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RESUMO 

Este artigo busca analisar a recente proposta de reforma tributária do 

Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), elaborada pelo Centro de 

Cidadania Fiscal. Tal proposta consiste na substituição dos principais 

impostos sobre consumo (ICMS, ISS, IPI, PIS/Cofins cumulativo e não 

cumulativo) por um único Imposto sobre o Valor Adicionado de Bens e 

Serviços (IBS). Para a análise da reforma será utilizada uma metodologia 

de Equilíbrio Geral Computável (CGE) para a economia brasileira em 

2010. Os resultados apresentaram considerável redução nos preços da 

produção setorial e um consequente aumento da produção, 

evidenciando que a simplificação gerada pela reforma teria menor efeito 

distorcivo sobre a economia e um consequente aumento da 

produtividade. A alíquota ideal encontrada para o IBS que manteria a 

atual arrecadação tributária foi de 15,23%. 

ABSTRACT 

This paper seeks to analyze the recent tax reform proposal of Goods and 

Services Tax (IBS), elaborated by the Centro de Cidadania Fiscal. This 

proposal consists of replacing the main taxes on consumption (ICMS, 

ISS, IPI, PIS/Cofins cumulative and non cumulative) by a single Value 

Added Tax on Goods and Services (IBS). For analysis of the reform will 

be used a Computable General Equilibrium (CGE) methodology, 

modelled in Excel for the Brazilian economy of 2010. The results 

presented a considerable reduction in the prices of the sectorial 

production and a consequent increase of the production, evidencing that 

the simplification generated by the reform would have less distorting 

effect on the economy and a consequent increase of productivity. The 

ideal aliquot found for IBS that would maintain the current tax collection 

was 15.23%. 

Palavras-chave: Reforma Tributária, Imposto sobre Bens e Serviços, Equilíbrio Geral Computável. 

 

INTRODUÇÃO 

Modelos CGE são comumente usados para simular os efeitos econômicos e distributivos de 

políticas fiscais e tributárias. Isso se justifica pela importância da equidade em um sistema 

tributário, e a capacidade dos modelos CGE de calcularem o impacto distributivo de políticas 

fiscais e tributarias permite uma avaliação mais ampla de seus efeitos sobre a economia.  

Assim, essa metodologia se consagrou internacionalmente como uma importante ferramenta 

de desenho de políticas públicas. Um dos primeiros estudos de Equilíbrio Geral Computável 
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aplicado ao estudo da política tributária foi o trabalho de Shoven & Walley (1984), que se 

propunha a analisar o impacto de uma tributação sobre o capital em uma economia bi setorial 

representativa dos Estados Unidos. Tal modelo pretendia ilustrar como um modelo simples de 

equilíbrio geral poderia ser adaptado para a avaliação de políticas tributárias e como 

implicações importantes para as decisões políticas poderiam ser extraídas de tal análise. 

Com base em Shoven & Walley (1984) e na reformulação do modelo elaborada por Amy Peng 

(2009) para uma modelagem matemática em Excel, se valendo da ferramenta Solver como 

algoritmo de solução do sistema, este artigo apresenta uma adaptação do modelo Shoven-

Walley para a economia brasileira e seu atual sistema tributário. Este artigo busca analisar a 

recente proposta de reforma tributária do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), elaborada pelo 

Centro de Cidadania Fiscal (C.CiF). Tal proposta consiste na substituição dos principais 

impostos sobre consumo (ICMS, ISS, IPI, PIS/Cofins cumulativo e não cumulativo) por um 

único Imposto sobre o Valor Adicionado de Bens e Serviços (IBS). Tem-se por objetivo então 

estimar os impactos distributivos sobre a renda, os impactos sobre a produção setorial e 

encontrar a alíquota ideal do referido imposto que mantenha a atual arrecadação tributária. 

2. A PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA 

O Sistema Tributário brasileiro é um dos principais alvos de crítica aos entraves da economia 

brasileira. Appy (2016) elenca como principais críticas ao STN: a alta complexidade dos 

tributos; a alta regressividade – pela cumulatividade dos impostos sobre produção e consumo 

e pela discrepância entre as tributações sobre a renda e sobre o capital; a ineficiência gerada 

ao processo produtivo e a falta de transparência da real carga tributária paga pelo contribuinte. 

O Centro de Cidadania discorre sobre tais problemas e apresenta uma proposta de reforma 

tributária para tratar especificamente o problema da tributação sobre o consumo de bens e 

serviços através do Imposto sobre Bens e Serviços (Appy, 2017). Para melhor explicar a 

proposta e os benefícios esperados da reforma, será apresentado à seguir os problemas do 

atual STN, as vantagens esperadas da adoção do novo imposto e o detalhamento de suas 

características. 

2.1 CRÍTICAS AOS TRIBUTOS ALVO DA REFORMA 

A multiplicidade de impostos do atual STN gera a fragmentação da base de incidência, o que 

restringe a margem de arrecadação e cria diferentes legislações com um alto custo 

burocrático. Somente a tributação sobre o consumo já apresenta 5 diferentes legislações, 

compreendendo os tributos ICMS, IPI, ISS, PIS/Cofins cumulativo e PIS/Cofins não 

cumulativo. 

O IPI incide apenas sobre bens industrializados e, apesar de ser não cumulativo, possui uma 

infinidade de alíquotas extremamente específicas para cada tipo de produto – criando uma 

complexidade aos contribuintes e causando grande contencioso a administração fiscal, ou 

seja, elevando o número de contestações jurídicas de possíveis erros da execução 

orçamentária. 

O ISS é um imposto incidente apenas sobre serviços definidos em lista e não tributados pelo 

ICMS, sendo ainda um tributo cumulativo que gera perda de produtividade e agrava a 

regressividade do STN. Além de dar margem à indefinição a respeito de onde termina a sua 

incidência e onde começa a incidência do ICMS. 

O ICMS incide sobre as transações interestaduais e intermunicipais de bens e alguns serviços 

(telecomunicação e transportes interestaduais). Este imposto é predominantemente o maior 
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alvo das críticas econômicas, em principal pela sua grande importância arrecadativa e sua 

ineficiência administrativa. A princípio o ICMS é um imposto não-cumulativo, porém sua regra 

de apropriação de crédito só é válida para insumos que são fisicamente incorporados ao 

produto final, e a burocracia relacionada ao ressarcimento de créditos ainda impõe atrasos que 

chegam a levar anos em alguns casos, e o mesmo acontece com o PIS/Cofins. O que gera os 

mesmos efeitos de tributos cumulativos: distorção de preços relativos, perda de produtividade, 

regressividade e complexidade da arrecadação. Além disso, o fato do ICMS ser um imposto 

estadual, em parte, cobrado sobre a produção na origem cria fortes incentivos a usos 

extrafiscais do imposto, ou seja, com objetivos além da arrecadação, como a concessão de 

isenções para atrair empreendimentos à região – o que é conhecido como “guerra fiscal”. O 

problema desta prática é que primeiramente ela se configura uma gestão ilegal do ICMS pelos 

estados, visto que a concessão de isenções necessita ser aprovado pelo CONFAZ (Conselho 

que reuni os 27 secretários da Fazenda de cada estado e do Distrito Federal), o que cria um 

problema de insegurança jurídica. Em segundo, a guerra fiscal cria uma ineficiência 

arrecadativa e não gera efeitos de desenvolvimento regional expressivos. 

O PIS/Cofins é um tributo incidente sobre bens e serviços de todos os setores, porém é 

cobrado apenas de empresas. Seu principal problema é a sobreposição de dos regimes de 

incidência: cumulativo (em que a alíquota é de 3,65% e não há apropriação de crédito de 

insumos) e não cumulativo (em que a alíquota é de 9,25%, mas há apropriação de crédito de 

insumos). Além dessa dualidade, há inúmeras exceções setoriais para o regime de incidência 

não cumulativa, o que complica ainda mais a tributação brasileira, e dificulta a gestão das 

obrigações tributária das empresas, afetando a produtividade. Outra deficiência do PIS/Cofins 

não cumulativo é seu sistema de crédito “base contra base”, que aplica a alíquota de imposto 

sobre a diferença entre o faturamento e o valor dos insumos na produção, o que cria 

divergências de cálculo quando se tem diferentes sistemas de tributação entre as empresas 

(com diferentes alíquotas). A exemplo de uma empresa sob o regime do PIS/Cofins cumulativo 

vender um insumo para uma empresa sob o regime cumulativo – na 1ª haverá um 

recolhimento de apenas 3,65% da venda, mas irá gerar um crédito de 9,25% para a 2ª 

empresa. Tal sistema cria incentivos a uma fragmentação artificial das empresas (criação de 

empresas sob os 2 regimes a fim de terceirizar partes da produção e obter vantagens da falha 

de cálculo do tributo), induzindo as empresas a organizações ineficientes. 

