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NOTA TÉCNICA

A EVOLUÇÃO DO ICMS EM RELAÇÃO AO PIB E AOS 
COMPONENTES DO VA NO PÓS-PANDEMIA

Sérgio Wulff Gobetti

Esta breve nota técnica tem por objetivo complementar análises anteriores onde alertávamos 
que o aumento recente da receita de ICMS (como também de outros tributos sobre produção 
e consumo) em proporção do PIB não pode ser considerado fenômeno estrutural, na medida 
em que é explicado por uma mudança transitória de preços relativos, que se traduz em um 
crescimento nominal mais elevado da produção da indústria em comparação aos serviços.1

A fim de aprimorar e atualizar ao máximo essa análise, utilizamos os dados mais recentes das 
Contas Nacionais Trimestrais, em que o IBGE detalha os componentes do PIB, para construir 
uma proxy da base tributável do ICMS e comparar sua evolução com a receita do imposto 
estadual. A proxy sugerida é dada pela soma dos valores adicionados da indústria, do comércio, 
por metade do VA do setor de informação e comunicação (visto que parte desse segmento é 
tributado por outro imposto, o ISS) e por um quarto do VA da agropecuária (visto que esse 
segmento desfruta de inúmeras isenções e benefícios fiscais que reduzem significativamente 
sua carga tributária).

Os valores nominais da receita de ICMS, da sua base tributável teórica e do PIB estão 
apresentados na tabela 1, por trimestre e por semestre, bem como as taxas de variação nominal 
desses valores em relação ao trimestre/semestre do ano anterior. No lado direito da tabela, 
expressamos a razão entre a taxa de crescimento da receita e as taxas de crescimento da base 
e do PIB, que podem ser definidos como as elasticidades do tributo (ϵ).

Note-se que, a escolha dos setores que compõem a base do ICMS seja relativamente arbitrária 
e imprecisa, na medida em que não sabemos exatamente quanto dos serviços de comunicação 
e quanto da produção agropecuária estão sujeitos ao imposto, alterações pequenas nas 
proporções (por exemplo, 60% e 33% em vez de 50% e 25%) não alteram as conclusões a que 
chegamos. Quais são essas conclusões?

A pandemia da COVID-19 parece ter produzido uma quebra no comportamento da base 
tributável do ICMS em relação ao PIB. Até o primeiro trimestre de 2020, as variações no valor 
adicionado da base não divergiam significativamente das taxas de variação do PIB, o que 
justificava que se utilizasse o próprio produto interno bruto como proxy para estimar a carga 
tributária e a tendência de evolução do ICMS.

A partir do quarto trimestre de 2020, depois do impacto mais forte da pandemia, verificamos 
que o comportamento simétrico desaparece, pois as taxas de crescimento nominal da receita 
de ICMS se mantêm muito mais próximas das taxas de expansão da base e se diferenciam das 
taxas de crescimento do PIB.

1  Vide https://comsefaz.org.br/novo/wp-content/uploads/2022/07/NT_ICMS-crescimento-de-receita-
estrutural-ou-temporario_Sergio-Gobetti.pdf
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Essa mudança de comportamento fica mais clara quando comparamos as elasticidades. Antes 
da pandemia, a elasticidade média do ICMS em relação ao PIB era de 1,20 na comparação 
trimestral (ou 1,15 na semestral). Depois da pandemia, essa elasticidade sobe para um valor 
médio de 1,67 e 1,98 respectivamente, o que está por trás da leitura precipitada de alguns 
economistas sobre o suposto aumento estrutural de receita.

Tabela 1 – Receita de ICMS em comparação com proxy de sua base tributável e PIB:

Essa percepção errônea sobre a evolução do ICMS é facilmente corrigida quando olhamos para 
a elasticidade do imposto em relação a sua base teórica, ou seja, a parcela do valor adicionado 
realmente sujeito à tributação. Nesse caso, a elasticidade média antes da pandemia era de 
1,33 na base trimestral (ou 1,07 na semestral) e passa para 1,12 no período recente. Ou seja, 
não se altera substancialmente, como era de se esperar, na medida em que sabemos que a 
carga tributária do imposto estadual não foi alterada por nenhuma medida significativa até as 
recentes mudanças introduzas pelas leis complementares 192 e 194.

Esse comportamento discrepante fica bastante claro quando comparamos a razão entre ICMS 
e sua base ou o PIB, como abaixo. Enquanto o ICMS em proporção da base de valor adicionado 
permanece relativamente estável, oscilando entre 17,3% e 17,7% nos últimos cinco anos, algo 
bem diferente ocorre com o imposto em proporção do PIB. Nesse caso, os dados revelam uma 
elevação de quase um ponto porcentual do PIB entre 2018 e 2022.
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Tabela 2 – Carga tributária do ICMS expressa em proporção da sua base e do PIB:

Por fim, se analisarmos a evolução histórica das variáveis das Contas nacionais, vamos ver 
que a proxy de base tributável (que depende fortemente da indústria) vinha encolhendo em 
proporção do PIB entre 2011 e 2017, como parte do chamado processo de desindustrialização, 
mas que em 2021 (na realidade, desde o final de 2020) houve uma reversão provavelmente 
transitória dessa tendência,  em termos nominais, devido a fatores relacionados à alta inflação 
dos bens industrializáveis, que inflou a base do ICMS.

Gráfico – Evolução histórica da base do ICMS em relação ao PIB:

Sendo assim, se imaginarmos como mais provável que os preços dos serviços voltem a crescer 
acima dos bens comercializáveis e que a economia brasileira não tenha interrompido sua 
tendência de desindustrialização, no médio prazo deveremos presenciar um fenômeno inverso 
ao que tivemos nos últimos dois anos; ou seja, a queda da receita do ICMS em proporção do 
PIB, na medida em que o valor adicionado da base do tributo cresça nominalmente menos do 
que o produto interno bruto. Risco este que reforça a necessidade de se caminhar para uma 
reforma tributária que unifique as bases tributárias sobre consumo e reduza ao máximo as 
discrepâncias de carga tributária entre bens e serviços.
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