecedentes (“para trás”) – o momento do 

pagamento do ICMS fica diferido para momento futuro pela 

transferência da responsabilidade tributária ao destinatário, desde que 

seja contribuinte do mesmo Estado. Ocorre, por exemplo, com o 

produtor rural que vende frutas para a indústria de sucos. O ICMS 

devido pelo produtor rural será exigido somente na indústria.  

b) ST de operações e prestações concomitantes – é a que ocorre quando 

a lei confere o dever de recolher o ICMS na prestação do serviço de 

transporte ao contribuinte do ICMS que contratou esse serviço de 

transporte.  
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c) ST de operações subsequentes (retenção do ICMS na fonte) (“para 

frente”) – é a que o Estado exige do fabricante ou importador o ICMS 

devido pelas operações subsequentes, utilizando um valor presumido 

como base de cálculo dessas operações. 

A substituição tributária pode ser classificada como objetiva ou subjetiva. 

A ST objetiva consiste na determinação do regime em função do produto. Desta 

forma, qualquer contribuinte que comercialize o produto submetido ao ICMS por ST, 

independentemente das características do contribuinte, estará sujeito à sistemática, 

seja na condição de substituto ou substituído, conforme determinar a legislação 

tributária. 

No regime de ST subjetiva, o substituto tributário é escolhido em função 

de características do contribuinte. Assim, qualquer produto comercializado pelo 

contribuinte terá seu ICMS recolhido por ST. É importante ressaltar que, se um 

determinado produto possui regra própria de substituição (ST objetiva) e é 

comercializado por contribuinte substituto tributário subjetivo, a regra da substituição 

tributária objetiva prevalece. 

No Ceará, a Lei n° 12.670/97 dispôs sobre as regras gerais da 

substituição tributária do ICMS. Todavia, com a necessidade de estabelecer um 

regime de tributação operacional e simplificado, a Lei n° 14.237/2008 foi criada para 

dispor sobre o regime de substituição tributária - Carga Líquida - de vários 

segmentos econômicos descriminados pela lei. A carga líquida, leia-se substituição 

tributária de operações subsequentes, refere-se à utilização de uma valor percentual 

(%) sobre o valor da operação, ou seja, valor do documento fiscal, sendo este 

resultado do valor percentual o imposto a ser retido na fonte. 

 

2.3 Decreto Estadual n° 30.256/2010 

 

Com a intenção de fomentar o segmento de rochas ornamentais 

(mármore/granito) no Estado do Ceará, o SIMAGRAN desenvolveu um plano de 

ação integrada para o fortalecimento do setor. Visando melhor conhecimento do 

segmento no Estado e maior competitividade nacional, o plano de ação objetivou 

não somente em aumentar a extração em estado bruto das rochas, como também, 

em incentivar o beneficiamento da produção no Estado. 
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A partir da mudança do regime de tributação do ICMS das rochas 

ornamentais, este plano integrado passou do estágio de estudos para o estágio de 

implementação das políticas públicas relacionadas ao setor. Isto se deu após a 

publicação do Decreto n° 30.256/2010, alterando a forma de tributação do ICMS dos 

produtos mármore e granito para o regime de substituição tributária. O propósito 

desta alteração esteve em estabelecer um regime de tributação operacional e 

simplificado (carga líquida), com o objetivo de propiciar maior competitividade no 

mercado nacional. A nova legislação também objetivou desenvolver o parque 

industrial deste segmento no Ceará e neutralizar a concorrência desleal entre os 

contribuintes do Estado, já que a SEFAZ-CE não tinha o controle da tributação e da 

arrecadação tributária a qual possibilitava a grande informalidade deste setor. 

Nesse sentido, o Decreto supracitado determinou que os contribuintes do 

ICMS que exerçam a atividade de extração ou laminação de blocos de rochas 

ornamentais (CNAE's 0810002, 0810003 e 2391503) ficam responsáveis, na 

condição de sujeito passivo por ST, pela retenção e recolhimento do imposto devido 

nas operações subsequentes, até o consumidor final, quando das saídas dos seus 

produtos.  

Como forma de proteger o segmento deste setor no Estado, o Decreto 

n° 30.256/2010 instituiu diferentes alíquotas para quem produz ou beneficia no 

Estado (Art. 1°) e para quem importa tais produtos de outros estados (Art. 3°), 

geralmente do Espírito Santo.  

No art. 2° do Decreto, estão descriminadas as alíquotas do imposto 

(carga líquida) a ser retido e recolhido pelo contribuinte substituto que está 

enquadrado nas atividades de extração e laminação estabelecidas no Estado do 

Ceará. 

 

Tabela 1 – Alíquotas I 

PRODUTO 
OPERAÇÕES 

INTERNAS 
OPERAÇÕES 

INTERESTADUAIS 
Blocos de Rochas Ornamentais 10% 7,06%
Rochas Ornamentais beneficiadas, 
inclusive laminadas 8,71% 3,40%

Fonte: Decreto nº 30.256 – art. 2º 
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As alíquotas do imposto nas aquisições de rocha ornamental de outra 

unidade da federação estão descriminadas no art. 3°. O imposto será recolhido no 

primeiro Posto Fiscal de entrada no Ceará. Agrava-se a esta situação, a agregação 

de 120% na base de cálculo do imposto, quando se tratar de bloco de rochas 

ornamentais ou nos recebimentos dos produtos em transferência. 

 

Tabela 2 – Alíquotas II 

PRODUTO 

REGIÕES NORTE, 
NORDESTE E 

CENTRO-OESTE E 
ESPÍRITO SANTO 

REGIÕES SUL E 
SUDESTE, 
EXCETO 

ESPÍRITO SANTO 
Blocos de Rochas Ornamentais 14,95% 21,45%
Rochas Ornamentais beneficiadas, 
inclusive laminadas 14,95% 21,45%

Fonte: Decreto nº 30.256 – art. 3º 

 

Nota-se que, a partir das alíquotas diferenciadas em razão de sua 

procedência (mercado interno ou nacional), o Decreto n° 30.256/2010 juntamente 

com o plano de ação integrada do SIMAGRAN teve a intenção de proteger a 

indústria local e incentivar o beneficiamento no Estado.  

