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RESUMO 
 

 

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços e Mercadorias 
(ICMS) é a principal fonte de arrecadação tributária dos Estados, particularmente para 
o Ceará representa mais de 90% de suas receitas tributárias. Apesar do forte 
crescimento da arrecadação do ICMS da região nordeste, o Ceará apresentou 
resultados 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 em 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 ao 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. 
 
Palavras-chave: ICMS, Ceará, Previsão 
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ABSTRACT 

 
 

The Tax on Goods and Services and Commodities (ICMS) is the main source of tax 
revenues of States, particularly in Ceará represents more than 90% of its revenues. 
Despite the strong growth of ICMS in the northeast region, Ceará presented results well 
below the others. In this scenario, this study presents a brief history and characteristics 
of ICMS, it is a descriptive analysis of the trend of the ICMS in Brazil, Northeast and 
Ceará. By presenting a different performance of other states in the region, encouraged 
to identify and measure the determinants of ICMS of Ceará. The methodological 
approach was made through a model that uses time-series data to estimate the effects 
on the collection of tax revenues accruing from the three largest macrossegmentos (fuel, 
electricity and communication services) and the level of industrial activity being 
measured the industrial production for the period January 1995 to September 2008. It is 
concluded that the low collection performance since 2000 can be explained by the 
performance of macrossegmentos, mainly fuel and communication services, despite the 
good performance recorded by GDP. 
 
Keywords: Sales Tax, Ceará, Forecast  Federalism. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 

O Estado tem papel fundamental no processo de desenvolvimento da 

sociedade. Para cumprir bem o seu papel ele se esmera em buscar os recursos para 

satisfazer as necessidades da sociedade e para estimular o crescimento econômico. 

Daí surge importância dos tributos. É um instrumento essencial para mover a máquina 

pública, prestando os principais serviços nas áreas de educação, saúde, segurança 

pública, serviços de infra-estrutura urbana, entre outros.    

 

É bem verdade que o estado deve estar atento para não inibir o progresso 

das diversas atividades e segmentos da economia. Assim como já dizia Tibério, 

imperador romano, “Em se tratando de impostos, o Estado deve estar tal qual um bom 

pastor: saber tosar bem suas ovelhas a ponto de tirar-lhes a lã, mas nunca lhes 

arrancar o couro”, alegando que não se deve sobrecarregar o contribuinte com cargas 

tributárias elevadas. 

 

No Brasil, o ICMS é o imposto que possui maior alíquota, consequentemente 

se reflete como a principal fonte de captação de recursos para os estados federados. 

Detém a primeira posição na classificação de arrecadação no Brasil que atinge 

aproximadamente 27% da carga tributária nacional, representando uma base sólida de 

financiamento dos Estados,,  destacando-se por representar o maior instrumento de 

políticas de incentivo fiscal. Para o nordeste a arrecadação do ICMS representa mais de 

90% da receita tributária, por essa importância os respectivos poderes executivos não 

dispensam esforços possíveis para manter ao máximo os níveis de arrecadação 

batendo recordes a cada ano. 

 

Quando não há sucesso nas políticas fiscais implementadas ou não se 

consegue atingir os níveis de arrecadação esperados (projetados), há sempre uma 

grande preocupação em se descobrir o que falhou nesses objetivos. Surgem então os 

questionamentos como: o que se deve fazer ou não fazer? O que mudar? Em que setor 
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deve-se dar mais atenção? O que deu errado? Perguntas como estas quase sempre 

são colocadas em evidência, porque há realmente a necessidade de se arrecadar, 

gradativamente, cada vez mais, visto que, em contrapartida, é preciso cumprir os 

compromissos das despesas orçamentárias contraídas, que também são bastante 

elevadas.  

 

Para o estado do Ceará, o ICMS representa a além da principal fonte de 

receita, um importante instrumento de políticas públicas sob controle dos governantes 

que podem atuar com certo grau de liberdade, administrando as alíquotas dos produtos 

e concedendo incentivos às importações e exportações, concedendo benefícios fiscais 

para atrair novos investimentos, etc. Mas, mantém como meta básica a simplificação no 

processo de arrecadação e equilíbrio das finanças públicas, o que tem muitas vezes 

conseguindo atingir uma repercussão significativa no nível geral da arrecadação. 

 

Há um grande potencial de arrecadação de ICMS no Ceará levando-se em 

consideração o grande número de empresas que possuem distribuídas por todo o seu 

território e em um grande pólo industrial. No que sempre se espera atingir os melhores 

índices de crescimento, como de fato tem se concretizado, o estado tem mantido uma 

performance sustentável no volume de receita pela arrecadação de ICMS, mantendo 

sempre o terceiro lugar dentre os estados do nordeste, mesmo observando quedas 

pontuais de crescimento da arrecadação em determinados períodos. 

 

No entanto, conforme os mais recentes levantamentos para o período de 

1996 a 2005, o crescimento da arrecadação do ICMS do Ceará foi de aproximadamente 

5% enquanto os demais estados do nordeste que praticamente aumentaram em 30% a 

arrecadação do imposto. Apesar de manter um nível de crescimento aproximado com o 

do nordeste, percebe-se que o Ceará apresentou um distanciamento na linha de 

crescimento a partir de 2003 e chegando em 2005 com o pior índice de crescimento de 

arrecadação deste tributo para região. Esses resultados tem sido o fato motivador para 

a geração deste trabalho. 
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Para evidenciar esses resultados, o presente estudo descreve os resultados 

de diversas visões para a arrecadação do ICMS sempre comparando os níveis 

estaduais, regional e nacional, fazendo a relação com grandezas macroeconômicas, a 

exemplo do PIB, que servirão de base para diagnosticar sua tendência temporal. 

 

Partindo desse ponto, esse estudo tem como objetivo específico estimar os 

principais fatores determinantes da arrecadação do ICMS, identificando e mensurando 

os efeitos do desempenho econômico, tanto do agregado do estado atravéd o nível de 

produção industrial, quanto de macrossegmentos específicos, tais como os setores de 

energia elétrica, combustíveis e comunicação. Pode-se dizer que esses 

macrossegmentos se transformaram ao longo de décadas no alicerce da economia do 

estado e consequentemente da arrecadação do ICMS. Para tanto, tem-se como base 

metodológica um modelo econométrico que utiliza dados de séries temporais 

compreendendo o período  de janeiro de 1995 a setembro de 2008. 

 

O restante do trabalho é organizado em seis seções. Na próxima seção faz-

se um breve histórico do ICMS. Na seção três mostra-se a evolução temporal do ICMS 

para o Brasil e para os estados da região Nordeste. A seção quatro discute o Ceará em 

relação aos demais estados da região além de sua decomposição em 

macrossegmentos. O modelo econométrico é apresentado na seção cinco, seguida 

pelos resultados de estimação e previsão. Na ultima seção são feitas as considerações 

finais. 
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2  O ICMS 
 

 

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 

transporte e de Comunicação (ICMS) é o principal instrumento tributário dos Estados e 

do Distrito Federal, representando mais de 90% da receita tributária destes entes 

federativos, aos quais é atribuída pela Constituição Federal competência tributária para 

instituir este tributo 

 

O ICMS constitui-se no imposto de maior abrangência a incidir sobre o 

consumo, tributando somente valor agregado de cada etapa de produção e circulação 

das mercadorias e serviços, evitando a onerosa incidência em cascata, o que muito o 

aproxima do IVA europeu. Desta qualidade de tributar sobre o consumo, decorre a 

característica nata deste tipo de tributação, a regressividade, isto quer dizer que o 

imposto aumenta em proporção superior ao incremento da riqueza. 

 

2.1 Histórico do ICMS 
 

O legislador brasileiro, influenciado pelas inovações estrangeiras, passou a 

tributar o consumo e a renda, inserindo no ordenamento jurídico brasileiro a Lei Federal 

nº 4.625 de 31 de dezembro de 1922. Esta nova Lei instituiu o Imposto de Vendas 

Mercantis (IVM), onde a cobrança deste imposto tinha uma sistemática que resultava na 

incidência do tributo em cada etapa, agregando à nova base de cálculo na operação 

subseqüente, que voltava a ser integralmente tributada, e assim, sucessivamente, 

encarecendo o preço do produto até a venda ao consumidor final. 

 

Em 1934 a nova constituição amplia a base deste imposto estendendo às 

operações de consignação mercantil. Criando assim o IVC, Imposto de Vendas e 

Consignações, no entanto, foi mantida a forma de cobrança, ou seja, o seu efeito 

cascata. Com uma elevada carga tributária, as indústrias resolveram desenvolver todas 
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as etapas produtivas em seu próprio estabelecimento, causando desestimulo ao 

surgimento de novas empresas, e travando o desenvolvimento econômico. 

 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 18 de 1965, logo após o regime 

militar de 64, O IVC foi substituído pelo ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, 

em razão do caráter altamente cumulativo e regressivo que tinha e que estava 

começando a causar graves problemas à industrialização que se intensificava no Brasil, 

conforme argumenta Costa (1978). A criação do ICM se deu nos moldes dos modelos 

dos impostos europeus, sobre valores agregados ou acrescidos, os chamados IVAS. 

