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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva analisar o impacto do Programa “Sua Nota Vale Dinheiro” criado 

pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, visando estimular a população a exigir o 

documento fiscal ao adquirir mercadorias junto ao comércio varejista. Sendo assim, o 

Programa tende a aumentar a arrecadação de ICMS por conta da emissão de notas 

fiscais e, ao mesmo tempo, por menor sonegação fiscal, uma vez que a SEFAZ/CE 

devolve parte da arrecadação ao contribuinte cadastrado no Programa. A análise do 

efeito do Programa “Sua Nota Vale Dinheiro” da SEFAZ/CE sobre a arrecadação do 

Estado do Ceara, foi realizada por meio de modelo de regressão linear e, para isto, 

foram utilizadas a arrecadação do ICMS do comércio varejista, os índices do volume de 

vendas do comércio varejista e da produção industrial. De acordo com os resultados, 

todos estes índices foram estatisticamente significantes e afetam positivamente a 

arrecadação de ICMS do varejo. Em termos de avaliação, observou-se que o Programa 

“Sua Nota Vale Dinheiro” possui efeito positivo sobre a arrecadação. 

PALAVRAS-CHAVE: Arrecadação, ICMS, Comércio Varejista, Sua Nota Vale Dinheiro. 



ABSTRACT 

 

This paper analyzes the impact of the Program “Your Receipt is Worth Money” created 

by the Department of Finance of the state of Ceará, to stimulate people to demand 

receipts when purchasing goods from stores. Thus, the Program tends to increase the 

collecting of VAT due to the issuing of invoices and, at the same time, lower tax 

evasion, since at SEFAZ/CE,  part of the collection returns to the tax payer registered in 

the program. The analysis of the effects of the Program “Your Receipt is Worth Money” 

SEFAZ/CE, on the collection of the State of Ceará, was performed using linear 

regression models, and, for this, we used the collection of VAT retail trade, the indices 

of the volume of retail sales and industrial production. In all models, these ratios were 

statistically significant and positively affect the collection of VAT retail. In terms of 

evaluation, it was observed that, in some models, the Program “Your Receipt is Worth 

Money” has a positive effect on the collection and in others the effect is null-statistically 

equal to zero. 

KEYWORDS: Revenue, VAT,  Retail, Your Receipt is Worth Money. 
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1. Introdução 

 

 

Como a tecnologia, as políticas públicas hoje visam o aperfeiçoamento do 

funcionamento da máquina arrecadadora do Governo. Estudos recentes indicam que os 

índices de sonegação fiscal têm caído nos últimos anos em relação ao Produto Interno 

Bruto (PIB) devido, entre outros fatores, aos investimentos que os fiscos tem feito no 

seu combate, seja na utilização de instrumentos tecnológicos de fiscalização, seja na 

implementação de programas que além da divulgação da importância dos tributos, 

incrementam as receitas tributárias para o atendimento de melhorias de bens e serviços à 

população.  

           É sabido que o crescimento da arrecadação de tributos é fundamental para que as 

demandas coletivas sejam satisfatoriamente atendidas, mas o problema da evasão fiscal 

é, desde os tempos mais remotos, o grande desafio dos Fiscos, por envolver recursos 

públicos que seriam, em boa parte, usados para outros fins. 

           Ainda, o Sistema Tributário Brasileiro manifesta-se bastante complexo, onde os 

tributos indiretos devido a sua sistemática de tributação nas transações econômicas, e ao 

seu peso nas receitas tributárias das três esferas de governo: federal, estadual e 

municipal, exigem que as Administrações Públicas tenham mecanismos de controle 

fiscal cada vez mais eficiente no combate à evasão fiscal desses tributos. No caso dos 

estados, segundo Toporcov (2009), a adoção de políticas que fomentem a conformidade 

fiscal traz benefícios para os mesmos. 

           No Brasil, nas operações estaduais do setor varejista destinadas ao consumo 

final, devido à forma de tributação em que não é mais permitido o aproveitamento de 

crédito do imposto, diferentemente do que ocorre nas etapas anteriores da cadeia de 

tributação, o consumidor não é estimulado nem culturalmente acostumado a exigir o 

documento fiscal em suas aquisições de mercadorias, pelo qual é feito o lançamento do 

tributo.  



           No Estado do Ceará, na tentativa de reduzir o nível de sonegação fiscal nesse 

setor, foi implementada por meio do Decreto 27.797/05, vigente a partir de maio de 

2005, uma política de fomento à emissão do documento fiscal com o intuito de 

aumentar o controle nas operações comerciais no setor varejista, destinadas ao 

consumidor final.  

           Sendo a emissão do documento fiscal a garantia do pagamento do ICMS, 
1
 o qual 

o setor varejista tem uma participação bastante significativa e cada vez mais crescente 

na arrecadação total desse tributo, o presente estudo tem como objetivo avaliar, se os 

efeitos desse programa tiveram impacto positivo na arrecadação do varejo, e, 

consequentemente, reduziu à sonegação fiscal no setor, através do estímulo à emissão 

do documento fiscal.  

           A importância da avaliação desse programa se dá, principalmente, no contexto de 

uma economia cearense que durante os últimos anos, apresentou um crescimento 

significativo em sua atividade econômica e, por conseguinte, aumentou, de forma 

continuada, sua participação no PIB nacional.  

O presente estudo pretende verificar, tendo como base teórica a Avaliação de 

Políticas Públicas e Programas, se o programa de fomento à emissão do documento 

fiscal no setor varejista no Estado do Ceará, especificamente nas operações destinadas 

ao consumidor final, impactou positivamente na arrecadação do ICMS, provocando 

uma mudança de comportamento do contribuinte quanto à decisão de exigir o 

documento fiscal.   

