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RESUMO 

 

A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ) passou, nos últimos 14 anos, por vários 
programas de modernização estrutural e tecnológica e, através deles, a informática foi sendo 
cada vez mais implantada na instituição. Com recursos captados de financiamentos junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e, com aporte também de recursos próprios 
do Estado, foram investidos somente na área de informática cerca de 115 milhões de reais 
nesse período. Desde 1994, quando foi criado oficialmente o Centro de Processamento de 
Dados da SEFAZ, vários sistemas de informação foram desenvolvidos e postos em 
funcionamento, facilitando não só o acesso dos contribuintes e dos contadores aos serviços da 
instituição, mas também o trabalho dos próprios funcionários, no que se refere ao controle dos 
processos, da armazenagem de dados e das ferramentas para fiscalização. Neste sentido, este 
trabalho se propõe a analisar o efeito desses investimentos sobre a arrecadação de ICMS pela 
SEFAZ e, através de um modelo econométrico, chegou-se à conclusão de que tais 
investimentos em informatização, quando controlados por outros fatores, não apresentaram 
nenhum impacto sobre o montante arrecadado de ICMS, no período entre 1995 e 2008. 

Palavras-chave: Investimento, Informatização, Montante de Arrecadação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Finance Department of Ceará State – SEFAZ/CE passed in the last 14 years by several 
programs of structural and technological modernization and through them the computer 
science was more and more introduced in the institution. With resources caught through 
financing with the BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento and own resources of 
the State it was invested only in the area of computer science around 115 millions of reals in 
this period. From 1994, when there was created officially the Centre of Data Processing of the 
SEFAZ, several systems of information were developed and started making easy not only the 
access of the taxpayers and accountants to the services of the institution, but also the work of 
the officials themselves in which it refers to the control of the processes, storage of data and 
tools for inspection. In this sense, this work proposes to analyse the effect of these 
investments on the tax revenue of ICMS for the SEFAZ. Through a model economic, it was 
come to the conclusion that the investments in informatization, when controlled for other 
factors, did not present any impact on the amount of ICMS collected by the SEFAZ in the 
period between 1995 and 2008. 
 
Keywords: Investment, Informatization, Amount of Tax revenue. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 Nas sociedades democráticas contemporâneas, responsabilização, controle social, 

transparência e eficiência são demandadas de todas as esferas da administração pública. A 

sociedade civil assume, assim, papel cada vez mais relevante na cobrança de resultados das 

instituições públicas e que se devem traduzir em melhorias efetivas na realidade da 

população. 

 O desempenho do setor público vem sendo também pressionado pela comparação com 

o setor privado e terceiro setor no que se refere à qualidade e aos custos dos serviços 

prestados. 

 As novas tecnologias de informação estão, sem dúvida, produzindo impactos nas 

organizações em geral, e na administração pública, incluindo-se aqui a Secretaria da Fazenda 

do Estado do Ceará (SEFAZ-CE), que não está alheia a estas transformações, onde o processo 

de informatização já é uma realidade, embora com ritmos e avanços ainda bastante 

diferenciados. Atualmente, quase todas as Secretarias de Fazenda dos Estados do Brasil são 

gestoras ou usuárias de sistemas de informação. 

 As reformas administrativas, pelas quais essas secretarias passaram, além de terem 

dado continuidade à aquisição de equipamentos e de programas, priorizaram também a 

aplicação da informatização ao processo de gestão e a reorientação de sistemas de informação 

e de bancos de dados já existentes, de forma que atendessem do mesmo modo às necessidades 

gerenciais. Ou seja, não se trata apenas de informatizar as rotinas estabelecidas, mas de 

redefinir processos e procedimentos, tendo em vista a plena exploração das potencialidades 

abertas pela informática. 

 A SEFAZ-CE promoveu nos últimos 14 anos, como já foi dito, vários programas de 

modernização administrativa e dentro desses programas foi sendo incluída cada vez mais a 

informática na instituição. 

 Com o PROMOFAZ – Programa de modernização Fazendária, em 1993, teve início 

uma série de programas para modernização da estrutura física e organizacional da SEFAZ – 

Ceará. Depois se iniciaram os planos MASTERPLAN I e II em 1996, e, entre  1997 e 2002, a 
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SEFAZ contou com a parceria do PNAFE – Programa Nacional de Apoio à Administração 

Fiscal para os Estados Brasileiros. Nestes programas foram investidos cerca de 115 milhões 

de reais somente na área de informática.  

É natural supor que esse investimento em informatização que a SEFAZ realizou nos 

últimos 14 anos tenha influenciado positivamente o montante de arrecadação de ICMS mensal 

do Estado. Em janeiro de 1995 o Estado do Ceará arrecadou R$ 82.595.408,31 em ICMS e 

chegou a R$ 405.308.609,37 em dezembro de 2008. Este trabalho, através da construção de 

um modelo econométrico, objetiva promover se estes gastos com informatização 

apresentaram, no período de 1995 a 2008, algum impacto no montante de arrecadação de 

ICMS da SEFAZ-CE, controlados por outros fatores que também podem ter tido efeitos sobre 

o total arrecadado. 

Para a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, este trabalho constitui um marco 

importante no segmento da informática, pois já foi realizado um estudo sobre as 

conseqüências qualitativas da informatização como na dissertação de mestrado de Juracy 

Braga Soares Júnior: Utilização da Tecnologia da Informação pelo Fisco Estadual Cearense: 

O Entrelaçamento de Bases de Dados de Contribuintes do Icms como Ferramenta de 

Auditoria Fiscal, na Universidade Federal do Ceará (UFC), em 2007, mas não sobre as 

conseqüências quantitativas da informatização. 

O primeiro capítulo desse trabalho apresenta o processo histórico de informatização da 

SEFAZ do Estado do Ceará e descreve os principais programas administrativos de 

modernização ali implantados pela SEFAZ em parcerias com programas do Governo Federal 

e organismos internacionais que foram realizadas no mesmo período. O processo, portanto, 

teve início no ano de 1993 e estende-se até hoje, através das diversas formas de inovações 

tecnológicas. 

  Em seguida, no segundo capítulo, formula-se o modelo econométrico a ser utilizado 

no estudo dos impactos da informatização da SEFAZ no montante de arrecadação de ICMS. 

No terceiro define-se a base de dados que será utilizada no modelo. No quarto apresentam-se 

e discutem-se os resultados do modelo estimado, e no último, são feitas as considerações 

finais. 
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2 PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DA SEFAZ-CEARÁ 
 

 

2.1 Histórico 
 

 

 A SEFAZ ingressou na era da informática a partir da adoção do sistema de controle de 

arrecadação por processamento. Inicialmente, o responsável pelo serviço era o SERPRO – 

Serviço de Processamento de Dados Federal, através de sua sede em Recife – PE. Entretanto, 

a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará não estava plenamente satisfeita com os 

resultados apresentados, pois os relatórios chegavam com, pelo menos, 45 dias após o 

recolhimento do ICM – Imposto sobre Circulação de Mercadorias, vigente na época, aos 

cofres do Estado. Diante disso, a SEFAZ procurou transferir a tarefa ao SEPROCE – Serviço 

de Processamento do Estado do Ceará, mas por falta de know-how ou por questões políticas e 

administrativas, o mesmo não pode se responsabilizar pelo serviço. Assim, o controle da 

arrecadação continuou com o SERPRO. 

 O SEPROCE, no entanto, não se conteve e interveio junto ao Governo do Estado, para 

que a questão fosse revista. Após diversas reuniões entre a SEFAZ e a SEPLAN – Secretaria 

de Planejamento, a quem o SEPROCE era vinculado, a transferência do controle foi realizada. 

O problema foi que os atrasos nos relatórios continuaram. 

 Em vista disso, a SEFAZ adquiriu em 1973 junto à Burroughs um microcomputador 

L-4000. Deu-se então um processo de treinamento de seus funcionários sobre a 

operacionalização do equipamento e logo alguns programas foram colocados em prática, 

como: Controle da Produtividade, Controle de Contribuintes Omissos (com expedição de 

notificações), Controle de Receitas e Despesas das Delegacias (já que o SEPROCE levava 

quase seis meses para apresentar tal relatório), Controle do Fundo de Participação do FPM – 

Fundo de Participação dos Municípios, Controle dos Descontos do Imposto de Renda, entre 

outros. 

 Em seguida a própria SEFAZ passou a monitorar alguns incentivos fiscais, entre os 

quais, um que permitia às indústrias depositarem em conta individual no BANDECE – Banco 

de Desenvolvimento do Ceará, para posterior utilização do depositante, percentuais do ICM a 
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recolher, que variava entre 30, 40 e 50 %. Na época, esse incentivo definia que do imposto 

devido, parte era do Estado e outra da Empresa que depositava em conta para posterior 

reaplicação em investimentos. Com esse sistema, o Estado conseguiu recuperar muito 

dinheiro que estava sendo sonegado. 

 Em 1976, a Secretaria da Fazenda do Ceará reconheceu a importância da 

informatização e criou como uma divisão administrativa, o Núcleo de Processamento de 

Dados, vinculado à Coordenação da Tributação. Assim germinou o setor de Informática na 

SEFAZ – Ceará. 

 Durante mais de uma década o SEPROCE foi o responsável por vários macro-sistemas 

de informação relacionados à SEFAZ, além do sistema de controle de arrecadação. 

 Esta, em julho de 1993, traçou como meta que ingressaria na era da qualidade total 

instituindo o PROMOFAZ – Programa de Modernização Fazendária. Esse programa veio 

propor entre outras coisas, que a SEFAZ se tornaria independente na gestão de sua tecnologia. 

