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v

Este artigo analisa o impacto do Projeto de Moder-

nização da Gestão Fiscal dos Estados (Profisco I), 

financiado pelo Banco Interamericano de Desen-

volvimento, na arrecadação estadual, número de 

empresas locais e remuneração de seus trabalha-

dores. Desde 2009, o Profisco I foi implantado em 

23 das 27 unidades federativas, permitindo digi-

talizar documentos fiscais e melhorar os sistemas 

de processamento de dados fiscais e as capaci-

dades de análise dessas informações pelas admi-

nistrações tributárias. Usando uma metodologia 

de diferenças em diferenças, considerando que 

a adesão foi faseada e nem todos os estados o 

implantaram, estima-se que o programa contri-

buiu para que os estados incrementassem em 11,7% 

e 1,7%, respectivamente, sua arrecadação total e o 

número de unidades locais de empresas formais. 

Os potenciais mecanismos que levaram a esses 

resultados estão relacionados a uma mudança 

no cumprimento tributário devido à simplificação 

das declarações e ao aumento da capacidade real 

e percebida da autoridade tributária na detecção 

de irregularidades. Isso levou a: (i) uma diminui-

ção do custo de fazer negócios, permitindo realo-

cação de recursos para atividades mais substanti-

vas e que possam acarretar maior produtividade 

laboral e salários; e (ii) maior compliance tributá-

ria e empresarial de toda a cadeia produtiva, pela 

crença de que práticas indevidas serão detecta-

das mais facilmente. Adicionalmente, são identi-

ficadas complementariedades entre o Profisco e 

a Nota Fiscal Eletrônica. Por fim, estima-se que o 

gap tributário reduziu 6 pontos percentuais entre 

2012 e 2019, como evidência complementar de 

que as capacidades dos fiscos estaduais foram 

incrementadas no período, permitindo aumentar 

a eficiência arrecadatória.

* A equipe atual do PROFISCO no BID é formada por: Maria
Cristina Mac Dowell, Ana Lucia Dezolt, Patricia Bakaj, André
Martínez Fritscher e Soraya Naffah Ferreira. Agradecemos
o apoio de Flavio Galvão, Rodrigo Speziali e Renata Café
na elaboração deste trabalho. Agradecemos os comentários 
de Rosangela Bando que enriqueceram o trabalho.
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Nos últimos anos, os estados brasileiros empreen-

deram um processo contínuo de modernização 

das suas administrações tributárias. Esse esforço 

tem sido acompanhado, apoiado tecnicamente e 

financiado pelo Banco Interamericano de Desen-

volvimento (BID) através do programa Profisco, 

cuja primeira geração foi implantada a partir de 

2009 em quase a totalidade dos estados (ape-

nas quatro não aderiram). Todos os estados eram 

elegíveis e manifestaram interesse, mas devido a 

restrições exógenas (como limites de endivida-

mento do país, capacidade de processamento 

dos pedidos e programação do BID), a contra-

tação dos projetos em um único ano foi limitada, 

acarretando uma adesão faseada. Com a ade-

são ao programa, os estados deveriam implantar 

obrigatoriamente o Sistema Público de Escritura-

ção Digital (SPED), o qual consistia em moderni-

zar a forma de cumprimento das obrigações tri-

butárias do contribuinte por meio da substituição 

dos documentos em papel pela versão exclusiva-

mente eletrônica, validada pela certificação digi-

tal para a assinatura de documentos. O propósito 

do SPED era criar um modelo eletrônico de docu-

mentos e escrituração que simplificasse proces-

sos e melhorasse a integração e o compartilha-

mento nacional dos sistemas de informação fiscal 

dos estados e, como consequência, aumentasse 

os controles e a arrecadação estadual. O objetivo 

deste artigo é quantificar os ganhos que os esta-

dos tiveram com o Profisco na sua arrecadação 

e em variáveis do mercado empresarial, como o 

número de unidades locais de empresas formal-

mente registradas e os salários médios dos traba-

lhadores formais no setor privado.

O Profisco está intimamente relacionado com 

a implantação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), 

parte integrante do SPED, que substituiu a emis-

são do documento fiscal em papel.1 Os pilotos de 

implantação da NF-e ocorreram em quatro esta-

dos em 2006 e, em 2007, em outros oito. Em 2008 

e 2009, algumas atividades econômicas selecio-

nadas tinham que utilizar o novo documento ele-

trônico em todas as unidades federativas e, em 

2010 e 2011, a implantação do documento digital 

foi concluída em todos os setores e estados. A obri-

gatoriedade de emissão e autorização das NF-e, 

1  A nota fiscal (NF) é o documento que registra as tran-
sações comerciais de bens e serviços entre vendedores e 
compradores para fins fiscais. O tributo mais importante do 
Brasil é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), que é do tipo valor agregado, cobrado sobre 
o consumo, e arrecadado pelos estados. A NF abrange
também as obrigações tributárias relacionadas com o ICMS.

1Introdução



entretanto, não implicava o efetivo uso pelos fis-

cos dessas informações, devido, em grande parte, 

à ausência de infraestrutura e de capacidade para 

processar e analisar a informação proveniente das 

transações respaldadas pela NF-e e pela Escritu-

ração Fiscal Digital (EFD),2 também parte inte-

grante do SPED. O Profisco, implantado de forma 

paulatina por 23 das 27 unidades da federação, 

foi idealizado para solucionar esse problema ao 

financiar, entre outras coisas, infraestrutura para 

a recepção digitalizada dos documentos e para 

a estruturação de bases de dados e a criação de 

capacidade analítica e inteligência fiscal. Assim, o 

Profisco forneceu as ferramentas que permitiram 

o uso efetivo e útil dos dados dos documentos fis-

cais eletrônicos recebidos pela administração tri-

butária em arquivos XML.

Cabe lembrar que, anteriormente, o registro 

fiscal das transações econômicas era feito com 

notas fiscais impressas em papel. O fisco recebia 

as informações com uma defasagem de tempo e 

sujeitas a erros. Havia maior oportunidade para 

os contribuintes distorcerem os valores tanto da 

compra efetuada quanto do imposto a pagar, bem 

como para omitir algumas informações. Mesmo 

que não houvesse o propósito de sonegar, pode-

riam ocorrer erros na preparação dos documen-

tos e das declarações mensais, realizadas manual-

mente. Além disso, as empresas precisavam de 

infraestrutura e logística para digitar, transpor-

tar e armazenar os documentos fiscais de compra 

e venda, emitidos em papel. A autoridade fiscal 

também levava tempo para processar os docu-

mentos em papel, etapa que igualmente estava 

sujeita a erros e que exigia capacidade de arma-

zenagem e de gestão documental.

Assim, a NF-e e o Profisco permitiram à auto-

ridade tributária fiscalizar praticamente em tempo 

real, identificar erros com maior celeridade, ela-

borar modelos de riscos, focalizar esforços de 

auditoria e reduzir custos operacionais e discre-

pâncias entre os valores reportados nas distin-

tas fases da operação. Em resumo, a digitalização 

dos documentos fiscais reduz os erros e aumenta 

a velocidade com que o fisco obtém a informa-

ção das transações, embora esta seja apenas uma 

condição necessária para um maior controle fis-

cal. Além disso, é necessário que “a administração 

tributária tenha assimilado este mecanismo den-

tro dos seus processos internos de controle, de 

tal forma que se execute um sistema integral de 

captura, validação, tabulação e integração auto-

mática com outras fontes de informação, de tal 

sorte que os cruzamentos de informações sejam 

feitos de maneira automatizada” (ÁLVAREZ et al., 

2018). É dessa forma que a NF-e e o Profisco se 

complementam.

Conceitualmente, a maior capacidade real 

e percebida da autoridade fiscal de detectar 

inconsistências leva ao maior cumprimento fis-

cal e, portanto, ao incremento da arrecadação 

de impostos. No modelo clássico de evasão fis-

cal (ALLINGHAM; SANDMO, 1972), a decisão de 

indivíduos e empresas de quanto imposto pagar 

e evadir parte dos benefícios e custos de cada 

ação, o que é determinado pela punição legal por 

evadir impostos e pela probabilidade de ser pego 

cometendo a ilegalidade. Assim, um aumento de 

ambos os fatores (grau de penalização e proba-

bilidade de detecção) incrementa o custo da eva-

são e, dessa forma, impacta positivamente a deci-

são de pagar impostos, contribuindo para um 

maior cumprimento tributário voluntário. Espe-

cificamente, as duas políticas são instrumentos 

que melhoram a percepção e capacidade do fisco 

para detectar irregularidades nas informações 

fornecidas pelos contribuintes e potencializam o 

cumprimento das obrigações fiscais.

Os resultados empíricos deste trabalho suge-

rem que a implantação do Profisco foi favorável 

para a arrecadação tributária dos estados, em 

concordância com o esperado dada a discussão 

dos parágrafos anteriores. Usando a técnica de 

2  Declaração mensal de impostos entregue à autoridade 
fiscal de maneira digital.
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diferenças em diferenças, com dados estaduais 

de frequência anual entre 2002 e 2019, os resul-

tados indicam que aqueles estados que já tinham 

implantado o Profisco tiveram, em média, arre-

cadação 11,7% maior que aqueles estados sem o 

programa. Análises do tipo placebo, onde foram 

determinados, como início do projeto, anos ante-

riores aos da sua efetiva implantação, não identi-

ficaram significância estatística desses coeficien-

tes, o que sugere uma marcada associação entre a 

arrancada do projeto e os resultados nas variáveis 

dependentes. Também se estimou o efeito com-

plementar entre NF-e e Profisco, identificando 

que os dois programas tiveram impacto significa-

tivo nas variáveis estudadas. Isso reforça a ideia 

de que o Profisco outorgou ferramentas ao fisco 

para melhorar sua inteligência e capacidade ana-

lítica. Adicionalmente, o gap tributário dos esta-

dos em dois momentos do tempo, 2012 e 2019, 

teve uma redução de 32,2% para 26,8% da arreca-

dação, sustentando o mecanismo de transmissão 

de que o Profisco, junto à NF-e, contribuiu para 

fechar o espaço para erros involuntários e volun-

tários dos contribuintes nas suas declarações, 

levando a que a arrecadação observada ficasse 

mais próxima à potencial.