O enquadramento na sistemática de carga líquida acarreta ao contribuinte 

a anulação de todos os créditos fiscais existentes no estabelecimento, bem como a 

vedação de aproveitamento de qualquer crédito do ICMS. 

 

2.4 Breve histórico da indústria de rochas ornamentais no Ceará 

 

As primeiras referências sobre rochas ornamentais no Estado são 

conhecidas através do “Projeto Pedras Ornamentaisdas Regiões Norte - Nordeste, 

Leste e Oeste do Estado do Ceará”, executado pela já extinta Companhia Cearense 

de Mineração (CEMINAS), criada em 1981 em convênio com a SUDENE, no período 

de 1982 a 1987. Neste projeto foram relacionadas áreas promissoras por todo o 

Estado para pesquisa de rochas ornamentais (VIDAL, 2005). 

O Governo Estadual, a partir de 1987, promoveu ações a fim de 

transformar o perfil econômico do Estado na tentativa de reduzir a participação das 

atividades que dependessem de fatores climáticos e intensificando outras mais 
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ligadas às vocações minerais. O cenário mostrou-se generoso no ambiente de 

rochas ornamentais, principalmente as definidas como granitos. 

Nesse ritmo, o setor de rochas ornamentais teve um grande 

desenvolvimento no início da década de 90, em consequência das ações de fomento 

desenvolvidas pelo poder público estadual, que, de forma geral, centrou suas 

atividades na pesquisa de áreas com potencial produtivo, na promoção dos 

materiais, em feiras, bem como na implantação de indústrias e na interiorização de 

investimentos. 

Em meados de 1993, quando do término dos estudos e projetos referente 

ao setor de rochas ornamentais, instituía-se o Pólo Industrial de Mármores e 

Granitos do Ceará, impulsionado pelos incentivos fiscais do Fundo Constitucional do 

Nordeste (FNE). 

Naquela mesma oportunidade, foi assinado o protocolo de intenções, 

instituindo o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará – FDI - para o setor, e a 

criação oficial de um novo Sindicato - o Sindicato das Indústrias de Mármores e 

Granitos do Estado do Ceará – SIMAGRAN. 

O Pólo Industrial, além de gerar atividades complementares na produção 

de equipamentos e insumos, contribuiu para aumentar a pauta de exportação do 

Estado. 

Como este estudo limita-se ao período de 2003 a 2013, analisamos o 

comportamento deste setor neste período. No gráfico 1, podemos verificar que o 

número de contribuintes mais que dobrou, sendo este aumento relacionado ao 

crescimento econômico no período e ao aumento da formalidade das empresas, a 

partir da criação do Simples Nacional  - LC 123/2006. 
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Gráfico 1 – Número de Contribuintes 

Fonte: SEFAZ-CE (2015) 

 

O gráfico 2 apresenta a variação da arrecadação anual (em valores de 

2013, corrigidos pelo IPCA) do setor. Note-se que, a partir do ano de 2010, onde o 

Decreto n° 30.256/2010 foi publicado, a arrecadação aumentou consideravelmente. 

O crescimento real de 2010 em relação a 2009 foi de aproximadamente 110%. Já no 

período de 2013 em relação a 2010, o aumento real da arrecadação foi de 

aproximadamente 44%. Tal fato pode ser consequência da política tributária adotada 

no Estado em incentivar não apenas a indústria de extração das rochas ornamentais 

como também a indústria de transformação do setor. 

 

Gráfico 2 – Arrecadação Anual (R$ em valores de 2013) 

Fonte: SEFAZ-CE (2015) 

 



20 
 

 

No gráfico 3, nota-se que o faturamento anual do setor esteve abaixo das 

expectativas no período de 2005 a 2009, em decorrência de uma crise vivida pelo 

setor por falta de competitividade no mercado nacional e concorrência dos produtos 

vindos principalmente do Espírito Santo. A mudança da política tributária em 2010 

significou o ressurgimento do setor no Ceará e o desenvolvimento do parque 

industrial, consequência da barreira fiscal imposta pelo Decreto n° 30.256/2010. 

Nota-se que o crescimento real do setor no período de 2010 em relação a 2009 foi 

de aproximadamente 35,60%. Referente ao ano de 2013 em comparação a 2010, o 

crescimento real foi de aproximadamente 44%. 

 

Gráfico 3 – Faturamento Anual (R$ em valores de 2013) 

Fonte: SEFAZ-CE (2015) 

 

2.5 Estudos sobre Substituição Tributária no Ceará 

 

A literatura econômica sobre a substituição tributária do ICMS no Ceará 

tem crescido bastante, dado a importância e eficiência deste instituto para a 

arrecadação do Estado. A SEFAZ-CE, através da Lei n° 14.237/2008, vem 

ampliando o regime de substituição tributária para vários segmentos da economia, 

contribuindo para novos estudos. 

Silva (2011) analisou o impacto do Decreto n° 28.326/2006 na 

arrecadação tributária do segmento de comércio atacadista e varejista do setor de 

calçados no período de 2000 a 2010. Com a mudança da forma de tributação de 

 



21 
 

 

recolhimento normal (débito/crédito) para o instituto da substituição tributária, o autor 

verificou se a redução da carga tributária tendente para a geração de novos 

contribuintes aumentou a arrecadação do setor. Utilizando a metodologia de Bai e 

Perron (2003), o estudo concluiu que a mudança na política de tributação não 

proporcionou aumento da base tributária (novos contribuintes) e nem um significante 

aumento na arrecadação do setor. 

Em um estudo semelhante ao descrito acima, Matos Filho (2012) 

investigou o efeito da substituição tributária, instituído pelo Decreto n° 28.326/2006, 

na indústria de calçados cearense no período de 2003 a 2009. O autor concluiu que 

houve um acréscimo médio na arrecadação do setor de 24,38%, onde foi 

empregada a metodologia Diferenças em Diferenças. Assim, do ponto de vista 

arrecadador, a mudança da política tributária foi benéfica para o Estado. 