O que até então era feito pelo SEPROCE passaria ao controle da própria casa, e, com esse 

objetivo, comprou o primeiro mainframe (computador de grande porte) e pode assim migrar 

os sistemas corporativos do equipamento do SEPROCE para o da SEFAZ, surgindo deste 

modo, o nascimento de uma cultura de utilização do microcomputador e interconectando os 

micros na forma de rede ao computador central. Os programas que eram do SEPROCE foram 

refeitos e o que continuou no órgão foi somente o controle do sistema de arrecadação. 

 Com a instalação de microcomputadores nos seus setores administrativos, nas 

delegacias, nas coletorias e nos postos fiscais ligados ao banco de dados do SEPROCE, podia-

se monitorar todo o fluxo de tributos estaduais e com isso, a SEFAZ obtinha mais agilidade 

em captar recursos e gerenciá-los. 

 Naquela época o ICMS – Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação representava 95% do que o Estado arrecadava mensalmente. 

 O tributo era pago por 34.383 empresas de pequeno, médio e grande porte, que 

atuavam nas mais diversas áreas. Existiam, ainda, 62.354 microempresas que eram isentas de 

ICMS. Através de 7 (sete) terminais de computadores instalados no Departamento de 
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Arrecadação podiam ser feitas consultas sobre o quadro geral de impostos de cada uma dessas 

empresas. Elencamos, aqui, alguns dos sistemas utilizados pelo Departamento: 

- Sistema de Cadastro – alimentava o sistema de cadastro de contribuintes onde eram 

processadas informações que identificavam, localizavam e classificavam todas as 

pessoas físicas ou jurídicas inscritas no cadastro geral da fazenda; 

- Sistema de Controle da Dívida Ativa – verificava as dívidas dos contribuintes para 

com o Estado. Esse controle permitia que os interessados obtivessem certidões 

negativas, além de regular o controle da execução das dívidas; 

- Sistema de Aviso de Débito – identificava os contribuintes que não recolhiam o 

ICMS, intimava-os para o recolhimento e, caso não pagassem, encaminhava à Dívida 

Ativa do Estado, eliminando a fiscalização do funcionário in loco, o auto de infração e 

o julgamento do contencioso. 

Com a inauguração, em 20 de abril de 1994, do Centro de processamento de Dados 

(CPD) João de Castro Silva, estava consolidada a informática na SEFAZ. 

O DEPIN – Departamento de Informática, que era constituído pela Divisão de 

Desenvolvimento de Software – DIDES, de Suporte Técnico – DITEC, de O & M 

(Organização e Métodos) e Acompanhamento – DIVAC e de Produção e Operação – DIPRO 

foi incorporado o CPD João de Castro Silva. 

Entre 1990 e 1994, o DEPIN desenvolveu 108 sistemas para microcomputadores 

(muitos foram cedidos a outros Estados) e outros três sistemas em equipamento de grande 

porte. Também na área de software, o Departamento foi responsável por programar sistemas 

integrados em quatro áreas importantes da SEFAZ, que eram: Fiscalização e Arrecadação 

(Projeto Cometa), Controle de Pessoal (Recursos Humanos), Controle Administrativo e 

Controle Financeiro. 

No tocante a equipamentos (hardware), foram instalados 220 microcomputadores 

(XTs 386 e 486), 308 impressoras matriciais, 275 terminais e estações diskless – além de mais 

de 300 outros equipamentos para suporte à base instalada. 
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O DEPIN – Departamento de Informática juntamente com o DEFIT – Departamento 

de Fiscalização no Trânsito de Mercadorias colocaram, em julho de 1995, em funcionamento 

o Projeto Cometa On Line. Desse modo, todos os postos fiscais ficaram ligados à SEFAZ 

através de satélite e seus funcionários podiam acessar toda e qualquer informação acerca de 

contribuintes inscritos no cadastro geral da fazenda – CGF. 

Uma rede de microcomputadores foi formada para dar rapidez no registro da entrada e 

saída de mercadorias no Estado. Dessa forma, com a rede de micros recebendo os dados, o 

processo ganhou celeridade. Uma vez ao dia, em horários pré-estabelecidos para cada unidade 

fiscal, os dados eram transmitidos para o órgão central, também via satélite. 

 Em 1996, a SEFAZ passou a dispor de mais um beneficio da informática: a nota fiscal 

avulsa eletrônica. O desenvolvimento do sistema surgiu devido à qualidade do preenchimento 

dos documentos e porque não se tinha de imediato um controle das notas fiscais avulsas – 

NFA’s que eram emitidas nos postos fiscais, nem se sabia quanto de imposto devia ser 

recolhido. As vantagens desse serviço foram: a facilitação da fiscalização de estabelecimento 

e do trânsito, a contabilização do tributo para o município onde a nota foi emitida e 

possibilitou também o cálculo do imposto a recolher. 

Em dezembro do mesmo ano, 1996, foi informatizada a primeira coletoria do interior 

cearense – Coletoria de Horizonte. Este mérito deveu-se ao fato dela localizar-se em um polo 

bastante industrializado. 

Com isso, a SEFAZ-HORIZONTE constatou a rapidez com que os contribuintes 

passaram a ser atendidos, como também a otimização do trabalho burocrático. Antes havia 

perda de tempo preenchendo documentos à máquina ou fazendo cálculos. Com a 

informatização, os documentos passaram a ser impressos em poucos segundos. Faziam parte 

do sistema informatizado o cadastro de contribuintes, o IPVA – Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores, o parcelamento de débito, a AIDF – Autorização para Impressão de 

Documentos Fiscais, a nota fiscal avulsa – NFA e, todas as consultas via sistema solicitadas 

pelos contribuintes. 

No ano seguinte, 1998, foi editado o Convênio ICMS no 1/98, que dispôs sobre a 

obrigatoriedade de uso do ECF – Emissor de Cupom Fiscal por estabelecimento que 

promovesse venda ou revenda de mercadoria ou bem a varejo, ou prestação de serviço. O 
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referido convênio era impositivo, escalova os prazos para adesão à nova regra, de acordo com 

a receita bruta anual da empresa, que se enquadrasse nas atividades econômicas citadas acima. 

Também nesse período, a SEFAZ lançou o SEFAZNET, um serviço que permite aos 

contribuintes cadastrados enviar seus arquivos magnéticos para a SEFAZ.  Com ele, 

contadores, escritórios de contabilidade, pessoas jurídicas, e, até mesmo entidades 

governamentais ou não, puderam ser usuárias do programa, que foi distribuído gratuitamente 

em todos os núcleos de execução (antigas coletorias) da capital e do interior. Também passou 

a ser possível o acesso ao programa através da Home Page da SEFAZ, no endereço: 

(HTTP://www.sefaz.ce.gov.br). 

Em meados de 2000, a SEFAZ implementou o projeto SISDAE – Sistema de Emissão 

de DAE – Documento de Arrecadação Estadual, que passou a ser emitido eletronicamente. A 

necessidade de informatizar-se esse documento nasceu em função de  modernizar-se o sistema 

de arrecadação, onde todas as fontes de receita passaram a ser via DAE – eletrônico com 

chave de segurança feita através de código de barras. 

O projeto nasceu de uma oficina de trabalho com todos os diretores de núcleos de 

execução e representantes dos núcleos de coordenação (antigas delegacias). A SEFAZ passou 

a utilizar, assim, mais uma ferramenta tecnológica. 

Em março de 2001, a SEFAZ e o CONAT – Contencioso Administrativo Tributário 

comemoraram juntos a entrada em funcionamento do mais novo sistema informatizado 

fazendário, voltado para as necessidades dos clientes internos e externos. O sistema CONAT 

– Sistema de Controle e Acompanhamento do Processo Administrativo Tributário veio 

propiciar a integração do Contencioso com os grandes sistemas da SEFAZ, permitindo uma 

indiscutível agilidade e segurança em relação ao acompanhamento dos processos que 

tramitam naquele órgão julgador. 

Uma nova Home Page da SEFAZ foi criada em agosto de 2002. Com um layout 

diferente, ela também disponibilizou para o usuário o acesso aos serviços de forma rápida e 

objetiva. A modificação foi feita com base em pesquisas realizadas junto aos usuários, tanto 

pelo setor de informática, como pela Assessoria de Desenvolvimento Institucional- ADINS e 

ouvidoria. Essas pesquisas identificaram que grande parte dos usuários tinha dificuldade nos 

acessos aos sistemas oferecidos na antiga página. 
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Outros dois avanços tecnológicos foram realizados pela SEFAZ ainda no ano de 2002: 

o Sistema Fronteira Rápida e o Auto-Atendimento. O primeiro é um sistema informatizado 

desenvolvido por analistas e técnicos da própria SEFAZ, que permite automatizar o ingresso 

dos dados das notas fiscais nas operações de entrada e de saída nos postos fiscais de divisa do 

Estado do Ceará. Ou seja, o projeto permitiu ao contribuinte e/ou transportadora transmitir os 

arquivos fiscais, via SEFAZNET, evitando, na prática, os procedimentos de digitação nos 

postos fiscais e agilizando o atendimento aos caminhoneiros. 

Na medida em que as empresas inscritas na SEFAZ e/ou transportadoras faziam a 

adesão ao Fronteira Rápida, o selo fiscal impresso deixava de ser usado nos seus documentos 

fiscais, dando lugar ao selo virtual. Este passou a ser disponibilizado automaticamente pelo 

novo sistema, que ficava só aguardando a confirmação de sua utilização, quando da 

apresentação dos documentos fiscais junto ao posto fiscal, por onde a mercadoria passasse nas 

entradas ou nas saídas interestaduais.  