2.2 VANTAGENS DO IVA 

Os Impostos sobre Valor Adicionado (IVA) são tributos não-cumulativos durante as fases de 

produção e possuem ampla base de incidência com poucas ou apenas uma alíquota, o que 

permite uma considerável simplicidade do tributo e uma centralização da arrecadação, e 

geram: menor custo administrativo de recolhimento, menos custo burocrático para os 

contribuintes, menor margem para contencioso e menor distorção de preços relativos (logo, 

maior eficiência econômica), além de dar transparência ao processo tributário e permitir que 

cidadãos compreendam a real participação do governo no custo dos bens e serviços que 

consome. 

A tributação deve acontecer integralmente no destino para que o IVA seja na prática um tributo 

sobre o consumo, o que impede a “guerra fiscal” e os efeitos decorrentes dela. Também é 

comum em IVAs bem estruturados a desoneração total das exportações e dos investimentos, 

permitindo maior competitividade aos setores, e a tributação das importações de forma 

equivalente a produção nacional, conferindo protecionismo à produção de interesse nacional e 

desonerando outros produtos importados. 
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Outra importante configuração de um bom IVA é a adoção do sistema de não-cumulatividade 

“imposto contra imposto”, ou seja, em cada etapa de venda o débito do imposto fica registrado 

em nota fiscal, sendo este o valor convertido em crédito para a etapa seguinte, o que permite 

um maior controle do mecanismo de geração de débitos e apropriação de créditos, garantindo 

a neutralidade do imposto independentemente da forma de organização da produção. 

 

2.3 PROPOSTA DO IBS 

A proposta do Imposto sobre operações com Bens e Serviços (IBS) consiste na criação de um 

novo imposto, nos moldes de um IVA incidindo sobre o consumo, que substituiria 

gradualmente os atuais tributos: ICMS, ISS, IPI, PIS/Cofins cumulativo e não cumulativo. O 

IBS teria por fato gerador a compra de quaisquer bens ou serviços produzidos nacionalmente 

ou importados, por pessoas físicas ou jurídicas.  

A alíquota do IBS seria única incidindo sobre o valor comercializado. Para as empresas, 

haveria um limite mínimo de faturamento para o qual seria facultativo o registro, para facilitar 

pequenos empreendimentos. O método de apuração do tributo se daria pelo sistema de débito 

e crédito (imposto contra imposto), com a escrituração dos valores sendo feita por cada 

estabelecimento e a consolidação do pagamento sendo centralizado na empresa. 

O regime de crédito seria o financeiro, pelo qual todo o imposto incidente na atividade 

empresarial gera crédito, que seria apropriado em cada etapa da produção relativo ao valor 

adicionado. Assim, o crédito só não seria ressarcido caso os bens e serviços adquiridos pela 

empresa se destinassem a uso pessoal dos sócios ou empregados, não relacionados a 

atividade da empresa. As exportações seriam completamente desoneradas, ou seja, o crédito 

das exportações seria totalmente mantido pelos exportadores. Igualmente para o investimento, 

o crédito gerado pela aquisição de bens e serviços destinados a ampliação do ativo 

imobilizado seria total e imediatamente ressarcido às empresas. 

Os direitos sobre a arrecadação do IBS se dariam em: 36,8% para o governo central, 55,2% 

para os estados (relativo ao consumo estadual de empresas e pessoas físicas) e 8% para os 

municípios (relativo apenas ao consumo de pessoas físicas). 

O C.CiF ainda discorre sobre o processo de gestão do imposto e sobre a adição de um 

Imposto Seletivo (IS) nos mesmos moldes do IBS para diferenciar alíquotas específicas para 

bens como Fumo, Combustíveis e Bebidas Alcoólicas. Por motivos de espaço, esta artigo 

apresenta apenas as principais características do IBS. 

3. METODOLOGIA DE EQUILÍBRIO GERAL COMPUTÁVEL 

O Modelo CGE elaborado considera uma economia fechada com governo, representada por 

duas famílias: Capitalista (𝐹 = 1) e Trabalhadores (𝐹 = 2), cinco setores 𝑖: Agricultura, 

Indústria, Construção Cívil (Incorporando serviços industriais de utilidade pública), Comércio e 

Outros Serviços (𝑖 = 1, 2, 3, 4, 5); e o Governo (𝐺).  

No fluxo de bens dessa economia cada firma representativa do setor produz um único bem de 

acordo com sua função de produção e com a dotação de fatores (disponível exogenamente 

pelas famílias) e vende toda sua produção para as famílias e o governo. No fluxo de rendas 

dessa economia cada família representativa oferta um único fator (capital ou trabalho) para os 

setores, e consomem toda sua renda entre os bens disponíveis, de acordo com sua função de 
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MERCADO DE 

FATORES 

GOVERNO 

MERCADO DE 

BENS E 

SERVIÇOS 

FAMÍLIAS SETORES 

utilidade, e assim as firmas recebem suas receitas, que se equilibram com o custo de 

produção. 

E o governo atua consumindo no mercado de bens e promovendo redistribuição de renda 

entre capitalistas e trabalhadores. Sua arrecadação provém da tributação do consumo, das 

rendas das famílias e dos fatores (Incidência sobre as firmas), de forma a manter o equilíbrio 

fiscal com as despesas de consumo e redistribuição. 

 

                         Quadro 1: Fluxo circular da renda e do produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir dessas relações, o modelo descreve o comportamento dos agentes em três blocos: (i) 

Mercado de Fatores; (ii) Mercado de Bens e Serviços e (iii) Equilíbrio Fiscal. Cada bloco 

constitui um mecanismo de equilíbrio que sustenta o equilíbrio geral do sistema, interagindo 

simultaneamente. 

3.1 MERCADO DE FATORES 

Por simplicidade, o modelo supõe uma única firma representativa de cada setor (𝑖) da 

economia, que produz um único bem composto (𝑄𝑖). Partindo de uma dotação de fatores 

exógena (ofertada pelas famílias), as firmas buscam maximizar seus lucros considerando sua 

função de produção e a restrição do custo dos fatores. 

Então, a função de produção setorial foi definida como uma função tipo CES (Constant 

Elasticity Substitution) que incorpora os fatores capital (𝐿𝑖) e trabalho (𝐾𝑖) em proporção 

específicas (𝛿𝑖), com uma elasticidade de substituição de fatores (𝜎𝑖) e com uma escala de 

produção (𝜙𝑖). 

𝑄𝑖 = 𝜙𝑖 [𝛿𝑖𝐿𝑖

𝜎𝑖−1
𝜎𝑖 + (1 − 𝛿𝑖)𝐾𝑖

𝜎𝑖−1
𝜎𝑖 ]

𝜎𝑖
𝜎𝑖−1

 

O custo dos fatores foi definido como o preço dos fatores (𝑃𝐾 , 𝑃𝐿), acrescido das respectivas 

taxas tributárias (𝑡𝐾 , 𝑡𝐿) vezes a quantidade de fatores utilizada (𝐾𝑖, 𝐿𝑖). Assim, o problema de 

maximização de lucro da firma pode ser descrito como: 

𝑀𝑎𝑥 Π𝑖 = 𝑃𝑖𝑄𝑖 − [𝑃𝐾(1 + 𝑡𝐾)𝐾𝑖 + 𝑃𝐿(1 + 𝑡𝐿)𝐿𝑖] 

Tributos 

Tributos 

Redistribuição 
de Renda Consumo 

Oferta Capital e Trabalho 

Recebe Salários 

e Rendimentos 

Demanda Capital e Trabalho 

Paga Salários e 

Rendimentos 

Paga Receitas 

Demanda Bens e Serviços 

 

Recebe Receitas 

Oferta Bens e Serviços 

 

Tributos 
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Derivando o problema da firma obtemos a função de demanda dos fatores capital e trabalho (a 

derivação se encontra no apêndice A deste artigo): 

𝐾𝑖 = 𝑄𝑖𝜙𝑖
−1 [(1 − 𝛿𝑖) + 𝛿𝑖 (

(1 − 𝛿𝑖)𝑃𝐿(1 + 𝑡𝐿)

𝛿𝑖𝑃𝐾(1 + 𝑡𝐾)
)

1−𝜎𝑖

]

𝜎𝑖
1−𝜎𝑖

 

𝐿𝑖 = 𝑄𝑖𝜙𝑖
−1 [𝛿𝑖 + (1 − 𝛿𝑖) (

𝛿𝑖𝑃𝐾(1 + 𝑡𝐾)

(1 − 𝛿𝑖)𝑃𝐿(1 + 𝑡𝐿)
)

1−𝜎𝑖

]

𝜎𝑖
1−𝜎𝑖

 

A condição de equilíbrio deste mercado, então, é definida como a igualdade ente a quantidade 

de fatores ofertada pelas famílias e a quantidade demandada por todos os setores: 

�̅� = 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐾3 + 𝐾4 + 𝐾5 

�̅� = 𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 + 𝐿4 + 𝐿5 

Assumindo a hipótese de que os mercados estão em concorrência perfeita, temos ainda a 

condição de equilíbrio de lucro zero: 

∑ 𝑃𝑖𝑄𝑖 = 𝑃𝐾(1 + 𝑡𝐾)𝐾𝑖 + 𝑃𝐿(1 + 𝑡𝐿)𝐿𝑖

5

𝑖=1

 