Aguiar (2013) estudou sobre o setor atacadista de alimentos. O autor 

verificou o impacto da substituição tributária (Decreto n° 29.560/2008) na 

arrecadação deste setor no período de 2005 a 2011. Concluiu-se que houve 

aumento na arrecadação do ICMS em 17,81%, sendo, portanto, uma política 

tributária eficiente quanto à arrecadação. Outro resultado interessante é que o 

aumento de 10% na arrecadação do setor atacadista implica em aumento de 6,42% 

na arrecadação total do ICMS no Estado do Ceará. 

No mesmo intuito de explorar o Decreto n° 29.560/2008, Ferreira (2013) 

analisou os efeitos da mudança da política tributária nas compras interestaduais do 

setor de mini-mercados. Nas empresas com regime de recolhimento NORMAL, não 

houve deslocamento das aquisições interestaduais para aquisições internas. Mas 

nos contribuintes de recolhimento EPP e MICROEMPRESA, houve uma diminuição 

da participação relativa das compras interestaduais sobre a totalização das compras, 

demonstrando que tais contribuintes passaram a comprarem mais internamente. 

Nesse sentido, o autor defende que a nova política tributária obteve êxito, a partir do 

momento que trouxe mais competitividade para o mercado interno. 

O trabalho sobre os efeitos da ST (Decreto n° 29.560/2008) para 

empresas do Simples Nacional (EPP e MICROEMPRESA) possibilitou a Cunha 

(2013) concluir que houve um aumento relativo na carga tributária das 

MICROEMPRESAS, enquanto as EPP's não sofreram influências. O autor justifica 

esta situação através da mudança de comportamento das EPP's que direcionaram 
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suas compras para o mercado interno, e pela entrada do segmento de atacadistas 

deste setor na sistemática da substituição. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Descrição dos dados 

 

Para a realização do estudo proposto foi utilizado um Banco de Dados 

(BD) de arrecadação anual do ICMS por contribuintes, fornecido pela SEFAZ-CE, 

para um período compreendido entre os anos de 2003 a 2013, com valores 

atualizados para dezembro de 2013 com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). O BD contém 2.219 observações e 09 colunas de "A" a 

"I" com os valores de arrecadação anual do período mencionado juntamente com o 

faturamento anual de cada contribuinte, que por questões de sigilo fiscal foram 

identificados por números. Ainda, estão incluídas no BD, os respectivos códigos de 

atividades econômicas (CNAE) dos contribuintes e o regime de recolhimento das 

empresas quanto ao seu porte. A figura 1 trás o formato do BD original e a descrição 

das informações contidas nele. 

 

Figura 1 – Banco de Dados 

Fonte: Sefaz-CE (2015) 

 

Foram acrescentadas três colunas ao banco de dados. Por se tratar de 

uma política tributária implementada em meados de 2010, onde os valores de 

arrecadação e faturamento foram descritos anualmente, a Coluna "J" foi incluída 

para a dummy de seleção_2010. Nesse sentido, foi excluído da análise do estudo o 
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exercício de 2010, onde foram atribuídos valor zero (0) para os períodos de 2003 a 

2009 e 2011 a 2013; e atribuído o valor um (1) para o período de 2010. 

A Coluna “K” foi incluída para a dummy do Grupo de Tratamento 

(empresas do segmento de rochas ornamentais e que sofreram impacto da política 

tributária) com valor um (1) e do Grupo de Controle (empresas de outros segmentos 

próximos de rochas ornamentais e que não sofrerem com a mudança de tributação 

no período analisado) com valor zero (0).  

A Coluna “L” incluímos para a dummy de tempo o valor zero (0) para 

antes do Decreto n° 30.256/2010 e valor um (1) para após o decreto. 

 Coluna A – Identificação do contribuinte ao qual foi atribuída uma 

máscara aleatória por conta do sigilo fiscal; 

 Colunas B e C – Código CNAE da atividade principal do contribuinte; 

 CNAE's do Grupo de Tratamento:  

 0810002 - Extração de granito e beneficiamento associado 

 0810003 - Extração de mármore e beneficiamento associado  

 2391503 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em 

mármore, granito, ardósia 

 CNAE's do Grupo de Controle:  

 0810006 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e 

beneficiamento associado 

 0810099 - Extração e britamento de pedras e outros materiais 

para construção (ST/1999) 

 2391501 - Britamento de pedras, exceto associado à extração 

 2391502 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto 

associado à extração 

 Colunas D e E – Códigos de regime de recolhimento e descrição 

(regime de apuração); 

 1 – Normal: são consideradas empresas de grande porte e o ICMS é 

recolhido peloregime Normal; 

 4 – MEI – Microempreendedor Individual: empresas cuja receita 

bruta anual seja de até R$ 60 mil; 

 7 – Microempresa – empresas cuja receita bruta anual esteja entre 

R$60 mil e R$ 360 mil; 
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 9 – EPP – Empresas de Pequeno Porte – empresas cuja receita 

bruta anual esteja entre R$ 360 mil e R$ 2,5 milhões (Sublimite do 

Estado do Ceará em 2013). 

 Coluna F – Município dos contribuintes; 

 Coluna G – Ano do recolhimento do imposto; 

 Coluna H – Arrecadação Anual; 

 Coluna I – Faturamento total; 

 Coluna J – Seleção 2010; 

 Coluna L – Dummy de tratamento e controle; 

 Coluna M – Dummy de tempo (antes e após o Decreto n° 

30.256/2010). 

 

3.2 Estudo prospectivo 

 

Neste estudo preliminar realiza-se uma análise gráfica da evolução ao 

longo dos anos de 2003 a 2013 dos valores de arrecadação e faturamento dos 

contribuintes envolvidos neste trabalho, separando-os em dois grupos: o grupo 

formado pelos contribuintes que sofreram impacto do Decreto n° 30.256/2010 

(Grupo de Tratamento) e o formado pelos que não foram afetados pela nova política 

tributária (Grupo de Controle). 