Visando proporcionar uma prestação de serviços instantânea e de qualidade, utilizando 

equipamentos de informática, passaram a funcionar 22 quiosques de auto-atendimento para a 

emissão de: DAE – Documento de Arrecadação Estadual, Certidão Negativa de Débitos, 

Certidão de Quitação de IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, além 

de DAE para pagamento de IPVA. Tais documentos contam com um código de segurança 

impresso em destaque, atestando a autenticidade do mesmo na relação fisco-contribuinte. 

A Secretaria da Fazenda, via Superintendência Administrativa – SUPAD, continuou 

implantando novos programas que tornaram o atendimento ao cliente interno e externo mais 

rápido e satisfatório. Essas são algumas novidades que foram implantadas em 2003: 

- IPVA – no início do ano houve a implantação do sistema IPVA 2003 em documento 

único. O sistema também pode ser acessado através da internet. 

- INTRANET DA SEFAZ – a SEFAZ fez a implantação de sua nova intranet (rede 

interna) seguindo os mesmos padrões adotados no site e melhorando, dessa forma, a 

disponibilização das aplicações corporativas, serviços e informações para o público interno. 

- WEBMAIL SEFAZ – com acesso ao correio eletrônico interno da SEFAZ na internet, 

o webmail passou por uma completa reestruturação, com o objetivo de torná-lo mais rápido e 
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de fácil utilização. Essa ferramenta possibilitou aos servidores da casa o acesso aos seus 

emails mesmo estando fora dos prédios da SEFAZ. 

- ACESSO MÓVEL AO BANCO DE DADOS DA SEFAZ – O sistema AUTOTRAC 

possibilitou às volantes da fiscalização em trânsito o acesso às informações do banco de dados 

da SEFAZ em tempo real através da comunicação por satélite. Esse sistema permitiu aos 

usuários também o acesso aos dados de outras unidades da federação através da internet. 

Em julho de 2005, a SEFAZ disponibilizou mais uma facilidade para o contribuinte 

cearense, visando aprimorar o atendimento junto ao público externo. Tratou-se do link 

(caminho) no site da SEFAZ para emissão do DAE para pagamento a vista de auto de 

infração – AI, que é lavrado em função da constatação de atos infringentes à legislação 

tributária vigente. A iniciativa proporcionou ao usuário do sistema do fisco estadual um 

serviço seguro e com a comodidade de ser utilizado de qualquer local com acesso à rede 

mundial de computadores. Dessa maneira, evitou-se o deslocamento do contribuinte autuado 

ou de seu representante legal à unidade de atendimento da SEFAZ da capital e/ou do interior, 

agilizando a regularização de pendências junto ao fisco. 

Também foi implementado neste ano o sistema COMETA MICRO, que permitiu às 

transportadoras transmitir, através da internet, os dados cadastrais das notas fiscais que 

conduziam. 

Na prática, a transportadora, antes dos veículos saírem do Estado de origem, pode 

transmitir via internet para a SEFAZ-CE todo o arquivo das notas fiscais que os caminhões 

transportarão. Quando estes chegam à divisa do Estado do Ceará é apresentado à SEFAZ um 

recibo emitido pela internet e o servidor da casa entra no arquivo e visualiza todas as notas 

fiscais. O digitador do posto fiscal não precisa mais dar entrada no sistema dos dados 

cadastrais das notas fiscais, apenas os itens da mesma. Com isso, economiza 88 toques no 

teclado do computador por nota fiscal. 

No ano seguinte, 2006, a SEFAZ disponibilizou a impressão do DAE COMETA na 

internet. Assim, o contribuinte não precisou mais fornecer os dados de sua compra ao sistema 

e sim extraí-lo dele.  

Ainda nesse período, encontrava-se em fase pré-operacional o projeto da NOTA 

FISCAL ELETRÔNICA – Nfe dentro de um projeto maior chamado SPED – Sistema Público 
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de Escrituração Digital, desenvolvido pelos Fiscos Estaduais e pela Receita Federal, e que 

viria a mudar radicalmente os processos de emissão e de escrituração de documentos fiscais. 

O objetivo da NFe foi a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico 

que iria substituir a emissão do documento fiscal em papel com a simplificação das 

obrigações acessórias dos contribuintes e viabilizaria o acompanhamento em tempo real das 

operações comerciais por parte dos Fiscos Estaduais. 

Em 2007, a SEFAZ apresentou um novo portal para os contabilistas. O encontro teve 

como objetivo participar à classe contábil, em primeira mão, a nova estrutura da página da 

SEFAZ na internet e mostrar sua dinamicidade na prestação de serviços on line. 

Uma das características do portal apresentadas é que ele pode crescer 

organizadamente, na medida em que surgem novos serviços e que os contabilistas podem 

fazer sugestões para tal. 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através de seus representantes, 

visitou a Secretaria da Fazenda do Ceará ano passado, 2008, para apoiar o novo Programa de 

Modernização Fazendária. É um programa de quatro anos que contará com um financiamento 

do BID de US$ 41 milhões e uma contrapartida de US$ 9 milhões por parte do governo do 

Estado do Ceará, totalizando US$ 50 milhões para investimentos na modernização da SEFAZ. 

Uma das principais estratégias do Governo do Ceará será aumentar o controle dos 

postos fiscais de divisa de Estado através de sua total automação. 

No final de 2008 e, mais precisamente em dezembro, a SEFAZ lançou um programa 

de qualidade de software. 

A Coordenadoria Administrativa e de Tecnologia da Informação – CAT, por meio do 

setor de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC , realizou um seminário com o 

objetivo de anunciar a implantação do Processo ÁGIL SEFAZ – PAZ e do Grupo de Garantia 

da Qualidade do Software – GQS. 

O “ÁGIL SEFAZ” é um processo de desenvolvimento de software rápido e 

customizado com as necessidades da SEFAZ. 
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O Grupo de Garantia da Qualidade do Software – GQS tem por objetivo zelar pelo 

atendimento aos padrões, aos procedimentos e aos processos definidos pela área de TIC. As 

atribuições do grupo incluem a revisão e auditoria de produtos e de atividades que têm as 

seguintes finalidades: 

- Assegurar que processos e práticas definidas pelo PAZ sejam executados e; 

- Verificar o nível de aderência das atividades e práticas executadas em relação ao que 

foi definido no processo PAZ, corrigindo eventuais distorções. 

A última investida tecnológica da SEFAZ foi um sistema só para Nota Fiscal Avulsa 

Eletrônica. Ele encontra-se disponível desde fevereiro de 2009. O sistema SINFA – Sistema 

de Nota Fiscal Avulsa foi testado previamente nos postos fiscais e nas Células de Execução e 

Administração Tributária – CEXATs (antigas coletorias) para depois ser liberado para toda a 

estrutura fazendária. 

As notas fiscais avulsas podem ser solicitadas pelos contribuintes com regime de 

recolhimento de ICMS “Outros”, que não têm bloco de notas fiscais, por órgãos públicos, 

pessoas físicas, pessoas jurídicas sem inscrição estadual, por artesãos cadastrados na Ceart e 

pelas prestadoras de serviços de outras Unidades da Federação. 

O próximo projeto da SEFAZ é a automação dos postos fiscais de divisa de Estado. 

Serão instalados scanners com capacidade de verificar o interior de um caminhão inteiro de 

uma só vez, balanças eletrônicas, câmeras de vigilância nas entradas secundárias do Estado, 

entre outras maravilhas da tecnologia. 

E, agora em maio de 2009, depois que o Senado Federal aprovou a solicitação de 

contratação do empréstimo por parte do Governo do Estado do Ceará de US$ 41 milhões de 

dólares, junto ao BID, recursos para investimentos no Programa de Modernização da Gestão 

Fiscal do Estado do Ceará (PROFISCO-CE), o Governador do Estado, Cid Gomes, 

concretizou a operação de financiamento, quando assinou o contrato com o Banco. 

Com o PROFISCO CE, como já foi dito, além da linha de crédito PROFISCO/BID, o 

Governo Estadual entrará com uma contrapartida de mais US$ 9 milhões de dólares, e de 

modo que a SEFAZ contará, na realidade, com recursos totais de US$ 50 milhões para 

assegurar todas as ações já iniciadas no Planejamento Estratégico SEFAZ 2007-2010. 
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Do montante do empréstimo de US$ 41 milhões, a sua destinação em termos de ações 

no Planejamento Estratégico SEFAZ é a seguinte: 

- 74% destinados à melhoria da eficiência e da eficácia da administração tributária, 

incluindo o projeto de Automação da Fiscalização de Mercadoria em Trânsito; 

- 23% destinados à gestão de recursos estratégicos, que vai englobar as seguintes ações 

na máquina fazendária: 

- aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e de comunicação com a 

sociedade; 

- modernização da gestão e do aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da 

informação e da comunicação; 

- aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos e; 

- fortalecimento da gestão do conhecimento. 

 Para concluir a aplicação dos recursos, os 3% restantes serão destinados à 

administração financeira, patrimonial e controle financeiro. 

 O empréstimo junto ao BID terá prazo de 20 anos e carência de quatro anos e seis 

meses. “Este empréstimo do BID possibilitará que o Estado cresça com maior qualidade em 

seus serviços. É sempre importante investir na melhoria da máquina fiscal e administrativa”, 

afirmou o Governo do Estado. 

Como podemos verificar, a SEFAZ não para de investir em tecnologia, a fim de 

melhorar cada vez mais a qualidade de serviços prestados à população, procurando, também, 

diminuir ao máximo a sonegação de impostos, e aumentando, assim, a arrecadação do Estado 

do Ceará. 