3.2 MERCADO DE BENS E SERVIÇOS 

Similar ao problema das firmas, cada família (𝐹) obtêm sua renda a partir da oferta do fator 

(𝐾𝑖, 𝐿𝑖) e da redistribuição de renda (𝛾𝐹) promovida pelo governo, e consomem uma 

quantidade (𝑋𝑖) de bens ofertados por cada firma. Assim, cada família busca maximizar sua 

função de utilidade tipo CES de acordo com suas preferências de consumo, considerando o 

coeficiente de participação (𝛼𝑖
𝐹) de cada bem em sua cesta de consumo e a elasticidade 

substituição dos bens (𝜎𝐹). Neste mercado, o governo também atua como um consumidor, 

portanto seu comportamento foi modelado como uma 3ª família, porém com a renda 

proveniente da arrecadação tributária, que será explicada no próximo bloco. Com isso 

definimos a função de utilidade como: 

 𝑈𝐹 = [∑ 𝛼𝑖
𝐹

1
𝜎𝐹 ∗ 𝑋𝑖

𝜎𝐹−1
𝜎𝐹

5

𝑖=1

]

𝜎𝐹
𝜎𝐹−1

 

Para a construção da restrição orçamentária das famílias, este modelo assume que a 

tributação sobre os bens é totalmente transferida ao consumidor final. Assim, a despesa das 

famílias é o seu gasto com o consumo de cada bem (𝑃𝑖𝑋𝑖) acrescido da alíquota tributária (𝜏𝑖) 

aplicada ao respectivo bem. Desta forma, definimos a restrição orçamentária das famílias 

como a igualdade entre sua despesa e sua renda (𝐼𝐹): 

∑ 𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)𝑋𝑖

5

𝑖=1

≤ 𝑃𝐾(1 − 𝜏𝐾)𝐾 + 𝑃𝐿(1 − 𝜏𝐿)𝐿 + 𝛾𝐹(1 − 𝜃)𝑇 = 𝐼𝐹 

onde ‘𝑇’ é a arrecadação tributária e ‘1 − 𝜃’ é o gasto fiscal com redistribuição de renda.  

Unindo a função de utilidade com a restrição orçamentária sobre uma função Leontief obtemos 

o problema do consumidor: 
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ℒ = [∑ 𝛼𝑖
𝐹

1
𝜎𝐹 ∗ 𝑋𝑖

𝜎𝐹−1
𝜎𝐹

5

𝑖=1

]

𝜎𝐹
𝜎𝐹−1

+ 𝜆 [𝑃𝐾(1 − 𝜏𝐾)𝐾 + 𝑃𝐿(1 − 𝜏𝐿)𝐿 + 𝛾𝐹(1 − 𝜃)𝑇 − ∑ 𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)𝑋𝑖

5

𝑖=1

]. 

Derivando a função Leontief encontramos a função de demanda das famílias por cada bem 𝑖 

(a derivação se encontra no apêndice B deste artigo): 

𝑋𝑖
𝐹 =

𝛼𝑖
𝐹𝐼𝐹,𝐺

[𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)]
𝜎𝐹 ∗ (∑ 𝛼𝑖

𝐹[𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)]
1−𝜎𝐹5

𝑖=1 )
= 𝐺𝑖 . 

O equilíbrio do mercado de bens e serviços então consiste em: 

𝑄1 = 𝑋1
1 + 𝑋1

2 + 𝐺1 

𝑄2 = 𝑋2
1 + 𝑋2

2 + 𝐺2 

𝑄3 = 𝑋3
1 + 𝑋3

2 + 𝐺3 

𝑄4 = 𝑋4
1 + 𝑋4

2 + 𝐺4 

𝑄5 = 𝑋5
1 + 𝑋5

2 + 𝐺5 

3.3 EQUILÍBRIO FISCAL 

Nesta economia o governo atua como consumidor e como redistribuidor de renda. Assim, o 

equilíbrio fiscal do governo se dá com uma parcela 0 < 𝜃 < 1 do gasto público destinado a 

consumo e uma parcela (1 − 𝜃) destinada a redistribuição de renda; cuja soma de gastos se 

equivale a arrecadação tributária sobre o consumo (incidindo sobre as famílias), sobre a renda 

do capital e do trabalho (incidindo sobre as famílias) e sobre os fatores demandados (incidindo 

sobre as firmas). 

Ou seja, a arrecadação tributária se dá pela seguinte expressão: 

𝑇 =
∑[𝑃𝑖𝑋𝑖𝜏𝑖]

5

𝐼=1

 𝑇. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  ⃐                          

+
∑[𝐾𝑖𝑃𝑘𝑡𝑘 + 𝐿𝑖𝑃𝐿𝑡𝐿]

2

𝐹=1

           𝑇. 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠          ⃐                                           

+
�̅�𝑃𝑘𝜏𝑘 + �̅�𝑃𝐿𝜏𝐿

       𝑇. 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎       ⃐                                
 

Assim, a restrição orçamentária do governo para os gastos com consumo obedece a equação: 

∑ 𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)𝐺𝑖

5

𝑖=1

≤ 𝜃𝑇 = 𝐼𝐺 

onde ‘𝐺𝑖 ’ é o gasto do governo com o consumo do bem de cada setor 𝑖, ‘𝜏𝑖’ é a alíquota 

tributária aplicada a cada bem, e ‘𝐼𝐺 ’ é a renda do governo destinada a consumo (que é por 

definição uma parcela ‘𝜃’ da arrecadação tributária ‘𝑇’). Assim, o gasto público com 

redistribuição de renda é ‘(1 − 𝜃)𝑇’, e se dá numa proporção de 𝛾1 para capitalistas e 𝛾2 para 

trabalhadores, onde 𝛾1 + 𝛾2 = 1. Dessa forma, o equilíbrio fiscal consiste em: 

𝑇 = 𝜃𝑇 + (1 − 𝜃)𝑇 = (∑ 𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)𝐺𝑖

5

𝑖=1

) + (𝛾1 + 𝛾2)(1 − 𝜃)𝑇 

Tabela 1: Lista de parâmetros 

Parâmetros Endógenos ao Modelo 

𝑃𝑖 Preço do bem 𝑖 𝑄𝑖 Produção do bem 𝑖 

𝑃𝐾,𝐿 Preço do capital e do trabalho 𝑋𝑖 Demanda das famílias pelo bem 𝑖 
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𝐾𝑖 , 𝐿𝑖 
Demanda do setor 𝑖 pelos fatores capital e 

trabalho 
𝐺𝑖 Gasto público com o bem 𝑖 

𝐼𝐹 Renda da família 𝐹 𝑇 Arrecadação tributária total 

  𝐼𝐺  Renda do governo destinada ao consumo 

Parâmetros Exógenos ao Modelo 

𝐾, �̅� Oferta dos fatores capital e trabalho 𝛾𝐹 
Parcela da renda pública destinada a família 

𝐹 

𝛼𝑖
𝐹 

Coeficiente de participação do bem 𝑖 no 

consumo da família 𝐹 
𝜃 Parcela de distribuição do gasto público 

𝜎𝐹 
Elasticidade-substituição de bens para a 

família 𝐹 
𝜎𝑖 

Elasticidade-substituição de fatores para o 

setor 𝑖 

𝜙𝑖 Parâmetro de escala de produção do setor 𝑖 𝑡𝐾,𝐿 
Alíquota de imposto sobre os fatores capital 

e trabalho 

𝜏𝑖 
Alíquota de imposto sobre o consumo do 

bem 𝑖 
𝜏𝐾,𝐿 

Alíquota de imposto sobre a renda dos 

fatores capital e trabalho 

 

4. CALIBRAGEM DO MODELO 

Para calibrar o modelo de forma a representar a economia brasileira foram utilizados os dados 

da Matriz Insumo Produto para 2010 (MIP 2010), produzidas por Guilhoto & Filho (2010) a 

partir de dados preliminares das Contas Nacional publicadas em 2015, e dados da Secretaria 

da Receita Federal do Brasil para a Carga Tributária Brasileira em 2010 (CTB 2015, Tabela 

INC 03). 

Devido à ausência de dados na literatura respectivos aos parâmetros exógenos necessários 

ao modelo, foram utilizadas algumas técnicas de restrição na tentativa de endogeneisar tais 

variáveis. O processo de calibragem então será descrito nas seguintes etapas: (1) Seleção dos 

dados observáveis; (2) modelagem das restrições adicionais para cálculo dos parâmetros 

exógenos; (3) Processo de shoting dos valores iniciais e (4) execução e seleção das 

simulações, excluindo as soluções discordantes com a realidade. 

4.1 SELEÇÃO DE DADOS 

A partir dos dados da MIP 2010, tabela de usos setor por setor, foi feito uma agregação dos 68 

setores nos 5 setores de interesse: (1) Agricultura, compreendendo os setores 1 ao 3; (2) 

Indústria, compreendendo os setores 4 ao 37; (3) Construção Civil e Serviços Industriais de 

Utilidade Pública (S.I.U.P), compreendendo os setores 38 ao 40; (4) Comércio, 

compreendendo os setores 41 e 42; e (5) Outros Serviços, com os setores 43 ao 68. 