 

O ICM era um imposto não-cumulativo de competência das unidades 

federadas, apresentava alíquotas internas definidas pela legislação estadual e 

interestaduais fixadas pelo Senado Federal. As alíquotas internas não poderiam ser 

inferiores as interestaduais. Mesmo apresentando algumas deficiências como 

problemas de evasão e elisão fiscal, o ICM era a maior fonte de recursos do governo 

Estadual e de relevante importância para o país, pois sua arrecadação representava de 

8% a 9% do PIB de acordo com Perobelli e Piancastelli (1996). 

 

Após 23 anos de vigência do ICM, a Constituição Federal de 1988, 

transformou o ICM em ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 

ampliando a base de incidência do antigo ICM, incorporando a este o caráter seletivo, 

ou seja, a possibilidade de onerar diferentemente produtos e serviços, de forma 

proporcional à sua essencialidade. 

 

Ao instituir o ICMS, a Constituição aumentou significativamente o poder de 

arrecadar da fazenda estadual. Ampliou o fato gerador, pois além da tradicional 

competência para tributar as operações de circulação de mercadorias, passou também 

a incidir explicitamente sobre as prestações de serviços de transportes interestaduais e 

intermunicipais e de comunicações, anteriormente tributados pelos extintos impostos 

especiais federais (Imposto Sobre os Serviços de Transporte Rodoviário e Imposto 

Sobre Serviço de Comunicação). 
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No entanto, concedeu imunidade para as operações interestaduais com 

petróleo e seus derivados, combustíveis líquidos e gasosos e energia elétrica, o que na 

prática não trouxe nenhum benefício, posto que esta  imunidade provocou uma forte 

evasão fiscal, com simulações de operações interestaduais, impasse que mais tarde foi 

ajustado com implemento da lei Kandir(Lei Complementar nº 87). 

 

Pose-se observar que o ICMS é fruto da evolução legislativa brasileira, 

nascido em 1922 sob o rótulo de IVC veio a se transformar no imposto de maior 

importância para o Estado, pois é o responsável por cerca de 90% da arrecadação 

estadual. Assim como Carraza (2006), resumia a genealogia do ICMS: “o IVC gerou o 

ICM, que gerou este primeiro ICMS (o imposto sobre operações mercantis)”. 

 

O quadro a seguir especifica os seis outros impostos existentes no 

ordenamento anterior que hoje estão unificados no ICMS pela Constituição Federal de 

88: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

      Quadro 1: Composição do ICMS a partir da Constituição de 88 
      Fonte: 

 
 
 

 

1- Imposto sobre circulação de mercadoria; 
2- Imposto único sobre minerais; 
3- Imposto único sobre combustíveis líquidos e gasosos; 

4- Imposto único sobre energia elétrica; 
5- Imposto sobre transportes; 
6- Imposto sobre Comunicações. 

ICMS 
Imposto 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 as prestações se iniciem no exterior. 
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2.1.1 Regulamentação do ICMS no Brasil 
 

A Constituição Federal de 88 no seu artigo 155, II define ICMS como Imposto 

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 as prestações se iniciem no exterior. No mesmo artigo outorga 

competência aos entes que compõem a Federação para a sua instituição, trazendo à 

materialidade. 
 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (II 
- operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 
que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 17 de março de 1993). 

 

 

E em seu Artigo 146, estabelece normas gerais da legislação tributária, 

necessárias para a instituição dos tributos. No caso específico do ICMS, a Constituição 

de 1988, no seu art. 155, item XII delegou à lei complementar a tarefa de definir seus 

contribuintes, dispor sobre substituição tributária, fixar a base de cálculo, dentre outras 

funções. 

 

No entanto, a Constituição de 1988, nas Disposições Transitórias, 

estabeleceu, no caso específico do ICMS, o prazo de sessenta dias para ser editada a 

lei complementar. Como não foi editada a lei complementar do ICMS, a instituição do 

mesmo ficou a cargo do Convênio nº. 66/88 celebrado entre os estados, que 

regulamentou provisoriamente esta importante matéria. 

 

O Convênio nº. 66/88 de 16 de dezembro de 1988 fixa normas para 

regulamentar provisoriamente o ICMS, definindo como contribuintes do ICMS:  

 

• Todos os estabelecimentos industriais, comerciais e de produtores 

agropecuários que promovam a saída de mercadorias ou a prestação de 
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serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações 

ou que importem mercadorias ou bens do exterior; 

 

• Quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas que realizem operação de 

circulação de mercadorias ou de prestação de serviços definidas como 

fato gerador. 

 

Por ocasião da criação do ICMS, ficaram definidas as alíquotas 

interestaduais em 12% nas operações com origem no Espírito Santo ou nos Estados da 

Região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nas operações iniciadas na Região Sul e 

Sudeste, excluído o Espírito Santo, a alíquota aplicável foi estabelecida em 7%. O 

Senado também fixou em 13% a alíquota das operações de exportação. A adoção 

destas alíquotas tornou o ICMS um imposto sobre o valor agregado híbrido, com parte 

do tributo cobrado na origem e parte no destino. Procurou-se utilizar o imposto com a 

finalidade de corrigir desequilíbrios regionais, diferenciando-se as alíquotas pela origem 

das mercadorias. 

 

A Lei Complementar n°. 87/96, conhecida como Lei Kandir, promoveu 

significativas mudanças no ICMS, tendo como principal mudança a desoneração deste 

tributo de competência estadual sobre as exportações de produtos primários e 

semielaborados, e de serviços. A referida lei conferiu crédito tributário pelo valor integral 

da aquisição dos bens de capital e da utilização de serviços de transporte, comunicação 

e energia. 

 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 33, de 11 de dezembro de 

2001, os combustíveis passaram a ter uma nova forma de incidência do ICMS em etapa 

única definidos em lei complementar, desta forma, acabou a imunidade existente nas 

operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo. Esta mudança foi 

necessária exatamente porque, a partir de 1º de janeiro de 2002, operações com 

petróleo e combustíveis deixaram de ser “monopólio’ jurídico da Petrobrás. A Emenda 
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Constitucional 33 tratou também de incluir pessoas físicas como contribuintes do 

imposto, em operações de importação. 

 

A emenda Constitucional nº. 42, de 19 de dezembro de 2003, desonerou o 

ICMS incidente sobre as exportações de bens e serviços de forma geral, assegurado o 

aproveitamento do crédito relativo ao  imposto cobrado nas etapas anteriores. 

 

Tal inovação se deu com a substituição da redação da alínea “a” do inc. X, § 

2º, art. 155, que restringia a imunidade de ICMS aos produtos industrializados. Com a 

nova redação, o ICMS passou a não incidir “sobre operações que destinem 

mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, 

assegurada a manutenção e aproveitamento do montante do imposto cobrado nas 

operações e prestações anteriores”. 

 

2.1.2 Regulamentação do ICMS no Ceará 
 

O ICMS foi instituído no Ceará através da Lei nº 11.530/89. As alíquotas 

internas foram definidas em 17% para as mercadorias e serviços em geral, 20% para 

energia elétrica e 25% para alguns produtos supérfluos (Os produtos definidos como 

sujeitos a alíquota de 25% foram os seguintes: bebidas alcoólicas, armas e munições, 

fogos de artifícios, embarcações esportivas e motores de popa, automóveis importados 

do exterior, perfumes e cosméticos, motos acima de 180 cilindradas, fumo e cigarros, 

jóias, ultra-leves e asa-delta.) 

 

A partir de 1993, as alíquotas do ICMS foram alteradas através da Lei nº 

12.024/92, as modificações de maior relevância foram a introdução do serviço de 

comunicações e das operações com gasolina e álcool combustível, entre os bens e 

serviços sujeitos a carga tributária de 25%; e, os componentes da cesta básica tiveram 

a alíquota reduzida para 7%. O incremento da carga tributária nos combustíveis e 

comunicações iniciou um processo em que se procurava aumentar a arrecadação do 

ICMS, através de macrossegmentos que possuíssem um elevado grau de consumo e 
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um pequeno número de contribuintes, propiciando um maior efeito na arrecadação 

bruta e facilitando a atuação da fiscalização. 

 

A redução do imposto sobre os bens da cesta básica, da forma que foi 

implementada contrariava a Constituição Federal, a qual estabelece que as alíquotas 

internas não podem ser inferiores às interestaduais, desta forma, trouxe  prejuízo para 

arrecadação do ICMS. A Lei nº 12.385/94 corrigiu esta distorção substituindo a redução 

da alíquota por uma redução da base de cálculo, fazendo com que o ICMS sobre os 

bens da cesta básica voltassem a incidir de forma racional obrigando o contribuinte a 

estornar na mesma proporção o crédito da aquisição dos bens ou serviços. 