O Gráfico 4 compara o ICMS arrecadado pelo Grupo de Controle e o 

Grupo de Tratamento ao longo deste estudo. Como se pode perceber, a 

arrecadação entre 2003 a 2007 era maior no Grupo de Controle em comparação ao 

Grupo de Tratamento. Tal fato foi invertido a partir do ano de 2008, onde o Grupo de 

Tratamento passou a arrecadar anualmente mais ICMS do que o Grupo de Controle. 

O que pode nos levar a crer que o aumento da arrecadação do Grupo de 

Tratamento possa estar relacionado à nova política tributária implantada a partir de 

2010. 
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Gráfico 4 – Arrecadação Anual Controle x Tratamento (R$ em valores de 2013) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (em milhões) 

 

Mas quando comparamos o Gráfico 4 (Arrecadação Anual) com o Gráfico 

5 (Faturamento Anual), verificamos que o tamanho de cada segmento 

(Controle/Tratamento) estão bem desiguais ao longo deste estudo, podendo assim 

visualizar um contraste entre os comportamentos dos dois grupos. Nota-se que o 

Grupo de Tratamento apesar de ter um tamanho (faturamento) bem maior que o 

Grupo de Controle, sua arrecadação é, comparativamente ao Gráfico 4, igual ao 

Grupo de Controle em 2003. Já, a partir do ano de 2010, verificamos uma 

aproximação do faturamento dos dois segmentos em análise, mas uma arrecadação 

maior do setor do Grupo de Tratamento. Tal fato pode ser justificado pelo impacto do 

Decreto n° 30.256/2010 no setor de rochas ornamentais (Grupo de Tratamento), 

onde houve a concentração da iniciativa de cobrança do ICMS e redução da evasão 

fiscal. 
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Gráfico 5 – Faturamento Anual Controle x Tratamento (R$ em valores de 2013) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (em milhões) 

 

3.3 Metodologia econométrica 

 

A utilização do estimador de diferença em diferenças é o mais adequado 

quando estudamos o impacto de determinado evento exógeno sobre uma população 

(WOOLDRIDGE, 2010). Evento exógeno classifica-se como um experimento natural 

ou quase-experimento e ocorre quando determinada mudança na política 

governamental, como no nosso estudo, uma política tributária, altera o ambiente das 

empresas ou população. 

Para análise de um evento natural é necessário ter um grupo de controle, 

grupo este não afetado pela política governamental, e um grupo de tratamento, que 

tenha sido afetado pela mudança, tais grupos com características semelhantes. 

Segundo Wooldridge (2010), o estudo apresenta melhor precisão quando se 

compara a diferença entre as médias do grupo de tratamento e de controle antes da 

mudança, com a diferença entre as médias desses dois grupos após a mudança. 

Assim, é necessário dividir a amostra em 4 grupos: grupo de controle 

antes do evento (A), grupo de controle após o evento (B), grupo de tratamento antes 

do evento (C) e grupo de tratamento após o evento (D). Segue na tabela 3 o 

processo: 
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Tabela 3 – Método Diferenças em Diferenças 
 Antes Depois Depois – Antes 
Controle   	– 	  
Tratamento   	 	  
Tratamento - Controle –  –  	  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na tabela acima, B A  e D	– 	C  representam as alterações de medidas 

do grupo de controle e de tratamento, respectivamente, dado o período anterior e 

posterior ao evento examinado. Em relação a (C	– 	A 	e (D	– 	B , descriminam as 

diferenças antes e depois do evento entre os grupos de tratamento e de controle. O 

resultado está transcrito por D	 	B 	–	 C A , que significa a diferença das 

diferenças demonstrada entre os grupos e entre os dois períodos.  

Neste estudo, o grupo de tratamento está composto pelos contribuintes 

de extração, beneficiamento e aparelhamento de mármore e granito e o grupo de 

controle está composto pelos contribuintes de extração de areia, cascalho, extração 

e britagem, britamento de pedras e aparelhamento de pedras para construção; 

setores de extração mineral não-metálicos muito semelhantes. O evento exógeno, 

ou melhor, a mudança de tributação dos contribuintes de mármore e granito 

(Decreto n° 30.256/2010) foi em 2010, sendo desconsiderado o referente ano e 

considerado como o marco de divisão entre o antes e depois. 

 

3.4 Modelo econométrico 

 

A estimação do impacto da implementação do Decreto Estadual 

n° 30.256/2010 na arrecadação tributária do setor de rochas ornamentais no Ceará 

foi obtida a partir de uma regressão linear simples, controlados por municípios e 

faturamento, sendo o modelo dividido por porte da empresa, ou seja, regime de 

recolhimento (EPP, MICROEMPRESA, MEI e NORMAL).  

 

_ 2010 _ ∗ 2010 Ɛ 

 

A inclusão de controles na arrecadação do setor (municípios e 

faturamento) é justificada por ter características sistematicamente diferentes antes e 

após o Decreto. Por isso, a importância de controlar as características que possam 
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ser diferentes. Esses controles reduzem a variância do erro, diminuindo o erro-

padrão de . 

Na equação anterior, a variável dependente _  significa os 

valores da arrecadação do ICMS que se pretende explicar; 	é uma constante 

correspondente à média de arrecadação do grupo de controle antes do Decreto 

n° 30.256/2010;  mede o efeito da arrecadação no setor de rochas ornamentais, 

que não é em razão da mudança da política tributária;	 _  é uma variável 

dummy que assume o valor um (1) se o contribuinte for parte integrante do 

segmento de rochas ornamentais (grupo de tratamento) e valor zero (0) caso o 

contribuinte faça parte do segmento de areia, britas e afins (grupo de controle);  

significa as alterações em todos os valores de arrecadação dos setores envolvidos 

de 2003 a 2013; 2010	é uma variável dummy que assume um (1) se os dados 

estiverem no período posterior ao Decreto n° 30.256/2010 e zero (0) caso estejam 

anteriores à implementação da política tributária;  mede o impacto na arrecadação 

pós Decreto do grupo de tratamento em face do grupo de controle, ou seja, o valor 

da diferenças em diferenças entre os dois grupos estudados; e Ɛ é o termo de erro. 

Segundo Wooldridge (2010),  é chamado de efeito médio de tratamento, já que 

mede o efeito do "tratamento" ou critério no resultado médio de . 