Então foram selecionados os dados de: PIB setorial (Demanda Final menos importações mais 

impostos sobre produção); gastos setoriais do governo; salários – como proxy da oferta de 

trabalho (apesar dessa variável não capitar o esforço produtivo da população); e investimento 

total (formação bruta de capital fixo mais variação de estoques) – como proxy da oferta de 

capital, apesar dessa variável expressar a produção destinada a investimento. Assim, os 

dados obtidos foram: 

Tabela 2: Dados da Matriz Insumo Produto de 2010. 

(Valores em R$ 
1.000.000.000) 

PIB Setorial 
Consumo do 

Governo 
(%) Consumo do 

Governo Oferta de 
Capital 

1.277,285 
Agricultura 92,175 200,707 0,0% 

Indústria 796,821 5.033,308 0,7% 

Construção Civil 383,326 0,164 0,0% Oferta de 
Trabalho 

737,435 
 Comércio 347,137 2.058,068 0,3% 
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Outros Serviços 1.683,380 731.673,753 99,0% 

TOTAL 3.302,840 738.966,000 100% 

FONTE: Elaboração própria a partir da Matriz Insumo Produto de 2010 - 68 setores – Guilhoto & Filho, 2010. 

A partir da tabela de Arrecadação Tributária por base de incidência (CTB 2015, INC 03) da 

Receita Federal do Brasil, foi feito uma agregação das receitas tributárias em 6 tributos de 

interesse sobre o consumo; 2 tributos agregando a arrecadação sobre a renda do capital e do 

trabalho e outros 2 tributos agregando a arrecadação sobre os fatores capital e trabalho. 

Para definir a tributação sobre o consumo assumiu-se a hipótese de que qualquer tributo sobre 

a produção seria repassado integralmente aos preços finais e, portanto, estaria incidindo 

totalmente sobre o consumo. Assim, estes impostos foram definidos como: ICMS, ISS, IPI, 

PIS/Cofins Cumulativo, PIS/Cofins Não Cumulativo e Outros Tributos sobre Consumo. Os 

principais tributos sobre a renda são: o IRPJ e a CSLL, para a renda do capital; o IRPF e a 

tributação sobre a Folha de Pagamentos (Empregado), para a renda do trabalho. Os principais 

tributos sobre os fatores são: o IOF, para o fator capital; e a tributação sobre a Folha de 

Pagamento (Empregador), para o fator trabalho. Assim, foram selecionados os seguintes 

dados de arrecadação agregada de cada tributo definido acima: 

Tabela 3: Dados da Arrecadação Tributária por base de incidência de 2010. 

TRIBUTO 
Arrecadação sobre 

Consumo 
TRIBUTO 

Arrecadação sobre 
Renda e Patrimônio 

ICMS 268,117 (Renda) 𝜏𝐾 336,686 

ISS 32,755 (Renda) 𝜏𝐿 185,986 

IPI 36,991 TRIBUTO 
Arrecadação sobre 

Fatores 

PIS/Cofins – Cum. 47,608 (Fator) 𝑡𝐾 140,959 

PIS/Cofins - Ñ Cum. 117,460 (Fator) 𝑡𝐿 26,559 

Outros T. s/ Consumo 70,960 
ARRECADAÇÃO 

TOTAL 
1.264,079 

Gasto Público com 
Consumo (𝜃)𝑇 

738,966  58,46% 
Gasto Público com 
Redistribuição de 
Renda (1 − 𝜃)𝑇 

525,113 41,54% 

FONTE: Elaboração própria a partir da CTB 2015, INC 03 – Receita Federal do Brasil. 

Tais dados refletem de forma simplificada o comportamento produtivo do Brasil em 2010 e sua 

estrutura de arrecadação. Desta forma é possível restringir o número de soluções possíveis do 

sistema permitindo à ferramenta Solver calcular as variáveis exógenas. 

 

4.2 MODELAGEM DAS RESTRIÇÕES ADICIONAIS 

Considerando o vetor de valores obtidos para o PIB setorial (𝑃𝑄̅̅ ̅̅
𝑖), podemos exigir do sistema 

a relação: 𝑃𝑖𝑄𝑖 = 𝑃𝑄̅̅ ̅̅
𝑖, de forma que a ferramenta Solver calcule os parâmetros 𝜙𝑖, 𝛿𝑖 e 𝜎𝑖 da 

função de produção que retornem a produção setorial que caracteriza a economia brasileira. E 

em conjunto, a igualdade 𝑄𝑖 = ∑ 𝑋𝑖
𝐹

𝐹  permite ao Solver também calcular os parâmetros 𝛼𝑖
𝐹 e 𝜎𝑖 

das famílias e do governo, que representam o comportamento do consumidor brasileiro. 

Para fins de análise da proposta de reforma tributária, faz-se necessário elaborar dois 

sistemas de tributação: um para caracterizar o atual modelo brasileiro, e outro para 
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caracterizar a política de reforma proposta através do IBS, com alíquota única sobre o 

consumo e exclusão dos atuais tributos sobre o consumo (IPI, ICMS, ISS, PIS/Confins 

Cumulativo e não Cumulativo). Assim, é preciso definir o padrão de incidência de cada tributo 

descrito. Pelo trabalho de Appy (2017), podemos assumir o seguinte padrão sobre consumo: 

Quadro 2: Padrão de Incidência Setorial dos Tributos sobre Consumo. 

SETORES IPI ICMS ISS 
PIS/Cofins 

Outros IBS 
Ñ Cum. Cum. 

Agropecuária        

Indústria        

Construção Civil & SIUP        

Comércio        

Serviços        

FONTE: APPY, Bernard (2017). Disfunções do sistema tributário brasileiro. Centro de Cidadania Fiscal, p. 10.  

Desse modo, podemos elaborar duas modelagens de arrecadação dos tributos e, então, exigir 

para os tributos um valor de arrecadação igual ao valor observado em 2010 (Tabela 4). Assim, 

permitimos ao Solver calcular os dois vetores de alíquotas efetivas que solucionam cada um 

dos problemas modelados. Então, reestruturamos as alíquotas setoriais e modelamos a 

arrecadação atual como: 

Tabela 4: Modelo da Estrutura Tributária Brasileira Atual. 

Reestruturação das Alíquotas Modelagem da Arrecadação e Restrição Tributária 

𝜏1 = 𝜏𝐼𝐶𝑀𝑆 + 𝜏𝑂. 𝐼𝐶𝑀𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐼𝐶𝑀𝑆 = 𝜏𝐼𝐶𝑀𝑆 ∗ (𝑃1𝑋1 + 𝑃2𝑋2 + 𝑃4𝑋4) 

𝜏2 = 𝜏𝐼𝑃𝐼 + 𝜏𝐼𝐶𝑀𝑆 + 𝜏𝑃𝐼𝑆(𝑁) + 𝜏𝑂. 𝐼𝑃𝐼̅̅ ̅̅ = 𝐼𝑃𝐼 = 𝜏𝐼𝑃𝐼 ∗ (𝑃2𝑋2) 

𝜏3 = 𝜏𝐼𝑆𝑆 + 𝜏𝑃𝐼𝑆(𝐶) + 𝜏𝑂. 𝐼𝑆𝑆̅̅̅̅̅ = 𝐼𝑆𝑆 = 𝜏𝐼𝑆𝑆 ∗ (𝑃3𝑋3 + 𝑃5𝑋5) 

𝜏4 = 𝜏𝐼𝐶𝑀𝑆 + 𝜏𝑃𝐼𝑆(𝑁) + 𝜏𝑃𝐼𝑆(𝐶) + 𝜏𝑂. 𝑃𝐼𝑆̅̅ ̅̅ ̅(𝑁) = 𝑃𝐼𝑆(𝑁) = 𝜏𝑃𝐼𝑆(𝑁) ∗ (𝑃1𝑋1 + 𝑃2𝑋2 + 𝑃4𝑋4) 

𝜏5 = 𝜏𝐼𝑆𝑆 + 𝜏𝑃𝐼𝑆(𝐶) + 𝜏𝑂. 𝑃𝐼𝑆̅̅ ̅̅ ̅(𝐶) = 𝑃𝐼𝑆(𝐶) = 𝜏𝑃𝐼𝑆(𝐶) ∗ (𝑃1𝑋1 + 𝑃2𝑋2 + 𝑃4𝑋4) 

 𝑂𝑈𝑇𝑅𝑂𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑂𝑈𝑇𝑅𝑂𝑆 = 𝜏𝑂. ∗ (𝑃𝐼𝐵) 

Restrição da Arrecadação Total �̅�(𝑅)𝐾,𝐿 = 𝑇(𝑅)𝐾,𝐿 = 𝜏𝐾,𝐿 ∗ (𝐾, �̅�) 

�̅� = 𝑇 = ∑[𝑇(𝐶) + 𝑇(𝑅) + 𝑇(𝐹)] �̅�(𝐹)𝐾,𝐿 = 𝑇(𝐹)𝐾,𝐿 = 𝑡𝐾,𝐿 ∗ (∑ 𝐾𝑖

5

𝐼=1
, 𝐿𝑖) 

Assim, substituímos as alíquotas sobre consumo na estrutura principal do modelo e 

adicionamos as restrições para obtermos o vetor de alíquotas que solucionam o problema da 

arrecadação. E de forma similar, criamos o modelo alternativo para observar os efeitos da 

reforma tributária. Obtendo todas as variáveis, passamos para as simulações do modelo. 