 

 

2.2 Os documentos eletrônicos no Brasil. 
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 A Receita federal, em 1997, teve a iniciativa de recepcionar as declarações de imposto 

de renda via internet. Hoje em dia, outros órgãos, como as secretarias estaduais de fazenda e 

as municipais de finanças também recepcionam dados dos contribuintes pela internet ou 

através de transmissão física de arquivos. 

 Já em 2004, a Receita Federal criou o cartão eletrônico de CPF, que tem base nas 

chaves públicas da ICP-Brasil. Com esse cartão, tendo sido instalado o certificado digital, o 

contribuinte garante integridade, privacidade, autenticidade às suas transações. 

 Na Justiça Federal, através da Lei No 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe 

sobre a informatização do processo judicial, os atos passam a ser assinados eletronicamente, 

usando a tecnologia de segurança digital. E os arquivos antigos em papel passam a ser 

digitalizados, como dispõe o artigo 16 da mesma lei: os livros cartorários e os demais 

repositórios dos órgãos do Poder Judiciário poderão ser gerados e armazenados por meio 

totalmente eletrônico. 

 Pela Emenda Constitucional no 42, de 19 de dezembro de 2003, foi incluído no artigo 

37 da Constituição Federal o inciso XXII. Com ele, fica determinado que as administrações 

tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios atuassem de forma 

integrada, com o compartilhamento de informações físicas e cadastrais. 

 Em julho de 2004, visando atender o dispositivo constitucional, foi realizado o 1o 

ENAT – Encontro Nacional de Administradores Tributários, reunindo o Secretário da Receita 

Federal, os Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal e os representantes das 

Secretarias de Finanças dos Municípios das Capitais.  

 A princípio, o encontro tinha o objetivo de construir um cadastro único e sincronizado 

de contribuintes, mas no 2o ENAT, em agosto de 2005, criou-se o projeto de um sistema 

padronizado nacional de escrituração fiscal e contábil em formato digital, o SPED – Sistema 

Público de Escrituração Digital. Juntamente com esse sistema, nasceu a idéia da nota fiscal 

eletrônica (NF-e). 
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2.3 A nota fiscal eletrônica 
  

 

Um documento que existe apenas na forma digital e que é emitido e armazenado 

eletronicamente com o objetivo fiscal de registrar uma operação de circulação de mercadorias 

ou uma prestação de serviço ocorrida entre dois agentes é denominado NF-e. A assinatura 

digital do remetente, que garante a integridade, a autoria e a recepção pelo Fisco, antes da 

ocorrência do fato gerador do imposto, do referido documento confere à Nota Fiscal 

Eletrônica validade jurídica.  

 Desde outubro de 2005, a nota fiscal eletrônica tem validade em todos os Estados da 

Federação e é amplamente amparada pela legislação brasileira:  

- O Ajuste SINIEF 07/2005 que instituiu nacionalmente a nota fiscal eletrônica e o 

documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (DANFE). Este é uma representação 

gráfica simplificada da NF-e e tem como funções, dentre outras: fornecer a chave de 

acesso da NF-e (permitindo assim a consulta às suas informações na internet) e 

acompanhar a mercadoria em trânsito; 

- O Ato COTEPE 14/2007 que dispõe sobre as especificações técnicas da NF-e. Este 

Ato COTEPE contempla o MANUAL de INTEGRAÇÃO do CONTRIBUINTE que 

contém todo o detalhamento técnico da nota fiscal eletrônica e do DANFE. 

- O PROTOCOLO ICMS 10/2007 dispôe sobre a obrigatoriedade de emissão de NF-e. 

 A nota fiscal eletrônica proporciona benefícios a todos os envolvidos em uma 

transação comercial. A seguir são elencados alguns deles no Quadro 1. 

Até o presente momento, a NF-e substitui apenas as notas fiscais modelos 1 e 1-A, que 

normalmente são utilizadas para acobertar operações comerciais com mercadorias realizadas 

entre pessoas jurídicas. Outros tipos de documentos fiscais existentes na legislação como o 

cupom fiscal e a nota fiscal a consumidor final (modelo 2) não podem ser substituídos pela 

NF-e. Eles continuam a ser emitidos de acordo com a legislação em vigor no Estado. 
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 A NF-e substitui a nota fiscal modelo 1 e 1-A em todas as hipóteses previstas na 

legislação em que esses documentos possam ser utilizados. Isso inclui, por exemplo: a nota 

fiscal de entrada, operações de importação, operações de exportação, operações interestaduais 

ou ainda operações de simples remessa. 

O plano para a disseminação nacional da nota fiscal eletrônica é que os demais contribuintes 

possam se interessar-se em fazer parte dos emissores de NF-e gradualmente e 

voluntariamente. 

OBJETIVOS PRETENDIDOS PELA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
Benefícios para o Contribuinte Receptor da NF-e 
- Eliminação da digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias; Planejamento de logística de entrega pela 
recepção antecipada da informação da NF-e; Redução de erros de escrituração devido a erros de digitação de 
notas fiscais; Incentivo ao uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores. 
Benefícios para o Contribuinte emissor da NF-e. 
- Redução de custos de impressão; Redução de custos de aquisição de papel; Redução de custos de envio do 
documento fiscal; Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais; Simplificação de obrigações 
acessórias, como dispensa de AIDF(Autorização para Impressão de Documentos Fiscais); Redução de tempo de 
parada de caminhões em Postos Fiscais de Fronteira;Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com 
clientes. 
Benefícios para a Sociedade 
- Redução do consumo de papel, com impacto positivo no meio ambiente; Incentivo ao comércio eletrônico e ao 
uso de novas tecnologias; Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas; Surgimento de 
oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços ligados à nota Fiscal Eletrônica. 
Benefícios para as Administrações Tributárias 
- Aumento na confiabilidade da nota fiscal; Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor 
intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos; Redução de custos no processo de controle das 
notas fiscais capturadas pela fiscalização de mercadorias em trânsito; Diminuição da sonegação e aumento da 
arrecadação; Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Secretaria da RFB (Sistema 
Público de Escrituração Digital – SPED). 
Quadro 1 – Objetivos pretendidos pela Nota Fiscal Eletrônica 
Fonte: Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica  

A obrigatoriedade aplica-se a todas as operações efetuadas nos estabelecimentos dos 

contribuintes referidos acima, ficando vedada a emissão de nota fiscal, modelo 1 ou 1A.  

 Após dois meses de funcionamento, a NFe teve como resultado no Ceará a emissão de 

134.445 notas fiscais. As quatro empresas que mais emitiram NFe no período foram: Souza 

Cruz, com 50.677 notas; JSB – Comércio e representações LTDA, com 25.298 notas; 

Petrobrás, com 17.775 notas e Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA, com 12.625 notas. 

 O valor total de todas as empresas que emitiram NFe, nesse período, no Ceará, 

compôs o montante de R$ 1.821.487.290,88, tendo o ICMS alcançado R$ 112.852.814,10. 

 A obrigação de verificar a validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo 

digital, assim como a concessão da autorização de uso da NF-e mediante consulta eletrônica 
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nos sites das Secretarias de Fazenda ou Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica 

(www.nfe.fazenda.gov.br) é a principal mudança para os destinatários das NF-e, sejam eles 

emissores ou não deste documento. 

 

 

2.4 Informações Armazenadas em Documentos Eletrônicos pela SEFAZ. 
 
 

 

A SEFAZ possui um amplo banco de dados onde são armazenadas várias informações 

enviadas por meio eletrônico pela grande maioria dos contribuintes do Estado do Ceará,  

pelos próprios postos fiscais e por setores internos da secretaria. Nele, encontram-se dados 

referentes às operações efetuadas pelos contribuintes com a utilização de cartão de crédito, 

dados dos livros de registros de apuração de ICMS, registros feitos pelos contribuintes 

referentes às suas notas fiscais de entrada e de saída escrituradas, informações sobre as 

operações de importação, de exportação e interestaduais realizadas pelos contribuintes e 

registradas nos postos fiscais de fronteira do Estado. 

Os servidores fazendários têm acesso a consultar a esses dados através de diversos 

meios existentes nas ferramentas de comunicação interna, permitindo a realização de 

cruzamentos de informações, que podem levar a descoberta de ilícitos fiscais dos mais 

diversos tipos. 

Antigamente, com o objetivo de recuperar o crédito tributário devido ao Estado, os 

auditores estaduais usavam apenas documentos emitidos em papel para analisar a situação 

fiscal dos contribuintes. Hoje em dia, eles utilizam informações fornecidas pelos contribuintes 

do ICMS através de arquivos eletrônicos e magnéticos. Com essa nova modalidade de envio 

de arquivos, evita-se uma grande demanda de tempo nas fiscalizações e também a diminuição 

de atritos entre as partes. 

Dentre as diversas bases de dados utilizadas pela SEFAZ-CE, o quadro 2 elenca as 

principais com a indicação da respectivas fontes. 
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Com tantos sistemas funcionando no âmbito da SEFAZ, foi criada, em 2006, uma cartilha 

sobre diretrizes e normas para a segurança da informação. 

 BASE DE DADOS FUNÇÃO FONTE 
COMETA – Sistema 
de Controle de 
Mercadorias em 
Trânsito 

Criado em 1987. Consiste num sistema que gerencia um banco de dados 
relativo às operações de entradas e saídas interestaduais e do exterior de 
todos os contribuintes do ICMS sediados no Ceará e daqueles que estão 
sediados em outros Estados, mas que possuem inscrição estadual como 
contribuintes substitutos. Foi o primeiro banco de dados para fins fiscais 
no âmbito do Fisco Estadual Cearense. 