O modelo apresentado na equação acima fornece também as seguintes 

informações: 

A) Valor médio de arrecadação do Grupo de Controle antes do Decreto 

n° 30.256/2010: 
 

|	 _ 0, 2010 0  
 

B) Valor médio de arrecadação do Grupo de Controle após do Decreto 

n° 30.256/2010: 
 

| _ 0, 2010 1  
 

C) Valor médio de arrecadação do Grupo de Tratamento antes do Decreto 

n° 30.256/2010: 
 

| _ 1, 2010 0  
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D) Valor médio de arrecadação do Grupo de Tratamento após do Decreto 

n° 30.256/2010:  

| _ 1, 2010 1  
 

E) Diferença entre o valor médio de arrecadação do Grupo de Tratamento 

e o Grupo de Controle, antes do Decreto n° 30.256/2010: 
 

| _ 1, 2010 0 |	 _ 0, 2010

0 	  
 

F) Diferença entre o valor médio de arrecadação do Grupo de Tratamento 

e o Grupo de Controle, após o Decreto n° 30.256/2010: 
 

| _ 1, 2010 1 |	 _ 0, 2010

1 	  
 

G) Diferenças em diferenças da nova política tributária: 
 

| _ 1, 2010 1 | _

0, 2010 1  

| _ 1, 2010 0 |	 _

0, 2010 0 			 	 	  
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4 RESULTADOS 

 

A Tabela 4, abaixo, mostra os resultados encontrados a partir dos dados 

controlados por município e faturamento e segmentados pelo porte da empresa, isto 

é, por tipo de recolhimento (EPP, ME e NORMAL). 

 

Tabela 4 – Resultados 
REGIME DE 

RECOLHIMENTO 
    R² 

Nº 
Obs.

EPP 
6.263,80

(0,238)
-6.165,19

(0,505)
-3.051,35

(0,559)
21.542,16 

(0,001) 
0,4155 180

MICROEMPRESA 
-603,65
(0,892)

718,03
(0,562)

431,34
(0,750)

5.047,09 
(0,003) 

0,3814 990

NORMAL 
2748731705,68

(0,386)
-25.629,24

(0,079)
61.281,25

(0,002)
11.130,11 

(0,657) 
0,4711 975

Nota:* Valores entre parênteses representam o p-valor 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Regime de Recolhimento do Microempreendedor Individual (MEI) 

começou no Estado do Ceará a partir de dezembro de 2010, portanto não tendo 

como comparar o antes e o depois do Decreto n° 30.256/2010. 

No Regime de Recolhimento de Empresas de Pequeno Porte (EPP), 

verificamos que o coeficiente diferenças em diferenças ( ) é igual a 21.542,16 e é 

estatisticamente significante ao nível de 5% (p-valor = 0,001). Tal fato significa 

economicamente que houve aumento da arrecadação após a mudança de tributação 

do setor de rochas ornamentais neste porte de empresas e que o valor médio 

arrecadado por contribuinte equivale a R$ 21.542,16 anuais. Este crescimento pode 

ser justificado pelo maior controle num pequeno grupo de produtores e industriais, 

facilitando a operacionalização da arrecadação. A nova política tributária no setor 

ajudou na neutralização da concorrência desleal entre os contribuintes do Estado, já 

que o imposto é cobrado na fonte. 

Nas Microempresas (ME), constatamos que também é estatisticamente 

significante ao nível de 5% (p-valor = 0,003) e que o coeficiente	 3  é igual a 

5.047,09. Tal fato representa também aumento na arrecadação após o Decreto 

n° 30.256/2010, já que o coeficiente é positivo, e apresentam valores médios anuais 

de arrecadação por empresa de R$ 5.047,09. Com a intenção de fomentar o 
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segmento, a nova política tributária possibilitou o aumento da formalidade de 

empresas deste porte, neutralizando a concorrência desleal no setor. 

No Regime de Recolhimento NORMAL, o coeficiente obtido na regressão 

não é estatisticamente significante, a um nível de confiança de 95%. Assim, não 

podemos tirar conclusões se houve aumento na arrecadação para estes 

contribuintes com a nova política tributária. O fato de não impactar na arrecadação 

pode ser justificado por apresentar um grupo de contribuintes com características de 

administrações bem organizadas e profissionais. A nova política de incentivo aos 

contribuintes do mercado interno com alíquotas diferenciadas quanto à procedência 

dos produtos produziu uma barreira fiscal considerável, diminuindo o fluxo de 

entradas interestaduais destes produtos. O efeito da nova política tributária 

possibilitou o desenvolvimento do parque industrial do setor de rochas ornamentais, 

já que houve concentração do beneficiamento da produção dentro do Estado (via 

faturamento anual crescente). Esta política incentivou várias empresas do Espírito 

Santo a se instalarem no Ceará, fomentando o setor. Nesse sentido, o Decreto 

n° 30.256/2010 teve seus objetivos alcançados, já que possibilitou a neutralização 

da concorrência de outros estados no mercado interno, propiciando maior 

competitividade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo objetivou avaliar o impacto do Decreto n° 30.256/2010 

na arrecadação do setor de rochas ornamentais. Como uma forma de fomentar o 

segmento no Estado, a nova política tributária instituiu um regime de tributação 

operacional e simplificado. 

No transcorrer do trabalho analisamos os aspectos gerais do ICMS, 

juntamente com o instituto da substituição tributária, instituto este que vem sendo de 

muita utilidade para as fazendas públicas estaduais. No Ceará, a partir da criação da 

Lei n° 14.237/2008, foi instituída a carga líquida, uma forma de substituição tributária 

"para frente", ampliando este instituto para vários segmentos da economia. 

O Decreto n° 30.256/2010 veio regulamentar tal lei referente ao setor de 

rochas ornamentais. O objetivo do decreto foi o de fomentar o setor muito atingido 

pela concorrência do mercado nacional. Mostramos que a política tributária serviu no 

intuito de incentivar a ampliação e o desenvolvimento do parque industrial do setor.  