Tabela 5: Modelo Alternativo da Estrutura Tributária – Proposta de Reforma. 
Reestruturação das Alíquotas Modelagem da Arrecadação e Restrição Tributária 

𝜏1 = 𝜏𝐼𝐵𝑆 + 𝜏𝑂. 𝐼𝐵𝑆̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐼𝑃𝐼̅̅ ̅̅ + 𝐼𝐶𝑀𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝐼𝑆𝑆̅̅̅̅̅ + 𝑃𝐼𝑆̅̅ ̅̅ ̅(Ñ) + 𝑃𝐼𝑆̅̅ ̅̅ ̅(𝐶) 

𝜏2 = 𝜏𝐼𝐵𝑆 + 𝜏𝑂. 𝐼𝐵𝑆̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐼𝐵𝑆 = 𝜏𝐼𝐵𝑆 ∗ (∑ 𝑃𝑖𝑄𝑖

5

𝐼=1
) = 𝜏𝐼𝐵𝑆 ∗ (𝑃𝐼𝐵) 

𝜏3 = 𝜏𝐼𝐵𝑆 + 𝜏𝑂. 𝑂𝑈𝑇𝑅𝑂𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑂𝑈𝑇𝑅𝑂𝑆 = 𝜏𝑂. ∗ (𝑃𝐼𝐵) 

𝜏4 = 𝜏𝐼𝐵𝑆 + 𝜏𝑂. �̅�(𝑅)𝐾,𝐿 = 𝑇(𝑅)𝐾,𝐿 = 𝜏𝐾,𝐿 ∗ (𝐾, �̅�) 

𝜏5 = 𝜏𝐼𝐵𝑆 + 𝜏𝑂. �̅�(𝐹)𝐾,𝐿 = 𝑇(𝐹)𝐾,𝐿 = 𝑡𝐾,𝐿 ∗ (∑ 𝐾𝑖

5

𝐼=1
, 𝐿𝑖) 

Restrição da Arrecadação Total �̅� = 𝑇 = ∑[𝑇(𝐶) + 𝑇(𝑅) + 𝑇(𝐹)] 
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5. SIMULAÇÕES DA REFORMA TRIBUTÁRIA 

Devido à complexidade e tamanho do sistema de equações, o modelo admite um 

indeterminado número de soluções possíveis, algumas irreais como valores negativos ou 

zeros no vetor de preços e quantidades, e outras improváveis como enormes diferenças no 

vetor de preços. Para lidar com as múltiplas soluções, foi utilizado o método de shoting de 

valores iniciais e exclusão das soluções irreais e improváveis, sendo o critério de escolha 

apenas a intuição econômica. 

Por questões de limitação de tempo e para simplificar a leitura deste trabalho, apresenta-se 

aqui apenas à simulação que apresentou o menor erro na minimização dos equilíbrios. 

Assim, com as restrições adicionais, o ponto de partida foi definido pelos seguintes valores: 

Tabela 6: Valores Iniciais para os Parâmetros das Famílias e do Governo. 

FAMÍLIAS 𝛼1 𝛼2 𝛼3 𝛼4 𝛼5 𝜎𝐹 𝛾𝐹 𝐾, �̅� 

Capitalistas 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 0,30 30% 737,435 

Trabalhadores 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 0,50 70% 1.277,285 

Governo 0,0% 0,3% 0,0% 0,7% 99,0% 0,40 
𝑃𝐾 𝜃 𝑇 

1 58,46% 1.264,079 

 

Tabela 7: Valores Iniciais para os Parâmetros dos Setores. 

SETORES 𝜙𝑖 𝛿𝑖 𝜎𝑖 𝑃𝑄̅̅ ̅̅
𝑖 𝑃𝑖 𝑄𝑖 

Agropecuária 1,0 50,00% 1,200 92,175 1 92,175 

Indústria 1,0 50,00% 1,200 796,821 1 796,821 

Construção Civil 1,0 50,00% 1,200 383,326 1 383,326 

Comércio 1,0 50,00% 1,200 347,137 1 347,137 

Serviços 1,0 50,00% 1,200 1.683,380 1 1.683,380 

 

Tabela 8: Valores Iniciais para os Parâmetros Tributários. 

INCIDÊNCIA TRIBUTO ALÍQUOTA ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

CONSUMO 

Modelo Atual 

𝜏𝐼𝐶𝑀𝑆 0% 0 268,117 

𝜏𝐼𝑃𝐼 0% 0 32,755 

𝜏𝐼𝑆𝑆 0% 0 36,991 

𝜏𝑃𝐼𝑆(Ñ) 0% 0 47,608 

𝜏𝑃𝐼𝑆(𝐶) 0% 0 117,460 

Modelo Alternativo – Reforma 

𝜏𝐼𝐵𝑆 0% 0 502,930 

Estrutura Comum – Inalterada 

𝜏𝑂. 0% 0 70,960 

RENDA E 

PATRIMÔNIO 

𝜏𝐾 0% 0 336,686 

𝜏𝐿 0% 0 185,986 

FATORES 
𝑡𝐾 0% 0 140,959 

𝑡𝐿 0% 0 26,559 

TOTAL 𝑇 - 0 1.264,079 
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5.1 ETAPAS DAS SIMULAÇÕES 

Para análise da proposta de reforma, foram realizadas duas etapas de simulação a partir 

destes valores iniciais. A 1ª etapa estimou os parâmetros atuais da economia brasileira, 

encontrando os preços, quantidades e alíquotas de equilíbrio. Então, fixando estes valores 

para os parâmetros, foi realizada a 2ª etapa alterando o modelo tributário para incluir o 

Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e excluindo a restrição para o PIB setorial, já que a 

mudança tributária obviamente altera o equilíbrio do mercado e a produção setorial. Porém, 

para manter a validade da análise tributária, foram mantidas as restrições para o PIB total e 

para a Arrecadação Tributária. 

Assim, para permitir essa flexibilidade de ajuste dos mercados, foi suposto que as famílias e o 

governo alterariam apenas a participação setorial em seu consumo (𝛼𝑖
𝐹) e as firmas alterariam 

apenas a distribuição entre capital e trabalho (𝛿𝑖) em sua função de produção. As alíquotas 

também se manteriam variáveis. Os resultados destas duas etapas da simulação estão 

detalhados nos apêndices C e D. 

5.2 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO 

As principais variáveis de interesse do modelo são as alíquotas efetivas do sistema – 

com destaque para a alíquota ideal do IBS, que garante uma arrecadação equivalente 

a arrecadação dos tributos extintos, permitindo uma reforma sem perda de receitas 

para o governo; as variações na produção setorial e nos preços, que implicam de 

forma subjetiva o aumento produtivo da economia; a as variações na renda e na 

utilidade das famílias, que indicam a variação de bem-estar da sociedade. Assim, para 

o 1º grupo de interesse, foram encontradas as alíquotas efetivas: 

Tabela 9: Tabela Comparativa dos Parâmetros Tributários antes e depois da Reforma. 

𝝉𝑰𝑩𝑺 15,23% ALÍQUOTAS COMUNS ANTES DEPOIS 

𝜏𝐼𝐶𝑀𝑆 21,69% 𝜏𝑂. 2,15% 2,15% 

𝜏𝐼𝑃𝐼 1,58% 𝜏𝐾 26,36% 26,36% 

𝜏𝐼𝑆𝑆 4,64% 𝜏𝐿 10,24% 10,64% 

𝜏𝑃𝐼𝑆(𝐶) 1,97% 𝑡𝐾 11,04% 11,04% 

𝜏𝑃𝐼𝑆(Ñ) 10,27% 𝑡𝐿 1,46% 1,52% 

Assim, temos a alíquota ideal do IBS de 15,23% que deveria ser adotada nessa escolha de 

reforma. Sendo essa a principal contribuição deste trabalho. Ainda vale notar que as alíquotas 

comuns às duas etapas da simulação quase não se alteram, o que representa certa 

neutralidade de impacto do IBS sobre outros tributos. Para o 2º grupo de interesse foram 

encontrados os seguintes vetores de preços e quantidades: 

Tabela 10: Tabela Comparativa dos Preços e quantidade antes e depois da Reforma. 

ANTES DEPOIS ∆𝑷 (%) ANTES DEPOIS ∆𝑸 (%) 

𝑃1 1,812 𝑃1 1,781 -1,70% 𝑄1 50,868 𝑄1 52,092 2,41% 

𝑃2 1,690 𝑃2 1,662 -1,64% 𝑄2 471,550 𝑄2 479,345 1,65% 

𝑃3 1,739 𝑃3 1,718 -1,22% 𝑄3 220,377 𝑄3 222,998 1,19% 

𝑃4 1,635 𝑃4 1,605 -1,82% 𝑄4 212,351 𝑄4 216,172 1,80% 

𝑃5 3,080 𝑃5 3,116 1,19% 𝑄5 546,600 𝑄5 540,115 -1,19% 

𝑃𝐾 2,464 𝑃𝐾 2,371 -3,75% 𝑃𝐼𝐵 3.302,840 𝑃𝐼𝐵 3.302,840 0 
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 Percebe-se uma clara redução nos preços e o consequente aumento das quantidades, com 

exceção do setor de serviços. A necessidade de restrição do PIB, no entanto, inviabiliza 

conclusões finais sobre a produtividade da economia. Contudo, tal cenário leva a crer que a 

simplificação tributária gerada pela reforma permitiria uma redução geral dos preços e 

possivelmente teria um impacto positivo sobre a produtividade no longo prazo.  