 

A Lei nº 12.670/96 altera a legislação do ICMS, adaptando o imposto 

estadual as exigências da Lei Kandir (Lei Complementar nº 87 de 13 de setembro de 

1996, que substituiu o Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968 e o Convenio 

ICMS nº 66). Em termos de modificação da carga tributária, ocorreram as desonerações 

das exportações e a permissão para utilização de crédito fiscal nas aquisições de bens 

do ativo fixo. Em termos estaduais, foi aumentada a alíquota do ICMS para as 

operações com querosene para a aviação. 

 

A partir de 1998, com a Lei nº 12.770/97, ocorreu uma grande elevação da 

carga tributária, com o aumento da alíquota da energia elétrica de 20% para 25%, 

também sendo incrementada a alíquota de 25%  (vinte e cinco por cento)  para bebidas 

alcoólicas, armas e munições, fogos de artifício, fumo, cigarros e demais artigos de 

tabacaria, jóias, aviões ultra-leves, asas-delta, gasolina, querosene de aviação, óleo 

diesel e álcool hidratado para fins combustíveis de aviões e óleo diesel. O mesmo 

diploma legal reduziu de 17% para 12% a incidência do ICMS sobre os produtos de 

informática. 

 

Em 1999, no Ceará, a Lei Estadual nº 12.871/98, reduziu as alíquotas do 

ICMS de 17% para 12% nas operações com leite longa vida e trigo em grão, no entanto 
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na mesma lei no parágrafo único já previa a alíquota de 17% para 1º de janeiro do ano 

2000. 

 

Em setembro de 1999, a Lei nº 12.945/99 declara a não incidência do 

imposto sobre o fornecimento de energia elétrica para consumidores entre 51 e 140 

KWh. Os consumidores na faixa de consumo até 50 KWh já se encontravam imunes ao 

tributo desde sua criação no Ceará. 

 

Em 2004 a base de cálculo do óleo diesel foi reduzida, através do decreto do 

decreto N° 27.486, de forma em que seu artigo art. 1º expressa : “ Fica reduzida a base 

de cálculo do ICMS nas operações internas com óleo diesel em 32% (trinta e dois por 

cento), de forma que a carga tributária seja equivalente a 17% (dezessete por cento)”. 

 

2.2 Características do ICMS 
 

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

portanto é um tributo predominantemente fiscal, no entanto muitas vezes é utilizado 

com função extrafiscal, 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. 

 

Há dois princípios constitucionais que direcionam o ICMS, o princípio da não-

cumulatividade e principio da seletividade. Pelo principio da não-cumulatividade,  o 

imposto é pago mediante "compensação" dos créditos, abatendo-se em cada operação 

o montante cobrado nas anteriores com  o  débito  atual,  de  forma que o  tributo  incide  

sobre o valor adicionado na cadeia de produção e de circulação da mercadorias e 

serviços, isto é, desde o produtor original até o consumidor final.   

 

Segundo o principio da seletividade, as alíquotas variam de acordo com a 

essencialidade do bem, quanto menor a essencialidade do bem, maior será alíquota, ou 
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seja, quanto mais supérfluo ou prejudicial for o produto, maior deve ser a sua alíquota, 

como bom exemplo temos cigarro. 

 

A competência para a cobrança do ICMS é do estado de origem da operação 

tributada pelo imposto. No entanto em algumas transações interestaduais, a 

arrecadação é partilhada entre o estado de origem e o estado de destino da operação 

tributada, através do diferencial de alíquotas. Ou seja, nas transações entre estados 

prevalece um princípio misto de origem e destino para a arrecadação do tributo.   

 

Torna-se importante esclarecer o que vem a ser a circulação de mercadoria, 

objeto da tributação, não sendo objeto da tributação a mera movimentação física do 

bem, mas sim a circulação jurídica, ou seja, o bem sai da titularidade de um sujeito e 

passa à titularidade definitiva de outro. Podemos exemplificar da seguinte forma: na 

saída de bens para mostruário não se paga ICMS, pois não ocorre circulação jurídica 

do bem, apenas movimentação física, não há modificação na titularidade. Situação 

diversa ocorre quando uma loja compra produtos de uma fábrica, neste caso se 

observa sem maiores dificuldades que a propriedade foi modificada, logo haverá a 

incidência do tributo. 

 

A prestação de serviços de transporte entre municípios da mesma unidade 

federada (intermunicipal) ou entre Estados diferentes (interestadual) representa fato 

gerador do ICMS. Portanto, por exclusão, os serviços de transportes dentro do território 

do município estão fora do campo de incidência do ICMS. É importante frisar que tais 

prestações necessariamente hão de ser onerosas, pois as prestações de serviços 

gratuitos não podem gerar incidência.  

 

Carrazza (2006) esclarece que o ICMS “abrange tanto o deslocamento de 

pessoas, como o de qualquer objeto (sólido, líquido, gasoso ou simplesmente o de 

conteúdo de energia). Alcança, pois, (ou pode alcançar), os transportes de passageiros, 

de cargas, de valores, de mercadorias, etc., bastando que o serviço seja objeto de 

contratação autonomamente considerada”.   
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A Constituição não entra em detalhes, deixando-os para serem fixados pela 

lei complementar. A lei complementar nº 87 de 1966, estabeleceu que o ICMS incide 

sobre: prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a 

geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a 

ampliação de comunicação de qualquer natureza. 

 

O ICMS poderá recair também sobre as comunicações intramunicipais, tendo 

em vista que a Constituição, no art. 156, III, assevera que compete aos Municípios 

instituir o ISS de qualquer natureza não compreendidos no art. 155, II. 

 

Em relação aos serviços de comunicação cabe ressaltar que ainda que  as  

prestações se iniciem no exterior também estão sujeitas ao ICMS. Esse serviço também 

está sujeito a incidência do ICMS mesmo quando  se trate de operações intramunicipal, 

tendo em vista que a Constituição, no art. 156, III, assevera que compete aos 

Municípios instituir o ISS de qualquer natureza não compreendidos no art. 155, II. 

 

2.3  O ICMS como incentivo fiscal no nordeste 
 

No início da década de 1990, o governo Estadual do Ceará realizou um 

grande ajuste fiscal, fruto de um processo de reestruturação política administrativa 

iniciada em 1987, que conseguiu obter um crescimento real da ordem de 48,3%, entre 

1990 a 1999. Dentro desse contexto, foi criado um programa de atração de indústrias e 

investindo pesadamente na melhoria da infra-estrutura. O ICMS foi instrumento nas 

mãos dos administradores para efetivar este incremento na receita. 

 

Com essa nova fase de implementação de políticas fiscais, o Ceará não só 

saiu na frente na disputa pelos investimentos que ressurgiam no País nos anos 90, mas 

foi um dos estados nordestinos mais bem sucedidos na atração de indústrias para seu 

território durante toda essa década; servindo de modelo para alguns estados do 

nordeste, como Paraíba e Rio Grande do Norte que adotaram o exemplo do Ceará, 

para o desenvolvimento de suas próprias ‘políticas industriais’. 
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A Bahia, o Ceará e Pernambuco foram os pioneiros nas concessões de 

incentivos fiscais. Iniciando-se daí uma estratégia de concessão de incentivos fiscais, a 

conhecida “guerra fiscal”. Que é uma política de atração de indústrias, por meio da 

renúncia dos tributos. Todos esses fatores foram importantes para o nascimento desta 

disputa, que contribuiu para desenvolvimento do Ceará e do nordeste. 

 

A economia nordestina vem se superando e se fortalecendo, vários fatores 

contribuíram para impulsionar o crescimento desta região, a estabilidade no contexto 

macroeconômico, a disponibilidade de incentivos fiscais, o investimento em estrutura 

moderna direcionaram a essa dinâmica regional. 

 

Foram implantados diversos pólos tecnológicos, complexos petroquímico, 

pólo agroindustrial, complexo minero-metalúrgico, pólo têxtil e de confecção, pólo 

calçadista e diversos pólos turísticos nas cidades litorâneas.  Estes investimentos 

iniciados ao longo da década de 90 contribuíram uma conjuntura econômica atual mais 

desenvolvida permitindo a continuidade em condições mais favoráveis que a anterior. 

 

2.4  ICMS no Brasil, nordeste e Ceará 
 

A comparação do ritmo de crescimento da arrecadação do ICMS no Nordeste 

com a do País mostra claramente que o comportamento nos anos 1996 a 2005, 

acompanharam o ritmo de crescimento da arrecadação nacional e, na última década, 

apresentaram dinamismo superior à média brasileira.  

 

A região nordeste aumentou sua participação na arrecadação do ICMS Brasil 

em 10,65% em 10 anos enquanto a região sudeste reduziu sua participação em 9% no 

mesmo período. De acordo com a tabela 1, em 1996 o nordeste participação com 

13,26% no total arrecadado no Brasil e em 2005 passou a 14,68%. 
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Tabela 1: Participação na arrecadação total de ICMS no Brasil (%) 

REGIÃO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

NORTE 4,39 4,65 4,28 4,11 4,50 4,67 4,87 5,22 5,25 5,51
NORDESTE 13,26 13,15 13,75 13,55 13,86 13,82 14,43 14,31 14,54 14,68
SUDESTE 60,10 60,49 60,33 59,74 58,76 58,10 56,56 54,85 54,93 54,69
SUL 15,70 14,91 15,07 15,31 15,51 15,89 16,24 17,08 16,44 16,78
CENTRO-OESTE 6,55 6,80 6,58 7,30 7,38 7,52 7,89 8,54 8,84 8,35

Fonte: Ipeadata 

 

Considerando o valor da arrecadação em reais o nordeste cresceu 

aproximadamente 22% de 1996 a 2005 enquanto a arrecadação do ICMS no Brasil 

cresceu aproximadamente 10%. Apesar do crescimento acima da média nacional da 

região nordeste o Ceará aumentou sua arrecadação em apenas 5%, resultado menor 

que a média nacional. O gráfico 1 ilustra a arrecadação de ICMS no Brasil, nordeste e 

Ceará. 