Na apresentação dos resultados utilizamos a metodologia diferenças em 

diferenças, em que os dados foram controlados por município e faturamento, e 

verificamos que a nova política tributária impactou no aumento de arrecadação para 

contribuintes de EPP e MICROEMPRESA. Tais resultados podem ser explicados 

pela maior formalidade no setor e pela neutralização da concorrência desleal no 

mercado interno. Já os contribuintes do MEI não nos possibilitou sua análise, a partir 

do momento que tal regime de recolhimento começou em 2010. 

A respeito dos contribuintes do regime de recolhimento NORMAL, não foi 

possível concluir sobre o impacto do Decreto n° 30.256/2010 na arrecadação, 

situação explicada pela diminuição da concorrência de outros estados no mercado 

interno, haja vista a barreira fiscal instituída pela nova política, e o desenvolvimento 

do mercado interno com o incentivo da nova política. 

Com o advento da Lei n° 14.237/2008, tem aumentado significativamente 

a utilização da substituição tributária em vários segmentos da economia cearense. 

Nesse sentido, segmentos como o farmacêutico (Decreto n° 29.816/2009), de 

informática (Decreto n° 31.066/2013) e de materiais de construção (Decreto n° 

31.270/2013) foram impactados por essa nova política tributária. Assim como o setor 
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de rochas ornamentais, tais segmentos precisam ser estudados a fim de saber se a 

nova política tributária teve impacto na arrecadação e nos setores como um todo. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – CÓDIGO DOS MUNICÍPIOS 

 

1 ACARAPE 26 HORIZONTE 51 PARAMOTI 

2 AMONTADA 27 ICAPUI 52 PENTECOSTE 

3 AQUIRAZ 28 ICO 53 PIQUET CARNEIRO 

4 ARACATI 29 IGUATU 54 QUIXADA 

5 ARACOIABA 30 IRACEMA 55 QUIXERAMOBIM 

6 ASSARE 31 IRAUCUBA 56 QUIXERE 

7 BANABUIU 32 ITAITINGA 57 REDENCAO 

8 BARREIRA 33 ITAPIPOCA 58 RUSSAS 

9 BEBERIBE 34 JAGUARETAMA 59 SANTA QUITERIA    

10 BOA VIAGEM 35 JAGUARUANA 60 SANTANA DO ACARAU 

11 CAMOCIM 36 JATI 61 SANTANA DO CARIRI 

12 CANINDE 37 JUAZEIRO DO NORTE 62 SAO LUIS DO CURU 

13 CARIDADE 38 LIMOEIRO DO NORTE 63 SENADOR POMPEU 

14 CASCAVEL 39 MARACANAU 64 SOBRAL 

15 CAUCAIA      40 MARANGUAPE 65 TAMBORIL 

16 CHOROZINHO 41 MARCO 66 TAUA 

17 COREAU 42 MASSAPE 67 TIANGUA 

18 CRATEUS 43 MAURITI 68 URUOCA 

19 CRATO 44 MERUOCA 69 VARJOTA 

20 CRUZ 45 MILAGRES 70 VARZEA ALEGRE 

21 EUSEBIO 46 MISSAO VELHA 71 VICOSA DO CEARA 

22 FORQUILHA 47 NOVA OLINDA  

23 FORTALEZA 48 NOVA RUSSAS  

24 GRANJA 49 PACAJUS  

25 GUAIUBA 50 PACATUBA  
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APÊNDICE B – RESULTADOS: PORTE EPP 

 
->porte = EPP 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     180 

-------------+------------------------------           F( 18,   161) =    6.36 

Model |3.2184e+1018  1.7880e+09           Prob> F      =  0.0000 

    Residual |4.5265e+10161   281148832           R-squared     =  0.4155 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =0.3502 

       Total |7.7449e+10179   432674712           Root MSE      =   16767 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

arrecadaoa~l |      Coef.   Std. Err.      tP>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

tratamento |  -6165.196   9222.907    -0.67   0.505    -24378.67    12048.28 

tempo |  -3051.358   5205.236    -0.59   0.559     -13330.7    7227.984 

dind |   21542.16   6445.625     3.34   0.001     8813.285    34271.03 

             | 

municipio | 

         10|1390.003   13434.19     0.10   0.918    -25139.95    27919.96 

         15|175.2728   15875.57     0.01   0.991    -31175.93    31526.47 

         19|317.4599   19814.32     0.02   0.987    -38812.02    39446.94 

         23|8692.145   10749.54     0.81   0.420    -12536.14    29920.43 

         32|8307.794    7171.19     1.16   0.248    -5853.929    22469.52 

         37|-2014.192   10668.47    -0.19   0.850    -23082.38       19054 

         39|37158.36   11930.92     3.11   0.002     13597.08    60719.64 

         40|-56.17335    15875.4    -0.00   0.997    -31407.05     31294.7 

         47|948.8324   10669.44     0.09   0.929    -20121.25    22018.92 

         59|-1474.467   13440.23    -0.11   0.913    -28016.34    25067.41 

         61|-4959.768   17578.99    -0.28   0.778     -39674.9    29755.36 

         62|-231.1482   7646.127    -0.03   0.976    -15330.78    14868.49 

         63|12707.22   7336.031     1.73   0.085    -1780.032    27194.47 

         64|22903.39   7104.082     3.22   0.002     8874.188    36932.59 

             | 

faturament~l |    .008003   .0022701     3.53   0.001       .00352     .012486 

_cons |6263.8085291.699     1.18   0.238    -4186.282     16713.9 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE C – RESULTADOS: PORTE MEI 

 
->porte = MEI 

note: dindomittedbecauseofcollinearity 

note: faturamento_total omitted because of collinearity 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      74 