Em termos fiscais, os resultados são relevan-

tes no contexto federalista brasileiro, no qual os 

estados têm uma participação significativa na 

arrecadação do governo geral (ligeiramente supe-

rior a uma quarta parte). Além disso, os primeiros 

resultados do programa coincidiram com a crise 

econômica pela qual passou o Brasil em 2015 e 

2016, e a arrecadação extra derivada do Profisco 

permitiu que os governos estaduais enfrentassem 

com mais espaço orçamentário o choque econô-

mico e fiscal.

Por outro lado, programas de modernização 

na gestão fiscal podem ter externalidades positi-

vas. Por exemplo, a informalidade, seja de empre-

sas ou trabalhadores, está intimamente ligada à 

evasão fiscal. Esse conceito pode tomar a forma 

de empresas, geralmente pequenas, que não se 

registram com autoridades trabalhistas e tributá-

rias pertinentes e empregados que não constam 

da folha de pagamentos, entre outros (SLEMROD, 

2016). A maior capacidade de detecção de empre-

sas com comportamentos de risco por parte do 

fisco pode fomentar a formalização das ativida-

des. A possibilidade de monitoramento eletrônico 

de todas as etapas da cadeia produtiva e o con-

trole em tempo real das operações de substitui-

ção tributária,3 gerados pelos documentos fiscais 

eletrônicos, levam a que os próprios contribuin-

tes passem a exigir que seus fornecedores este-

jam legalmente formalizados, sob pena de não 

fazer negócios, ter acesso a crédito e nem vender 

para o setor público. Assim, a NF-e, com a conse-

quente virtualização de serviços tributários, eleva 

a probabilidade de detecção de fraudes, gerando 

um aumento na formalização das empresas. No 

caso particular do Brasil, Mckinsey e IDV (2014) 

associam a queda da informalidade a uma menor 

flexibilidade para cometer atos de evasão através 

da substituição tributária e às notas fiscais que 

levaram os consumidores a aceitar menor infor-

malidade.4

Outro potencial efeito é gerado pela simpli-

ficação do cumprimento tributário e a diminui-

ção dos custos relacionados com a burocracia e 

o tempo para elaboração, gestão, transporte e 

armazenagem das notas fiscais em papel. A trans-

formação digital do documento permite a aloca-

ção de recursos a usos mais produtivos, como 

investimento ou contratação de pessoal dedicado 

a atividades mais substantivas e alinhadas com o 

tipo de serviço fornecido ou bens produzidos pela 

3  A substituição tributária é um regime no qual o recolhi-
mento do ICMS de toda a cadeia é feito por uma única em-
presa, “substituindo” a responsabilidade de todas as demais 
empresas envolvidas de fazê-lo. Isso facilita a fiscalização, 
porque ela se concentra em poucas indústrias/empresas.
4  O mesmo estudo lembra que menor formalidade impul-
siona a produtividade, os trabalhadores têm seus direitos 
respeitados, a experiência de consumo melhora em quali-
dade e segurança, além de fomentar a legalidade, já que 
produtos ilegais têm menos canais de distribuição.
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empresa. Isso pode levar a um incremento dos 

salários médios dos trabalhadores formais, sinali-

zando maior produtividade.

Com uma metodologia similar de diferen-

ças em diferenças, também se encontra que o 

Profisco pode ser relacionado a um aumento no 

número de unidades locais de empresas formais 

e nos salários médios de seus trabalhadores, res-

pectivamente de 1,7% e 3,4%. Similarmente ao 

caso das estimações de arrecadação, a variável 

Profisco continua sendo significativa e comple-

mentar à nota fiscal eletrônica.

A adoção de documentos fiscais em for-

mato digital tem sido implantada em vários paí-

ses desenvolvidos e em desenvolvimento. Em 

particular, na América Latina, além do Brasil, 

países como Argentina, Chile, Equador, México, 

Peru e Uruguai aderiram a essa tecnologia [ver 

BARREIX; ZAMBRANO (ed.), 2018, para uma 

descrição e discussão do processo de implan-

tação de faturas eletrônicas e seus usos na 

América Latina, Espanha e Portugal]. Diferen-

tes trabalhos têm estudado o impacto da fatura 

eletrônica sobre a arrecadação com diferen-

tes metodologias e abrangência.5 Templado e 

Artana (2018) mostram que na Argentina a intro-

dução da nota fiscal eletrônica contribuiu para 

um incremento de até 10% em alguns dos anos 

estudados. Álvarez et al. (2018), ITESM (2016) e 

Bérgolo et al. (2018) também identificam efeitos 

positivos para o fisco no Equador, México e Uru-

guai, respectivamente.

Para o caso brasileiro, há alguns trabalhos que 

identificam o efeito das inovações na administra-

ção tributária e da NF-e na arrecadação e outras 

variáveis, similar ao apresentado neste trabalho. 

Biderman (2018), respaldado por dados mensais 

em nível de setor econômico em nove estados, 

identifica efeitos significativos da implantação 

da NF-e em 6% tanto para arrecadação do ICMS 

quanto para o número de trabalhadores formais. 

Ellery Jr. e Gomes (2019), usando dados mensais 

em nível estadual, demonstraram um impacto 

positivo do Profisco na arrecadação de ICMS a 

partir do segundo ano após a assinatura do con-

trato de empréstimo. Por fim, usando dados admi-

nistrativos de empresas e consumidores, Naritomi 

(2019) identifica que as receitas reportadas pelas 

empresas ao fisco cresceram 21% quatro anos 

após a implantação de um programa antievasão 

fiscal que gera créditos ao consumidor a partir do 

apontamento do seu CPF na nota fiscal.

O trabalho está estruturado da seguinte 

maneira: a próxima seção descreve brevemente 

o sistema federativo do Brasil e suas assimetrias 

regionais, e a seguinte apresenta o programa Pro-

fisco; a quarta seção descreve a metodologia uti-

lizada e os resultados encontrados; e a última 

seção conclui o trabalho e traz as reflexões finais.

5  Hernández e Robalino (2018) fazem um resumo sobre as 
metodologias e resultados desses trabalhos.
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O Brasil é organizado como uma república federa-

tiva em três níveis: a União, que constitui o governo 

federal, 27 Unidades da Federação (UF), sendo 26 

estados e o Distrito Federal (DF), denominados 

neste relatório como governos estaduais, e 5.570 

municípios. A Constituição Federal (CF) de 1988 

assegurou autonomia administrativa, financeira e 

legislativa para cada nível de governo, manifes-

tada, respectivamente, pela: organização e gestão 

dos serviços públicos; formulação do orçamento, 

administração tributária e execução do gasto 

público; e formulação e sanção das próprias leis.

Assim, os governos estaduais têm a atribuição 

de arrecadar impostos sobre o consumo (ICMS), a 

propriedade de veículos (IPVA) e sobre doações 

e heranças (ITCMD). Por sua vez, os municípios 

arrecadam o imposto sobre propriedade territo-

rial urbana (IPTU), sobre serviços (ISS) e de trans-

missão de bens imóveis (ITBI). Vale ressaltar que 

o ICMS é o imposto de maior arrecadação do sis-

tema tributário do país — 7,2% do PIB em 2019 

— e representa 75% do total arrecadado direta-

mente pelos estados. A arrecadação dos estados 

representa um pouco mais de uma quarta parte 

do total do governo geral, levando em conta que 

as receitas do setor público representam aproxi-

madamente um terço do PIB brasileiro. O Brasil 

possui uma das cargas tributárias mais elevadas 

da América Latina, comparável com as registra-

das nos países da Organização para a Coopera-

ção e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A importância dos estados dentro da federa-

ção brasileira convive com marcadas diferenças 

territoriais, demográficas, sociais e econômicas.6 

A população das UF varia entre o estado de São 

Paulo, com quase 46 milhões de habitantes — um 

pouco superior à população da Argentina — e o 

estado de Roraima, com cerca de 600 mil habi-

tantes — quase a mesma população do Suriname. 

Em termos territoriais, o maior estado, Amazo-

nas, tem quase 1,6 milhão de quilômetros quadra-

dos de extensão — apenas 20% menor do que o 

México — e o DF, 5,8 mil quilômetros quadrados 

— comparável com a área de Trindade e Tobago. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

DF para 2018 (0,839) é inferior apenas ao do Chile 

(0,847), o mais alto da região. Por outro lado, Ala-

goas apresenta o menor IDH (0,667) dentre os 

estados brasileiros, igual ao de El Salvador.

6  Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD).
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Com relação às disparidades econômicas, o 

estado de São Paulo concentra um terço do PIB 

do Brasil, valor superior a qualquer país da Amé-

rica Latina, exceto o México. No outro extremo, 

os estados do Acre, Roraima, Tocantins e Amapá 

têm economias menores que o Haiti, o menor PIB 

da região.7 O maior PIB per capita, por sua vez, é o 

do DF, 50% acima do valor do Panamá — o maior 

PIB per capita da região (medido em paridade de 

compra, FMI 2020). Por outro lado, o menor PIB 

per capita entre os estados é o do Maranhão, seis 

vezes menor que o do DF, e superior somente ao 

indicador para Honduras, Nicarágua e Haiti. Essas 

diferenças se trasladam em uma grande hetero-

geneidade de capacidades fiscais das administra-

ções tributárias, assim como níveis de arrecada-

ção e gasto público.

7  Fonte: IBGE e FMI, com cálculo de paridade de compra 
realizado pelos autores.
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ANTECEDENTES

Ao longo dos últimos 25 anos, o BID vem apoiando 

o processo de descentralização fiscal no Brasil por 

meio de programas voltados ao fortalecimento 

e à modernização da gestão fiscal subnacional. 