Nesse contexto, no Brasil, poucos trabalhos se dedicaram sobre o tema. O estudo 

de Toporcov (2009) fez uma análise empírica do impacto dos programas denominados 

de Nota Fiscal Paulista e Alagoana sobre a arrecadação, haja vista que os programas 

visam, por meio de reembolso parcial do ICMS aos participantes, estimular a emissão 

de documento fiscal nas operações efetuadas pelo comércio varejista em ambos estados. 

A autora observou, que na análise do modelo adotado do programa paulista, houve um 

acréscimo de 20% em relação à arrecadação média do estado no período analisado. Já 

no programa alagoano foram obtidos resultados inconclusivos sobre a eficácia do 

                                                 
1 ICMS é o acrograma de Imposto Sobre as Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. 



programa devido, principalmente, a um curto período analisado. Todavia, numa análise 

conjunta desses dois programas, levando em consideração as condições 

socioeconômicas diversas desses dois estados  e pontos distintos do tempo, suas 

arrecadações aumentaram consideravelmente neste setor.  

           Outro trabalho que também deve ser citado é o de Barros (2010), que fez uma 

das primeiras pesquisas sobre a avaliação do impacto do programa cearense “Sua Nota 

Vale Dinheiro” sobre a arrecadação do ICMS nos setores varejista e atacadista, com 

foco na Educação Fiscal. Na sua análise, a autora encontrou evidências de que o 

programa impactou positivamente na arrecadação do imposto nesses setores. No 

entanto, esta pesquisa difere da análise de Barros (2010) por meio da escolha das 

variáveis e do período de análise. 

Este trabalho foi dividido em seis capítulos, além dessa introdução. O próximo 

apresenta-se a estrutura da tributação indireta e a sua importância no financiamento do 

setor público, com destaque do ICMS no setor do varejo e o combate a sua sonegação 

através de instrumentos de controle fiscal. A seguir, uma síntese do programa “Sua Nota 

Vale Dinheiro”, vigente no Estado do Ceará, mostrando o funcionamento do mesmo é o 

tema do terceiro capítulo. A origem da base de dados utilizada para a análise, a 

especificação do modelo econométrico para avaliar os efeitos do programa sobre a 

arrecadação do ICMS no setor varejista são reportadas no quarto capítulo.  A análise e 

discussão dos resultados são o tema do quinto capítulo. E, por fim, são acrescidas as 

considerações finais. 

 

 

         



2. A Tributação Indireta no Setor Varejista  

 

 

2.1 Os Impostos Indiretos e sua Importância em termos de Arrecadação: o ICMS 

 

 

 

O Sistema Tributário Brasileiro criado pela Constituição vigente, promulgada 

em 1988, elevou significativamente o número de tributos pagos pelos contribuintes e a 

carga tributária, tornando-o bastante complexo. Nessa estrutura tributária, os impostos 

indiretos que incidem sobre a produção e o consumo, são amplamente utilizados no 

financiamento do setor público. Dentre eles se destacam: O Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) na esfera federal, o ICMS no âmbito estadual e o Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência dos Municípios. A 

participação desses tributos no PIB em 2010 foi 16,30%, sendo 8,16 % do IPI, 7,28% 

do ICMS e 0,86% do ISSQN (SRF, 2011).  

Do total da receita tributária arrecadada no Brasil em 2010, os tributos 

indiretos tiveram uma participação de 48,57%. No âmbito federal, o total de tributos 

incidentes sobre bens e serviços somou 33,80%, desse percentual, 16,88% corresponde 

a tributos de incidência não-cumulativa, como o IPI. Enquanto que na esfera estadual, 

82,53% da receita tributária correspondeu a incidência de impostos indiretos de natureza 

não cumulativa, especificamente, do ICMS. Na esfera Municipal, 45,68% da receita 

arrecadada correspondeu a incidência de impostos de natureza cumulativa, 

especificamente, do ISS. A Tabela 1 exibe essa análise da receita tributária em termos 

de percentuais da arrecadação total por nível de competência para o exercício de 2010.  

Mais da metade da arrecadação tributária do país advém de impostos cobrados 

sobre o consumo sendo o ICMS o principal tributo responsável pelas arrecadações dos 

estados da federação.  

TABELA 1: RECEITA TRIBUTÁRIA INDIRETA POR NÍVEL DE RECEITA, NO BRASIL, EM 2010, % RECEITA 

TRIBUTÁRIA 



Tributos sobre Bens e Serviços 
Competência Total 

Federal Estadual Municipal 48,57 

Gerais 29,07 40,12 45,68 32,67 

Não Cumulativos 16,88 40,12 - 21,92 

Cumulativos 12,19 - 45,68 10,74 

Seletivos 2,28 42,41 - 12,3 

Automóveis 0,67 8,85 - 2,7 

Bebidas 0,28 2,88 - 0,92 

Combustíveis 0,9 12,58 - 3,8 

Energia Elétrica - 8,01 - 2,02 

Tabaco 0,43 0,93 - 0,54 

Telecomunicações - 9,15 - 2,31 

Comércio Exterior 2,45 - - 1,71 

Fonte: SRF (2011). 

Nota: Incluem-se entre as receitas tributárias as receitas previdenciárias. 

Além disso, verifica-se na Tabela 1 que o ICMS é o tributo de maior relevância 

em termos de receitas tributárias no Brasil. Por outro lado, os impostos indiretos causam 

um significativo grau de regressividade na carga tributária, taxando indiretamente os 

contribuintes. Todavia, esse aspecto não será tratado no presente trabalho.  