-------------+------------------------------           F( 23,    50) =    0.94 

       Model |  8641432.06    23  375714.437           Prob> F      =  0.5473 

    Residual |  19920945.1    50  398418.902           R-squared     =  0.3025 

-------------+------------------------------           Adj R-squared = -0.0183 

       Total |  28562377.1    73   391265.44           Root MSE      =   631.2 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

arrecadaoa~l |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

tratamento |  -2.587686   260.1384    -0.01   0.992    -525.0911    519.9157 

tempo |   1.262611   708.8474     0.00   0.999    -1422.499    1425.024 

dind |  (omitted) 

             | 

municipio | 

10  |  -2.976598   520.0736    -0.01   0.995    -1047.575    1041.622 

14  |   18.48058    550.494     0.03   0.973    -1087.219     1124.18 

15  |   111.2044    550.494     0.20   0.841    -994.4954    1216.904 

21  |   3.606922   451.0421     0.01   0.994    -902.3377    909.5516 

23  |   -1.26173   353.2283    -0.00   0.997    -710.7417    708.2182 

26  |  -2.135578   708.6982    -0.00   0.998    -1425.598    1421.327 

29  |   1.021088   412.5983     0.00   0.998     -827.707    829.7492 

34  |   .2544215   486.4571     0.00   1.000    -976.8235    977.3323 

37  |   2.279422    550.494     0.00   0.997     -1103.42    1107.979 

39  |    1363.51     428.39     3.18   0.003     503.0638    2223.957 

40  |   .0167357   732.1811     0.00   1.000    -1470.612    1470.646 

43  |  -4.345579   708.6982    -0.01   0.995    -1427.808    1419.117 

44  |  -.7232644   451.7448    -0.00   0.999    -908.0794    906.6329 

46  |  -1.368912   486.4571    -0.00   0.998    -978.4468     975.709 

47  |  -4.895579    550.494    -0.01   0.993    -1110.595    1100.804 

50  |   1.916736   580.4134     0.00   0.997    -1163.878    1167.711 

55  |  -2.380653   425.2189    -0.01   0.996     -856.458    851.6967 

56  |   .6544217   708.6982     0.00   0.999    -1422.808    1424.117 

57  |  -7.983264   732.1811    -0.01   0.991    -1478.612    1462.646 

61  |   1.309421    550.494     0.00   0.998     -1104.39    1107.009 

71  |   2.604421   708.6982     0.00   0.997    -1420.858    1426.067 

             | 

faturament~l |  (omitted) 

       _cons |   7.720653   761.0716     0.01   0.992    -1520.937    1536.378 

------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------

- 
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APÊNDICE D – RESULTADOS: MICROEMPRESA 

 
->porte = MICROEMPRESA 

 

Source |       SS       df       MS              Number of obs =     990 

-------------+------------------------------     F( 56,   933) =   10.27 

Model |9.0483e+1056  1.6158e+09                 Prob> F      =  0.0000 

    Residual |1.4673e+11933   157270595          R-squared     =  0.3814 

-------------+------------------------------    Adj R-squared =0.3443 

       Total |2.3722e+11989   239854689           Root MSE      =   12541 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

arrecadaoa~l |      Coef.   Std. Err.      tP>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

tratamento |   718.0375   1236.793     0.58   0.562    -1709.181    3145.256 

tempo |   431.3413   1354.299     0.32   0.750    -2226.483    3089.166 

dind |   5047.094   1721.775     2.93   0.003     1668.092    8426.095 

             | 

municipio | 

3  |   -1098.18   4884.302    -0.22   0.822    -10683.67     8487.31 

4  |   161.3527   5829.329     0.03   0.978    -11278.76    11601.47 

5  |   233.2703   5509.064     0.04   0.966    -10578.32    11044.86 

6  |  -1621.433   8532.109    -0.19   0.849    -18365.78    15122.91 

7  |  -468.1832   5919.064    -0.08   0.937    -12084.41    11148.04 

8  |  -696.2997   13328.42    -0.05   0.958    -26853.46    25460.86 

9  |   402.2183    9950.92     0.04   0.968    -19126.56       19931 

10|-157.3007   9987.586    -0.02   0.987    -19758.04    19443.44 

13|1106.531    13311.2     0.08   0.934    -25016.83    27229.89 

14|-4216.104    7757.97    -0.54   0.587     -19441.2    11008.99 

15|-584.0278    4692.33    -0.12   0.901    -9792.771    8624.716 

16|3263.046   6129.285     0.53   0.595    -8765.737    15291.83 

17|1286.452   5829.639     0.22   0.825    -10154.27    12727.18 

18|-778.8023   9942.825    -0.08   0.938    -20291.69    18734.09 

19|3026.394   5365.554     0.56   0.573    -7503.558    13556.35 

20|175.4371   7696.787     0.02   0.982    -14929.58    15280.46 

21|-2406.952   5387.136    -0.45   0.655    -12979.26    8165.355 

23|2394.575   4570.703     0.52   0.600    -6575.475    11364.63 

25|-206.6835   9950.613    -0.02   0.983    -19734.86    19321.49 

27|628.0947   13311.21     0.05   0.962    -25495.28    26751.47 

28|5907.93   6162.378     0.96   0.338    -6185.799    18001.66 

29|3712.666   4940.029     0.75   0.453     -5982.19    13407.52 

30|-2616.696   13356.55    -0.20   0.845    -28829.05    23595.66 

32|-2133.082   9942.825    -0.21   0.830    -21645.97    17379.81 

33|4204.935    5430.98     0.77   0.439    -6453.416    14863.29 

34|-945.0136   5828.871    -0.16   0.871    -12384.23     10494.2 

35|1349.239   5972.048     0.23   0.821    -10370.96    13069.44 

36|966.6522   7696.444     0.13   0.900    -14137.69       16071 

37|2903.97   4974.524     0.58   0.560    -6858.582    12666.52 

38|-2160.398   5057.942    -0.43   0.669    -12086.66    7765.863 
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39|-4095.341   6371.461    -0.64   0.521     -16599.4    8408.715 