Esse apoio continuado do BID às administrações 

fazendárias estaduais teve início com o Programa 

Nacional de Apoio à Modernização Fiscal para 

os Estados Brasileiros (PNAFE), executado entre 

1996 e 2006.9 O segundo projeto foi o Programa 

de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Bra-

sil (“Profisco I”, doravante também apenas “Pro-

fisco”), desenhado para modernizar a gestão fis-

cal dos estados e apoiar a sustentabilidade fiscal e 

o crescimento econômico do país. Seus principais 

objetivos eram contribuir para a integração dos 

fiscos; tornar mais eficiente a gestão fiscal, finan-

ceira e patrimonial, ao permitir maior arrecadação 

de impostos a um menor custo administrativo; e 

melhorar o ambiente de negócios ao simplificar a 

declaração e o pagamento de impostos. O Profisco 

I começou a ser desenhado em 2006 e o primeiro 

contrato foi assinado em 2009 com o estado do 

Ceará. Ao todo, 22 estados e o Distrito Federal10 

implementaram o Profisco I e todos, salvo o DF,11 

já concluíram seus projetos. No momento, está em 

execução o terceiro ciclo do processo de moderni-

zação, por meio do Programa de Modernização da 

Gestão Fiscal (Profisco II).12

CONTEXTO

As origens do Profisco I remontam a novembro 

de 2006, quando o BID recebeu uma solicitação 

8  Esta descrição está baseada em Mac Dowell et al. (2020), 
onde se pode encontrar uma explicação mais detalhada do 
programa.
9  Com o PNAFE, praticamente todos os estados implantaram 
sistemas integrados de administração financeira. Também se 
implantou o SINTEGRA, uma rede própria, utilizando a In-
ternet, que conectava as 27 unidades da federação de forma 
descentralizada. O objetivo do sistema era o intercâmbio de 
informações para verificação do pagamento adequado das 
alíquotas interestaduais; solicitações e acompanhamento 
formal de pedidos de fiscalização e de informações fiscais; 
consulta pública aos cadastros estaduais do ICMS.
10  Os quatro estados (AM, AP, RR e AC) que não implan-
taram o Profisco I elaboraram os projetos, mas não conse-
guiram reunir as condições para realizar a contratação por 
diferentes limitações institucionais.
11  O Distrito Federal tem previsão de concluir o projeto no 
início de 2021.
12  O Profisco II foi concebido para fortalecer a administração 
do gasto público por meio da gestão das compras públicas; 
orçamento de médio prazo; e gestão dos investimentos e dos 
custos públicos. Além disso, deve apoiar a evolução do SPED, 
o aprimoramento da inteligência fiscal, auditoria eletrônica, 
fiscalização e a simplificação das obrigações tributárias.
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do governo brasileiro para participar da concep-

ção de um novo programa de apoio à moderniza-

ção da gestão fiscal dos estados. Três anos antes, 

em 2003, o país havia aprovado a Emenda Cons-

titucional 42,13 que estabeleceu que as administra-

ções tributárias da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios atuassem de forma inte-

grada, inclusive com compartilhamento de cadas-

tros e informações fiscais, e atribuiu validade jurí-

dica aos documentos exclusivamente digitais. 

Para dar cumprimento a essa diretriz nacional, o 

Governo Federal e os demais entes federados ins-

tituíram, em 2005, o Sistema Público de Escritura-

ção Digital (SPED), com o objetivo de: (i) promo-

ver a atuação integrada dos fiscos, por meio do 

compartilhamento de informações; (ii) racionali-

zar e uniformizar as obrigações acessórias para os 

contribuintes; e (iii) tornar mais célere a identifica-

ção de ilícitos tributários, por meio de cruzamen-

tos de dados internos e externos.

Apesar da concepção do SPED ser anterior ao 

início da preparação do Profisco, o então Ministé-

rio da Fazenda precisava viabilizar alternativas para 

financiar a adoção desse modelo pelos entes fede-

rados, garantindo sua implantação em nível nacio-

nal. Esse foi um dos fatores motivadores para a 

solicitação do programa ao BID, e reforçava duas 

outras medidas já adotadas pelo Governo Federal 

para apoio à implantação do SPED pelos estados: 

(i) linha de crédito do Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico e Social (BNDES) aprovada em 

2006;14 e (ii) celebração de convênios com os esta-

dos para aplicação de recursos na infraestrutura 

tecnológica para a recepção, distribuição e fiscaliza-

ção da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

OS PRODUTOS OBRIGATÓRIOS DO 
PROFISCO I

Os projetos individuais do Profisco I foram dese-

nhados considerando o diagnóstico específico 

realizado para cada estado, visando atender as 

suas necessidades individuais. Além disso, todos 

os projetos deveriam incorporar dois produtos 

obrigatórios:15

1. SPED: Consiste na modernização da forma 

em que se dá o cumprimento das obrigações 

fiscais do contribuinte, usando a certificação 

digital para a assinatura de documentos digi-

tais. É composto por:

A. NF-e: “Documento fiscal eletrônico que 

substitui a emissão do documento fiscal 

em papel, com validade jurídica garan-

tida pela assinatura digital do reme-

tente, simplificando as obrigações aces-

sórias dos contribuintes e permitindo, ao 

mesmo tempo, o acompanhamento em 

tempo real das operações comerciais 

pelo Fisco” (http://www.nfe.fazenda.gov.

br/portal).

B. Escrituração Fiscal Digital (EFD): Arquivo 

digital de escrituração de documentos 

fiscais, bem como de registro de apura-

ção de impostos das operações e pres-

tações praticadas pelo contribuinte 

enviado mensalmente à autoridade. É uti-

lizado para o cálculo e controle de paga-

mento de impostos. (http://sped.rfb.gov.

br/pagina/show/523).

13  EC 42, aprovada em dezembro de 2003, (inciso XXII, do 
artigo 37 da CF): Ast administrações tributárias da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ativi-
dades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas 
por servidores de carreiras específicas, terão recursos prio-
ritários para a realização de suas atividades e atuarão de 
forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadas-
tros e informações fiscais, na forma de lei ou convênio.
14  A resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 
3430/2006 regulamenta linha de crédito para os estados 
no valor global de até R$ 300 milhões (aproximadamente 
140 milhões de dólares à época).
15  O PROFISCO I é uma Linha de Crédito do BID e permitiu a 
possibilidade de formulação de projetos específicos, a partir 
de uma estrutura comum de componentes e subcompo-
nentes estabelecida no Marco de Referência, com diferentes 
produtos e indicadores a serem selecionados de acordo 
com as necessidades de cada um dos mutuários.
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C. Escrituração Contábil Digital (ECD): Tem 

por objeto a substituição da escritura-

ção da contabilidade das empresas em 

papel pela escrituração em versão digital 

e o compartilhamento dessa informação 

com a Receita.

2. Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc): 
É a integração cadastral das pessoas jurídi-

cas nas Administrações Tributárias da União, 

estado e municípios, e de outras entidades 

que fazem parte do processo de registro e 

legalização de negócios no Brasil.

A obrigatoriedade desses produtos teve 

como objetivo criar padrões em áreas que con-

centravam importantes desafios para os fiscos 

estaduais, a saber: (i) a recuperação da capaci-

dade arrecadatória do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), 

reduzindo o gap entre a arrecadação real e a 

arrecadação potencial; e (ii) a cooperação fiscal, 

mediante o intercâmbio de informações fiscais e 

compartilhamento de bancos de dados.

APROVAÇÃO E BENEFICIÁRIOS 
DO PROFISCO I

O Profisco I foi aprovado pela Diretoria Executiva 

do BID em 2008, sob a modalidade de Linha de 

Crédito Condicional (CCLIP)16 e com valor estabe-

lecido em US$ 500 milhões. Em virtude da forte 

demanda, o programa foi ampliado em US$ 200 

milhões.17

Com base nas demandas identificadas à 

época, o Ministério da Fazenda e o Banco acor-

daram que as operações de crédito com os esta-

dos poderiam oscilar, em média, entre os valo-

res mínimos de US$ cinco milhões e máximos 

de US$ cinquenta milhões. No entanto, ocor-

reram duas exceções: PROFISCO/São Paulo, 

que obteve US$ 120 milhões, e PROFISCO/Rio 

Grande do Sul, com US$ 60 milhões de financia-

mento.18

Diferentemente da experiência anterior com 

o PNAFE, nesse novo programa os mutuários 

deveriam ser os próprios governos estaduais, 

com a garantia soberana do Governo Federal. As 

principais razões para esse arranjo de relaciona-

mento direto do BID com os executores dos pro-

jetos foram (i) a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), que proibiu a realização de operações de 

crédito entre entes governamentais;19 e (ii) o reco-

nhecimento da capacidade institucional dos esta-

dos para gerenciar seus próprios projetos.20

O Gráfico 1 mostra a arrecadação real per 

capita dos estados contratantes do Profisco no 

ano de entrada (assinatura). A decisão por ingres-

sar no programa e a ordem de entrada não apre-

sentam uma correlação específica com a arreca-

dação per capita estadual, sugerindo que a adesão 

não foi determinada em função do nível de desen-

volvimento fiscal dos estados, o que favorece as 

implicações da estratégia empírica utilizada neste 

trabalho.21

16  É uma linha de crédito de longo prazo que os beneficiados 
podem usar para financiar projetos, com autorização do 
BID. Os projetos específicos têm tempos de processamento 
mais curtos.
17  Conforme aprovado pela Diretoria do BID através da Re-
solução DE-7513, de 18 de julho de 2013.
18  Estavam aptos a participar como beneficiários do Pro-
fisco I, além dos estados e do Distrito Federal, os órgãos 
e as entidades da administração pública federal direta e 
indireta, inclusive empresas públicas e sociedade de eco-
nomia mista, cuja atribuição legal estivesse relacionada com 
regulação, normatização, fiscalização e controle na área 
fiscal. O governo federal também obteve financiamento de 
US$ 19,8 milhões por meio desse projeto para o Programa de 
Modernização Integrada do Ministério da Fazenda (PMIMF).
19  À época da execução do PNAFE, a LRF ainda não havia 
sido editada, e a União contratou empréstimos junto ao BID 
para repassar aos estados. A aprovação da LRF vedou a 
possibilidade de financiamento entre os entes governamen-
tais. Os estados devem realizar um contrato direto com o 
BID, com a garantia da União.
20  Resolução do Senado Federal nº 43/2001.
21  Evidências complementares no mesmo sentido são apre-
sentadas no anexo, através de duas metodologias: estima-
ções probit e regressões placebo.
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GRÁFICO 1. Arrecadação real per capita no ano de adesão ao Profisco
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4.1  ANÁLISE ECONOMÉTRICA 
ENTRE A IMPLANTAÇÃO DO 
PROFISCO E O DESEMPENHO DA 
ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Num primeiro momento, será testado se a imple-