            No Estado do Ceará, a arrecadação do ICMS referente ao exercício de 2010 

representou 94,48% do total da receita tributária e quase 50% do total das receitas 

correntes (SEFAZ-CE, 2011).  

A Tabela 2 mostra a arrecadação dos principais tributos que fazem parte das 

receitas tributárias cearense em 2010 com o percentual de cada um ao montante total 

arrecadado. 

TABELA 2 - CEARÁ: RECEITA TRIBUTÁRIA MENSAL E PARTICIPAÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO, 2010, EM R$ 

MIL.  

Mês  ICMS % IPVA % Outros % Total 

Janeiro 504.015,00 83,97 94.011,00 15,66 2.203,00 0,37 600.229,00 

Fevereiro 452.163,00 87,21 63.610,00 12,27 2.704,00 0,52 518.477,00 

Março 453.742,00 88,71 54.971,00 10,75 2.773,00 0,54 511.486,00 

Abril 494.496,00 91,08 45.526,00 8,38 2.922,00 0,54 542.945,00 

Maio 483.409,00 96,50 14.143,00 2,82 3.387,00 0,68 500.939,00 

Junho 489.217,00 97,41 10.427,00 2,08 2.576,00 0,51 502.220,00 

Julho 498.534,00 97,52 10.016,00 1,96 2.665,00 0,52 511.215,00 

Agosto 541.196,00 97,73 8.273.00 1,49 4.292,00 0,77 553.761,00 



Setembro 538.465,00 98,21 6.861,00 1,25 2.939,00 0,54 548.266,00 

Outubro 545.499,00 98,57 5.349,00 0,97 2.574,00 0,46 553.423,00 

Novembro 552.634,00 98,62 4.741,00 0,85 2.995,00 0,53 560.370,00 

Dezembro 595.579,00 98,44 5.317,00 0,88 4.101,00 0,68 604.997,00 

Total 6.148.951,00 94,48 323.247,00 4,97 36.134,00 0,55 6.508.331,00 

Fonte: SEFAZ-CE (2011). 

              

 

             2.2 À Sonegação Fiscal do ICMS no Setor Varejista e os Instrumentos de 

Controle Fiscal 

 

 

A complexidade do Sistema Tributário Brasileiro decorre de uma extensa e 

complexa legislação tributária, principalmente dos tributos que incidem sobre bens e 

serviços, especialmente os de natureza não-cumulativa, que devido à sua sistemática de 

tributação, torna difícil para o contribuinte o cumprimento das obrigações tributárias 

como torna difícil também para o Fisco o controle e fiscalização das informações fiscais 

prestadas por esse contribuinte. 

 Essas dificuldades aumentam a possibilidade de práticas de sonegação fiscal 

que reduz a capacidade do governo em prover melhores serviços à população. Outro 

fator indutor da evasão fiscal é, segundo alguns estudiosos, a elevação da carga 

tributária quando resulta de aumento de alíquota nominal ou base de cálculo. 

Dessa forma, surge a necessidade de se adotar pelas administrações tributárias, 

o uso de novas tecnologias de informação e comunicação como também políticas que 

aumentem a conformidade fiscal entre o que se informa ao Fisco e o que é efetivamente 

recolhido aos cofres públicos.  

No caso do ICMS, sendo um imposto sobre o consumo e não cumulativo, 

possui uma sistemática de tributação onde sua incidência ocorre sobre o valor 

adicionado à base de cálculo em cada etapa da cadeia de tributação. Nas operações de 



crédito e débito do imposto, essa sistemática é justificada pela correção de efeitos 

distorcidos da sua incidência nas transações comerciais, porém torna o sistema tributário 

mais complexo. 

Para obter o crédito da mercadoria adquirida, o adquirente, também 

contribuinte do imposto, necessita do correspondente documento fiscal de aquisição, 

obrigando o fornecedor do bem, a emitir a nota fiscal de saída, garantindo o lançamento 

do imposto devido (SANDMO, 2004). 

             Segundo Marino (2010), no Brasil, a propensão à sonegação fiscal desse 

imposto é minimizada devido à carga tributária concentrar-se em um pequeno número 

de produtos e serviços, cujas atividades econômicas, são transacionadas por um número 

também reduzido de contribuintes por meio de monopólios ou oligopólios e que 

possuem demandas inelásticas. No Estado do Ceará, 42% da arrecadação do ICMS esta 

concentrada nas atividades de combustível, energia elétrica e comunicação. 

             No setor varejista, devido a grande variedade de contribuintes, em torno de 

132.000, e atividades comerciais, o Estado do Ceará além de editar legislações que 

penalizam mais rigorosamente o sujeito passivo no não-cumprimento das suas 

obrigações tributárias, utiliza importantes instrumentos de controle fiscal das transações 

comerciais, que contribuem no combate à evasão fiscal nesse setor. Dentre eles, pode-se 

citar a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 
2
 e o Emissor de Cupom Fiscal (ECF)

3
, os quais a 

tecnologia deu sua importante contribuição para a eficiência dos fiscos. 

            Contudo, segundo ainda Marino (2010), nas operações desse setor destinadas ao 

consumidor final, por ser a última etapa da cadeia da tributação, a utilização do valor do 

ICMS destacado no documento fiscal a título de crédito na aquisição de mercadorias, 

não é permitida. E por não haver previsão legal quanto à restituição do valor desse 

imposto e, ainda, por questões socioculturais, o consumidor final não é estimulado a 

exigir o documento fiscal, possibilitando assim, uma maior sonegação desse imposto.           