SEFAZ 
      
 

DIEF – Declaração 
de Informações 
Econômico-Fiscais 

Sistema de gerenciamento de bases de dados relativas à escrituração 
fiscal. Consolida todos os dados relativos á escrita fiscal dos 
contribuintes do ICMS (Registro de Entradas, Saídas, Apuração, 
Inventário e Guias Informativas).  

CONTRIBUIN
TE. 

PED – Informações Base de dados do contribuinte relativa às operações com mercadorias e 
produtos. Armazena todos os documentos fiscais emitidos e recebidos, 
comprobatórios de transações com terceiros e com filiais e depósitos 
próprios. Permanece armazenada por 5 anos e deve ser disponibilizada 
juntamente com a documentação relativa ao sistema 

 TERCEIRO 
 

OPERAÇÕES TEF Base de dados relativa às operações de transferências eletrônicas de 
fundos - TEF. Transações realizadas por contribuintes do ICMS na 
modalidade Cartão (Débito ou Crédito) 

TERCEIRO     

SISCOMEX – 
Sistema Integrado de 
Comércio Exterior 

Instituído pelo Dec. 660/1992, foi implantado em janeiro de 1993. 
Através do mesmo é possível comparar as informações de importação e 
de exportação declaradas à Receita Federal do Brasil, Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Delegacia do Comércio 
Exterior com aquelas enviadas para a SEFAZ-CE. Ressalte-se que boa 
parte dessas operações é isenta ou tem o ICMS diferido (adiado).  

OUTROS 
ÓRGÃOS           

SUFRAMA – 
Sistema de Controle 
das Operações para 
a Zona Franca de 
Manaus 

Esse sistema controla todas as operações destinadas a contribuintes 
sediados na Zona Franca de Manaus. A mercadoria destinada aos mesmos 
é isenta de ICMS. Para tanto, faz-se necessária a comprovação 
cumulativa de duas condições básicas: a) se o contribuinte efetivamente é 
beneficiário de isenção para fins do ICMS; e b) se a mercadoria 
efetivamente foi entregue ao mesmo. 

OUTROS            
ÓRGÃOS 

SINTEGRA – 
Sistema Integrado 
sobre Operações 
Interestaduais com 
Mercadorias e Serv. 

O sistema compartilha bases de dados entre Estados. Tem a finalidade de 
facilitar o fornecimento de informações sobre os contribuintes aos fiscos 
estaduais e de aprimorar o fluxo de dados nas administrações tributárias e 
entre as mesmas. Possui consultas abertas ao contribuinte que informam 
sobre a situação cadastral de empresas em todo o Brasil. 

OUTROS            
 ÓRGÃOS     

Quadro 2 - Principais Bases de Dados Digitais utilizadas pela SEFAZ 
Fonte: JÚNIOR (2007). 

Estudos realizados em 2005 mostraram que tanto empresas como funcionários devem 

ter o máximo de cuidado com os dados armazenados em seus meios eletrônicos, a fim de 

evitar que hackers ou espiões roubem informações ou danifiquem sua integridade. Esses 

estudos apontaram que, em 2005: 

- Uma em cada três empresas detectou algum spyware (programa espião) em suas 

redes; 

- Existiam mais de 7000 programas spywares; 
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- Apesar de 99% das empresas usarem softwares antivírus, 82% delas foram atacadas. 

O motivo que levou a SEFAZ a implementar essas normas e diretrizes de segurança 

nasceu da constatação de que o risco pode ser considerado uma probabilidade que agentes 

externos explorem vulnerabilidades, e exponham os ativos a perdas de confidencialidade, 

integridade e disponibilidade, o que causaria impactos nos negócios da Instituição. 

O documento trazia orientações sobre tópicos especiais do ambiente de informática, 

tais como: 

- contas individuais para usuários, administradores e serviços; 

- política de senhas; 

- uso de correio eletrônico; 

- política de backups (cópias); 

- uso da internet e outras. 

 

 

2.5 Os programas que promoveram a modernização da SEFAZ 
 

 

 A partir do PROMOFAZ – Programa de Modernização Fazendária, iniciado em 1993, 

foram traçados os primeiros caminhos. 

Em julho de 1993, a SEFAZ decidiu avaliar a qualidade dos serviços prestados à 

população naquela época. Na ocasião foram designados três servidores fazendários para uma 

especialização em Qualidade Total. Assim, esse pequeno grupo trabalharia os referenciais 

conceituais e metodológicos e no futuro próximo seriam os multiplicadores de conceitos e os 

articuladores da implantação da Qualidade Total na própria Instituição, compondo o 

PROMOFAZ, responsável pela implantação das mudanças. 
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Na prática, a formação dos multiplicadores da qualidade total deu-se efetivamente em 

1994, através de mini-cursos ministrados pela IBM. 

Concomitantemente a esse movimento, a Divisão de Treinamento plantou a semente 

da qualidade total e convenceu a SEFAZ da oportunidade de implantação de um projeto de 

qualidade total. Essa Divisão detinha um grande conhecimento de estratégia organizacional e, 

na época, já notara que a SEFAZ era muito fechada, com uma visão predominantemente 

interna. 

A partir dessa conclusão, foi trazida a IBM, contratada juntamente com a parceria do 

Instituto Latino–Americano para auxiliar os servidores da SEFAZ nesse processo, gerando o 

primeiro evento estratégico da qualidade total sendo denominado projeto QUAPLAN (Sessão 

de Planejamento para a Qualidade). 

O QUAPLAN aconteceu em setembro de 1993 e teve como objetivo conscientizar e 

sensibilizar as pessoas sobre a Qualidade Total, período em que também foi feito um 

diagnóstico dos departamentos, através de comitês de coordenação, que também ouviam 

grupos de pessoas não ocupantes de função gerencial e do Sindicato dos Servidores Públicos 

Civis do grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização (SINTAF). Assim, essas ações 

subsidiaram o planejamento em busca de um programa específico para a área de qualidade, o 

PROMOFAZ. 

O Seminário QUAPLAN representou um grande evento do programa de qualidade, 

porque nele se fez uma avaliação do padrão de gestão da SEFAZ. De acordo com essa 

avaliação, a SEFAZ obteve pontos aquém dos necessários para os prêmios de qualidade 

existentes na época. Por exemplo, de uma pontuação de 1000, atingiu apenas 220. Desse 

modo, com a constatação de uma prestação de serviço muito precária e de que havia 

problemas de gestão juntamente com quedas de arrecadação seguidas, o grupo formado pela 

alta gerência elencou 14 (quatorze) macro-problemas: 

- Resultado indesejado da arrecadação; 

- Elevado Índice de reclamações dos clientes; 

- Política inadequada dos gastos públicos; 
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- Elevado índice de sonegação; 

- Desgaste da imagem da SEFAZ junto aos contribuintes; 

- Descrédito da ação fiscal; 

- Insatisfação/baixa motivação dos servidores; 

- Elevado custo operacional; 

- Pouca preocupação com a análise custo x benefício; 

- Estrutura física e organizacional inadequada; 

- Processos ineficazes de cobrança de débitos fiscais; 

- Gerenciamento ineficaz de processos e de pessoas; 

- Planejamento insuficiente e não sistemático; 

- Definição inadequada de processos. 

Desses 14 (quatorze) macro-problemas, a SEFAZ deu prioridade a um em especial: o 

baixo índice de arrecadação. A partir dessa escolha, tentou-se, durante algum tempo, 

juntamente com as pessoas que estavam na formação da qualidade total, realizar alguns 

projetos alternativos, para fazer com que essa realidade, “baixa arrecadação”, fosse mudada. 

Verificou-se ao longo desses projetos que a questão da arrecadação baixa era um problema 

estrutural, tinha a ver com a forma como se estava trabalhando, que a estrutura organizacional 

e física não permitia que se fizessem avanços, que se modificasse a forma de arrecadação, 

objetivando compensar as perdas. 

Na época do seminário, tinha sido eleito, também como prioridade, o segundo 

problema que era a estrutura organizacional inadequada. Desde então, trabalhou-se com duas 

vertentes: a questão da arrecadação baixa e a melhoria da estrutura física e organizacional. 

 Em agosto de 1994, o PROMOFAZ foi oficialmente estruturado sob a coordenação da 

Assessoria de Planejamento, hoje denominada Assessoria de Desenvolvimento Institucional 

(ADINS). 
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 Em 02 de janeiro de 1995, assumiu o Sr. Ednilton Gomes de Soárez a pasta da 

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.  Na solenidade de posse, a SEFAZ colocou aos 

presentes cinco princípios que norteariam o Governo Tasso Jereissati e, por conseqüência, a 

Secretaria da Fazenda: 

 - Sustentabilidade – pensar e praticar ações duráveis, permanentes; 

- Longo Prazo – enxergar o que é bom para o Ceará nos próximos 15 anos e não       

apenas nos quatro anos de governo; 

- Parceria – trabalhar em harmonia com os contribuintes e a sociedade de modo geral; 

- Descentralização – problemas que possam ser resolvidos nos níveis inferiores não 

precisam ir aos patamares superiores. É preciso desburocratizar; 

- Qualidade Total – captar e funcionar bem, realizando mais com menos. 

Nessa perspectiva, a alta gerência preparou uma proposta de reestruturação 

organizacional. Segundo o Informativo SEFAZ (fez/1995), “a SEFAZ, com o objetivo de 

tranqüilizar os servidores a serem alcançados pelo redimensionamento da estrutura dos cargos 

comissionados, informa que, atendendo às recomendações governamentais, encaminhou à 

Secretaria de Administração (SEAD) proposta de reestruturação organizacional.” A proposta 

foi aprovada pelo Governador do Estado, sendo assinado o Decreto no 23.726, de 29 de junho 

de 1995, o qual dispõe sobre a nova estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda. 