 

 

 
Gráfico 1 - Arrecadação de ICMS no Brasil, Nordeste e Ceará entre 1996-2005 
Fonte: 
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O gráfico 2 mostra um comparativo entre as evoluções das taxas de 

crescimento do Brasil, Nordeste e Ceará. No período inicial o Ceará apresentou as 

maiores taxas de crescimento, a partir de 2000, o crescimento do Nordeste passa ser a 

maior seguindo nessa posição até 2005. Já a partir de 2003 o Ceará passa a crescer 

menos que a média nacional apresentando crescimento negativo em 2005.  

 
 

 
 

       Gráfico 2 - Crescimento da arrecadação do ICMS no Brasil, Nordeste e Ceará em 1996-2005 
       Fonte: 
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3. O ICMS NOS ESTADOS NORDESTINOS 
 
 
3.1 Receita orçamentária do nordeste 
 

As receitas correntes e as receitas de capital compõem a receita do 

orçamento público estadual. Decompondo a receita corrente têm-se as receitas 

tributárias englobam os tributos de competência do estado: impostos, taxas e 

contribuição de melhoria, e as transferências correntes recebidas. As receitas de capital 

são como assinala a Lei no 4.320/64, "as provenientes da realização de recursos 

financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão em espécie, de bens e 

direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado 

destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o 

superávit do Orçamento Corrente.” 

 

A região nordeste apresenta como principais fontes de receita, as receitas 

tributárias e as transferências correntes, como visualizado no gráfico 3, tem-se que para 

o período de 1996 a 2005 as duas receitas somadas representam mais de 80% da 

receita total da região. A evolução das diversas receitas evidencia a importância da 

receita tributária como a principal fonte de receita do orçamento público nordestino. 

 

 
             Gráfico 3 - Participação dos itens orçamentários na receita total do nordeste 

 Fonte: 



 

 

29

A receita tributária, como dito anteriormente, é composta principalmente por 

impostos e taxas de competência dos estados. Neste ponto a importância do ICMS é 

evidente, pois representa em todo período mais de 88% da receita tributária da região 

nordeste. Essa evolução é ilustrada no gráfico 4, onde o ICMS representou mais de 

95% da receita tributária na segunda metade da década de 90. A partir de 2000 o ICMS 

iniciou uma tendência de queda, mais acentuada em 2001-2002.   

 

 
                              Gráfico 4 - Participação do ICMS na receita tributária do nordeste 

                   Fonte: 
 

Apesar da queda na participação do participação do ICMS na arrecadação 

tributária total o seu valor absoluto se mostrou crescente, em todo o período. O gráfico 

5 mostra a evolução da receita total e da receita do ICMS. 
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                     Gráfico 5 - Arrecadação total e de ICMS no nordeste (em milhares) 
                     Fonte: 

 
 
O gráfico 6 ilustrada as respectivas taxas de crescimento, onde se percebe 

que as taxas de crescimento do ICMS são positivas em todo o período de análise, 

diferente das taxas de crescimento da arrecadação total, que obteve taxa negativa em 

1999. 

 

 

 
                    Gráfico 6: Crescimento da arrecadação total e de ICMS no nordeste 
                    Fonte:  
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A importância do ICMS na arrecadação é evidenciada, pois representa quase 

que metade da receita total da região nordeste. Alem disso é um importante 

instrumento para políticas publicas, e principal combustível para as guerras fiscais entre 

os estados. 

 

3.2 Evolução da arrecadação do ICMS nos Estados do nordeste 
 

A arrecadação de ICMS é a principal fonte de receita além de instrumento de 

políticas publicas dos estados do nordeste. Em relação à arrecadação, a Bahia se 

destaca como o estado que mais arrecada ICMS, seguido por Pernambuco e Ceará. 

Num patamar mais baixo seguem os estados do Rio Grande do Norte, Maranhão, 

Paraíba, Alagoas, Sergipe e Piaui. O gráfico 7 mostra a evolução da arrecadação de 

ICMS dos estados do nordeste, caracterizada pelo crescimento em praticamente todos 

os estados. 

  

 

 
            Gráfico 7 - Arrecadação do ICMS nos estados do nordeste (em milhares de reais) 
            Fonte: 

 

A trajetória do produto interno bruto dos Estados do nordeste serve com 

comparação em relação à trajetória da arrecadação do ICMS, pois o ICMS tem uma 

elevada correlação com o PIB. Dessa maneira, espera-se uma semelhança entre as 
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trajetórias. De acordo com o gráfico 8 apenas o Ceará a parir de 2002 não apresentou 

semelhanças nas trajetórias da arrecadação do imposto, enquanto o PIB segue uma 

clara trajetória ascendente, a arrecadação de ICMS apresenta queda em 2003 e fica 

praticamente estável nos anos seguintes. 

 

 

 
Gráfico 8 - Produto Interno Bruto dos Estados do nordeste (em milhares de reais) 
Fonte: 

 

O peso do ICMS na economia dos estados do nordeste pode ser medida 

pela relação ICMS/PIB. Essa relação simplifica a análise da evolução da arrecadação 

do imposto frente à evolução do produto dos estados. Verifica-se que o peso do ICMS 

na economia dos estados do nordeste aumentou no decorrer do período de análise. 

 

O gráfico 9 mostra a evolução da relação ICMS/PIB, verifica-se a tendência 

de crescimento do peso do ICMS na economia de todos os Estados. Porém se destaca 

o Rio Grande do Norte que no início do período apresentou uma das menores taxas 

com aproximadamente 5% chegando ao final apresentado o maior peso do ICMS de 

aproximadamente 14,5%. Por outro lado, o Maranhão seguiu praticamente todo período 

num patamar bem abaixo dos demais, apresentando uma taxa de aproximadamente 

9% em 2005. O Ceará localizava-se entre as maiores taxas até 2001, a partir desse ano 
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o peso do ICMS em sua economia continuou crescendo, mas menos que os demais 

terminando o período numa posição intermediária. 

 

 
Gráfico 9 - ICMS/PIB nos estados do nordeste 
Fonte:  

 

Apesar da dispersão da relação ICMS/PIB entre os estados, percebe-se que 

os movimentos são bem semelhantes, ou seja, todos os estados aumentam o peso do 

ICMS na economia no mesmo período.  

 

Outra ponderação é verificar a relação ICMS/per capita ilustrada pelo gráfico 

10. Tem-se um resultado que mede o valor médio de ICMS pago por cada indivíduo 

para cada estado do nordeste. A Bahia em 1996 apresentou o maior valor de R$507,34 

por pessoa, ou seja, em média cada baiano pagou esse de ICMS. A Bahia manteve 

essa posição praticamente em todo período fechando 2005 com R$567,60. Por outro 

lado o Maranhão seguiu com o menor patamar entre todos os estados nordestinos. 

Numa posição intermediária o Ceará apresentou queda de aproximadamente 9% sendo 

o único a apresentar redução do ICMS/per capita em sua região. 

 

 

 



 

 

34

 
                 Gráfico 10 - ICMS/per capita nos estados do nordeste 
                 Fonte: 
 

Percebe-se claramente que para alguns estados como o Rio Grande do 

Norte, o forte aumento da arrecadação do ICMS, tanto em relação ao PIB quanto em 

relação à população. Em contrapartida o Ceará apresentou queda em ambas às 

situações, evidenciando que a arrecadação de ICMS cresceu menos que o PIB e a 

população. 

 

3.3 Crescimento da arrecadação através do ICMS 
 

O gráfico 11 mostra as das taxas de crescimento da arrecadação do ICMS 

nos estados do nordeste. Pode-se visualizar em suas trajetórias um padrão de 

comportamento, destaca-se positivamente o Estado do Rio Grande do Norte por manter 

taxas de crescimento positivas em quase todo o período (apenas em 2002 e 2003 

obteve taxas negativas). Outro ponto importante é em 2005, onde apenas o Ceará teve 

taxa de crescimento negativa na arrecadação do ICMS. 
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                        Gráfico 11-  Taxa de crescimento da arrecadação ICMS dos estados do nordeste 
                        Fonte: 
 

As trajetórias das taxas de crescimento da relação ICMS/PIB podem ser 

vistas no gráfico 12. Destaca-se o crescimento negativo do ICMS/PIB no Ceará a partir 

de 2002, nos demais Estados ocorreram oscilações sempre em torno de zero, esperado 

devido ao alto grau de correlação entre ICMS e PIB. 