                                                 
2 Criada pelo Ajuste SINIEF n0 07/20005, a NF-e refere-se a uma nota fiscal de existência apenas no 

cenário virtual, emitida e armazenada eletronicamente, em substituição aos documentos fiscais impressos 

em papel. Seu projeto originou-se de uma parceria entre o Encontro Nacional dos Administradores e 

Coordenadores Tributários Estaduais (ENCAT) e a Receita Federal do Brasil 
3 O ECF é um equipamento emissor de cupom fiscal que faz o controle gerencial e fiscal das operações 

comerciais e de serviços realizadas pelas empresas. Essa solução tecnológica surgiu por meio da 

celebração do Convênio ICMS 156/94. 



           Diante disso, a Administração Pública implantou uma política de fomento à 

emissão do documento fiscal através de um programa denominado “Sua Nota Vale 

Dinheiro” 
4
, com o objetivo de aumentar o controle fiscal das operações do setor 

varejista destinadas ao consumidor final, para combater a sonegação fiscal nesse 

segmento e com isso aumentar a arrecadação do ICMS. Na seção a seguir, esse 

programa será visto com mais detalhes.  

                                                 
4 O Programa Sua Nota Vale Dinheiro é uma política de fomento à emissão do documento fiscal, em que 

os consumidores são incentivados a exigirem à sua emissão quando adquirem mercadorias, em troca de 

créditos em forma de dinheiro. 



3. O Programa “Sua Nota Vale Dinheiro” 

 

 

3.1. Breve Histórico  

 

 

A sociedade está cada vez mais esclarecida no que se refere a exigir eficiência 

como padrão para os serviços que solicita, tanto das organizações privadas, como nas 

públicas, usando para tanto o seu poder de pressão e de mobilização, inclusive no 

campo tributário, para garantir seus direitos e exigir o retorno social dos tributos pagos 

(CISNE, 2010).          

Nas operações comerciais realizadas pelo varejo destinadas ao consumidor final, 

não é permitido ao adquirente das mercadorias o aproveitamento do valor do ICMS 

destacado no documento fiscal das referidas operações. Devido a esse fato e por 

questões culturais, o consumidor deixa de exigir o documento fiscal na aquisição de 

mercadorias e serviços, acarretando uma maior evasão tributária no setor.  

Por isso, os fiscos das diversas unidades federadas têm instituído programas com 

vistas à incentivar a emissão do documento fiscal pelo varejo, objetivando incrementar 

suas receitas tributárias, e, consequentemente, diminuir a sonegação fiscal nessas 

operações.  

No Estado do Ceará, o governo vem realizando campanhas, através da Secretaria 

da Fazenda, há vários anos, onde os consumidores são incentivados, por meio da 

concorrência de prêmios, a exigir o documento fiscal no momento da aquisição de 

mercadorias. 

De acordo com Toporcov (2009), esse tipo de incentivo se vale do fato de que, 

uma vez que todos os indivíduos exijam o documento fiscal, as empresas 

necessariamente estarão declarando a totalidade do seu faturamento, trazendo a 

eficiência econômica nos agentes fiscais do governo e empresa. 



Para uma melhor contextualização sobre esse tipo de política pública, é 

importante enfatizar os aspectos históricos de campanhas anteriormente realizadas que 

tiveram como finalidade principal fomentar a emissão do documento fiscal e, 

consequentemente, o aumento da arrecadação de tributos, abordando desde as primeiras 

iniciativas de incentivo à exigência do documento fiscal pelo fisco estadual. 

           A primeira campanha data de 1959, chamada “Seu Talão Vale Um Milhão” 

instituída pela Lei nº 4.623/59. Os participantes eram consumidores que trocavam seus 

documentos fiscais, naquela época denominados de “Nota ao Consumidor”, por 

certificados numerados que os habilitava a participar da promoção. Os sorteios eram 

realizados semestralmente e os contemplados recebiam seus prêmios em dinheiro. 

            Depois ocorreram outras políticas como a “Nota Legal da Sorte” lançada em 6 

de novembro de 1979, através da Lei nº 10.334. Os sorteios eram realizados 

mensalmente entre os portadores de documentos fiscais de venda ao consumidor.  Eram 

autorizados a participar da campanha, por meio de convênio, as Prefeituras Municipais, 

órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e pessoas jurídicas de direito 

privado.   

            Na “Nota Premiada – Boa Ação Dá Sorte”, lançada em 14 de março de 1994, a 

população concorria a prêmios por meio de sorteios que também ocorriam 

mensalmente, trocando seus documentos fiscais por um cupom do sorteio e ainda 

poderia utilizar parte deste cupom para ingressar nos jogos de futebol, ou ajudar uma 

instituição filantrópica. 

             Em seguida, a “Supernossa Premiada” lançada em 28 de setembro de 1995.  

Nesse programa, os sorteios foram transmitidos pela primeira vez por uma emissora de 

TV local e somente os cinco primeiros contemplados ganhavam prêmios. 

             A “Nota 10 – Ganha Você, Ganha o Ceará” lançada em novembro de 1999 e 

reiniciada e renomeada em 2002 com o slogan “Cidadão nota 10 – Todo o Ceará sai 

ganhando”, foram os programas que sortearam prêmios em veículos e até imóveis aos 

participantes que juntavam seus documentos fiscais (nota ou cupom fiscal) e os 

colocava em envelopes padronizados para serem depositados em urnas utilizadas 

especialmente para seu recolhimento.  



Na “Nossa Nota” regulamentada pela Lei nº 13.314 de 02/07/2003 e Decreto nº 

27.135/200, foi permitido pela primeira vez a participação das Organizações Não-

Governamentais (ONG’s) nesse tipo de política, recebendo subsídios financeiros para o 

seus projetos sociais.  