mentação do Profisco I pode ser relacionada a 

uma variação positiva na arrecadação tributá-

ria dos estados, um dos principais objetivos dos 

governos subnacionais. Para tanto, será usado o 

método de diferenças em diferenças (DID), con-

siderando o fato de que houve variação quanto 

à implementação ou não do programa por parte 

dos estados e variação temporal em relação ao 

início da adoção por aqueles que implementa-

ram o Profisco I. Esse método permite comparar 

o comportamento da arrecadação nos estados 

que adotaram o programa em relação aos esta-

dos que não o implantaram. Essa variação no 

tempo e no grau de implementação do Profisco 

permite ao DID identificar o efeito alusivo ao pro-

grama. Assim, a regressão relaciona a variável de 

arrecadação, que se busca saber se sofreu varia-

ção, em cada estado e em cada ano contra uma 

variável que indique a adesão ao Profisco em 

cada período para cada unidade federativa, além 

de um conjunto de controles para outros fato-

res que poderiam afetar as arrecadações esta-

duais.22

Será estimada a seguinte equação:23

  yit = α Profiscoit + αi + γt + BXit + εFt  (1)

Sendo yit = α Profiscoit + αi + γt + BXit + εFt  a arrecadação tributária do estado i no 

ano t (soma de ICMS, IPVA, ITCD e demais tribu-

tos estaduais) em uma especificação e apenas a 

arrecadação do ICMS do estado i no ano t, dada 

sua importância na arrecadação tributária dos 

estados, em outra especificação do modelo.

22  De modo a testar a robustez dos resultados, foram reali-
zadas regressões em formato per capita e controladas pela 
adesão ao Programa de Modernização da Administração 
das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 
das Administrações Estaduais (PMAE) do BNDES (2008–
2018). A variável Profisco segue positiva e estatisticamente 
significante. Os resultados estão disponíveis no Anexo C.
23  O uso de estratégias de diferenças em diferenças — e suas 
variações — é comum na literatura de finanças públicas, es-
pecialmente em avaliações de impacto. Por exemplo, Ga-
denne (2017) testa o efeito de um programa de moderni-
zação fiscal voltado para os municípios brasileiros (PMAT/
BNDES) nas receitas tributárias e na qualidade da despesa 
pública usando, entre outras, uma estratégia de diferenças 
em diferenças, aproveitando a heterogeneidade temporal 
na implementação do programa. Templado e Artana (2018) 
também utilizam uma estratégia de diferenças em dife-
renças para avaliar o impacto da implantação da nota fiscal 
eletrônica na Argentina.
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Profisco é uma dummy que toma valor 1 em 

todos os períodos após o estado ter finalizado a 

implantação do programa e 0 caso contrário. A 

dummy Profisco representa os produtos imple-

mentados pelo programa que têm impacto na 

arrecadação tributária. Alguns exemplos desses 

produtos são: (i) uso de malhas fiscais que, para 

o universo de todos os contribuintes, detectam, 

de forma automática, indícios de erros ou sone-

gação nas declarações tributárias, tornando a 

fiscalização mais eficiente e assertiva, uma vez 

que apenas empresas com tais indícios são fis-

calizadas; (ii) uso de documentos fiscais eletrôni-

cos, que facilitam a identificação de erros e frau-

des por parte da fiscalização de mercadorias em 

trânsito; (iii) cobrança inteligente, usando réguas 

de cobrança e metodologia de risco; e (iv) maior 

recuperação do crédito tributário na área do con-

tencioso fiscal e da cobrança judicial.

Essa variável representa o termo de interação 

entre os estados em tratamento e pós-tratamento 

pelo Profisco I, ou seja, nos anos posteriores à 

implantação do programa. Para os estados-con-

trole (sem Profisco I em todos os anos estudados) 

e períodos anteriores à implantação do programa 

em estados tratados, é atribuído o valor zero para 

essa variável. Não é necessário especificar uma 

dummy para os estados controle e uma dummy 

de pós-tratamento graças às colinearidades com 

os efeitos fixos e de ano. Além disso, o fato de 

que os estados tiveram anos e períodos diferen-

tes na implementação do programa não permite 

obter uma data fixa de pós-tratamento similar 

para todos os estados.

A variável Xit indica controles como o PIB tri-

butável24,25 e as exportações estaduais. A variá-

vel αi representa os efeitos fixos por estado, que 

controlam o resultado por fatores invariantes no 

tempo, mas únicos de cada estado (como fatores 

institucionais). A variável γt  representa as dum-

mies de ano, isto é, os fatores que afetam por igual 

a todos estados em cada ano como, por exemplo, 

inflação e taxa de câmbio.26

As variáveis monetárias estão expressas em 

valor nominal27 e em logaritmos naturais, por-

tanto, o coeficiente deve ser interpretado como 

o aumento percentual na arrecadação relacio-

nado com a implantação do programa. A variá-

vel Profisco indica quanto percentualmente os 

estados arrecadaram a mais quando implanta-

ram o programa em relação ao período anterior e 

aos estados que não o executaram. Em especifi-

cações alternativas, há inclusão de tendências de 

tempo inter-relacionadas com a região a que per-

tencem os estados com a finalidade de controlar 

por choques ou evolução das variáveis próprias 

de cada área do país. Como exposto anterior-

mente, o Brasil é um país grande e heterogêneo 

entre estados e regiões, as quais possuem dinâ-

micas próprias que precisam ser controladas.28 

24  O PIB tributável é a soma dos setores econômicos tribu-
táveis pelo ICMS. De 2002 a 2017, a média do PIB tributável 
equivalia a 47,9% do PIB total para o país como um todo, 
com variações entre os estados, indo de um mínimo de 18% 
para o Distrito Federal até 58,5% para o Amazonas.
25  Também foram realizadas especificações com o PIB total 
e obtivemos resultados parecidos, mas de menor signifi-
cância. O PIB é o principal determinante da arrecadação 
e está altamente correlacionado com outras variáveis que 
podem explicar secundariamente os ingressos tributários.
26  Várias dummies de ano terão multicolinearidade com a 
variável dummy Profisco, já que em anos onde “Profisco” 
não muda entre estados, essa variável e as do ano são re-
dundantes. Por exemplo, entre 2002 e 2009 não havia Pro-
fisco (dummy de intervenção igual a zero para todos os es-
tados) e sem variações com os efeitos fixos de ano. Assim, as 
especificações com dummies de ano não as abrangem para 
todo o período 2002–2019. Também se especificaram com 
uma variável comum a todos os estados (inflação) e outro 
conjunto incluindo só subperíodos. Os resultados nesses 
casos foram similares aos apresentados e não mudam as 
conclusões.
27  As regressões foram feitas com variáveis reais e os resul-
tados foram quantitativamente similares.
28  Foi preciso omitir uma interação da tendência do tempo 
com uma região (Sudeste) por multicolinearidade com as 
dummies de tempo comum a todos os estados. Os estados 
estão divididos em cinco regiões: Norte (Amazonas, Amapá, 
Rondônia, Roraima, Pará, Acre e Tocantins), Nordeste (Piauí, 
Sergipe, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, 
Maranhão, Paraíba e Ceará), Centro-Oeste (Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás), Sudeste (Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo) e Sul 
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná).
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O exercício econométrico utiliza dados anuais de 

2002 a 2019. Com o propósito de achar robus-

tez na associação do Profisco com a arrecadação, 

foram conduzidos exercícios placebo com even-

tos de anos anteriores à implementação total do 

Profisco. Tais exercícios sugerem que só a par-

tir da finalização do programa é que a variável se 

torna permanentemente significativa. Para maio-

res detalhes da estimação e resultados ver Anexo 

A. Como exercício adicional de robustez, explo-

ra-se no Anexo B a hipótese de que a ordem de 

entrada no programa ao longo do tempo apre-

sente uma correlação específica com a atividade 

econômica ou com a receita estadual. O resultado 

indica que a probabilidade de adesão ao Profisco 

não é influenciada por esses indicadores da capa-

cidade arrecadatória estadual.

O Quadro 1 resume os efeitos da implanta-

ção do Profisco I na arrecadação tributária total 

(colunas 1, 2 e 3) e na arrecadação de ICMS (colu-

nas 4, 5 e 6). Considerando-se os efeitos de ano, 

os resultados indicam efeito significativo de 9,8% 

a 11,7% na arrecadação tributária total, a depen-

der de ser ou não considerada a interação de 

tempo com as regiões. Ao considerar somente 

a arrecadação de ICMS, os resultados também 

são significativos. Em cada ano, os estados tive-

ram incremento superior a 6% na arrecadação 

em relação a anos em que não existia o Profisco 

I (acima de 8% se considerada a interação tempo 

e região).

4.2  COMPLEMENTARIEDADE ENTRE 
O PROFISCO E A NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA NA ARRECADAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

Conforme discutido na introdução, a implanta-

ção da NF-e e do Profisco não foram simultâneas, 

mas estão fortemente relacionadas. Essa caracte-

rística possibilita identificar econometricamente, 

de maneira separada, a variação na arrecadação 

relacionada com a implantação da NF-e e do Pro-

fisco. Também será observado se existiu alguma 

complementariedade entre as duas variáveis. 