 

 
                     Gráfico 12 - Taxa de crescimento da relação ICMS/PIB dos estados do nordeste 
                     Fonte: 
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Analisando todo o período apenas dois Estados, Rio Grande do Norte e 

Pernambuco, elevaram o peso do ICMS no PIB (relação ICMS/PIB), ou seja, a 

arrecadação do ICMS apresentou um aumento maior que o produto interno bruto, com 

destaque para o Estado Potiguar que aumentou em aproximadamente 14% o peso do 

ICMS. Os demais Estados apresentaram um aumento maior do PIB em relação ao 

aumento do ICMS com destaque para o Maranhão e Ceará com reduções de 

aproximadamente 27% e 17% respectivamente. O gráfico 13 ilustra esses resultados. 

 

 
       Gráfico 13 - Variação da relação ICMS/PIB dos estados do nordeste em 1996-2005 
       Fonte: 
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4  O ICMS NO CEARÁ 
 

 

4.1 A evolução e crescimento da arrecadação do ICMS no Ceará 
 

A evolução da arrecadação do ICMS no Ceará mostrou-se bem diferente da 

apresentada pelos outros estados do nordeste. O gráfico 14 mostra a trajetória da razão 

arrecadação de ICMS no Ceará em relação à arrecadação de ICMS dos demais 

Estados do nordeste. No ano de 96, a arrecadação do ICMS cearense representava 

21,22% da arrecadação dos demais estados de sua região, enquanto no final do 

período esse valor caiu para 17,35%. No mesmo período o Ceará aumentou a 

arrecadação do ICMS em 5%, enquanto os demais estados nordestinos ampliaram a 

arrecadação deste imposto em 25%. 

 

 
                Gráfico 14 - Proporção da arrecadação do ICMS no Ceará em relação aos outros estados do Nordeste 
                Fonte:  
 

A variação de arrecadação para o período 2004-2005 pode-se observar a 

que na arrecadação do ICMS do Ceará em R$17.525.000 enquanto os outros estados 

somados tiveram um aumento de R$1.453.630.00. A queda de arrecadação segue na 

contramão do resultado apresentado nos outros estados nordestinos. 
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Considerando o peso do ICMS na economia, verifca-se pelo gráfico 15 que a 

relação ICMS/PIB do Ceará segue a mesma tendência dos outros estados do nordeste. 

Porem a partir de 2003 enquanto os outros estados apresentam uma leve tendência de 

alta o ICMS/PIB do Ceará segue em trajetória descendente. 

 

 

 
                            Gráfico 15 - Arrecadação do ICMS/PIB no Ceará e no nordeste 
                             Fonte: 
 

A evolução das taxas de crescimento é visualizada no gráfico 16. As 

trajetórias evidenciam a queda na arrecadação dos últimos períodos, pois em 2004 o 

crescimento da arrecadação do ICMS no Ceará é negativo em 0,55% enquanto a 

arrecadação dos outros estados do nordeste cresceu em 8,01%.  
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Gráfico 16 - Crescimento da arrecadação do ICMS no Ceará e no nordeste 
Fonte: 

 

 

4.2 O ICMS por macrossegmentos da economia cearense 
 

A economia do Ceará pode ser decomposta em seus principais 

macrossegmentos: energia elétrica, combustível, moagem de trigo, fabricação de 

calçados, fabricação de vestuário, serviços de comunicação, bebidas, fiação e 

tecelagem de algodão, distribuição de cigarros, transportes e comércio. 

 

A decomposição em macrossegemntos possibilita identificar quais os setores 

responsáveis pela variação do ICMS em sua trajetória e consequentemente os setores 

que provocaram o resultado negativo do período 2004-2005. 

 

O gráfico 17 mostra a economia cearense decomposta em seus principais 

macrossegmentos. O resultado evidencia que ocorreu uma queda na arrecadação de 

ICMS de dois dos três maiores macrossegmentos em 2004-2005.  
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               Gráfico 17 - Arrecadação do ICMS por macro-segmento 1996-2005 (em milhares) 
               Fonte: 
 
 

Com intuito de entender melhor o ocorrido neste período (2004-2005), foi 

realizado um levantamento junto a SEFAZ-CE, pela a qual foram relatados alguns 

acontecimentos atípicos levantados por este órgão como possíveis causas do tímido 

crescimento da arrecadação do Ceará neste  período. Abaixo serão decorridas as 

principais justificativas. 

 

Em 2004, o macro-seguimento de combustível teve a legislação alterada, no 

que se refere a  alíquota do óleo diesel a qual foi reduzida de 25% para 17%.  Neste 

mesmo período as empresas de combustível apresentaram decréscimo de 13,31% em 

ICMS. Tiveram ainda, estas empresas o direito de lançar os créditos de ICMS em 2005 

de operações de importação de combustível realizadas em 2004. Consideramos 

fortemente a possibilidade da influencia deste setor no desempenho da arrecadação no 

período analisado, tendo em vista que contribuiu com 20% da arrecadação total do 

ICMS arrecadado no estado do Ceará em 2005. 
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E ainda se tratando dos macrossegmentos, comunicação apresentou uma 

variação nominal negativa de 7,98% na análise de 2005/2004, em decorrência de um 

recolhimento antecipado de ICMS no valor de R$ 24 milhões em 2004 o qual deveria 

ser recolhido em 2005. Lembrando que as chamados “blue-chips” tributarias 

(combustível, energia elétrica e comunicação)s são responsável por cerca de 40% da 

arrecadação do ICMS. 

 

Outro diferencial da arrecadação 2004 foi um programa de governo no qual é 

concedido dispensa ou redução anual de multas e juros de débitos fiscais - Programas 

de Recuperação do Crédito Tributário – REFIS. Neste referido ano, se empenhou em 

arrecadar encima deste instituto com objetivo compensar as perdas ICMS, estimulando 

os contribuintes devedores a refinanciarem suas dívidas, podemos dizer que o REFIS 

foi arrojado, o resultado foi uma arrecadação de R$ 65,56 milhões em 2004 para o  8,4 

milhões do REFIS de 2005 

 

E finalmente, o bom desempenho do Ceará no comercio internacional em 

2005 com aumento das exportações teve influencia no crescimento da arrecadação. As 

exportações cearenses alcançaram o valor de 930.45 US$ FOB, apresentando em 

2005 um crescimento de 8,27% comparado com 2004. Isso influenciou negativamente 

na arrecadação tendo em vista que os efeitos da Lei Kandir pela qual estas operações 

são realizadas ao abrigo da não incidência do imposto com total desoneração das 

operações com mercadorias destinadas ao Exterior, além da garantia de 

aproveitamento integral dos créditos relativos aos insumos utilizados pelos 

exportadores nas mercadorias com destino ao mercado externo. 

 

De acordo com a tabela 2, a queda na arrecadação de ICMS em cinco 

macrossegmentos (combustível, moagem de trigo, serviços de comunicação, fiação e 

tecelagem de algodão, e fabricação de calçados) pode explicar o resultado negativo do 

Ceará, apesar da energia elétrica. O crescimento da arrecadação do ICMS dos 

macrossegmentos do Ceará é ilustrado pelo gráfico 18. 
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                     Tabela 2 - Variação da arrecadação de ICMS 2004-2005  
                                      por macrossegementos 

Grupos de Atividade R$ 
Combustível -133.309.365,62

Moagem de Trigo -45.925.293,50

Serviços de Comunicação -42.603.780,12
Fiação e Tecelagem de 
Algodão -781.437,65

Fabricação de Calçados -419.726,19

Distribuição de Cigarros 1.599.010,47

Fabricação de Vestuário 5.069.804,21

Transportes 5.206.032,05

Bebidas 18.091.735,69

Energia Elétrica 73.329.810,83
                   Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará 

 

 

 

 
                 Gráfico 18 - Crescimento da arrecadação de ICMS por macro-segmento 1996-2005 
                 Fonte: 
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5 ESTRUTURA DO MODELO ECONOMÉTRICO 
 

 

A finalidade desse capítulo é apresentar a base de dados, o modelo 

econométrico explicativo do ICMS e as especificações utilizadas para mensurar as 

elasticidades dos faturamentos dos três maiores macrossegmentos e do Índice de 

Produção Industrial em relação à arrecadação total do ICMS no estado do Ceará. 

 

5.1  O Modelo econométrico 
 

O comportamento do ICMS já foi tema de várias investigações na literatura 

econômica.  

 

Para prever o ICMS do Piauí, Cruz (2007) utilizou a metodologia das séries 

temporais para dados mensais. O modelo ARIMA, mostrou que o melhor desempenho 

foi de transferência, cujo erro foi 8,1%, o modelo ARMA apresentou um erro de 10,3%. 

Os resultados mostraram que uma previsão de arrecadação melhor do que a previsão 

da Secretaria da Fazendo do Piauí vinha realizando. 