Posteriormente, foi lançado oficialmente o programa denominado “Sua Nota 

Vale Dinheiro”, em 13 de julho de 2005. Instituída pela Lei nº 13.568, de 30 de 

dezembro de 2004, e regulamentada pelo Decreto n◦ 27.797, de 20 de maio de 2005, 

cuja avaliação dos seus efeitos na arrecadação estadual é objeto de estudo desse 

trabalho. 

O programa “Sua Nota Vale Dinheiro” tem como objetivos difundir a função 

social do tributo,; incentivar as atividades educacionais, assistenciais e desportivas, 

desenvolvidas por ONG’s; promover a educação tributária e, principalmente, estimular 

a exigência de documento fiscal e maximizar a arrecadação do ICMS, abrangendo não 

somente o setor varejista, como também o atacadista, porém, o varejo seja o mais 

atingido pela medida, devido às formas de tributação a que estão sujeitas as operações 

realizadas pelo setor. 

            Para uma melhor ilustração, a Tabela 3 demonstra a participação significativa 

dos setores varejista e atacadista na arrecadação do ICMS em relação ao seu volume 

total nos exercícios de 2009 e 2010. Nesse período, o setor varejista participou com 

mais de 14% do total do ICMS arrecadado em 2010.  

TABELA 3: ARRECADAÇÃO DO ICMS POR SEGMENTO, CEARÁ, 2009-2010, EM R$ 1.000,00. 

Setores 2009 %ICMS 2010 %ICMS 

Indústria 1.104.724 21,51 1.308.523 21,28 

Serviço de Comunicação 621.551 12,1 648.881 10,55 

Comércio Atacadista 968.153 18,85 1.114.477 18,12 

Comércio Varejista 716.549 13,95 907.467 14,76 

Energia Elétrica 525.278 10,23 660.138 10,74 

Combustíveis 959.774 18,69 1.197.250 19,47 

Demais Segmentos 238.358 4,64 312.210 5,08 

TOTAL 5.134.390 100 6.148.950 100 

Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC. 

Nota: Nestes montantes estão inclusos valores referentes à Dívida Ativa e FECOP. 

 

 

3.2. O Funcionamento do Programa “Sua Nota Vale Dinheiro” 



 

 

O programa “Sua Nota Vale Dinheiro” é uma política de fomento à emissão do 

documento fiscal, em que os consumidores são incentivados a exigirem a entrega do 

documento fiscal respectivo nas aquisições de mercadorias e serviços, em troca de 

recebimento de prêmios pagos em dinheiro.  

Na verdade, trata-se de mais uma política, sendo a oitava dessa natureza, 

instituída pela Administração Pública, que tem por objetivos incentivar os consumidores 

a exigirem o documento fiscal quando adquirem mercadorias e tomam serviços, além de 

divulgar a importância dos tributos, especificamente o ICMS. No entanto, o objetivo 

principal do programa é o incremento da receita tributária. Esse programa se diferencia 

dos anteriores pela forma de premiação, pois, sem a realização de sorteio, é feito o 

reembolso parcial do valor total pago pelo consumidor. 

Logo após a sua implantação, o programa já tinha 13.142 pessoas físicas e 64 

entidades cadastradas. Em Outubro de 2011, esses números aumentaram para 212.396 e 

1.154, respectivamente, totalizando 213.550 participantes cadastrados. O programa já 

pagou aos seus participantes, desde o seu início até outubro de 2011, a quantia de R$ 

69.973.485,23.
5
 

Podem participar do programa pessoas físicas e instituições sociais sem fins 

lucrativos. Essas últimas podem ser entidades esportivas, conselhos de fiscalização 

profissional, associações comunitárias e de classes, instituições filantrópicas, 

instituições religiosas, instituições culturais e ONG's. É vetada a participação de 

empresas comerciais.  

Os interessados em participar devem se cadastrar no endereço eletrônico 

específico da Secretaria da Fazenda e informar, dentre outros dados, o número de suas 

contas bancárias, para que possam receber os créditos em dinheiro que serão 

depositados em troca de seus documentos fiscais.  

                                                 
5 Relatório Gerencial da CEDUC/SEFAZ. 



Os valores referentes a esses documentos fiscais constituirão um crédito 

individual, equivalente a 0,5% referente ao valor total da operação. A cada R$6.000,00 

em aquisições de mercadorias, haverá um crédito correspondente ao valor de R$ 30,00, 

que será depositado na conta bancária do participante.  

Todos os documentos fiscais arrecadados na campanha serão submetidos a uma 

análise de autenticidade antes do reembolso dos créditos, para verificar se estão em 

conformidade com o que determina a legislação específica do ICMS e as regras do 

programa. É importante evidenciar que esses documentos recolhidos no programa 

servem de material para auditoria fiscal possibilitando a identificação de práticas 

evasivas e a de fraudes. 

A nota fiscal, modelos 1 e 1-A, NF-e, o cupom fiscal emitido pelo equipamento 

ECF, a nota fiscal de venda ao consumidor e o bilhete de passagem rodoviário são 

documentos fiscais válidos para utilização no programa, não sendo aceitos os 

documentos fiscais emitidos para pessoas jurídicas, os emitidos para pessoa física em 

quantidade que caracterize atividade de comercialização e para os seguintes bens e 

serviços: veículos novo e usados, energia elétrica, telecomunicações e combustível. 

Essa providência deve-se ao fato dessas operações estarem sujeitas a outros tipos de 

controle fiscal, como por exemplo, sofrerem a tributação por meio da substituição 

tributária
6
.  