E para o 3º grupo de interesse, o método de análise de bem-estar apresentado por Shoven & 

Walley (1984) consiste em calcular as variações Hicksiana equivalente e compensatória dadas 

pelas expressões: 𝑉𝐸 =
𝑈𝐷−𝑈𝐴

𝑈𝐴 𝐼𝐴 e 𝑉𝐶 =
𝑈𝐷−𝑈𝐴

𝑈𝐷 𝐼𝐷. A soma das variações equivalente e 

compensatória indica o efeito final de variação de bem-estar decorrente da mudança na renda 

e nos preços. 

Tabela 11: Tabela de Análise da Variação de Bem-Estar Social. 

VARIÁVEIS ANTES DEPOIS DIFERENÇA 

UTILIDADE 
CAPITALISTAS 769 790 21 

TRABALHADORES 497 499 2 

RENDA 
CAPITALISTAS 1808 1761 - 47 

TRABALHADORES 1330 1377 47 

 CAPITALISTAS TRABALHADORES  

VE 49 47 96 

VC 6 6 12 

Variação Hicksiana Final 53 55 108  

Nota-se então, pelos sinais positivos, uma melhora de bem-estar tanto para trabalhadores 

quanto para capitalistas, apesar da perda de renda dos capitalistas, em decorrência da queda 

do preço do capital – o que permitiu uma redução dos custos para as firmas e em retorno a 

queda dos preços setoriais. Percebe-se também um efeito de redistribuição de renda positivo, 

pela igualdade entre perda de renda dos capitalistas e o ganho dos trabalhadores. 

 

6. CONCLUSÃO 

A intensa complexidade da tributação brasileira sobre o consumo de bens e serviços é 

um dos principais problemas enfrentados pela sociedade brasileira. O custo social do 

atual modelo tributário fica evidente na diferença entre preços intermediários e preços 

finais dos produtos e na regressividade da carga tributária. Isso resulta em um agravo 

da desigualdade. É de se esperar, então, a alta expectativa econômica em torno da 

reforma tributária, especialmente sobre o consumo. 

Consequentemente, este estudo teve por motivação central compreender como uma 

estrutura tributária mais simplificada e menos regressiva poderia estimular a economia 

brasileira. Assim, a escolha de um modelo simplificado de CGE em conjunto com uma 

proposta mais específica de reforma tributária se deu pela facilidade de modelagem da 

proposta, ao passo que permitia uma visualização mais objetiva dos efeitos da 

reforma. 

Com isso, os resultados da simulação se expressaram condizentes com a expectativa. 

A reforma da tributação sobre o consumo apresentou redução dos preços relativos, 

aumento da produção (com exceção do setor de serviços) e um pequeno efeito 
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redistributivo da renda. Também foi observado uma melhora no bem-estar social. Em 

suma, uma primeira análise indica que a reforma possibilitaria um sistema tributário 

mais neutro e mais progressivo em relação ao anterior.  

É importante ainda, ao analisar as simulações, ter em mente que a direção dos efeitos 

é mais relevante que os valores em si. Dificilmente um modelo isolado apresentaria 

previsões assertivas de reforma tributária. Igualmente, este trabalho não se configura 

sozinho uma previsão, ao contrário, suas diversas limitações apenas realçam a 

necessidade de estudos complementares. Entretanto, este estudo preserva sua 

validade ao fornecer mais informações sobre as direções dos efeitos econômicos de 

uma reforma simplificadora e progressiva da tributação sobre o consumo.  

Ainda em contribuição à proposta de reforma do Centro de Cidadania Fiscal, este 

artigo sugere a alíquota de 15,23% para o IBS, como expectativa de patamar final da 

alíquota, tendo em vista que a proposta do IBS prevê uma substituição gradual dos 

tributos atuais sobre consumo através de um aumento progressivo de sua alíquota. 
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APÊNDICE A: DERIVAÇÃO DO PROBLEMA DA FIRMA 

 

Para uma economia de 5 setores (i = 1, 2, 3, 4, 5) com função de produção tipo CES 

(Constant Elasticity Substitution) podemos estruturar o problema de maximização de lucros 

da firma representativa da seguinte forma: 

 

Função de produção tipo CES: 

(1)  𝑄𝑖 = 𝜙𝑖 [𝛿𝑖𝐿𝑖

𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 + (1 − 𝛿𝑖)𝐾𝑖

𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 ]

𝜎𝑖
𝜎𝑖−1

  

Problema da firma representativa de cada setor i: 

(2) 𝑀𝑎𝑥 Π𝑖 = 𝑃𝑖𝑄𝑖 − [𝑃𝐿(1 + 𝑡𝐿)𝐿𝑖 + 𝑃𝐾(1 + 𝑡𝐾)𝐾𝑖] 

Substituindo (1) em (2) temos que: 

(3) 𝑀𝑎𝑥 Π𝑖 = 𝑃𝑖𝜙𝑖 [𝛿𝑖𝐿𝑖

𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 + (1 − 𝛿𝑖)𝐾𝑖

𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 ]

𝜎𝑖
𝜎𝑖−1

− [𝑃𝐿(1 + 𝑡𝐿)𝐿𝑖 + 𝑃𝐾(1 + 𝑡𝐾)𝐾𝑖] 

Derivando (3) obtemos: 

(4) 
𝜕Π𝑖

𝜕𝐿𝑖
:   𝑃𝑖𝜙𝑖 (

𝜎𝑖

𝜎𝑖−1
) [𝛿𝑖𝐿𝑖

𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 + (1 − 𝛿𝑖)𝐾𝑖

𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 ]

1

𝜎𝑖−1

(
𝜎𝑖−1

𝜎𝑖
) 𝛿𝑖𝐿𝑖

−1

𝜎𝑖 = 𝑃𝐿(1 + 𝑡𝐿) 

(5) 
𝜕Π𝑖

𝜕𝐾𝑖
:   𝑃𝑖𝜙𝑖 (

𝜎𝑖

𝜎𝑖−1
) [𝛿𝑖𝐿𝑖

𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 + (1 − 𝛿𝑖)𝐾𝑖

𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 ]

1

𝜎𝑖−1

(
𝜎𝑖−1

𝜎𝑖
) (1 − 𝛿𝑖)𝐾𝑖

−1

𝜎𝑖 = 𝑃𝐾(1 + 𝑡𝐾) 

Então isolamos 𝐿𝑖 em (4) e 𝐾𝑖 em (5): 

Para simplificar, podemos fazer 𝜙𝑖 [𝛿𝑖𝐿𝑖

𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 + (1 − 𝛿𝑖)𝐾𝑖

𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 ]

1

𝜎𝑖−1

= 𝐻 = 𝑄𝑖

1

𝜎𝑖. 

(6) 𝑃𝑖𝛿𝑖𝐿𝑖

−1

𝜎𝑖 𝐻 = 𝑃𝐿(1 + 𝑡𝐿) ⇒ 𝐿𝑖

−1

𝜎𝑖 =
𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)

𝑃𝑖𝛿𝑖𝐻
⇒ 𝐿𝑖 = [

𝑃𝑖𝛿𝑖𝐻

𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)
]
𝜎𝑖

 

 𝐿𝑖 = 𝑄𝑖𝑃𝑖
𝜎𝑖 [

𝛿𝑖

𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)
]
𝜎𝑖

 

(7) 𝑃𝑖(1 − 𝛿𝑖)𝐾𝑖

−1

𝜎𝑖 𝐻 = 𝑃𝐾(1 + 𝑡𝐾) ⇒ 𝐿𝑖

−1

𝜎𝑖 =
𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)

𝑃𝑖(1−𝛿𝑖)𝐻
⇒ 𝐿𝑖 = [

𝑃𝑖(1−𝛿𝑖)𝐻

𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)
]
𝜎𝑖

 

 𝐾𝑖 = 𝑄𝑖𝑃𝑖
𝜎𝑖 [

(1−𝛿𝑖)

𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)
]
𝜎𝑖

 

Agora dividimos (6) por (7): 

(8) 
𝐿𝑖

𝐾𝑖
=

𝑄𝑖𝑃𝑖
𝜎𝑖[

𝛿𝑖
𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)

]
𝜎𝑖

𝑄𝑖𝑃𝑖
𝜎𝑖[

(1−𝛿𝑖)

𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)
]
𝜎𝑖

=
𝑄𝑖𝑃𝑖

𝜎𝑖

𝑄𝑖𝑃𝑖
𝜎𝑖

∗ [
𝛿𝑖

𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)
]
𝜎𝑖

[
(1−𝛿𝑖)

𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)
]
−𝜎𝑖

 

 𝐿𝑖 = [
𝛿𝑖

𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)
]
𝜎𝑖

[
(1−𝛿𝑖)

𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)
]
−𝜎𝑖

𝐾𝑖 = (
𝛿𝑖𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)

(1−𝛿𝑖)𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)
)

𝜎𝑖

𝐾𝑖    (8.1) 

 𝐾𝑖 = [
(1−𝛿𝑖)

𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)
]
𝜎𝑖

[
𝛿𝑖

𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)
]
−𝜎𝑖

𝐿𝑖 = (
(1−𝛿𝑖)𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)

𝛿𝑖𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)
)

𝜎𝑖

𝐿𝑖   (8.2) 
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FUNÇÃO DE DEMANDA DO FATOR CAPITAL: 

Então podemos encontrar a função de demanda do fator capital substituindo (8.1) na 

função de produção (1): 

(9) 𝑄𝑖 = 𝜙𝑖 [𝛿𝑖 [(
𝛿𝑖𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)

(1−𝛿𝑖)𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)
)

𝜎𝑖

𝐾𝑖]

𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 + (1 − 𝛿𝑖)𝐾𝑖

𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 ]

𝜎𝑖
𝜎𝑖−1

 

 𝑄𝑖 = 𝜙𝑖 [𝐾𝑖

𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 ((1 − 𝛿𝑖) + 𝛿𝑖 [(
𝛿𝑖𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)

(1−𝛿𝑖)𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)
)

𝜎𝑖

]

𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 )]

𝜎𝑖
𝜎𝑖−1

 

 𝑄𝑖 = 𝜙𝑖𝐾𝑖 [(1 − 𝛿𝑖) + 𝛿𝑖 (
𝛿𝑖𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)

(1−𝛿𝑖)𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)
)

𝜎𝑖−1

]

𝜎𝑖
𝜎𝑖−1

 

 𝐾𝑖 = 𝑄𝑖𝜙𝑖
−1 [(1 − 𝛿𝑖) + 𝛿𝑖 (

𝛿𝑖𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)

(1−𝛿𝑖)𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)
)

𝜎𝑖−1

]

−𝜎𝑖
𝜎𝑖−1

 

o 𝐾𝑖 = 𝑄𝑖𝜙𝑖
−1 [(1 − 𝛿𝑖) + 𝛿𝑖 (

(1−𝛿𝑖)𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)

𝛿𝑖𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)
)

1−𝜎𝑖

]

𝜎𝑖
1−𝜎𝑖

 

FUNÇÃO DE DEMANDA DO FATOR TRABALHO: 

E podemos encontrar a função de demanda do fator trabalho substituindo (8.2) na função de 

produção (1): 

(10) 𝑄𝑖 = 𝜙𝑖 [𝛿𝑖𝐿𝑖

𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 + (1 − 𝛿𝑖) [(
(1−𝛿𝑖)𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)

𝛿𝑖𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)
)

𝜎𝑖

𝐿𝑖]

𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 ]

𝜎𝑖
𝜎𝑖−1

 

 𝑄𝑖 = 𝜙𝑖 [𝐿𝑖

𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 (𝛿𝑖 + (1 − 𝛿𝑖) [(
(1−𝛿𝑖)𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)

𝛿𝑖𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)
)

𝜎𝑖

]

𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 )]

𝜎𝑖
𝜎𝑖−1

 

 𝑄𝑖 = 𝜙𝑖𝐿𝑖 [𝛿𝑖 + (1 − 𝛿𝑖) (
(1−𝛿𝑖)𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)

𝛿𝑖𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)
)

𝜎𝑖−1

]

𝜎𝑖
𝜎𝑖−1

 

 𝐿𝑖 = 𝑄𝑖𝜙𝑖
−1 [𝛿𝑖 + (1 − 𝛿𝑖) (

(1−𝛿𝑖)𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)

𝛿𝑖𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)
)

𝜎𝑖−1

]

−𝜎𝑖
𝜎𝑖−1

 

o 𝐿𝑖 = 𝑄𝑖𝜙𝑖
−1 [𝛿𝑖 + (1 − 𝛿𝑖) (

𝛿𝑖𝑃𝐾(1+𝑡𝐾)

(1−𝛿𝑖)𝑃𝐿(1+𝑡𝐿)
)

1−𝜎𝑖

]

𝜎𝑖
1−𝜎𝑖
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APÊNDICE B: DERIVAÇÃO DO PROBLEMA DO CONSUMIDOR 

 

Para uma economia de 5 setores (i = 1, 2, 3, 4, 5) e 2 famílias representativas 

(F = 1, 2) com função de utilidade tipo CES (Constant Elasticity Substitution) podemos 

estruturar o problema de maximização da utilidade de cada família representativa da 

economia da seguinte forma: 

 

Função de utilidade tipo CES: 

(1) 𝑀𝑎𝑥  𝑈𝐹 = [∑ 𝛼𝑖
𝐹

1

𝜎𝐹 ∗ 𝑋𝑖
𝐹

𝜎𝐹−1

𝜎𝐹5
𝑖=1 ]

𝜎𝐹
𝜎𝐹−1

  

Restrição orçamentária de cada família representativa F: 

(2) 𝑠. 𝑎.    ∑ 𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)𝑋𝑖
5
𝑖=1 ≤ 𝑃𝐾(1 − 𝜏𝐾)𝐾 + 𝑃𝐿(1 − 𝜏𝐿)𝐿 + 𝛾𝐹(1 − 𝜃)𝑇 = 𝐼𝐹 

Montando a função de Lagrange temos que: 

(3) ℒ = [∑ 𝛼𝑖
𝐹

1

𝜎𝐹 ∗ 𝑋𝑖
𝐹

𝜎𝐹−1

𝜎𝐹5
𝑖=1 ]

𝜎𝐹
𝜎𝐹−1

+ 𝜆[𝑃𝐾(1 − 𝜏𝐾)𝐾 + 𝑃𝐿(1 − 𝜏𝐿)𝐿 + 𝛾𝐹(1 − 𝜃)𝑇 −

∑ 𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)𝑋𝑖
𝐹5

𝑖=1 ] 

Derivando (3) obtemos um sistema de 5 equações expressados como: 

(4) 
𝜕ℒ

𝜕𝑋𝑖
:   (

𝜎𝐹

𝜎𝐹−1
) [∑ 𝛼𝑖

𝐹
1

𝜎𝐹 ∗ 𝑋𝑖
𝐹

𝜎𝐹−1

𝜎𝐹5
𝑖=1 ]

1

𝜎𝑖−1

(
𝜎𝐹−1

𝜎𝐹
) 𝛼𝑖

𝐹
1

𝜎𝐹𝑋𝑖
𝐹

−1

𝜎𝐹 = 𝜆𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖) 

Exemplificando: 

 
𝜕ℒ

𝑑𝑋1
:   [∑ 𝛼𝑖

𝐹
1

𝜎𝐹 ∗ 𝑋𝑖
𝐹

𝜎𝐹−1

𝜎𝐹5
𝑖=1 ]

1

𝜎𝑖−1

𝛼1
𝐹

1

𝜎𝐹𝑋1
𝐹

−1

𝜎𝐹 = 𝜆𝑃1(1 + 𝜏1) 

 
𝜕ℒ

𝜕𝑋2
:   [∑ 𝛼𝑖

𝐹
1

𝜎𝐹 ∗ 𝑋𝑖
𝐹

𝜎𝐹−1

𝜎𝐹5
𝑖=1 ]

1

𝜎𝑖−1

𝛼2
𝐹

1

𝜎𝐹𝑋2
𝐹

−1

𝜎𝐹 = 𝜆𝑃2(1 + 𝜏2) 

Então isolamos cada 𝑋𝑖 em (5): 

Para simplificar, podemos fazer [∑ 𝛼𝑖
𝐹

1

𝜎𝐹 ∗ 𝑋𝑖
𝐹

𝜎𝐹−1

𝜎𝐹5
𝑖=1 ]

1

𝜎𝑖−1

= 𝐻 = 𝑈𝐹
1

𝜎𝑖. 