 

Sousa (2008) que conclui conforme o resultado do modelo econométrico 

estimado em seu trabalho que à medida que se intensifica a política de incentivos  

fiscais, a participação dos setores industriais, contidos no modelo, se reduz, ou seja, 

estes setores passam a contribuir cada vez menos com o pagamento de ICMS ao 

estado. Porém não consigo resumir o modelo econométrico, aqui ele trabalha com 

o ICMS  do Ceará  período bem parecido com o nosso de 1995 a 2006. 

 

O impacto das políticas fiscais sobre a arrecadação de ICMS no estado do 

Ceará foi mensurado por Sousa (2008). O período analisado foi 1995 a 2006, e devido 

a participação dos setores de energia elétrica, serviços de comunicação e combustíveis, 

de certa forma compensou a queda na arrecadação dos setores industriais. O modelo 

econométrico utilizado foi o Logit, de seleção qualitativa, ele permite verificar se há 
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correlação entre a arrecadação de ICMS e a política de incentivos fiscais. Os efeitos 

marginais são positivos, e isto permite inferir que um aumento no percentual de 

empresas incentivadas pelo FDI por setor levará a um aumento na arrecadação. Por 

sua vez, o efeito marginal da dummy setorial estabelece que a probabilidade da 

variação na arrecadação de ICMS do Grupo 1 (Energia   Elétrica, Comunicação e 

Combustível) foi positiva, em média, 33,44 pontos percentuais a maior que outro grupo. 

 

Aquino (2009) tratou dos efeitos regressivos causados pela tributação do 

ICMS (do Ceará). O autor utilizou o método econométrico de regressão simples pelos 

mínimos quadrados generalizados o que gerou estimações das curvas de Engel, com o 

objetivo de determinar as elasticidades-rendas da demanda dos itens de consumo 

selecionados em relação aos  respectivos recebimentos familiares per capita mensais. 

 

Neto (2009) fez previsões para o ICMS do Ceará em comparação com 

desempenho da metodologia da SEFAZ-CE. O modelo que melhor se ajustou aos 

dados foi o ARIMA e o autor concluiu que o modelo desenvolvido em seu estudo 

apresentou melhores resultados principalmente por incorporar dummies sazonais, o que 

permite suavizar o efeito sazonal da arrecadação de ICMS, diferente da metodologia 

utilizada pela SEFAZ-CE. 

 

É prática comum nas especificações de equações econométricas, tanto em 

análise de corte transversal como em séries temporais, procederem-se transformações 

logarítmicas nas variáveis. Esse procedimento traz o benefício analítico de se mensurar 

os efeitos de tais variáveis sobre os fenômenos a serem explicados de forma 

adimensional, no caso, percentuais que refletem as elasticidades das mesmas.   

 

Como exemplo disso, em um estudo para o Ceará, Leitão (2009) verificou a 

elasticidade das exportações na arrecadação de ICMS antes e depois da Lei Kandir1. 

No modelo proposto utilizou dados em série temporal, encontrando em ambos as 

situações que a arrecadação de ICMS é inelástica às exportações, porem houve uma 

                                                 
1 Incentivo fiscal para as exportações com a desoneração do ICMS. 
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redução dessa elasticidade com a implementação da Lei Kandir, que era de 0,55 

passando a 0,40, ou seja, antes a lei um aumento de 1% nas exportações gerava um 

aumento de 0,40% na arrecadação do ICMS cearense, após a lei a mesma variação 

nas exportações gera um aumento de 0,40%. 

 

Dessa forma, a equação do ICMS a ser estimada terá a seguinte 

especificação geral: 

 

(1)                                ........

)ln()ln()ln()ln()ln(
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As variáveis são definidas da seguinte maneira: 

 

• ICMS mensura a arrecadação mensal do ICMS; 

• Comunicação, Combustível e Energia, representam os faturamentos dos 

respectivos macrossegmentos da economia cearense; 

• IPI refere-se ao Índice de Produção Industrial do Ceará; 

• kT descreve o grau da tendência temporal; 

• 1D , 2D ,..., 12D   são variáveis dummies que captam características 

sazonais mensais.  

 

A aplicação de logaritmos tem como objetivo captar as elasticidades, ou seja, 

variações percentuais das variáveis explicativas e uma correspondente variação 

percentual na variável dependente. Esta relação pode ser vista de maneira mais formal 

na demonstração abaixo. 

 

Derivando (1) em relação à comunicação e fazendo algumas manipulações 

algébricas tem-se: 
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                                                                   (2) 

 

 

Verifica-se que 1β  é a elasticidade da arrecadação do ICMS em relação ao 

faturamento do macrossegmento Comunicação. Similarmente, 2β , 3β , são 

respectivamente as elasticidades da arrecadação do ICMS em relação ao faturamento 

dos macrossegmentos combustível, energia, enquanto 4β  se refere à elasticidade em 

relação ao IPI. 

 

5.2 Descrição e análise da base de dados 
 

A amostra é composta de dados mensais do estado do Ceará no período 

compreendido entre janeiro de 1995 e setembro de 2008. A amostra total é constituída 

de 165 observações sob a forma de série temporal. A escolha do período da amostra 

foi de acordo com a disponibilidade de dados estatísticos para o Ceará. A dada inicial 

de janeiro de 1995 foi estabelecida, pois é o ano inicio a base Secretaria da Fazenda do 

Ceará, e setembro de 2008 como limite superior da amostra foi determinado devido a 

restrições de informações sobre o Índice de Produção Industrial. 

 

A base de dados utilizada no estudo foi construída a partir de duas fontes: 

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e IPEADATA. A tabela 3 apresenta o 

resumo dos dados utilizado no estudo, para estimar as elasticidades da arrecadação do 

ICMS foram necessários o faturamento dos três maiores macrossegmentos do estado 

(combustível, energia, comunicação), além do Índice de Produção Industrial. 
 

Tabela 3 - Resumo dos dados 
 N° Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

LN ICMS 165 19,8830 1,2115 17,4127 23,8784 
LN COMBUSTÍVEL 165 19,3935 1,4111 16,1089 24,2226 
LN ENERGIA 165 18,9710 1,3240 16,2394 23,0266 
LN COMUNICAÇÃO 165 18,9842 1,3219 15,9182 22,9314 
LN IPI 165 4,6239 0,1292 4,3184 4,9279 
Fonte: elaboração própria a partir da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e do IPEADATA 
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A arrecadação de ICMS é a variável dependente do modelo e foi extraída da 

base de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, medido em reais e 

deflacionado em 2000. 

 

Os macrossegmentos energia elétrica, comunicação e combustível tem em 

seus faturamentos aproximadamente 55% do total dos macrossegmentos do Ceará. As 

informações do faturamento dos macrossegmentos foram extraídos da base da Sefaz-

CE e estão em reais deflacionados em 2000. 

 

O Índice de Produção Industrial do Ceará foi extraído da base de dados do 

IPEADATA, medindo o nível da atividade industrial tomando como base 2002 (=100). 

 

O modelo incorpora variáveis dummies, que captam as características 

sazonais mensais da arrecadação de ICMS. A definição dos efeitos sazonais será feita 

a posteriori quando da estimação da equação.   
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6 RESULTADOS  
 

 

Em se tratando de dados em séries de tempo, a estacionariedade, variância 

e média constante, deste constitui como condição necessária para a determinação do 

modelo a ser estimado. Pode-se apenas garantir as propriedades do modelo se todas 

as variáveis que o compõe são estacionárias, sob pena de serem geradas regressões 

espúrias. É fundamental, portanto, testar se uma série é estacionária ou não, antes de 

usá-la em uma regressão. 

 

A estacionariedade das séries foi testada através do teste ADF2, nos quais 

rejeitaram a hipótese nula de raiz unitária ao nível de 5% para as variáveis ICMS, 

comunicação, combustível, energia e IPI. Dessa maneira, esse trabalho toma como 

base que as variáveis são processos com uma tendência determinística. 

 

A partir da estimação do modelo foram realizados os principais testes para o 

resíduo. O teste de Durbin-Watson indicou um possível problema de autocorrelação se 

mostrando evidente a partir da análise do correlograma dos resíduos. A correção desse 

problema foi feita através da utilização de um modelo com um termo autoregressivo de 

primeira ordem. A nova estimação se mostrou consistente além do resíduo ser 

identificado como um ruído branco.  

 

A hipótese da raiz unitária do resíduo foi rejeita ao nível de 5%, ou seja, o 

resíduo é estacionário. A hipótese de homocedasticidade não foi rejeitada ao nível de 

5% pelo teste de White3. Alem disso, foi testada a hipótese de normalidade do resíduo, 

onde foi resultado mostrou que a hipótese nula da normalidade não foi rejeitada ao 

nível de 5%. 

 

                                                 
2 Resultado apresentado no apêndice A. 
3 Resultado apresentado no apêndice B 
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A tabela 4 apresenta os resultados da estimação das elasticidades da 

arrecadação do ICMS para o Estado do Ceará. Todos os coeficientes são significativos 

ao nível de 1%, exceto o da variável dummy para o mês de julho com nível de 5%, 

refletindo no ajuste linear (R²) acima de 99%. 