Segundo o Informativo SEFAZ (jul/1995), “a medida visava tornar a máquina administrativa 

mais ágil e compatível com as necessidades e interesses da coletividade, (...) esta atende às 

macrodiretrizes traçadas pelo Governo.” 

 Na verdade, a década de 90,  caracterizou-se pela globalização da economia e exigiu 

das organizações o estabelecimento de novas estratégias, como: baixos custos, agilidade de 

resposta e qualidade dos serviços. Dessa maneira, a tecnologia foi sendo atualizada para que a 

organização buscasse continuamente o seu aperfeiçoamento. 

O modelo organizacional havia chegado ao seu limite em relação à realidade e às 

necessidades do Estado – manter as contas equilibradas e aumentar a capacidade de 

investimento. Na época, a manutenção do modelo, bastante hierarquizado, com falhas de 
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comunicação e sinalizando para o estrangulamento orçamentário, confirmava a necessidade 

de mudança organizacional. Portanto, a mudança tinha um real motivo: manter e aumentar a 

saúde financeira do Estado, otimizar custos com a máquina e aumentar a receita com a 

conseqüente diminuição da sonegação. 

Esse diagnóstico veio também combinar com as recomendações do Plano de Governo 

do Estado do Ceará, uma nova ordem política, econômica e socialmente estruturada. O Plano 

de Desenvolvimento Sustentável estabelecido pelo Governo do Ceará para o período de 

1995/1998 focalizava os seguintes aspectos: descentralização, parceria, qualidade total, 

sustentabilidade e visão de longo prazo. 

Esse Plano tinha como visão de futuro atender uma geração e preparar o Estado para 

século XXI. O principal mérito do plano foi a ampla e valorizada participação popular, como 

o compromisso de garantir: 

1. Uma sociedade que viva em harmonia com a natureza e que seja equilibrada e 

justa; 

2. Uma economia sustentável, com a geração de emprego e a redução das 

desigualdades sociais; 

3. Uma sociedade avançada quanto à cultura, à ciência e à tecnologia; 

4. Um Estado a serviço da sociedade e da melhoria do serviço público. 

            Pode-se observar que o Plano foi feito em perfeita sintonia com o Plano Diretor da 

Reforma do Estado do Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado – MARE 

e buscou modelar a gestão pública adequando-se à modernidade. 

 O novo Projeto de Reestruturação Organizacional e Tecnológica da SEFAZ para ser 

implementado necessitaria de uma estratégia para garantir com sucesso o seu resultado. Para 

isso, a alta gerência da SEFAZ, prevendo uma possível resistência à mudança, no final de 

abril/96, aprovou uma proposta de trabalho e contratou a empresa Digna – Human Systems 

Management Ltda., com a parceria da empresa Executive Development International – EDI, 

tendo como principal representante o seu presidente e consultor Francisco Gomez, para apoiar 

a alta gerência da SEFAZ na estratégia de implantação do Projeto. 

 A proposta tinha como escopo apresentar uma estratégia de implantação da reforma e 

da modernização da SEFAZ. A concepção da estratégia utilizada deu-se com a realização de 
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Seminários para Liderar Mudanças (SLM). Utilizando-se do processo participativo, a 

consultoria envolveu 170 pessoas da organização que apresentavam algum perfil de liderança, 

seja formal ou informal, com visão estratégica da organização. A partir dos seminários foram 

criados projetos que fortaleceram o projeto maior, o MASTERPLAN. 

 A estratégia de trabalho consistia em quatro sessões de três dias cada uma no 

Seminário para liderar Mudanças (SLM). A primeira sessão (área de gestão) incluiu 43 

pessoas-chave para a mudança da Secretaria; as demais sessões estiveram ancoradas nas 

áreas: receita, despesa e apoio, com participantes de todas por igual. 

 O Seminário para Liderar mudanças (SLM) trabalhou com líderes da organização 

desde o plano pessoal de compromissos, habilidades e disposição para a mudança, até o 

dimensionamento, planejamento e desenvolvimento da tarefa a ser realizada. 

 Com as premissas estabelecidas, no mesmo ano, das ações inaugurais do 

MASPERPLAN I nasceram 61 projetos estruturados, tendo a participação de profissionais 

fazendários nas diversas áreas. 

 Depois, com o MASTERPLAN II houve um repensar para 54 ações, fruto da adoção 

em 1999 da metodologia do planejamento estratégico anual, sendo os projetos reavaliados e 

novas ações estabelecidas. 

 Em 1997, com previsão de término em 2002, teve início o Programa (Federal) de 

Modernização das Administrações Fiscais dos Estados Brasileiros (PNAFE), com recursos 

provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e de contrapartida local, 

que tinha como objetivo melhorar a eficiência administrativa, a racionalização e a 

transparência na gestão dos recursos públicos estaduais. O crescimento na arrecadação de 

tributos e um gasto público de melhor qualidade seriam os resultados mais expressivos 

esperados do Programa, por parte das autoridades fiscais. 

 Abrangendo todos os 26 estados da federação e o Distrito Federal, o Programa 

contemplou ações de modernização na área tributária e financeira, além da implantação de 

sistemáticas de cooperação entre as Unidades da Federação envolvidas, privilegiando a 

reengenharia de procedimentos operacionais e de gestão, a capacitação adequada de todos os 

funcionários e a utilização das tecnologias da informação e das comunicações (TICs), como 

suporte fundamental. A ênfase nas áreas mencionadas pode ser verificada pela recomendação 
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para direcionamento do investimento total, repartido em 25% para capacitação, 25% para 

consultorias, 30% para tecnologia da informação, 10% para equipamento de apoio e 10% para 

infra-estrutura. Vale ressaltar que para cumprimento cabal dos objetivos do Programa, na 

maioria das Unidades da Federação, foram assinados convênios entre as Secretarias Estaduais 

de Fazenda (gestoras do Programa) e outras entidades estaduais essenciais ao processo de 

modernização fiscal: Procuradorias, Tribunais de Contas, Secretarias de Planejamento ou 

Administração e Ministério Público. 

 A cooperação entre as Unidades da Federação na gestão do ICMS, tributo responsável 

por mais de 80% da arrecadação própria, foi revolucionada pela concepção e pelo 

desenvolvimento do SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações sobre Operações 

Interestaduais com Mercadorias e Serviços) (www.sintegra.gov.br). Baseado em uma rede 

própria (intranet) conectando as 27 Unidades da Federação, apoiada por sistemas locais de 

bases de dados, possibilita o intercâmbio de informações para a verificação do pagamento 

adequado das alíquotas interestaduais, além de solicitação e de acompanhamento formal de 

pedidos de fiscalização e de informações complementares. Por meio da internet, o 

SINTEGRA também oferece uma série de serviços aos contribuintes, sendo o mais 

requisitado a consulta pública aos cadastros estaduais de ICMS para verificação de endereço e 

de situação fiscal de contribuintes.  

 O auto-atendimento dos contribuintes, por meio de quiosques eletrônicos e da internet, 

foi enfatizado em todos os projetos estaduais de modernização. 

 Com o apoio do PNAFE foi possível montar um programa progressivo de 

modernização da Secretaria da Fazenda do Ceará (SEFAZ), alinhado com os novos princípios 

organizacionais tais como: descentralização, parceria, qualidade total, sustentabilidade e visão 

de longo prazo. 

 Para alcançar os objetivos traçados, foram trabalhadas as áreas de gestão, recursos 

humanos, tecnologia da informação e gerenciamento pelas diretrizes, ante o propósito maior 

da organização de maximizar receita e otimizar despesas, sem perder o foco no atendimento 

ao cliente/cidadão.  

 A modernização da SEFAZ só foi possível graças à evolução no campo tecnológico. 

Com recursos provenientes do PNAFE, obteve-se autonomia na gestão da tecnologia da 
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informação, que possibilitou adequar os sistemas de gestão tributária e financeira e adquirir 

um computador de grande porte para hospedar os sistemas corporativos, além da implantação 

de uma rede estadual de microcomputadores conectados ao sistema central e também à rede 

mundial internet. Hoje a internet é o principal canal de comunicação com o cliente externo 

(contribuinte), com mais informações e novos serviços sendo agregados a cada dia. 

 Nos anos de vigência do PNAFE no Ceará, 1997-2002, a Secretaria da Fazenda – 

SEFAZ, investiu fortemente na adoção de importantes tecnologias de informação. Para tanto, 

foram aplicados até o ano de 2002, exatos R$ 10.461.827,57 (sendo R$ 9.017.225,85 dos 

recursos do BID e R$ 1.444.601,72 como contrapartida estadual) em informatização da 

organização, culminando com a modernização do parque tecnológico fazendário, como um 

todo. Isso concorreu para o aparelhamento das unidades fazendárias com microcomputadores, 

instalação dos quiosques de auto-atendimento, na colocação da instituição na era da internet e 

da intranet, permitindo o relacionamento on line entre a SEFAZ e os contribuintes. 

 Tais possibilidades tecnológicas propiciaram a valorização do tempo do cliente interno 

(servidor) e do externo (contribuinte), proporcionando um atendimento mais rápido, gerando 

fatores de satisfação de ambas as partes. Com os quiosques de auto-atendimento, o fazendário 

passou a dispor de mais tempo para dedicar-se a tarefas mais estratégicas no incremento da 

arrecadação e, de outro lado, o próprio contribuinte pode atender suas necessidades sem 

dificuldades. Se o contribuinte for internauta, usuário da internet em casa ou no próprio 

negócio, os mesmos serviços e outros mais podem ser acessados no site da SEFAZ 

(HTTP://www.sefaz.ce.gov.br). 