A próxima seção se dedica a apresentação da fonte dos dados, bem como uma 

análise da mesma, por meio de aparato gráfico e estatísticas descritivas a fim de 

explorar a arrecadação de ICMS do setor varejista para averiguar evidências que 

permitam concluir se a adoção do programa “Sua Nota Vale Dinheiro” acarretou em 

aumento no nível da arrecadação do ICMS.  

 

 

 

                                                 
6 A Substituição Tributária é um regime em que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do 

ICMS devido em relação às operações subsequentes é atribuída ou ao próprio adquirente, geralmente o 

comerciante varejista, devendo a retenção e recolhimento do ICMS ocorrer no momento da entrada da 

mercadoria no estabelecimento, ou à outra pessoa, geralmente, o industrial, distribuidor ou atacadista, que 

fica responsável pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes. 



4. Metodologia: Modelo Econométrico, Fonte e Análise Descritiva dos Dados 

 

 

4.1 Modelo Econométrico  

 

 

Esta seção apresenta a metodologia econométrica empregada para estimar o 

impacto do Programa Sua Nota Vale Dinheiro sobre a arrecadação de ICMS do 

Comércio Varejista cearense e discussão acerca do modelo.  

A ideia básica da metodologia consiste na estimação do modelo econométrico, 

que tem o montante da arrecadação de ICMS do Comércio Varejista como função de 

indicadores econômicos da economia cearense. Assim, o modelo a ser estimado possui 

a seguinte especificação, 

(1)   tttt PXogramaICMS   21Pr  

onde tICMS  representa a arrecadação do ICMS do Comércio Varejista, tX  é o Índice 

de volume de vendas no comércio varejista, tP  refere-se aos indicadores econômicos  da 

economia cearense (mais especificamente, ao Índice de Produção Industrial) e t  é um 

termo de erro.  

A identificação dos efeitos no modelo acima é possível por meio da estimação 

da mudança no coeficiente  , ou seja, após a vigência do Programa Sua Nota Vale 

Dinheiro. Para isto, adota-se como estratégia de identificação dos efeitos a variável 

qualitativa capaz de captar mudanças nos seus parâmetros decorrentes do Programa. Tal 

variável assume dois valores, 0 e 1, de acordo com o período, antes e depois da 

implementação do Sua Nota Vale Dinheiro, e tem a seguinte característica: 












*,1

*,0

Ttse

Ttse
Dt  

onde o período T* refere-se a julho de 2005; ou seja, o início do Programa.  



4.2 Fonte dos Dados e Análise Descritiva 

 

 

Para avaliar o impacto do programa Sua Nota Vale Dinheiro sobre a arrecadação 

do setor varejista, este estudo fez uso de informações da SEFAZ-CE para o período de 

janeiro de 2002 a dezembro de 2010. Sendo assim, se faz pertinente analisar a série 

temporal da arrecadação do Comércio Varejista. Vale ressaltar que os valores foram 

deflacionados pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI)
7
 a valores 

de dezembro de 2011. 

A fim de ilustrar a importância da arrecadação do Comércio Varejista, optou-se 

calcular a razão entre a arrecadação do setor em relação ao total de ICMS arrecadado 

pelo Estado. Nota-se que, a arrecadação de ICMS do Comércio Varejista oscila entre 10 

e 15% da arrecadação total de ICMS. Além disso, depois da implantação do Programa 

“Sua Nota Vale Dinheiro” em julho de 2005, a arrecadação tem oscilado menos. 

GRÁFICO 1: PERCENTUAL DA ARRECADAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE 

ARRECADAÇÃO. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Por outro lado, percebe-se a partir do Gráfico 2 que a arrecadação do setor 

varejista seguia uma trajetória até junho de 2006 e, depois a trajetória aparentemente 

aumentou. Neste sentido, pode-se dizer que o Programa Sua Nota Vale Dinheiro fez 

com que a arrecadação de ICMS do Comércio Varejista aumentasse. Haja vista que o 

                                                 
7 O IGP-DI é aferido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 



programa foi desenhado para este fim.
8
 Além disso, percebe-se que a arrecadação nos 

meses de novembro e dezembro aumenta, enquanto o mês de março ela apresenta um 

tendência de queda.  

 
GRÁFICO 2: ARRECADAÇÃO DE ICMS DO SETOR VAREJISTA, JANEIRO DE 2002 A DEZEMBRO DE 2010. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações da SEFAZ-CE. 

A Tabela 3 reporta as estatísticas descritivas da série de arrecadação de ICMS do 

Comércio Varejista. Nota-se que, em média a arrecadação durante o período de janeiro 

de 2002 a dezembro de 2010 foi de R$ 58 milhões, a menor arrecadação aconteceu em 

abril de 2003, R$ 39 milhões, enquanto a maior se deu em dezembro de 2009. Diante 

dessas estatísticas e também pelo desvio padrão, pode-se perceber que arrecadação é 

bastante volátil. 

TABELA 4: ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DA ARRECADAÇÃO DO ICMS DO COMÉRCIO VAREJISTA, EM R$ 

MILHÕES. 

Média Mínimo Máximo Mediana Desvio Padrão 

58.322,74 39.233,47 86.737,24 57.365,84 11.642,97 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações da SEFAZ-CE. 

Percebe-se que o modelo econométrico descrito na equação (1) faz uso de 

informações a respeito dos índices de produção industrial e do volume de vendas do 

comércio varejista. Além disso, conta também com uma variável dicotômica qualitativa, 

que representa o Programa Sua Nota Vale Dinheiro. Sendo assim, optou-se por 

                                                 
8 No entanto, esta análise não possui embasamento estatístico. Sendo assim, é preciso de uma análise mais 

rigorosa para aferir o impacto do Programa sobre a arrecadação de ICMS. 



descrever as variáveis, bem como suas fontes, unidades de medidas e sinais esperados 

por meio do Quadro 1.  