 

O maior efeito parcial sobre a arrecadação do ICMS é devido ao faturamento 

do macrossegmento comunicação, com a elasticidade estimada em 0,4967. Esse 

resultado mostra que qualquer que seja a variação no faturamento desse setor, 50% 

desta se reverterá na variação correspondente de arrecadação do ICMS. 

 

A arrecadação de ICMS apresentou elasticidade em relação ao 

macrossegmento combustível no valor de 0,1875. Dessa maneira, se o faturamento do 

setor de combustível aumentar em 1% a arrecadação do ICMS cearense aumenta em 

0,18%. 

 
Tabela 4 - Estimativas da equação (1) 

Variável Coeficiente Erro Padrão t-Estatístico Prob.  
Ln Comunicação 0.4931 0.0538 9.1699 0.0000
Ln Combustível 0.1875 0.0164 11.447 0.0000
Ln Energia 0.3094 0.0555 5.5795 0.0000
Ln IPI 0.3506 0.0250 14.0434 0.0000
Tempo -0.0137 0.0013 -10.6452 0.0000
Tempo² 5.56E-05 6.74E-06 8.2504 0.0000
D1 0.1217 0.0264 4.6130 0.0000
D2 0.0754 0.0227 3.3294 0.0011
D7 -0.0515 0.0112 -4.6124 0.0000
D12 0.0718 0.0340 2.1128 0.0362
AR(1) 0.6062 0.0689 8.8016 0.0000
R-squared 0.996124     Mean dependent var 19.89311
Adjusted R-squared 0.995870     S.D. dependent var 1.208286
S.E. of regression 0.077647     Akaike info criterion -2.208560
Sum squared resid 0.922455     Schwarz criterion -2.000642
Log likelihood 192.1019     Durbin-Watson stat 2.321792
Inverted AR Roots       .61   

Fonte: elaboração própria a partir do Eviews 5. 
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Para o macrossegmento energia, a arrecadação de ICMS tem elasticidade 

de 0,3094, se mostrando a segunda maior entre os macrossegmentos. O valor 

estimado representa que se o faturamento da energia aumenta em 1% a arrecadação 

total do ICMS aumenta em 0,3094%. 

 

Outro resultado importante foi a estimação da elasticidade da arrecadação 

do ICMS do Ceará em relação ao nível da atividade industrial do Estado. A elasticidade 

foi estimada em 0,3506 mostra que a cada aumento de 1% na atividade industrial a 

arrecadação do ICMS aumenta em 0,3506%. 

 

Como esperado, a arrecadação do ICMS cearense se mostrou inelástico em 

relação aos macrossegmentos e em relação ao IPI. Os resultados evidenciam que a 

arrecadação de ICMS é inelástica em relação às variáveis estimadas. 

 

As variáveis dummies de intercepto mostram que para os meses de janeiro, 

fevereiro e dezembro a arrecadação tende a aumentar em 0,1212, 0,0754 e 0,0718 

pontos percentuais e no mês de julho a arrecadação cai 0,0515 pontos percentuais. 

 

A previsão da arrecadação feita pelo modelo para o período pode ser 

visualizada pelo gráfico 19. Percebe-se que o modelo estimado corrobora com os 

resultados reais da economia cearense. 
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                          Gráfico 19 - ICMS real versus ICMS previsto pelo modelo (em logarítimo) 
                          Fonte: 
 

Um exercício é simular a arrecadação do ICMS através do modelo estimado. 

O gráfico 20 apresenta esse resultado, onde ocorre a substituição as variáveis reais na 

equação estimada. Percebe-se que novamente o comportamento sincronizado entre o 

real e estimado. 

 

 
             Gráfico 20 - ICMS real versus ICMS estimado pelo modelo (em logarítimo) 
                  Fonte: 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
O ICMS se configura como o imposto mais importante do Brasil, 

principalmente por ser a maior fonte de arrecadação para os governos estaduais 

representando aproximadamente 90% de suas respectivas receitas tributárias. Devido 

ao peso do ICMS na receita, os estados tendem a implementar  políticas que visam o 

aumento da arrecadação deste imposto.  

 

Nesse cenário, o presente estudo apresentou o desempenho e os fatores 

determinantes da arrecadação do ICMS no Ceara a partir de uma análise descritiva 

verificou-se o seu desempenho, e através de um modelo de regressão linear para 

verificou-se os fatores e suas influências na arrecadação do ICMS deste Estado.  

 

A análise descritiva evidenciou as diferenças no comportamento da 

arrecadação do ICMS cearense frente ao Brasil e os Estados de sua região. Ficou 

evidente, a partir de 2000, que a arrecadação do ICMS cearense cresceu menos que 

demais estados nordestinos e o Brasil. Esse movimento pode ser explicado pela queda 

na arrecadação de alguns macrossegmentos de sua economia, pois dois dos três 

maiores macrossegmentos (combustível e serviços de comunicação) apresentaram 

quedas na arrecadação do imposto. 

 

Nesse sentido, justificou-se a utilização de um modelo econométrico para 

estimar e mensurar os fatores e suas influencias na arrecadação do ICMS do Ceará. O 

modelo com dados em séries de tempo estimou as elasticidades da arrecadação do 

ICMS em relação aos três maiores macrossegmentos da economia do Ceará 

(combustível, serviços de energia, comunicação) e do índice de produção industrial, a 

amostra utilizada é composta de dados mensais compreendidos entre janeiro 1995 a 

setembro  2008, constituída portando de 165 observações. 
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O modelo apresentou resultados que se mostraram estatisticamente 

consistentes, com os coeficientes estimados significativos e evidenciando que a 

arrecadação do ICMS é, conforme esperado, inelástica em relação aos 

macrossegmentos e à atividade industrial cearense. 

 

Apesar de não ser o maior macrossegmento em nível de arrecadação de 

ICMS, o setor de comunicação obteve a maior elasticidade, enquanto combustível 

apresentou a menor elasticidade mesmo sendo o principal macrossegmento da 

economia cearense. Esse resultado era esperado, pois a alíquota do óleo diesel, o 

principal componente do macrossegmento combustível, é a menor dentre os demais. 

 

O macrossegmento energia apresentou elasticidade de 0,31. A importância 

da atividade industrial também foi evidenciada, mostrando que se ocorre um aumento 

de 1% no nível da atividade industrial, a arrecadação do ICMS aumenta em 0,35%. 

 

Pode-se concluir neste estudo que os macrossegmentos, combustível, 

energia e comunicação além do nível da atividade industrial são capazes de influenciar 

a arrecadação do ICMS do Ceará. Além disso, o baixo desempenho da arrecadação a 

partir de 2005 pode ser explicado pelo desempenho dos macrossegmentos, 

principalmente combustível e serviços de comunicação apesar do bom desempenho da 

economia cearense verificado pelo PIB. 
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APÊNDICE A – TESTES DA RAIZ UNITÁRIA 
  

i. Teste ADF – ln ICMS 
 
Null Hypothesis: LNICMS has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 2 (Fixed)   

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.607346  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.015700  

 5% level  -3.437801  
 10% level  -3.143138  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LNICMS)  
Method: Least Squares   
Date: 09/03/09   Time: 01:31   
Sample (adjusted): 1995M04 2008M09  
Included observations: 162 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LNICMS(-1) -0.513969 0.091660 -5.607346 0.0000 
D(LNICMS(-1)) -0.098979 0.092717 -1.067545 0.2874 
D(LNICMS(-2)) 0.050969 0.079661 0.639824 0.5232 

C 9.834206 1.752249 5.612333 0.0000 
@TREND(1995M01) 0.004945 0.001915 2.581756 0.0107 

R-squared 0.296900     Mean dependent var 0.020488 
Adjusted R-squared 0.278986     S.D. dependent var 1.175122 
S.E. of regression 0.997825     Akaike info criterion 2.863901 
Sum squared resid 156.3179     Schwarz criterion 2.959197 
Log likelihood -226.9760     F-statistic 16.57418 
Durbin-Watson stat 2.005249     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ii. Teste ADF: ln Comunicação 
 

Null Hypothesis: LNFACOMU has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 2 (Fixed)   

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.546926  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.015700  

 5% level  -3.437801  
 10% level  -3.143138  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LNFACOMU)  
Method: Least Squares   
Date: 09/03/09   Time: 01:37   
Sample (adjusted): 1995M04 2008M09  
Included observations: 162 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LNFACOMU(-1) -0.493337 0.088939 -5.546926 0.0000 
D(LNFACOMU(-1)) -0.104463 0.091537 -1.141207 0.2555 
D(LNFACOMU(-2)) 0.048943 0.079346 0.616834 0.5382 

C 8.879101 1.595531 5.564981 0.0000 
@TREND(1995M01) 0.006258 0.002090 2.994156 0.0032 

R-squared 0.289191     Mean dependent var 0.024338 
Adjusted R-squared 0.271081     S.D. dependent var 1.185827 
S.E. of regression 1.012421     Akaike info criterion 2.892943 
Sum squared resid 160.9243     Schwarz criterion 2.988240 
Log likelihood -229.3284     F-statistic 15.96875 
Durbin-Watson stat 2.008657     Prob(F-statistic) 0.000000 
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iii. Teste ADF: ln Combustível 
 