 O quadro 3 descreve como foram distribuídos os investimentos oriundos do PNAFE e 

aplicados pela SEFAZ: 

CATEGORIA DE INVESTIMENTO PNAFE/BID ESTADO (CEARÁ) 
Administração --- 1.534.900,52 
Capacitação 2.545.540,19 516.486,51 
Consultoria 2.010.066,46 310.521,22 
Equipamentos de informática 9.017.225,85 1.444.601,72 
Equipamentos de apoio 3.808.921,29 965.095,27 
Infra-estrutura 1.591.694,56 1.526.597,72 
Outros investimentos --- 4.357.795,35 
Imprevistos --- --- 
Totais 18.973.448,35 10.655.998,31 
Quadro 3 - Investimentos com parceria do PNAFE 1997-2002 (em (R$)) 
Fonte:  Informativo SEFAZ - jun/2003. 
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Para avaliar todos esses investimentos de informatização realizados pela SEFAZ-CE, 

este trabalho pretende através da construção de um modelo econométrico averiguar se de fato 

esses investimentos influenciaram o montante de arrecadação de ICMS, porém controlados 

por outros fatores. 
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3 O MODELO ECONOMÉTRICO 
 

 

Este capítulo define o modelo econométrico utilizado neste trabalho. A partir do 

objetivo principal, que é analisar o impacto dos gastos com informatização da SEFAZ-CE 

sobre o montante de arrecadação de ICMS, controlado por outros fatores que apresentam 

influência sobre esta última, definiu-se o seguinte modelo: 
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onde, ticms   representa a arrecadação de ICMS da SEFAZ-CE,  tog inf   são os gastos com 

informatização da SEFAZ-CE, tfatener , tfatcomb  e tfatcomu  representam, 

respectivamente, os faturamentos brutos das empresas dos macro-segmentos  energia, 

combustíveis e comunicações e indprodind t  , é a variável associada ao índice de produção 

industrial do Estado do Ceará. Todas essas variáveis no modelo estão em logaritmos. Neste 

sentido, os parâmetros 4β , 5β , 6β , 7β  e 8β , a serem estimados, serão as elasticidades das 

respectivas variáveis explicativas com relação à arrecadação de ICMS. O termo te é uma 

perturbação aleatória que por hipótese supõe-se que tenha média zero e variância constante.  

Os dados para o estudo são mensais e compreendidos entre 1995 e 2008. Em geral é 

de esperar-se que séries temporais apresentem alguma forma de tendência ao longo do tempo. 

O caso do ICMS não foge a esta regra. Em assim sendo, incorporaram-se ao modelo (1) as 

variáveis tend, tend 2  e tend 3 . Os respectivos sinais dos coeficientes estimados 1β , 2β  e 

3β destas variáveis irão informar como se comporta a trajetória do ICMS ao longo do tempo. 

Deve-se acrescentar que a introdução destas variáveis no modelo (1) serve também para 

capturar efeitos de políticas macroeconômicas do governo federal sobre a arrecadação de 

impostos dos governos estaduais. 
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A análise da trajetória do ICMS no Gráfico 1 também parece indicar a presença de 

padrões de sazonalidade mensal.  Isto posto, uma das maneiras de modelar-se a sazonalidade 

é acrescentar ao modelo (1) variáveis dummies ( jtD ) que deverão captar estes efeitos. 

 
Gráfico 1 – Trajetória do Logaritmo do ICMS do Estado do Ceará - Jan/1995 - Dez/2008 

Estas variáveis dummies  jtD serão definidas como: 
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jα .  Essa restrição permite que, depois de estimados os parâmetros de jα  no modelo 

(1) para os meses de janeiro a novembro, seja possível estimar o parâmetro de 12α  que 

corresponde ao mês de dezembro.   
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 De acordo com o que foi discutido no primeiro capítulo, deve-se esperar que o 

aumento de gastos com a tecnologia de informatização pela SEFAZ-CE, mantendo tudo mais 

constante, deveria a princípio contribuir para um aumento da arrecadação estadual de ICMS. 

Em função disso, o sinal estimado do coeficiente da variável ]infln[ tog , β 4 , no modelo (1), 

deverá ser positivo e estatisticamente significativo.  

 Desde que a maior parcela de arrecadação de ICMS no estado do Ceará é oriunda dos 

macro-segmentos de energia, combustíveis e comunicação, é de esperar-se que o faturamento 

bruto da empresas desses setores contribua para o aumento da arrecadação de ICMS. Neste 

sentido é razoável a inclusão dos faturamentos desses setores como variáveis explicativas no 

modelo (1).  Os sinais estimados dos coeficientes 5β , 6β  e 7β devem ser positivos e todos 

eles estatisticamente significativos. 

Em termos macro-econômicos a produção industrial deve apresentar uma relação 

direta com a arrecadação de ICMS de uma determinada região. Em outros termos, deve-se 

esperar que o montante da arrecadação de ICMS seja diretamente proporcional ao índice de 

produção industrial. Neste caso, o sinal estimado do coeficiente da variável indprodind, β 8 , 

deve ser estatisticamente significante e positivo. 
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4 A BASE DE DADOS DO MODELO. 
 

 

    Todas as variáveis do modelo econométrico foram obtidas da base de dados da 

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ-CE) exceto o índice de produção 

industrial que foi obtido do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O período 

amostral compreende dados mensais de janeiro de 1995 à dezembro de 2008. 

 A variável dependente do modelo (1) é o logaritmo do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS).  

 Quanto às variáveis explicativas do modelo (1), enumeram-se as seguintes: 

(1) Os investimentos em tecnologia da informação realizados pela SEFAZ-CE: o 

impacto desta variável sobre o montante de arrecadação de ICMS é o principal 

objetivo desse estudo. A princípio, é de esperar-se que a modernização da SEFAZ-

CE, através de investimentos em tecnologia da informação, melhore a arrecadação 

de tributos.  

(2)  Os faturamentos das empresas que compõem os macros-segmentos de energia, 

combustíveis e comunicação: observou-se que em torno de 50% da arrecadação 

total de ICMS no Estado do Ceará são oriundos desses setores. Essas variáveis 

representam o efeito do desempenho do setor comercial na arrecadação de ICMS. 

(3) O índice de produção industrial do Estado do Ceará: foi incluído no modelo com o 

objetivo de medir o efeito do desempenho do setor industrial na arrecadação de 

ICMS. Espera-se que o sinal do coeficiente estimado desta variável, β 8 , seja 

positivo e esta estatisticamente significante. 

 Todas as variáveis descritas acima foram atualizadas utilizando o índice geral de 

preços – disponibilidade interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), tomando-se 

janeiro de 1995, como o período base. 
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5 RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO DO MODELO. 
 

 

Antes de realizar-se a estimação do modelo (1) por qualquer método, foram realizados 

testes de estacionariedade para todas as variáveis e elas se mostraram estacionárias (Ver 

tabelas no Anexo 2). Neste sentido, fica-se livre de resultados espúrios, qualquer que seja o 

método utilizado para estimar-se os parâmetros do modelo (1). Em assim sendo, pode-se usar 

as estatísticas t de Student para fazer inferências sobre esses parâmetros. 

Inicialmente, estimou-se o modelo pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO) (Ver Anexo 1).  Ao realizar-se um teste de Durbin-Watson para verificação de 

autocorrelação dos resíduos estimados, verificou-se a existência de autocorrelação de primeira 

ordem. O Valor-p do teste foi igual a zero o que levou a rejeitar a hipótese nula de nenhuma 

autocorrelação dos resíduos. Logo a estimação do modelo (1) por MQO apresentaria 

estimadores dos parâmetros não viciados e consistentes, mas não seriam eficientes.    

 Para contornar o problema de eficiência dos parâmetros obtidos por MQO, estimou-se 

o modelo (1) pelo método de Prais-Winsten. A estimação por este método corrige o problema 

da autocorrelação dos resíduos e os resultados estimados encontram-se dispostos na Tabela 1, 

a seguir.  

Os resultados estimados do modelo (1) mostram que no período analisado há 

inicialmente uma tendência não linear de queda de arrecadação de ICMS e, em seguida, 

ocorre uma reversão dessa tendência. De fato, observa-se que o sinal estimado da tendência 

linear ( ttend ) é negativo, enquanto o do termo quadrático ( 2
ttend ) é positivo, configurando 

uma tendência quadrática de crescimento, além de estatisticamente se apresentarem 

significativos para qualquer que seja o nível de significância especificado. Veja os valores-p 

para essas variáveis na coluna 5 no Quadro 4. O fato da variável tend 3
t  não se apresentar 

estatisticamente significativa reforça essa constatação. De certa forma, esse resultado pode 

indicar que possíveis políticas macroeconômicas do governo federal fizeram com que, no 

início, a arrecadação de ICMS caísse para depois apresentar uma trajetória crescente.  

 Por outro lado, os gastos com informatização da SEFAZ-CE, no período estudado, 

quando controlados por fatores sazonais, tendência, faturamentos dos macro-segmentos e 
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produção industrial, ao contrário do que se deveria esperar, não apresentaram nenhum 

impacto significativo sobre a arrecadação de ICMS. Com efeito, considerando um nível de 

significância de 5%, a estatística t mostra que este regressor é não significativo em termos 

estatísticos.  