Variável Proxy Fonte Sinal Esperado 

ICMS 
Arrecadação de ICMS do segmento de 

Comércio Varejista 
SEFAZ-CE 

Variável 

dependente 

Vendas (Xt) 
Índice de volume de vendas no comércio 

varejista 
IBGE + 

Produção Industrial (Pt) 
Produção física industrial do Ceará - Indústria 

Geral 
IBGE + 

Programa 

Assume valor igual a 1 após julho de 2005 e, 

assume valor 0 de janeiro de 2002 a junho de 

2005 

Elaboração 

própria 
+ 

QUADRO 1: RESUMO DESCRITIVO DAS VARIÁVEIS UTILIZADAS. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Apresentada as demais variáveis, optou-se por calcular a correlação entre elas e 

a arrecadação de ICMS do Comércio Varejista a fim de analisar se estes são bons 

previsores da arrecadação.
9
 Observe na Tabela 5 que a correlação entre a arrecadação e 

o volume de vendas do comércio varejista é superior a de ICMS e Produção Industrial, 

0,82 e 0,62, respectivamente. No entanto, ambas são bastante elevadas. Nota-se ainda 

que, correlação entre Vendas e Produção Industrial também é de 0,62. Diante destas 

correlações, pode-se inferir que estas variáveis possuem forte poder de explicação da 

arrecadação de ICMS do Comércio Varejista. 

TABELA 5: MATRIZ DE CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS. 

Variáveis  ICMS Vendas Produção Industrial 

ICMS 1,00 0,82 0,62 

Xt 0,82 1,00 0,62 

Pt 0,62 0,62 1,00 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

Além disso, foram elaborados gráficos de dispersão entre a arrecadação de 

ICMS e os índices de Produção Industrial e de Vendas no Varejo, em apêndice. Pelos 

Gráficos 5 e 6 também é possível perceber que existe uma relação positiva entre os 

índices e a arrecadação. Sendo assim, politicas destinadas a aumentar o comércio 

varejista e a produção industrial tendem a repercutir positivamente sobre a arrecadação 

de ICMS varejista pelo Estado do Ceará. 

                                                 
9 Além do mais, as séries dos Índices de Produção Industrial e do Volume de Vendas do Comércio 

Varejistas foram plotadas nos Gráficos 3 e 4, em apêndice, os quais reportam a evolução temporal dos 

índices. Note que, ambos apresentam uma tendência ascendente ao longo do período de janeiro de 2002 a 

dezembro de 2010, assim como a arrecadação de ICMS do Comércio Varejista exposta no Gráfico 2. 



5. Análise e Discussão dos Resultados 

 

 

Primeiramente, a análise do modelo representado pela equação (1), requer a 

verificação da ordem de integração das séries, para se certificar de que os resultados não 

sejam espúrios. Sendo assim, para testar a estacionariedade das séries, empregou-se o 

teste de raiz unitária desenvolvido por Dickey e Fuller em 1981, conhecido como 

Dickey-Fuller Aumentado (ADF), que tem como hipótese nula que a variável não é 

estacionária. Os resultados expostos na Tabela 6 indicam que para todas as variáveis em 

análise, rejeita-se a hipótese nula de raiz unitária ao nível de 5% de significância, 

portanto, as variáveis são estacionárias.  

TABELA 6 – RESULTADOS DO TESTE DE RAIZ UNITÁRIA DICKEY-FULLER AUMENTADO, ADF. 

Variáveis Nível - t(µ) Valores Críticos (5%) P-valor 

ICMS* -5,2647 -3,4524  0,0002 

Xt* -7,4572 -3,4524  0,0000 

Pt* -3,0872 -2,8895  0,0306 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Observações: ** a estatística t(µ) refere-se aos modelos com intercepto, intercepto e tendência linear, 

respectivamente. Utilizamos o SIC para a escolha de defasagem para cada variável testada. Os valores 

críticos foram obtidos em MacKinnon (1996). 
 

A equação (1) foi estimada pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO), o qual consiste em minimizar a soma dos quadrados dos resíduos (SQR). As 

estimativas são reportadas na Tabela 7, ressaltando que o modelo utiliza-se dos índices 

de produção industrial, do volume de venda do comércio varejista e da produção 

industrial para explicar a arrecadação de ICMS do varejo. 

Nota-se que, inicialmente, pode se destacar que todos os coeficientes são 

estatisticamente significantes ao nível de 5%, com exceção da variável Programa Sua 

Nota Vale Dinheiro, significante ao nível de 10%.  



De acordo com o ajustamento do modelo, 2R , pode-se dizer que o modelo está 

bem ajustado, haja vista que 70% da variação na arrecadação mensal de ICMS do 

Comércio Varejista no Estado é explicado pela variação do modelo. 

No tocante a magnitude dos coeficientes do modelo estimado, note que o efeito 

das Vendas é superior ao da Produção Industrial, assim como observado pela 

correlação, exposta na Tabela 7. Portanto, políticas destinadas a aumentar o consumo 

varejista como, por exemplo, aumento do prazo, redução da taxa de juros, incentivo 

fiscal para linha branca surtem mais impacto na arrecadação do que beneficio fiscal para 

a indústria.  

Em relação ao efeito do Programa Sua Nota Vale Dinheiro, verifica-se que este 

exerce impacto positivo sobre arrecadação de ICMS varejista, ao nível de significância 

de 10%. Assim, pode-se dizer que em decorrência do Programa a arrecadação aumentou 

R$ 3.242,36.  