Usando dados anuais em nível estadual de 2002 
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QUADRO 1. Variação na arrecadação estadual associada à implantação do Profisco I (2002–2019)
Ln (arrecadação total) Ln (ICMS)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Profisco = 100% 0,0740*** 0,0982*** 0,117*** 0,0474** 0,0636** 0,0861***

(0,0266) (0,0338) (0,0317) (0,0187) (0,0298) (0,0294)
Ln (exportações) –0,015 –0,00754 0,0267 –0,0357 –0,0348 0,000119

(0,0291) (0,031) (0,0284) (0,0297) (0,0321) (0,0283)
Ln (PIB tributável) 1,015*** 0,845*** 0,616*** 0,996*** 0,857*** 0,614***

(0,0372) (0,0669) (0,0889) (0,0302 (0,0569) (0,0902)
Constante 12,28*** 13,90*** 15,33*** 12,79*** 14,23*** 15,77***

(0,402) (0,749) (0,832) (0,459) (0,809) (0,775)
Observações 486 486 486 486 486 486
R quadrado 0,948 0,954 0,961 0,963 0,968 0,976
Efeitos fixos S S S S S S
Dummies de ano N S S N S S
Tempo*Região N N S N N S

Todas as regressões têm intercepto (coeficiente linear) e os erros padrão dos resíduos (mostrados entre parênteses) são robustos ao controle de 
heterocedasticidade. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.



a 2019, se utiliza uma estratégia similar à apresen-

tada na equação (1):

  yit = α Profiscoit + μNFe + αi + γt + BXit + εFt  (2)

Onde todas as variáveis são definidas como em (1), 

exceto pela variável NF-e, que possui duas defini-

ções: logaritmo natural do (i) valor total faturado 

pelas NF-e emitidas nos estados e do (ii) número 

de NF-e emitidas por cada estado. As regressões 

são estimadas de maneira individual para as variá-

veis da NF-e e em conjunto com a variável do Pro-

fisco. Assim é possível verificar se o projeto Pro-

fisco de cada estado potencializou a arrecadação 

e se há relação de complementariedade entre o 

projeto e a NF-e.

O Quadro 2 mostra que a adoção da NF-e 

está relacionada positivamente com o desem-

penho da arrecadação. Tanto o coeficiente do 

logaritmo do valor faturado quanto do número 

de NF-e emitidas pelos estados são significan-

tes em 5% e 1%, respectivamente. A arrecada-

ção cresce 1,1% quando o seu valor aumenta em 

100% e pouco menos de 2,5% a cada vez que 

dobra a quantidade de NF-e emitidas. Adicional 

ao efeito das notas fiscais eletrônicas, o impacto 

do Profisco perdura ao indicar um crescimento 

da arrecadação entre 8,8%, quando se consi-

dera valor faturado, e 7,2%, em relação à quan-

tidade de NF-e (com 1% de significância). Visto 

que os coeficientes são um pouco menores aos 

obtidos no Quadro 1, essas regressões suge-

rem que a variável Profisco anteriormente esti-

mada estava absorvendo o impacto da NF-e e 

que era preciso controlá-la para obter uma esti-

mativa mais precisa do impacto do programa 

financiado pelo BID. Assim, tanto a implantação 

da NF-e quanto do Profisco atuam de maneira 

complementar e benéfica às administrações tri-

butárias dos estados.

QUADRO 2.  Variação na arrecadação estadual associada à implantação da NF-e e do Profisco I 
(2002–2019)

Ln(arrecadação total)
(1) (2) (3) (4)

Ln (valor faturado NF-e) 0,0111** 0,00981**
(0,00411) (0,00388)

Ln (número de NF-e) 0,0233*** 0,0212***
(0,00625) (0,00597)

Profisco = 100% 0,0882*** 0,0720***
(0,0256) (0,0232)

Ln (PIB tributável) 0,561*** 0,505*** 0,483*** 0,443***
(0,108) (0,101) (0,105) (0,0986)

Ln (exportações) 0,033 0,0347 0,0369 0,0381
(0,0265) (0,0266) (0,025) (0,0252)

Observações 486 486 486 486
R quadrado 0,963 0,964 0,965 0,965
Efeitos fixos S S S S
Dummies de ano S S S S
Tempo*Região S S S S

Todos os erros padrão dos resíduos (mostrados entre parênteses) são robustos ao controle de heterocedasticidade. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
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4.3  ANÁLISE ECONOMÉTRICA ENTRE 
A IMPLANTAÇÃO DO PROFISCO E 
INDICADORES DE EMPRESAS

Nesta seção aplica-se uma versão modificada 

da equação (2), onde a variável dependente, yit = α Profiscoit + αi + γt + BXit + εFt , 

é definida como o número de unidades locais de 

empresas no estado i e no ano t. Os dados foram 

obtidos a partir do cadastro de empresas (CEM-

PRE) do IBGE, utilizando o SIDRA (Sistema IBGE 

de Recuperação Automática), e a série tem iní-

cio em 2006. O Quadro 3 apresenta os resultados 

para o número total de unidades locais de empre-

sas (colunas 1 a 3) e por tamanho de empresa 

(colunas 4 a 7), medido pelo número de funcio-

nários. O SEBRAE define o porte de estabeleci-

mentos do setor de comércio e serviços como 

microempresa (ME) se há até 9 empregados, 

empresa de pequeno porte (EPP) entre 10 e 49 

empregados, empresa de médio porte entre 50 e 

99 empregados e grande empresa a partir de 100 

empregados.

Encontra-se uma variação positiva e estatis-

ticamente significante entre a implantação com-

pleta do Profisco e o número de unidades locais 

de empresas. Assim como para a arrecadação, 

o efeito do Profisco apresenta complementarie-

dade com a variável nota fiscal eletrônica, seja 

ela medida por valor total faturado ou número 

de notas emitidas. É estimada uma variação de 

1,7% no número de unidades locais com a implan-

tação do Profisco. Ao analisar o número de 

QUADRO 3.  Variação no número de unidades locais de empresas associada à implantação do 
Profisco I (2006–2019)

Ln (unidades locais de empresas)

Ln (empresas 
– 0 a 9 

empregados)

Ln (empresas 
– 0 a 49 

empregados)

Ln (empresas 
– 50 a 99 

empregados)

Ln (empresas 
– 100 ou mais 
empregados)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Profisco = 100% 0,0192* 0,0173* 0,0176* 0,0202* 0,0182* –0,00693 –0,0143

(0,0103) (0,0101) (0,00999) (0,0113) (0,0101) (0,0133) (0,0182)
Ln (valor 
faturado NF-e)

0,00224** 0,00238** 0,00226** 0,000815 0,000962
(0,00103) (0,00115) (0,00105) (0,00131) (0,00106)

Ln (número 
de NF-e)

0,00405*
(0,00215)

Ln (exportações) 0,0110 0,0129 0,0123 0,0149 0,0122 0,00528 0,0352*
(0,0127) (0,0125) (0,0124) (0,0140) (0,0125) (0,0159) (0,0171)

Ln (PIB) 0,178*** 0,129*** 0,142*** 0,129*** 0,141*** 0,246*** 0,219***
(0,0229) (0,0348) (0,0291) (0,0336) (0,0298) (0,0416) (0,0335)

Constante 8,922*** 9,397*** 9,266*** 9,228*** 9,266*** 3,603*** 3,074***
(0,258) (0,386) (0,312) (0,357) (0,319) (0,454) (0,596)

Observações 351 351 351 351 351 351 351
R quadrado 0,862 0,865 0,865 0,806 0,859 0,878 0,864
Efeitos fixos S S S S S S S
Dummies de ano S S S S S S S
Tempo*Região S S S S S S S

Todas as regressões têm intercepto (coeficiente linear) e os erros padrão dos resíduos (mostrados entre parênteses) são robustos ao controle de 
heterocedasticidade. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
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unidades locais por classes de tamanho, nota-se 

que o efeito está concentrado em MEs e EPPs. 

O padrão sugere que o mecanismo por trás des-

ses resultados inclua o estímulo à formalização 

de toda a cadeia produtiva a partir da implan-

tação da NF-e e do Profisco, que aumentou a 

capacidade de análise de dados pelas adminis-

trações tributárias. A possibilidade de monitora-

mento eletrônico de toda a cadeia e o controle 

em tempo real das operações de substituição tri-

butária podem ter levado os contribuintes a exi-

gir que seus fornecedores estejam legalmente 

formalizados, levando ao aumento do registro 

formal de unidades locais de ME e EPP — empre-

sas nas quais o efeito era esperado, uma vez que 

as médias e grandes empresas já eram fiscaliza-

das no modelo de gestão fiscal anterior.

Também é estimada uma versão modificada 

da equação (2), em que a variável dependente é 

definida como o salário médio dos trabalhado-

res formais de empresas.29 Os dados foram obti-

dos a partir da base de microdados da Relação 

Anual de Informações Sociais, posteriormente 

agregados a nível estadual, e referem-se ape-

nas a empregados em entidades empresariais 

privadas. Conforme apresentado no Quadro 4, é 

observado um aumento de 3,4% nos salários de 

trabalhadores formais ao final da implantação do 

Profisco. Esse padrão não se repete quando são 

considerados os empregados do setor público, 

ou quando substituímos o ano de finalização 

pelo ano de adesão ao Profisco I a título de pla-

cebo (ver Quadro A3 no anexo). O aumento dos 

salários médios sugere uma realocação de recur-

sos para usos mais produtivos a partir da implan-

tação do Profisco, como foi argumentado na 

introdução.

QUADRO 4. Variação em salários associada à implantação do Profisco I (2002–2019)
Ln (salário médio de trabalhadores formais)

Profisco (=100%) 0,0338*** 0,0347***
(0,0103) (0,0106)

Ln (valor faturado NF-e) 0,00147
(0,00112)

Ln (número de NF-e) 0,00352
(0,00241)

Ln (PIB) 0,554*** 0,573***
(0,0343) (0,0284)

Constante 0,975** 0,774**
(0,364) (0,301)

Observações 486 486
R quadrado 0,992 0,992
Efeitos fixos S S
Dummies de ano S S
Tempo*Região S S

Todas as regressões têm intercepto (coeficiente linear) e os erros padrão dos resíduos (mostrados entre parênteses) são robustos ao controle de 
heterocedasticidade. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.