Null Hypothesis: LNFATCOMB has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 2 (Fixed)   

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.367604  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.015700  

 5% level  -3.437801  
 10% level  -3.143138  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LNFATCOMB)  
Method: Least Squares   
Date: 09/03/09   Time: 01:39   
Sample (adjusted): 1995M04 2008M09  
Included observations: 162 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LNFATCOMB(-1) -0.634855 0.099701 -6.367604 0.0000 
D(LNFATCOMB(-1)) -0.045251 0.095307 -0.474789 0.6356 
D(LNFATCOMB(-2)) 0.106636 0.079217 1.346115 0.1802 

C 11.52900 1.808437 6.375116 0.0000 
@TREND(1995M01) 0.009828 0.002446 4.017547 0.0001 

R-squared 0.344677     Mean dependent var 0.026385 
Adjusted R-squared 0.327981     S.D. dependent var 1.344242 
S.E. of regression 1.101966     Akaike info criterion 3.062446 
Sum squared resid 190.6496     Schwarz criterion 3.157742 
Log likelihood -243.0581     F-statistic 20.64416 
Durbin-Watson stat 2.008857     Prob(F-statistic) 0.000000 
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iv. Teste ADF: ln Energia 
 
Null Hypothesis: LNENRGIA has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 2 (Fixed)   

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.112215  0.0002 
Test critical values: 1% level  -4.015700  

 5% level  -3.437801  
 10% level  -3.143138  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LNENRGIA)  
Method: Least Squares   
Date: 09/03/09   Time: 01:40   
Sample (adjusted): 1995M04 2008M09  
Included observations: 162 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LNENRGIA(-1) -0.440508 0.086168 -5.112215 0.0000 
D(LNENRGIA(-1)) -0.139887 0.090881 -1.539229 0.1258 
D(LNENRGIA(-2)) 0.002458 0.079679 0.030846 0.9754 

C 7.306496 1.424883 5.127786 0.0000 
@TREND(1995M01) 0.005821 0.002085 2.792360 0.0059 

R-squared 0.272237     Mean dependent var 0.023187 
Adjusted R-squared 0.253695     S.D. dependent var 1.164600 
S.E. of regression 1.006086     Akaike info criterion 2.880389 
Sum squared resid 158.9167     Schwarz criterion 2.975685 
Log likelihood -228.3115     F-statistic 14.68236 
Durbin-Watson stat 2.001722     Prob(F-statistic) 0.000000 
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v. Teste ADF: ln IPI 
 

Null Hypothesis: LNIPI has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 2 (Fixed)   

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.189870  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.015700  

 5% level  -3.437801  
 10% level  -3.143138  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LNIPI)   
Method: Least Squares   
Date: 09/03/09   Time: 01:42   
Sample (adjusted): 1995M04 2008M09  
Included observations: 162 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LNIPI(-1) -0.491203 0.079356 -6.189870 0.0000 
D(LNIPI(-1)) 0.011168 0.086797 0.128670 0.8978 
D(LNIPI(-2)) 0.238909 0.077211 3.094230 0.0023 

C 2.189170 0.353904 6.185776 0.0000 
@TREND(1995M01) 0.001004 0.000197 5.099034 0.0000 

R-squared 0.277412     Mean dependent var 0.002063 
Adjusted R-squared 0.259003     S.D. dependent var 0.082781 
S.E. of regression 0.071259     Akaike info criterion -2.414621 
Sum squared resid 0.797216     Schwarz criterion -2.319325 
Log likelihood 200.5843     F-statistic 15.06867 
Durbin-Watson stat 1.989029     Prob(F-statistic) 0.000000 
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APÊNDICE B – TESTES RESIDUAIS 
 

i. Teste Jarque-Bera para normalidade dos resíduos 
 

 

 

 
   Gráfico 21 - Teste Jarque-Bera para normalidade dos resíduos 
   Fonte: 
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ii. Teste de White para heterocedasticidade 
 

 
White Heteroskedasticity Test:  

F-statistic 1.338845     Probability 0.100100
Obs*R-squared 65.39970     Probability 0.137593

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.386150 2.502490 0.154306 0.8777
LNFACOMU -0.042782 0.274420 -0.155899 0.8764

LNFACOMU^2 0.032910 0.017588 1.871141 0.0640
LNFACOMU*LNFATCOMB 0.001863 0.017055 0.109211 0.9132
LNFACOMU*LNFATENER -0.066777 0.024235 -2.755390 0.0069

LNFACOMU*LNIPI 0.011659 0.058724 0.198536 0.8430
LNFACOMU*TEMPO -0.000523 0.000600 -0.871844 0.3852

LNFACOMU*(TEMPO^2) 2.76E-06 3.62E-06 0.762454 0.4474
LNFACOMU*D1 -0.017060 0.013244 -1.288143 0.2004
LNFACOMU*D2 -0.013753 0.021709 -0.633493 0.5277
LNFACOMU*D7 -0.014269 0.015333 -0.930605 0.3541

LNFACOMU*D12 -0.011671 0.016802 -0.694627 0.4888
LNFATCOMB -0.116218 0.190038 -0.611552 0.5421

LNFATCOMB^2 0.002412 0.003022 0.797878 0.4267
LNFATCOMB*LNFATENER -0.005604 0.014743 -0.380103 0.7046

LNFATCOMB*LNIPI 0.020478 0.039790 0.514648 0.6078
LNFATCOMB*TEMPO 4.65E-05 0.000373 0.124771 0.9009

LNFATCOMB*(TEMPO^2) -3.90E-07 2.31E-06 -0.168690 0.8664
LNFATCOMB*D1 0.005931 0.009179 0.646080 0.5196
LNFATCOMB*D2 0.003047 0.012926 0.235695 0.8141
LNFATCOMB*D7 0.005882 0.027584 0.213252 0.8315

LNFATCOMB*D12 0.012504 0.012931 0.966927 0.3357
LNFATENER 0.198316 0.275034 0.721060 0.4724

LNFATENER^2 0.035424 0.010517 3.368241 0.0010
LNFATENER*LNIPI -0.043191 0.059682 -0.723686 0.4708

LNFATENER*TEMPO 0.000536 0.000663 0.809498 0.4200
LNFATENER*(TEMPO^2) -2.57E-06 4.01E-06 -0.639846 0.5236

LNFATENER*D1 0.010810 0.014886 0.726178 0.4693
LNFATENER*D2 0.007383 0.018698 0.394847 0.6937
LNFATENER*D7 0.007832 0.028108 0.278628 0.7811
LNFATENER*D12 -0.008529 0.017884 -0.476888 0.6344

LNIPI -0.291009 1.106735 -0.262943 0.7931
LNIPI^2 0.051344 0.126510 0.405850 0.6856

LNIPI*TEMPO 1.67E-07 0.001270 0.000131 0.9999
LNIPI*(TEMPO^2) -3.76E-07 6.78E-06 -0.055501 0.9558

LNIPI*D1 0.033847 0.075151 0.450385 0.6533
LNIPI*D2 0.066175 0.062301 1.062171 0.2905
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White Heteroskedasticity Test:  

F-statistic 1.338845     Probability 0.100100
Obs*R-squared 65.39970     Probability 0.137593

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LNIPI*D7 0.029998 0.061891 0.484697 0.6289
LNIPI*D12 0.138115 0.078498 1.759474 0.0813

TEMPO -0.000535 0.005864 -0.091306 0.9274
TEMPO^2 -9.63E-06 3.39E-05 -0.284403 0.7766

TEMPO*(TEMPO^2) 1.36E-07 1.48E-07 0.918924 0.3602
TEMPO*D1 -0.000218 0.000524 -0.414906 0.6790
TEMPO*D2 -9.90E-05 0.000370 -0.267986 0.7892
TEMPO*D7 -5.82E-05 0.000308 -0.189130 0.8503
TEMPO*D12 -0.000506 0.000508 -0.995680 0.3216
(TEMPO^2)^2 -3.96E-10 4.29E-10 -0.923985 0.3575

(TEMPO^2)*D1 6.28E-07 2.27E-06 0.276338 0.7828
(TEMPO^2)*D2 3.27E-07 2.00E-06 0.164045 0.8700
(TEMPO^2)*D7 2.74E-07 1.54E-06 0.177722 0.8593

(TEMPO^2)*D12 1.29E-06 2.60E-06 0.496621 0.6205
D1 -0.142985 0.344737 -0.414764 0.6791
D2 -0.237132 0.267231 -0.887367 0.3768
D7 -0.132659 0.310740 -0.426913 0.6703
D12 -0.455878 0.360205 -1.265606 0.2084

R-squared 0.398779     Mean dependent var 0.005625
Adjusted R-squared 0.100926     S.D. dependent var 0.010857
S.E. of regression 0.010294     Akaike info criterion -6.052248
Sum squared resid 0.011551     Schwarz criterion -5.012659
Log likelihood 551.2844     F-statistic 1.338845
Durbin-Watson stat 1.624856     Prob(F-statistic) 0.100100

 

 

 