Diante desses resultados, pode-se inferir que o Programa atinge seu objetivo, 

uma vez que ele incentiva o consumidor a pedir a nota fiscal junto ao estabelecimento 

comercial. Ou seja, atinge um dos princípios da economia segundo Mankiw (2009) de 

que as pessoas respondem a incentivos e a punições.  

TABELA 7 – RESULTADO DO MODELO ESTIMADO 

Variável Dependente: Arrecadação de ICMS do Comércio Varejista mensal  

Variáveis explicativas Coeficientes Erro-Padrão 

Intercepto 16.651,70* 6.179,31 

Programa 3.242,36*** 1.945,59 

Pt 121,98** 6.247,05 

Xt 181,29* 2.363,63 

Testes de Especificação 

R2 0.6969 
 

SIC 20,53 
 

Estatística – F (p-valor) 79,73 0,00 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota: (*), (**) e (***) Denota a significância aos níveis de 1, 5 e 10%. 

 



6. Conclusão 

 

 

 

Segundo Toporcov (2009), o incentivo dado aos indivíduos para que exijam o 

documento fiscal, é válido porque as empresas necessariamente estarão declarando a 

totalidade do seu faturamento, trazendo a eficiência econômica nos agentes fiscais do 

governo e empresa. Com o intuito de diminuir as práticas evasivas e aumentar as 

receitas tributárias no setor varejista, os estados vêm implementando diversos 

instrumentos de controle fiscal nas transações econômicas.  

Nas operações comerciais do varejo destinadas ao consumidor final, onde é 

vetado o aproveitamento de crédito do imposto, no caso o ICMS, a implementação de 

programas que, por meio da promoção de prêmios, estimulam os consumidores a 

exigirem o documento fiscal, vêm sendo feitos, dentre outros instrumentos de controle 

fiscal, pela maioria dos fiscos estaduais. 

No Estado do Ceará, a implementação do programa “Sua Nota Vale Dinheiro”, 

por meio da edição do Decreto 27.797/2005, criou uma nova cultura da exigência do 

documento fiscal por parte dos consumidores quando adquirem mercadorias ou 

serviços. Eles são estimulados de tal forma, que cresce cada vez mais o número de 

participantes no programa, além de serem conscientizados da importância do 

recolhimento do imposto aos cofres públicos para que o Estado possa atender as 

melhorias dos bens e serviços à população. 

Sendo assim o Programa Sua Nota Vale Dinheiro pode ser descrito como um 

programa de Educação Fiscal, uma vez que ele visa conscientizar a sociedade da 

importância de combater a sonegação fiscal e, ainda, em ajudar entidades filantrópicas. 

Além disso, o programa visa o aumento da arrecadação, pois ao exigir o documento 



fiscal, o consumidor garante que venda de bens e serviços seja passível de arrecadação 

tributária. Ao mesmo tempo em que o documento fiscal concede ao consumidor a 

garantia do produto, caso haja necessidade de troca. 

Diante disso, este estudo se objetiva na análise de impacto do Programa Sua 

Nota Vale Dinheiro sobre a arrecadação de ICMS do Comércio Varejista. E, para isto, 

utilizou-se de um modelo econométrico para aferir o referido impacto. O qual faz uso 

das informações dos índices de Produção Industrial e do Volume de Vendas do 

Comércio Varejista, bem como de uma variável dicotômica para captar o efeito do 

Programa. Os resultados estimados estão em conformidade com o esperado, uma vez 

que, o efeito de todas as variáveis é positivo sobre a arrecadação e, ainda, pelo impacto 

do volume de vendas do comércio ser superior ao da produção industrial. 

Como o Programa Sua Nota Vale Dinheiro exerce impacto sobre a arrecadação 

de ICMS no varejo, pode-se dizer que existem evidências de que ele é um bom 

mecanismo de controle da sonegação e, por conseguinte, de aumento da arrecadação. 

Haja vista que o contribuinte pode gozar de efeitos direto e indireto ao solicitar a 

emissão do cupom fiscal. 

O efeito direto está associado ao beneficio monetário que o programa concede 

aos indivíduos e entidades filantrópicas cadastradas para serem reembolsados pelo 

SEFAZ-CE. Enquanto que os efeitos indiretos, por sua vez, são captados pelos 

programas e bens públicos financiados pela arrecadação deste tributo. Lembrando ainda 

que a arrecadação de ICMS é repartida entre os Estado e os Municípios. 
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GRÁFICO 3: ÍNDICE DO VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA CEARENSE, JANEIRO DE 2002 A 

DEZEMBRO DE 2010. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações da IBGE. 

 

 
GRÁFICO 4: ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL DO CEARÁ – INDÚSTRIA GERAL, JANEIRO DE 2002 A 

DEZEMBRO DE 2010. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações da IBGE. 

 



 
GRÁFICO 5: DISPERSÃO ENTRE A ARRECADAÇÃO DE ICMS DO COMÉRCIO VAREJISTA E O ÍNDICE DO 

VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA CEARENSE, JANEIRO DE 2002 A DEZEMBRO DE 2010. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações da SEFAZ-CE e do IBGE. 

 

 
GRÁFICO 6: DISPERSÃO ENTRE A ARRECADAÇÃO DE ICMS DO COMÉRCIO VAREJISTA E O ÍNDICE DE 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DO CEARÁ – INDÚSTRIA GERAL, JANEIRO DE 2002 A DEZEMBRO DE 2010. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações da SEFAZ-CE e do IBGE. 

 

 

   

 

 

 