40|-1261.638   8532.484    -0.15   0.882    -18006.72    15483.45 

41|-2227.695   5076.708    -0.44   0.661    -12190.78    7735.395 

45|1529.466   6491.351     0.24   0.814    -11209.87    14268.81 

46|364.0133   13328.77     0.03   0.978    -25793.83    26521.86 

47|-1529.556   4628.906    -0.33   0.741    -10613.83    7554.718 

49|-6375.015   13355.24    -0.48   0.633    -32584.81    19834.78 

50|-7508.723    5643.69    -1.33   0.184    -18584.52    3567.074 

51|317.3133   13328.77     0.02   0.981    -25840.53    26475.16 

53|-5243.895   9986.508    -0.53   0.600    -24842.52    14354.72 

56|-125.9215   5287.926    -0.02   0.981    -10503.53    10251.68 

58|15786.32    5728.12     2.76   0.006     4544.826    27027.81 

59|-1785.563   5514.318    -0.32   0.746    -12607.47     9036.34 

60|-21309.13   10020.16    -2.13   0.034    -40973.78   -1644.474 

61|-346.9172   4956.135    -0.07   0.944    -10073.38    9379.546 

63|514.0833   13328.77     0.04   0.969    -25643.76    26671.93 

64|782.9955   4749.238     0.16   0.869     -8537.43    10103.42 

66|66.7782   5311.511     0.01   0.990    -10357.11    10490.67 

67|293.3562    9933.85     0.03   0.976    -19201.92    19788.63 

69|396.7209   13328.65     0.03   0.976    -25760.89    26554.34 

70|169.1208   7772.789     0.02   0.983    -15085.05     15423.3 

71|-4372.828   8575.952    -0.51   0.610    -21203.22    12457.56 

          | 

faturament~l |   .0249852   .0012555    19.90   0.000     .0225212    .0274491 

_cons |-603.65474462.913    -0.14   0.892    -9362.166    8154.857 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE E – RESULTADOS: NORMAL 

 
->porte = NORMAL 

 

Source |       SS       df       MS              Numberofobs =     975 

-------------+------------------------------       F( 47,   927) =   17.57 

Model |2.2658e+1347  4.8208e+11                   Prob> F      =  0.0000 

    Residual |2.5433e+13927  2.7436e+10            R-squared     =  0.4711 

-------------+------------------------------     Adj R-squared =0.4443 

       Total |4.8091e+13974  4.9375e+10             Root MSE      =  1.7e+05 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

arrecadaoa~l |      Coef.   Std. Err.      tP>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

tratamento |  -25629.24   14567.44    -1.76   0.079    -54218.23    2959.741 

tempo |   61281.25   19358.65     3.17   0.002     23289.38    99273.11 

dind |   11130.11    25018.5     0.44   0.657    -37969.35    60229.57 

             | 

municipio | 

2  |  -57922.32     121261    -0.48   0.633    -295900.2    180055.5 

3  |  -5367.792   38133.03    -0.14   0.888    -80204.87    69469.28 

4  |  -28144.01   168645.7    -0.17   0.867    -359115.6    302827.6 

7  |   1674.781   74855.15     0.02   0.982    -145230.4      148580 

8  |  -25018.49   168645.8    -0.15   0.882    -355990.3    305953.3 

11|-26147.77   168645.8    -0.16   0.877    -357119.6      304824 

12|-45276.14   66411.25    -0.68   0.496      -175610    85057.68 

13|-87797.74   169087.5    -0.52   0.604    -419636.4    244040.9 

15|-57601.39   34683.07    -1.66   0.097    -125667.8    10465.05 

16|-56146.34   63448.03    -0.88   0.376    -180664.8     68372.1 

17|-39408.11   50621.62    -0.78   0.436    -138754.4    59938.15 

18|-26435.77    63304.5    -0.42   0.676    -150672.5    97800.98 

19|145583.9   52887.38     2.75   0.006     41791.05    249376.8 

21|275819.9   45692.25     6.04   0.000     186147.7    365492.1 

22|-26653.23   168645.8    -0.16   0.874      -357625    304318.6 

23|20360.58   33645.63     0.61   0.545    -45669.87    86391.02 

24|-11377.95   101452.3    -0.11   0.911    -210480.8    187724.9 

25|-15526.3   80322.29    -0.19   0.847    -173160.9    142108.3 

26|-30990.37    44309.3    -0.70   0.484    -117948.5     55967.8 

29|-44871.84   56926.55    -0.79   0.431    -156591.7    66848.02 

31|-19185.09   88715.56    -0.22   0.829    -193291.7    154921.5 

32|-26782.85   37337.53    -0.72   0.473    -100058.7    46493.03 

35|-18476.08   51693.14    -0.36   0.721    -119925.2    82973.07 

36|-46370.77   121259.7    -0.38   0.702    -284346.2    191604.7 

37|-17160.71   47165.15    -0.36   0.716    -109723.6    75402.14 

38|-27139.1   168645.8    -0.16   0.872    -358110.9    303832.7 

39|20900.56   39176.29     0.53   0.594    -55983.93    97785.06 

41|-10330.86   49992.04    -0.21   0.836    -108441.5    87779.83 

42|-7117.272   63772.13    -0.11   0.911    -132271.8    118037.2 

47|-22044.24   40970.52    -0.54   0.591      -102450    58361.48 
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48|-1640.938   121444.1    -0.01   0.989    -239978.3    236696.4 

52|-21339.4   61278.47    -0.35   0.728      -141600    98921.23 

54|-39313.42    60949.7    -0.65   0.519    -158928.8    80301.98 

55|-27151.69   70176.16    -0.39   0.699    -164874.3    110570.9 

58|-18870.77   168645.5    -0.11   0.911      -349842    312100.5 

59|-82326.5      46579    -1.77   0.077      -173739    9086.022 

61|-29607.9   49183.13    -0.60   0.547    -126131.1    66915.29 

62|-63509.94   121258.3    -0.52   0.601    -301482.6    174462.7 

63|-32202.28   70263.25    -0.46   0.647    -170095.8    105691.2 

64|15185.67   34944.65     0.43   0.664    -53394.13    83765.46 

65|-2620.737   100876.1    -0.03   0.979    -200592.7    195351.2 

66|-45091.94   80783.74    -0.56   0.577    -203632.2    113448.3 

68|-62448.71   101452.4    -0.62   0.538    -261551.7    136654.3 

          | 

faturament~l |   .0208438    .000929    22.44   0.000     .0190206     .022667 

       _cons |      2749731705.68     0.870.386    -34726.24    89720.24 

------------------------------------------------------------------------------ 

 