29  Considera-se apenas trabalhadores com vínculo ativo em 
31 de dezembro do ano de referência segundo a RAIS. É 
calculada a média da remuneração nominal no mês de de-
zembro para os trabalhadores com vínculo ativo.
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Há outras forças que contribuíram para 
aumentar o ICMS? Uma estimativa 
preliminar do gap tributário

Nesta seção são analisados outros fatores, não 

incluídos nas especificações econométricas acima e 

que poderiam explicar o efeito significativo da variá-

vel Profisco na arrecadação tributária. Nesse caso 

se atribuiria ao programa um efeito espúrio, já que a 

arrecadação estaria sendo determinada por outros 

fatores. Portanto, é necessário descartá-los para for-

talecer o argumento de efeito positivo do programa.

A soma da arrecadação de ICMS de todos os 

estados e do Distrito Federal cresceu, em termos 

reais (deflacionada pelo Índice de Preço ao Consu-

midor Amplo — IPCA), 7,8% entre 2012 e 2019. Esse 

aumento pode ser resultante de quatro variáveis:

1. Aumento da base tributária: A base tributá-

ria do ICMS é constituída basicamente da ati-

vidade econômica dos setores tributáveis (PIB 

tributável — PIB-t) e pelas importações que 

também são tributáveis. No período mencio-

nado, o PIB-t caiu 2,5% em termos reais. É 

importante ressaltar que a participação rela-

tiva dos setores tributáveis pelo ICMS no PIB 

total tem caído consistentemente devido ao 

aumento relativo dos serviços na economia do 

país.30 Em contrapartida, as importações (cal-

culadas em reais pela taxa média de câmbio 

de compra para o ano específico) cresceram 

10,3% no período. Na soma dos dois, a base tri-

butável do ICMS caiu 0,4% no período, em ter-

mos reais.

2. Aumento de alíquota: É quase impossível cal-

cular precisamente a alíquota média de ICMS 

para o país, dada a complexidade da sua legis-

lação. Há alíquotas diferentes para cada setor 

e estado e uma vasta lista de exceções. Assim, 

foi calculada uma proxy usando as diferen-

tes alíquotas médias ponderadas pela par-

ticipação do estado na arrecadação total de 

ICMS. Com essa metodologia, verificou-se um 

pequeno aumento da alíquota nominal média 

de 17,66% em 2012 para 17,92% em 2019.

3. Gasto tributário: O artigo nº 14, § 1º, da LRF31 

estabelece os limites e as classificações para a 

renúncia de receita: “A renúncia compreende 

anistia, remissão, subsídio, crédito presu-

mido, concessão de isenção em caráter não 

geral, alteração de alíquota ou modificação de 

base de cálculo que implique redução discri-

minada de tributos ou contribuições, e outros 

benefícios que correspondam a tratamento 

diferenciado”. A estimativa do gasto tributá-

rio também é de difícil execução. Não há uma 

metodologia única, sendo utilizadas métricas 

divergentes pelos estados. A estimativa utili-

zada neste relatório usa dados de duas fon-

tes.32 As taxas de renúncia calculadas foram 

de 15,6% do total do ICMS arrecadado em 2012 

e de 16,8% em 2019, um aumento de 1,3% do 

total arrecadado.33 Desse modo, o aumento do 

30  O PIB tributável para fins do ICMS como porcentagem 
do PIB total passou de 49,3% a 45,4% entre 2006 e 2019. 
A arrecadação de ICMS como porcentagem do PIB caiu 
entre de 7,13% a 7,02% e como porcentagem do PIB tribu-
tável cresceu de 14,2% a 15,0% no mesmo período. Assim, 
tomando em conta a evolução da base do imposto, o ICMS 
melhorou seu desempenho, fortalecendo a hipótese de 
um ganho de eficiência no período. Ver Mac Dowell et. al. 
(2020) para uma discussão mais profunda.
31  Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000.
32  Para 2012, os dados são do “Documento para Discussão”, 
IDB-DP-327, “A renúncia tributária do ICMS no Brasil”, sob 
a coordenação de José Roberto R. Afonso, publicado pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento em 2014 e, para 
2019, são utilizados dados do Boletim de Finanças dos Entes 
Subnacionais de 2020, da STN.
33  Para 2012, o mencionado estudo inclui 17 estados e o Dis-
trito Federal. Não foram incluídos, por falta de informações 
adequadas, Acre, Amapá, Tocantins, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Sergipe, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do 
Sul. No entanto, a soma dos PIBs tributáveis dos estados 
incluídos chega a 82% do PIB tributável total do país na-
quele ano. Assim, a taxa de renúncia foi tomada como re-
presentativa para o país como um todo. Para 2019, sete 
estados não foram incluídos no cálculo, por não terem en-
viado suas informações para a STN. Foram eles: Sergipe, 
Piauí, Tocantins, Amapá, Mato Grosso do Sul, Maranhão e 
Rio Grande do Norte. O PIB tributável dos 19 estados mais 
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gasto tributário contribuiria para uma redução 

da arrecadação real do ICMS.

4. Redução do residual: evasão, elipse, corre-
ção de erros habituais de declarações, ina-
dimplência através de mecanismos mais efi-
cientes de cobrança etc., os quais poderiam 

estar associados ao impacto do Profisco. O 

aumento real da arrecadação de ICMS entre 

2012 e 2019 não pode ser explicado pelo 

aumento da base tributária, que teve queda 

real nesse período, nem pela redução do 

gasto tributário, que também aumentou, e 

nem pelo exíguo aumento da alíquota média, 

insuficiente para compensar as duas outras 

variáveis. Assim, os dados sugerem uma redu-

ção do gap tributário e um aumento no nível 

de eficiência das administrações tributárias, 

mais especificamente pela modernização des-

sas agências com o uso mais intensivo de tec-

nologia em ações de fiscalização, cobrança e 

redução de erros habituais de declaração que 

diminuem o cálculo do ICMS devido.

Estimar o gap tributário é tarefa difícil, espe-

cialmente para um estado isolado devido às dife-

renças de alíquotas, créditos de entrada, mensu-

ração mais consistente do comércio interestadual 

etc. Assim, a metodologia aqui apresentada é 

aplicada para o conjunto dos estados, eliminando 

a questão mais difícil da mensuração do comércio 

interestadual. Após a apresentação da metodolo-

gia e seus resultados, as ressalvas inerentes a ela 

são relatadas.

Base tributável: Inclui a soma dos setores econô-

micos tributáveis pelo ICMS mais as importações, 

ambos incluindo o valor do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Importa-

ção (II), ambos de competência federal, que com-

põem a base de cálculo do ICMS. Em geral, deve-

-se subtrair o valor das exportações — que não são 

tributáveis pelo ICMS, como estabelecido pela Lei 

Kandir.34 No entanto, como mais adiante o gasto 

tributário, que incluiu a desoneração das expor-

tações, será subtraído da arrecadação potencial 

bruta, a exclusão das exportações da base tribu-

tável resultaria em dupla subtração. O valor das 

importações em dólar foi transformado em reais 

usando a taxa de câmbio média para o período.

Alíquota média: É a média das alíquotas internas 

médias para cada estado ponderadas por sua par-

ticipação na arrecadação total do ICMS no país. A 

fórmula usada foi a seguinte:

AMt AM *i,t=
ARi,t

ARi,ti=1
27

i = 1

27

Onde:  AMt é a Alíquota Média para o Brasil no 

ano t;

  AMi,t é a Alíquota Média Interna do Estado 

i no ano t e

  ARi,t é a Arrecadação de ICMS pelo Estado 

i no ano t.

Base de cálculo: O ICMS é um imposto calculado 

por dentro, ou seja, sua base de cálculo inclui o 

imposto em si. Nesse caso, a base de cálculo é cal-

culada da seguinte forma:

BCt =
BTt

( )AM1 — t

Onde: BCt é a Base de Cálculo no ano t;

 BTt é a Base Tributável no ano t; e

 AMt é a Alíquota Média no ano t.

Arrecadação potencial bruta: Representa a arre-

cadação potencial total se todas as transações 

dos setores tributáveis pelo ICMS e as importa-

ções fossem tributáveis pela alíquota média, sem 

exceção. É resultado da multiplicação da Base de 

Cálculo pela Alíquota Média.

o Distrito Federal incluídos na estimativa representava 94% 
do PIB tributável brasileiro. A taxa de renúncia também 
foi considerada representativa para o país como um todo.
34  Lei Complementar 87/1996 que estabelece a isenção do 
ICMS nas operações de exportações.
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Taxa de renúncia: Com os dados de Afonso (2014) 

e STN (2020), foi calculada como a razão entre o 

valor das renúncias fiscais e a arrecadação do ICMS.

Gasto tributário: Representa a parte da arrecada-

ção potencial bruta que não irá para os cofres dos 

governos, calculado pela multiplicação da taxa de 

renúncia pela arrecadação do ICMS. Pelos dados 

das duas publicações, a renúncia fiscal aumentou 

entre 2012 e 2019.

Arrecadação potencial líquida: É o resultado da 

subtração do gasto tributário sobre a arrecadação 

potencial bruta. Como o gasto tributário é o que 

o fisco deixou de arrecadar por motivos de polí-

tica fiscal, seu valor tem que ser subtraído da arre-

cadação potencial bruta. A arrecadação potencial 

líquida representa o montante que a administra-

ção tributária deveria arrecadar.

Gap tributário estimado: É a diferença entre o 

que deveria ser arrecadado e o que foi efetiva-

mente arrecadado, ou seja, a arrecadação poten-

cial liquida subtraída da arrecadação efetiva. 

O gap tributário inclui, além da sonegação, a ina-

dimplência, o litígio administrativo e judicial, a eli-

são fiscal e as omissões de cálculo. O valor do gap 

tributário estimado dividido pela arrecadação 

potencial líquida reflete sua taxa estimada.