Tabela 1 – Resultados do Modelo de Regressão de Prais-Winsten para ]ln[ ticmst  
Variáveis Coeficientes Desvio-padrão Estatística t Valor-p 

td1  0.279475 0.0265783 1.05 0.295 

td2  -0.349283 0.0299599 -1.17 0.246 

td3  -0.861914 0.0322588 -2.67 0.008 

td4  -0.0601853 0.0342722 -1.76 0.081 

td5  -0.537762 0.0343450 -1.57 0.120 

td6  -0.594613 0.0346530 -1.72 0.088 

td7  -0.0887851 0.0341985 -2.60 0.010 

td8  -0.0325215 0.0331748 -0.98 0.326 

td9  -0.0335215 0.0315777 -1.06 0.290 

td10  -0.0259184 0.0285043 -0.91 0.365 

td11  -0.0179817 0.0225884 -0.80 0.427 

ttend  -0.0168798 0.0029856          -5.65 0.000 

2
ttend  

 

0.001024 
 

0.0000407 
 

          2.51 
 

0.013 
 

3
ttend     

     -1.84e-07 
 

1.59e-07          -1.16 0.247 

]infln[ tog  0.0000902 0.0041462    0.02 0.000 

]ln[ tfatener  03079146 0.320962 9.59 0.000 

]ln[ tfatcomb  0.1850237 0.0147055         12.58 0.000 

]ln[ tfatcomu  0.4934444 0.0319983 15.42 0.000 

]ln[ tindprodind  
 

0.3877036 0.0276594 14.02 0.000 

 Fonte: resultados obtidos pelo autor com uso do software Stata 10.1 
 

 O que se observa de fato, é que o aumento da arrecadação de ICMS do Estado do 

Ceará é explicado em mais intensidade pelo faturamento bruto das empresas dos macro-

segmentos energia, combustível e comunicação e pela produção industrial. Dentre esses, para 

cada aumento de 1% do faturamento do setor de comunicações ocorre um aumento de 0,49% 

na arrecadação de ICMS. Por sua vez, quando o faturamento do setor de energia aumenta em 

1% o ICMS responde com um aumento na ordem de 0,30%.  Em menor intensidade, o 

aumento de ICMS é de 0,18% quando há um aumento de 1% no faturamento do setor de 
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combustíveis. Já para aumento de 1% na produção industrial, ocorre um aumento na ordem de 

0,38% na arrecadação de ICMS. 

 Em termos de padrões sazonais, mostraram-se estatisticamente significativas, com 

nível de significância de 5%, as variáveis dummies associadas aos meses de março e julho 

(D t1 e D t7 ). E pelos seus sinais negativos, conclui-se que nestes meses a arrecadação de ICMS 

tende a ser menor em cada ano. 

 Em resumo, de acordo com os resultados estimados do modelo, pode-se concluir que o 

montante de arrecadação de ICMS do Estado do Ceará, controlado pelos outros fatores do 

modelo (1), não sofreu influência direta dos investimentos em informatização realizados pela 

SEFAZ-CE, no período entre 1995 e 2008. Em grande parte, a arrecadação de ICMS sofre 

mais influência, quando do faturamento bruto das empresas dos setores de energia, 

combustíveis e comunicação e da produção industrial do Ceará.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Em relação ao objetivo principal desse trabalho e, de acordo com os resultados 

estimados do modelo econométrico, pode-se concluir que, no período analisado (1995-2008), 

os gastos com informatização realizados pela SEFAZ-CE, quando controlados por outros 

fatores, não apresentaram nenhum impacto significativo sobre montante de arrecadação de 

ICMS. 

Em termos de evolução no tempo da arrecadação de ICMS, observou-se que a mesma 

apresentou uma tendência quadrática no período analisado. Inicialmente, nos primeiros anos, 

ocorreu queda de arrecadação e em seguida, nos anos posteriores, essa tendência se reverteu. 

De certa forma, esse resultado pode indicar que possíveis políticas macroeconômicas do 

governo federal fizeram com que no início a arrecadação de ICMS caísse, para depois 

apresentar uma trajetória crescente.  

Constatou-se também que a arrecadação apresentou sazonalidade nos meses de março 

e julho de cada ano, onde ocorreram quedas significativas de arrecadação. A evolução da 

arrecadação de ICMS é mais bem explicada pelos desempenhos dos setores de energia, 

combustíveis, comunicação e produção industrial do estado do Ceará, com destaque maior 

para o setor de comunicação, onde para cada aumento de 1% do faturamento deste setor 

implica em um aumento de 0,49% na arrecadação de ICMS. Por sua vez, quando o 

faturamento do setor de energia aumenta em 1% o ICMS responde com um aumento na 

ordem de 0,30%.  Em menor intensidade, o aumento de ICMS é de 0,18% quando há um 

aumento de 1% no faturamento do setor de combustíveis. Já para um aumento de 1% na 

produção industrial, ocorre um aumento na ordem de 0,38% na arrecadação de ICMS. 

No tocante à qualidade dos serviços prestados pela SEFAZ-CE, a informatização 

trouxe inúmeras facilidades na interação entre seus funcionários e os contribuintes cearenses 

em geral, além do melhor controle, armazenagem e fiscalização das movimentações de 

mercadorias e serviços realizadas no Ceará. As pessoas passaram a dispor de serviços sem 

precisar deslocar-se a algum órgão da SEFAZ através da internet. Os contadores puderam 
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resolver suas obrigações e pendências de seus clientes mais facilmente utilizando a 

informática.  

Com o sistema COMETA (Controle de Mercadorias em Trânsito), há um controle 

enorme sobre as notas fiscais de entradas e de saídas do Estado. O sistema CONAT 

(Contencioso Administrativo) proporcionou maior agilidade no trâmite dos processos 

referentes aos autos de infração. Já a nota fiscal eletrônica, que hoje é usada em todo território 

nacional por vários setores do comércio e da indústria, vem sendo considerada um sucesso 

absoluto em matéria de economia de papel, controle dos fiscos estadual e federal, 

transparência nas operações entre os Estados e agilidade na fiscalização dos postos de divisa 

estadual. No entanto, esse estudo mostrou que a política de gastos com informatização 

certamente não apresentou impacto significativo sobre a arrecadação de ICMS pela SEFAZ-

CE.  
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ANEXOS 
 
 
Tabela 2: Resultado da estimação do modelo por MQO 
Variável dependente: LNICMS 
Método: Mínimos Quadrados Ordinários 
Intervalo de tempo: 1995:01 2008:12 
Observações incluídas: 166 
Observações excluídas: 2 

Variável Coeficiente Desvio-padrão Estatistica-t Valor-p   
D1T 0.039818 0.039998 0.995504 0.3211 
D2T -0.026216 0.036537 -0.717509 0.4742 
D3T -0.088802 0.036096 -2.460149 0.0150 
D4T -0.054244 0.037476 -1.447431 0.1499 
D5T -0.060820 0.036280 -1.676416 0.0958 
D6T -0.069557 0.036501 -1.905656 0.0586 
D7T -0.088774 0.036579 -2.426878 0.0164 
D8T -0.030012 0.036088 -0.831632 0.4070 
D9T -0.028064 0.036180 -0.775671 0.4392 

D10T -0.018464 0.035983 -0.513133 0.6086 
D11T -0.017206 0.035821 -0.480332 0.6317 
TEND -0.017869 0.001598 -11.18308 0.0000 

TEND2 0.000120 2.20E-05 5.438232 0.0000 
TEND3 -2.56E-07 8.69E-08 -2.948960 0.0037 

LNINFO 0.001420 0.005920 0.239913 0.8107 
LNFATENER 0.330630 0.033433 9.889296 0.0000 
LNFATCOMB 0.154950 0.019116 8.105895 0.0000 
LNFACOMU 0.496493 0.037009 13.41546 0.0000 

LNINDPRODIND 0.935107 0.063364 14.75773 0.0000 
R2 0.994894  
R2 ajustado 0.994269  
Estatística Durbin-
Watson  

0.836663  

Fonte: resultados obtidos pelo autor através do software Stata 10.1. 

 

 

 

 



  49

Tabela 3: Resultados dos testes de estacionariedade de Dickey-Fuller Aumentado  
Valores críticos Variável Defasagem de 

tempo 
Estatísticas do 

Teste 1% 5% 10% 
Valor-p 

Lnicms 0 -7.189 -3.488 -2.886 -2.576 0.0000 
Lnicms 2 -5.585 -4.018 -3.441 -3.141 0.0000 
Lnicms 3 -5.299 -4.019 -3.441 -3.141 0.0001 
Lninfo 1 -5.729 -4.020 -3.442 -3.142 0.0000 
Lninfo 2 -4.414 -4.021 -3.442 -3.142 0.0021 
Lninfo 3 -4.380 -4.022 -3.443 -3.143 0.0024 
Lnfatener 1 -5.625 -4.018 -3.441 -3.141 0.0000 
Lnfatener 2 -5.158 -4.018 -3.441 -3.141 0.0001 
Lnfatener 3 -4.941 -4.019 -3.441 -3.141 0.0003 
Lnfatcomb 1 -6.447 -4.018 -3.441 -3.141 0.0000 
Lnfatcomb 2 -6.363 -4.018 -3.441 -3.141 0.0000 
Lnfatcomb 3 -5.942 -4.019 -3.441 -3.141 0.0000 
Lnfatcomu 1 -5.793 -4.018 -3.441 -3.141 0.0000 
Lnfatcomu 2 -5.552 -4.018 -3.441 -3.141 0.0000 
Lnfatcomu 3 -5.392 -4.019 -3.441 -3.141 0.0000 
Lnindprodind 1 -4.260 -4.018 -3.441 -3.141 0.0036 
Lnindprodind 2 -3.695 -4.018 -3.441 -3.141 0.0227 
Lnindprodind 3 -3.269 -4.019 -3.441 -3.141 0.0715 

Fonte: resultados obtidos pelo autor utilizando o software Stata 10.1 