(5) 𝛼𝑖
𝐹

1

𝜎𝐹𝑋𝑖

−1

𝜎𝐹𝐻 = 𝜆𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖) ⇒ 𝑋𝑖
𝐹

−1

𝜎𝐹 =
𝜆𝑃𝑖(1+𝜏𝑖)

𝛼𝑖
𝐹

1
𝜎𝐹𝐻

⇒ 𝑋1
𝐹 = [

𝛼𝑖
𝐹

1
𝜎𝐹𝐻

𝜆𝑃𝑖(1+𝜏𝑖)
]

𝜎𝐹

 

 𝑋𝑖
𝐹 = 𝑈𝐹𝛼𝑖

𝐹[𝜆𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)]
−𝜎𝑖 
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Agora definindo 𝑋1
𝐹 como base, dividimos 𝑋1

𝐹 por cada 𝑋𝑖
𝐹(𝑖 > 1) e isolamos 𝑋𝑖: 

(6) 
𝑋1

𝐹

𝑋𝑖
𝐹 =

𝑈𝐹𝛼1
𝐹[𝜆𝑃1(1+𝜏1)]−𝜎𝑖

𝑈𝐹𝛼𝑖
𝐹[𝜆𝑃𝑖(1+𝜏𝑖)]

−𝜎𝑖
=

𝑈𝐹

𝑈𝐹 ∗ (
𝛼1

𝐹

𝛼𝑖
𝐹) (

[𝜆𝑃𝑖(1+𝜏𝑖)]

[𝜆𝑃1(1+𝜏1)]
)

𝜎𝐹

⇒ 

 𝑋𝑖
𝐹 = (

𝛼𝑖
𝐹

𝛼1
𝐹) (

[𝑃1(1+𝜏1)]

[𝑃𝑖(1+𝜏𝑖)]
)

𝜎𝐹

𝑋1
𝐹 

Para simplificar a notação, podemos escrever 𝛼𝑖
𝐹[𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)]

−𝜎𝐹 = 𝐴𝑖 

 𝑋𝑖
𝐹 = (𝐴𝑖 𝐴1⁄ ) ∗ 𝑋1 

Exemplificando: 

 𝑋2
𝐹 = (

𝛼2
𝐹

𝛼1
𝐹) (

[𝑃1(1+𝜏1)]

[𝑃2(1+𝜏2)]
)

𝜎𝐹

𝑋1
𝐹 = (

𝐴2

𝐴1
) 𝑋1

𝐹 

 𝑋3
𝐹 = (

𝛼3
𝐹

𝛼1
𝐹) (

[𝑃1(1+𝜏1)]

[𝑃3(1+𝜏3)]
)

𝜎𝐹

𝑋1
𝐹 = (

𝐴3

𝐴1
) 𝑋1

𝐹 

 

FUNÇÃO DE DEMANDA SETORIAL: 

Substituindo cada 𝑋𝑖 (6) na restrição orçamentária (2) temos que: 

(7) 𝐼𝐹 = ∑ 𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)𝑋𝑖
𝐹5

𝑖=1 = 𝑃1(1 + 𝜏1)𝑋1
𝐹 + 𝑋1(∑ 𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)(𝐴𝑖 𝐴1⁄ )5

𝑖=2 ) 

 𝐼𝐹 = 𝑋1
𝐹[𝑃1(1 + 𝜏1)(𝐴1 𝐴1⁄ ) + (∑ 𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)(𝐴𝑖 𝐴1⁄ )5

𝑖=2 )] 

 𝐼𝐹 = 𝑋1
𝐹[(∑ 𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)(𝐴𝑖 𝐴1⁄ )5

𝑖=1 )] = (
𝑋1

𝐴1
) (∑ 𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)𝐴𝑖

5
𝑖=1 ) 

 𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)𝐴𝑖 = 𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)𝛼𝑖
𝐹[𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)]

−𝜎𝐹 = 𝛼𝑖
𝐹[𝑃𝑖(1 + 𝜏𝑖)]

1−𝜎𝐹 

(8) 𝑋1
𝐹 =

𝐴1𝐼𝐹

(∑ 𝛼𝑖
𝐹[𝑃𝑖(1+𝜏𝑖)]

1−𝜎𝐹5
𝑖=1 )

=
𝛼1

𝐹𝐼𝐹

[𝑃1(1+𝜏1)]𝜎𝐹∗(∑ 𝛼𝑖
𝐹[𝑃𝑖(1+𝜏𝑖)]

1−𝜎𝐹5
𝑖=1 )

 

Repetindo o mesmo processo para cada setor i obtemos a função de demanda 

pelos bens de cada setor para cada família F: 

(9) 𝑋𝑖
𝐹 =

𝛼𝑖
𝐹𝐼𝐹

[𝑃𝑖(1+𝜏𝑖)]
𝜎𝐹∗(∑ 𝛼𝑖

𝐹[𝑃𝑖(1+𝜏𝑖)]
1−𝜎𝐹5

𝑖=1 )
 

 



20 
 

 

APÊNDICE C: RESULTADO DA 1ª ETAPA DA SIMULAÇÃO 

ESTRUTURA TRIBUTÁRIA ATUAL 

 

Tabela 12: Valores Estimados na 1ª Etapa da Simulação para o Modelo Tributário Atual. 

PARÂMETROS DAS FAMÍLIAS E DO GOVERNO 

FAMÍLIAS 𝛼1 𝛼2 𝛼3 𝛼4 𝛼5 𝜎𝐹 𝛾𝐹 𝐾, �̅� 

Capitalistas 
4,4

% 
36,7% 19,0% 24,1% 15,9% 0,26 31,2% 737,435 

Trabalhadores 
3,1

% 
35,5% 10,8% 4,1% 46,5% 0,51 68,8% 1.277,285 

Governo 
0,0

% 
0,3% 0,0% 0,7% 99,0% 0,45 

𝑃𝐾 𝜃 𝑇 

2,464 58,46% 1.264,079 

PARÂMETROS DOS SETORES 

SETORES 𝜙𝑖 𝛿𝑖 𝜎𝑖 𝑃𝑖 𝑄𝑖 𝑃𝑄𝑖 𝑃𝑄̅̅ ̅̅
𝑖 

Agropecuária 1,9 45,82% 1,218 1,812 50,868 92,175 92,175 

Indústria 2,0 44,41% 1,210 1,690 471,550 796,821 796,821 

Construção Civil 1,9 47,53% 1,199 1,739 220,377 383,326 383,326 

Comércio 2,1 46,71% 1,201 1,635 212,351 347,137 347,137 

Serviços 1,2 36,78% 1,201 3,080 546,600 1.683,380 1.683,380 

PARÂMETROS TRIBUTÁRIOS 

INCIDÊNCIA (%)𝑇 TRIBUTOS ALÍQUOTA ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

CONSUMO 45,40% 

𝜏𝐼𝐶𝑀𝑆 21,69% 268,117 268,117 

𝜏𝐼𝑃𝐼 1,58% 32,755 32,755 

𝜏𝐼𝑆𝑆 4,64% 36,991 36,991 

𝜏𝑃𝐼𝑆(𝐶) 1,97% 47,608 47,608 

𝜏𝑃𝐼𝑆(Ñ) 10,27% 117,460 117,460 

𝜏𝑂. 2,15% 70,960 70,960 

RENDA E 

PATRIMÔNIO 
41,35% 

𝜏𝐾 10,24% 185,986 185,986 

𝜏𝐿 26,36% 336,686 336,686 

FATORES 13,25% 
𝑡𝐾 1,46% 26,559 26,559 

𝑡𝐿 11,04% 140,959 140,959 

TOTAL 100% 𝑇 - 1.264,079 1.264,079 
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APÊNDICE D: RESULTADO DA 2ª ETAPA DA SIMULAÇÃO 

ESTRUTURA TRIBUTÁRIA APÓS A REFORMA 

 

Tabela 13: Valores Estimados na 2ª Etapa da Simulação para o Modelo Tributário após a 

Reforma. 

PARÂMETROS DAS FAMÍLIAS E DO GOVERNO 

FAMÍLIAS 𝛼1 𝛼2 𝛼3 𝛼4 𝛼5 𝜎𝐹 𝛾𝐹 𝐾, �̅� 

Capitalistas 4,3% 35,6% 19,8% 23,0% 17,3% 0,26 31,2% 737,435 

Trabalhadores 3,0% 31,5% 10,6% 4,0% 50,8% 0,51 68,8% 1.277,285 

Governo 0,0% 0,3% 0,0% 0,7% 99,0% 0,45 
𝑃𝐾 𝜃 𝑇 

2,371 58,46% 1.264,079 

PARÂMETROS DOS SETORES 

SETORES 𝜙𝑖 𝛿𝑖 𝜎𝑖 𝑃𝑖 𝑄𝑖 𝑃𝑄𝑖 𝑃𝑄̅̅ ̅̅
𝑖 

Agropecuária 1,9 45,54% 1,218 1,781 52,092 93,060 92,175 

Indústria 2,0 43,91% 1,210 1,662 479,345 837,364 796,821 

Construção 

Civil 
1,9 46,74% 1,199 1,718 222,998 377,626 383,326 

Comércio 2,1 46,64% 1,201 1,605 216,172 360,502 347,137 

Serviços 1,2 38,92% 1,201 3,116 540,115 1.634,288 1.683,380 

PARÂMETROS TRIBUTÁRIOS 

INCIDÊNCIA (%)𝑇 TRIBUTOS ALÍQUOTA ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

CONSUMO 45,40% 
𝜏𝐼𝐵𝑆 15,23% 502,930 502,930 

𝜏𝑂. 2,15% 70,960 70,960 

RENDA E 

PATRIMÔNIO 
41,35% 

𝜏𝐾 10,64% 185,986 185,986 

𝜏𝐿 26,36% 336,686 336,686 

FATORES 13,25% 
𝑡𝐾 1,52% 26,559 26,559 

𝑡𝐿 11,04% 140,959 140,959 

TOTAL 100% 𝑇 - 1.264,079 1.264,079 
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