Gap tributário = arrecadação potencial bruta – 
gasto tributário – arrecadação do ICMS

Portanto, uma redução do gap tributário 

depende da taxa de renúncia (gasto tributário) e da 

eficiência da arrecadação (aumento da arrecadação 

como percentual da arrecadação potencial líquida), 

seja por fiscalização mais efetiva, melhores técnicas 

de cobrança, pagamento voluntário mais amplo etc.

Entre 2012 e 2019, houve uma redução de 

5,42% do gap tributário, passando de 32,23% para 

26,82%. Parte dessa redução veio do aumento da 

taxa de renúncia. Se a taxa de renúncia fosse em 

2019 a mesma de 2012, a taxa estimada do gap tri-

butário teria sido de 27,48% e a redução seria de 

4,75%. Mesmo assim, uma redução considerável. 

Em teoria, a diferença representa o que a adminis-

tração tributária conseguiu aproximar da arreca-

dação potencial líquida. A Tabela 1 explicita como 

o gap tributário foi calculado.

TABELA 1. Estimativa preliminar do gap tributário (em R$ milhões)
2012 2019

PIB tributável + IPI (a) 2.392.082,94 3.442.707,35
Importação + impostos de importação e IPI (b) 487.890,80 794.636,26
Base tributável (c) = (a + b) 2.879.973,74 4.237.343,61
Alíquota média (d) 17,66% 17,92%
Base de cálculo (e) = (c / (1 – d)) 3.497.776,25 5.162.596,53
Arrecadação potencial bruta (f) = (e * d) 617.802,51 925.252,92
Taxa de renúncia (g) 15,6% 16,8%
Gasto tributário (h) = (j * g) 59.027,99 101.526,16
Arrecadação potencial líquida (i) = (f – h) 558.774,52 823.726,76
Arrecadação ICMS (j) 378.663,32 602.835,27
Gap tributário estimado (k) = (i – j) 180.111,20 220.891,49
GAP tributário – % da Arrecadação Potencial Líquida (l) = (k / i) * 100 32,23% 26,82%

Fonte: Cálculos dos autores a partir de dados do CONFAZ, STN, José Roberto Afonso, Ministério da Economia e Banco Central do Brasil.
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As estimativas do gap tributário para 2012 e 

2019, embora com limitações, são consistentes 

com um ganho de eficiência das administrações 

tributárias, seja no esforço de redução da evasão 

fiscal, seja na melhoria da arrecadação de impostos 

declarados (redução da inadimplência), redução 

de litígios através da melhoria dos autos de infra-

ção, redução de omissões de cálculos, entre outras 

iniciativas apoiadas pelo Profisco. Esse resultado 

coincide com a direção do efeito identificado nas 

estimações econométricas e também com o meca-

nismo de transmissão proposto entre o Profisco, a 

35  Amaral et al. (2009) é uma referência em estimativa de 
sonegação de ICMS usando dados de fiscalizações tribu-
tárias. Os autores analisaram 9.925 autos de infração la-
vrados contra empresas de todos os portes e setores para 
todo o Brasil e estimaram um nível de sonegação de 27,6%, 
o mesmo patamar da média linear de estimativas para o 
IVA em 14 países da América Latina, conforme citado pelos 
autores. Vale lembrar que essa estimativa trata apenas da 
evasão, não levando em consideração fatores como inadim-
plência, litígio administrativo e judicial, elisão fiscal e omis-
sões de cálculo. Dessa forma, a estimativa do gap tributário 
em 32,23% para 2012 parece bastante razoável.

capacidade fiscalizadora dos estados, a redução 

da evasão fiscal e o incremento da arrecadação.35
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O presente trabalho mostrou que o Profisco I está 

relacionado a variações positivas na arrecadação 

tributária e em variáveis do mercado empresarial, 

somando-se à literatura de impactos da nota fis-

cal eletrônica e da modernização fiscal no Brasil 

e na região da América Latina. Em particular, um 

dos sucessos do programa financiado pelo BID é 

a grande flexibilidade demonstrada para se adap-

tar às diferentes condições iniciais dos fiscos e da 

economia de cada estado e implantar soluções efe-

tivas para resolver gargalos específicos das admi-

nistrações tributárias e incrementar a arrecadação. 

Assim, projetos como o Profisco podem ser implan-

tados em governos de países ou unidades subnacio-

nais com marcadas diferenças em termos de tama-

nho territorial, econômico, social e fiscal. Os bons 

resultados alcançados pelo Profisco I resultaram em 

uma nova demanda de modernização da gestão fis-

cal (Profisco II), em processo de implantação.

Nesse sentido, uma simples análise de custo-

-benefício indica retorno elevado para o programa 

comparado com o valor de investimento, reve-

lando-se uma referência para outros governos e 

administrações tributárias que queiram empreen-

der uma modernização da sua gestão fiscal. Em 

nível estadual, a implantação do Profisco exigiu 

um investimento médio de 15 milhões de dólares, 

enquanto o retorno na arrecadação foi superior 

a 10%. Sobre um cenário contrafactual sem Pro-

fisco, isso equivale a algo em torno de 0,8% do 

PIB a cada ano.

A estimativa feita neste trabalho é da forma 

reduzida. Em um momento futuro, seria impor-

tante aprofundar os mecanismos que levam a 

racionalizar estes resultados. Disponibilidade 

de dados microeconômicos das empresas, por 

exemplo, permitiria realizar análises dos custos, 

decisões de investimento, realocação de recur-

sos para empregos formais e produtividade, uma 

vez que o Profisco é implantado. Adicionalmente, 

a análise setorial de Biderman (2018) poderia ser 

ampliada para identificar o impacto do programa, 

e não só da NF-e, na arrecadação tributária e em 

variáveis do mercado de trabalho.

5Considerações  
finais
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ANEXO A  
Análise de eventos placebo que 
sugerem causalidade ao Profisco

Como mostrado na seção metodológica, o 

método de diferenças em diferenças indica que 

o coeficiente da variável Profisco é significante 

em regressões em que a variável dependente é 

arrecadação tributária, salário médio de traba-

lhadores formais ou número de unidades locais 

de empresas. Porém, a literatura de avaliação de 

programas estabelece como condição necessária 

para inferir causalidade que, antes do programa 

(tratamento), tanto as unidades de análise — os 

estados — que tenham sido afetados pelo pro-

grama (tratados), quanto aqueles que não (con-

troles), apresentem uma tendência similar antes 

da implantação do Profisco.

Para isso, utilizamos uma estratégia meto-

dológica tipo placebo, quer dizer, testamos anos 

anteriores à implantação do Profisco para detec-

tar se o resultado é significativo — o que enfra-

queceria o argumento de que a dummy Profisco 

está mesmo levando ao incremento das variáveis 

de análise, já que haveria algum fator (choque) 

anterior ao programa impulsionando as variáveis 

que não o Profisco. Por outro lado, um coeficiente 

não significativo para o placebo indica que, fora 

do período de implantação do Profisco, a receita 

dos estados controle e tratamento não é dife-

rente. Isso também é consistente com a regressão 

Probit (Anexo B) e a inspeção visual do Gráfico 1. 

Como o Profisco apresenta heterogeneidade no 

ano em que foi implementado pelos estados con-

tratantes, e a implantação leva vários anos para 

ser concluída, em vez de definir um ano ou um 

período fixo de anos anteriores, foram testadas 

as várias etapas do Profisco, sendo uma delas o 

momento anterior à assinatura do contrato.

Foram construídas especificações individuais 

para quatro momentos da implantação, de acordo 

a fórmula (1): final (100% de desembolso), par-

cial (50% de desembolso), início (ano do primeiro 

desembolso) e ano anterior ao início; lembrando 

que essas variáveis tomam valor 1 no ano em que 

ocorre o respectivo evento e todos os seguintes e 

valor 0 em anos anteriores ao evento. Por robus-

tez dos resultados também foi especificada uma 

regressão com as quatro dummies. Os resultados 

são apresentados a seguir:
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QUADRO A1. Estimações do logaritmo natural da arrecadação tributária e placebos
Ln (arrecadação total)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ano anterior 
ao início

0,0315 0,0167 0,0455 0,026
(0,0329) (0,0261) (0,0335) (0,0262)

Início da 
implantação

0,0368 0,0214 0,0495 0,0254
(0,0294) (0,0159) (0,0307) (0,0172)

Metade da 
implantação

0,0576** 0,0259 0,0726** 0,0329
(0,026) (0,0207) (0,0283) (0,022)

Final da 
implantação

0,0720*** 0,0579*** 0,0881*** 0,0691***
(0,0232) (0,0187) (0,0256) (0,0204)

Ln (valor 
faturado NF-e)

0,0104** 0,0104** 0,0101** 0,00981** 0,00888**
(0,00382) (0,00383) (0,00385) (0,00388) (0,00355)

Ln (número 
de NF-e)

0,0224*** 0,0223*** 0,0217*** 0,0212*** 0,0198***
(0,006) (0,00594) (0,00594) (0,00597) (0,00565)

Ln (exportações) 0,0347 0,0343 0,0367 0,0381 0,0349 0,0296 0,0296 0,0331 0,0347 0,0307
(0,0248) (0,0248) (0,0251) (0,0252) (0,0249) (0,0259) (0,026) (0,0264) (0,0266) (0,0259)

Ln (PIB 
tributável)

0,471*** 0,465*** 0,455*** 0,443*** 0,422*** 0,539*** 0,533*** 0,519*** 0,505*** 0,472***
(0,104) (0,104) (0,1) (0,0986) (0,0984) (0,108) (0,108) (0,103) (0,101) –0,102

Observações 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486
R quadrado 0,965 0,965 0,965 0,965 0,966 0,963 0,963 0,964 0,964 0,964
Efeitos fixos S S S S S S S S S S
Dummies de ano S S S S S S S S S S
Tempo*Região S S S S S S S S S S

Todos os erros padrão dos resíduos (mostrados entre parênteses) são robustos ao controle de heterocedasticidade.

