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 Desonerações: magnitude, 
objetivos e resultados

*Róber Iturriet Avila

Desde a crise de 2008, as desone-
rações têm sido uma relevante 
ferramenta da política macroe-

conômica. No início dessa fase, os seus 
resultados foram quase incontestes: ao 
invés de a economia mergulhar em 
uma espiral negativa, a redução de im-
postos oportunizou a retomada do cres-
cimento. Mais recentemente, o caráter 
das desonerações alterou-se, priorizan-
do a redução de preços e o aumento da 
competitividade.

É possível, portanto, categorizar 
as renúncias, estimadas em R$ 70,0 bilhões, em três distintos objetivos. 
Dentre as que visam ampliar a competitividade, destacam-se as da fo-
lha de pagamentos e as do Programa de Integração So-cial/Contribuição 
Para o Financiamento da Seguridade Social (PIS/Cofins) de setores que 
sofrem mais com a concorrência internacional (R$ 12,8 bilhões e R$ 
10,0 bilhões respectivamente), as da energia elétrica (R$ 8,0 bilhões), a 
ampliação do limite de  isenção do Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Simples) (R$ 6,3 bilhões) e a reintegração de valores tributários de 
exportadores (R$ 1,1 bilhão). Dentre as desonerações que objetivam a re-
dução de preços, salientam-se as medidas de zeramento da Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) sobre gasolina e diesel 
(R$ 11,4 bilhões), a redução de impostos sobre produtos da cesta básica 
(R$ 6,0 bilhões), a redução de PIS/Cofins sobre transporte coletivo (R$ 
0,7 bilhão) e, mais uma vez, a redução das tarifas de energia. Por último, 
foram renunciados ainda R$ 14,0 bilhões para ampliar o consumo e re-
ativar o crescimento, através da tributação dos automóveis, materiais de 
construção, serviços de banda larga, produtos da linha branca e outros.

Contudo os resultados econômicos de 2013 foram modestos. As 
exportações não aumentaram, a inflação ficou acima do centro da me-
ta, o crescimento econômico foi positivo, mas abaixo das expectativas 
iniciais, o consumo das famílias obteve relativa acomodação, e o inves-
timento produtivo, mesmo tendo aumentado três vezes mais do que o 
produto, não atingiu o esperado, dado o montante de incentivos fiscais 
e creditícios. Deve-se ponderar que US$ 7,7 bilhões das plataformas fo-
ram contabilizados como exportações, mas, concretamente, elevaram a 
capacidade produtiva. De todo modo, o País continuou gerando empre-
gos. A mensuração dos impactos das desonerações não é um exercício 
trivial, já que os dados poderiam estar piores sem elas, sobretudo no que 
se refere às que objetivaram a redução de preços. Entretanto a renúncia 
para ampliar o consumo, aparentemente, perdeu o seu sentido diante dos 
resultados e da consequente piora do resultado fiscal.

Cabe a reflexão contrafactual do que sucederia sem as desonera-
ções, direcionando-se os recursos a fins outros, sempre urgentes, como 
infraestrutura. A baixa resposta do consumo, mesmo com o aumento da 
massa salarial, permite que se avente que apenas o aprofundamento na 
distribuição de renda, via mudança da matriz tributária ou via alterações 
na propriedade, traria uma resposta mais intensa na variável consumo. O 
comportamento dos preços livres faz repensar se as desonerações foram 
totalmente transferidas ao consumidor final, particularmente no setor de 
alimentos. Talvez as políticas ativas de governo e de investimentos pos-
sam ser mais eficazes quando tomadas diretamente pela ação do Estado 
e não por intermédio de agentes privados.
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industriais no RS
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Qual a proposta da pesquisa “As Aglomerações Industriais do 
RS: identificação e seleção”, que você desenvolveu em parceria 
com os economistas Rodrigo Feix e Vanclei Zanin? 

O estudo é parte de um projeto mais amplo, intitulado “Estudo de 
Aglomerações Industriais e Agroindustriais no RS”, que está sendo 
realizado pelo Núcleo de Análise Setorial da FEE. O projeto, que tem 
o apoio da AGDI, visa investigar o potencial das aglomerações produ-
tivas locais para promover o desenvolvimento econômico sustentável 
de suas regiões.

Qual a importância dessas aglomerações para a competitivida-
de das empresas e para o desenvolvimento regional?

A importância decorre de sinergias que são criadas pela atuação 
coletiva das empresas em uma atividade econômica particular, origi-
nando diversos fatores de competitividade, melhorando a inserção e 
o desempenho nos merca-
dos, contribuindo também 
para o desenvolvimento das 
regiões em que estão locali-
zadas. Nesse sentido, a aglo-
meração espacial gera esca-
la de mercado, o que permite 
a divisão do trabalho e a es-
pecialização de empresas, 
conferindo flexibilidade 
produtiva, ganhos de efici-
ência e facilitando o empre-
endedorismo.  Além disto, 
há a criação de oportunida-
des para a instalação local 
de empresas em diferentes elos do complexo de produção vinculado 
à atividade econômica principal, que são importantes por fornecerem 
bens e serviços específicos às demandas das firmas do aglomerado e 
facilidades logísticas. Ademais, surge na região uma força de trabalho 
qualificada e com habilidades voltadas para as especificidades do pro-
cesso de produção das empresas da atividade principal do aglomerado.  
A proximidade geográfica entre empresas, fornecedores e instituições 
de apoio facilita igualmente o aprendizado de novos conhecimentos 
e a troca de informações, o que contribui para o desenvolvimento de 
inovações tecnológicas. 

O que são os Arranjos Produtivos Locais (APLs)?
Os APLs consistem em um tipo particular de aglomeração de em-

presas, fornecedores e instituições de apoio que são vinculadas a uma 
atividade econômica específica que nucleia o arranjo. O que difere 
o APL dos demais tipos de aglomerados produtivos é que, além das 
sinergias apontadas anteriormente, se somam também aquelas decor-
rentes da cooperação por associativismo, baseada em capital social 
e instituições locais (cultura, valores, etc.), visando à realização de 
ações conjuntas para a solução de problemas comuns que contribuam 
para melhorar a competitividade das empresas locais. Nesse sentido, 
há um entrelaçamento entre a atividade produtiva e a população local, 
consistindo em um dos traços distintivos dos APLs em relação a ou-
tros tipos de aglomerações produtivas.

Em todas as regiões do RS existe algum tipo de aglomerado 
industrial ou de APL?

Os dados para o ano de 2010 e a metodologia do mapeamento ado-
tada pela nossa pesquisa apontaram para a existência de 170 aglome-
rados industriais nas regiões Corede do RS, incluindo possíveis APLs, 
que responderam por 47,9% do total do emprego, 32,3% dos estabele-
cimentos e 34,8% do valor das saídas das indústrias de transformação 
e extrativa e da atividade de produção de software no Estado, ocu-
pando uma parcela significativa em sua estrutura industrial. Em todos 
os Coredes foram identificadas aglomerações industriais, sendo que 
algumas delas se destacam na estrutura da economia destas regiões. 
Especialmente nessas situações, o apoio à melhora do desempenho 
dos aglomerados industriais se configura como um fator importante 
para promover o desenvolvimento econômico regional. 