As regressões mostram que o ano anterior e 

o ano da assinatura do contrato do Profisco não 

têm impacto na arrecadação tributária dos esta-

dos, um resultado esperado se o programa efeti-

vamente levou ao incremento na receita. Afinal, 

no ano da assinatura, os desembolsos são margi-

nais e os produtos ainda não foram construídos 

para levar a uma melhoria na administração tribu-

tária dos estados.

Por outro lado, como mostrado no corpo do 

texto principal, quando o desembolso do pro-

grama alcança a metade do orçamento total 

(50%) e ao fim de sua execução (100%) o efeito é 

significativo, sendo maior e mais expressivo uma 

vez concluído o programa. O resultado é intuitivo, 

dado que na metade dos desembolsos alguns 

produtos já foram construídos e implantados, 

trazendo algum resultado. O efeito é mais ele-

vado quando todos os produtos estão em anda-

mento. Quando colocamos as quatro dummies, o 

único coeficiente significante ao nível de 1% é o 

da implantação completa do Profisco, indicando 

que essa é a variável indicada para capturar o pro-

grama, sendo utilizada ao longo das estimações 

econométricas.

A análise de eventos placebo também é 

realizada de maneira simplificada para conferir 

robustez aos resultados apresentados nos Qua-

dros 3 (Unidades Locais de Empresas) e 4 (Salá-

rios Médios de Trabalhadores Formais). O Quadro 
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A2 estima a equação para unidades locais de 

empresas, substituindo a variável que indica o 

final da implantação do Profisco por variáveis 

do ano de início da implantação e de um ano 

antes da implantação. Os resultados para essas 

variáveis não são estatisticamente significan-

tes. O Quadro A3 estima a equação para os salá-

rios médios de trabalhadores formais de empre-

sas privadas substituindo o ano de finalização 

da implantação pelo ano de adesão ao Profisco 

(colunas 3 e 4) e substituindo a variável depen-

dente para salários médios de trabalhadores for-

mais do setor público (coluna 5). Os resultados 

para as variáveis que indicam a implantação do 

Profisco não são estatisticamente significantes 

nessas condições.

QUADRO A2.  Placebos das estimações do logaritmo natural do número de unidades locais de 
empresas (2006–2019)

Ln (número de unidades locais)
(1) (2) (3) (4)

Ano anterior ao início 0,00751 0,00795
(0,0135) (0,0135)

Início da implantação 0,0174 0,0177
(0,0116) (0,0116)

Ln (número de NF-e) 0,00427* 0,00423*
(0,00216) (0,00213)

Ln (valor faturado NF-e) 0,00236** 0,00234**
(0,00106) (0,00105)

Ln (PIB) 0,143*** 0,132*** 0,157*** 0,146***
(0,0342) (0,0332) (0,0279) (0,0268)

Ln (exportações) 0,0119 0,0116 0,0112 0,0109
(0,0127) (0,0128) (0,0126) (0,0127)

Constante 9,271*** 9,389*** 9,133*** 9,253***
(0,467) (0,456) (0,407) (0,395)

Observações 351 351 351 351
R quadrado 0,864 0,866 0,864 0,866
Efeitos fixos S S S S
Dummies de ano S S S S
Tempo*Região S S S S

Todas as regressões têm intercepto (coeficiente linear) e os erros padrão dos resíduos (mostrados entre parênteses) são robustos ao controle de 
heterocedasticidade. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
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QUADRO A3. Estimações do logaritmo natural de salários médios e placebos (2002–2009)

Ln (salário médio de trabalhadores
formais em empresas privadas)

Ln (salário médio 
de trabalhadores 
formais no setor 

público)
(1) (2) (3) (4) (5)

Final da implantação 0,0338*** 0,0347*** 0,0285
(0,0103) (0,0106) (0,0207)

Início da implantação 0,0126 0,0131
(0,00914) (0,00941)

Ln (valor faturado NF-e) 0,00147 0,00161
(0,00112) (0,00116)

Ln (número de NF-e) 0,00352 0,00382
(0,00241) (0,00251)

Ln (PIB) 0,554*** 0,573*** 0,573*** 0,594*** 0,767***
(0,0343) (0,0284) (0,0382) (0,0311) (0,0941)

Constante 0,975** 0,774** 0,776* 0,557 1,365
(0,364) (0,301) (0,406) (0,330) (0,990)

Observações 486 486 486 486 486
R quadrado 0,992 0,992 0,992 0,992 0,972
Efeitos fixos S S S S S
Dummies de ano S S S S S
Tempo*Região S S S S S

Todas as regressões têm intercepto (coeficiente linear) e os erros padrão dos resíduos (mostrados entre parênteses) são robustos ao controle de 
heterocedasticidade. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
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ANEXO B  
Análise da probabilidade de 
adesão ao Profisco (Probit)

Com o objetivo de modernizar a gestão fiscal, 

a adesão ao Profisco estava aberta a todos os 

estados, inclusive aqueles considerados com 

baixa capacidade de pagamento pelo Tesouro 

Nacional (capacidade de pagamento — CAPAG 

— nota C ou D). Assim, estados com rendas tão 

díspares quanto Maranhão e o Distrito Fede-

ral aderiram ao programa. Restrições exóge-

nas (como limites de endividamento do país, 

capacidade de processamento dos pedidos 

e programação do BID) limitaram a contrata-

ção dos projetos por todos os estados em um 

único ano, acarretando uma adesão faseada 

(característica explorada na estratégia de dife-

renças em diferenças). Conforme descrito no 

texto principal, quatro Estados não puderam 

concluir o processo de adesão ao Profisco, 

embora houvesse manifesto interesse em rea-

lizá-lo.

Nesta seção, explora-se a hipótese de que a 

ordem de entrada no programa ao longo do tempo 

apresenta uma correlação específica com a ativi-

dade econômica (PIB Tributável) ou com a receita 

estadual. O exercício é importante para determi-

nar a adequabilidade da comparação entre unida-

des de tratamento e controle na estratégia de dife-

renças em diferenças. Para tanto, estima-se uma 

regressão Probit em que a variável dependente é 

uma dummy que toma o valor 1 no ano de assi-

natura do programa e valor 0 nos demais anos. 

As variáveis explicativas de interesse para o teste 

são a arrecadação real per capita e o PIB tributá-

vel per capita dos estados. O Quadro B1 apresenta 

os resultados do Probit. Não há efeito estatistica-

mente significante para as variáveis testadas. O 

resultado indica que a probabilidade de adesão ao 

Profisco (assinatura) não é influenciada por estes 

indicadores da capacidade arrecadatória estadual.
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QUADRO B1. Probabilidade de adesão ao Profisco
Assinatura

(1) (2) (3)
Arrecadação real per capita –5,81e–05 0,000318

(0,000732) (0,000887)
PIB tributável per capita –38,64 –53,49

(54,96) (66,71)
Constante –5,961*** –5,760*** –5,852***

(0,261) (0,226) (0,367)
Observações 405 405 405
Dummies de ano S S S
Dummies de região S S S

Todas as regressões têm intercepto (coeficiente linear) e os erros padrão dos resíduos (mostrados entre parênteses) são robustos ao controle de 
heterocedasticidade. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
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ANEXO C  
Teste de robustez – variáveis  
per capita e controles adicionais

Nesta seção são apresentados os resultados de 

uma versão modificada da equação (1). A variá-

vel dependente
 yit = α Profiscoit + αi + γt + BXit + εFt  

que denota, respectivamente, 

o logaritmo natural da arrecadação total e da 

arrecadação de ICMS é definida em formato per 

capita, assim como a variável independente loga-

ritmo do PIB tributável. Além disso, é acrescen-

tado um controle adicional: uma dummy que 

indica a adesão ao Programa de Modernização da 

Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, 

Financeira e Patrimonial das Administrações Esta-

duais (PMAE) do BNDES (tem valor igual a 1 no 

ano da adesão e anos seguintes, e valor igual a 0 

nos anos anteriores à adesão). Assim como o Pro-

fisco, o PMAE foi um programa de larga escala de 

financiamento da modernização da administração 

das receitas e da gestão fiscal, financeira, geren-

cial e patrimonial das administrações estaduais e 

distrital, operante entre 2008 e 2018. Os dados 

foram obtidos no site do BNDES. Infelizmente, 

não há informações disponíveis quanto à execu-

ção do programa do BNDES ao longo dos anos. 

O Quadro C1 indica que a variável explicativa de 

interesse, que denota o final da implantação do 

Profisco (Profisco = 100%), permanece positiva e 

estatisticamente significante nessa especificação.
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QUADRO C1.  Variação na arrecadação estadual per capita associada à implantação do Profisco I 
(2002–2019)

Ln (arrecadação total per capita) Ln (ICMS per capita)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Profisco = 100% 0,0749*** 0,106*** 0,117*** 0,0546*** 0,0855** 0,0978***
(0,0233) (0,0277) (0,0241) (0,0183) (0,0313) (0,0259)

Ln (exportações) –0,0134 –0,0128 0,0258 –0,0277 –0,0298 0,00938
(0,0313) (0,0308) (0,0246) (0,0321) (0,0328) (0,0254)

Ln (PIB tributável per capita) 1,008*** 0,815*** 0,538*** 0,982*** 0,792*** 0,527***
(0,0579) (0,0799) (0,0990) (0,0534) (0,0752) (0,0948)

Adesão ao PMAE (BNDES) –0,00349 –0,0116 0,00503 –0,00389 –0,00713 0,00774
(0,0426) (0,0413) (0,0333) (0,0368) (0,0354) (0,0290)

Constante 12,45*** 11,50*** 9,074*** 12,50*** 11,62*** 9,249***
(0,892) (0,874) (0,892) (0,888) (0,885) (0,917)

Observações 486 486 486 486 486 486
R quadrado 0,951 0,960 0,972 0,951 0,959 0,972
Efeitos fixos S S S S S S
Dummies de ano N S S N S S
Tempo*Região N N S N N S

Todas as regressões têm intercepto (coeficiente linear) e os erros padrão dos resíduos (mostrados entre parênteses) são robustos ao controle de 
heterocedasticidade. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.




