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RESUMO 

 
Em um país de dimensões continentais, definir geograficamente onde instalar uma 

empresa para fabricação de produtos eletrônicos é uma tarefa árdua. Desde o início 

do apoio governamental às empresas na Década de 1970, o Brasil mantém, até os 

dias atuais, uma política de incentivos tributários para fabricação de equipamentos 

eletrônicos, com diferentes legislações em todos os 27 Estados da Federação. Desta 

forma, a escolha da localização da empresa para a produção de eletrônicos tem 

impacto direto no componente tributário do custo do produto final acabado. Dentre a 

cadeia tributária brasileira, o Imposto Sobre Mercadoria e Serviços de Transporte 

Intermunicipal, Interestadual e Energia (ICMS), de competência estadual, possui 

diferentes tratamentos por Estado federado e, dessa forma, pode ser fator 

determinante para escolher o local em que a empresa se estabelecerá. Nesse 

contexto, as empresas de tecnologia listadas em bolsa consistem relevante fonte de 

pesquisa, considerando seus elevados padrões de controles internos. Assim, este 

estudo tem como objetivo principal analisar a relevância do ICMS para a decisão da 

localização de uma empresa no setor de Tecnologia da Informação de uma empresa 

de capital aberto, listada na Bolsa Balcão Brasil (atual B3, antiga BM&F Ibovespa) do 

Setor de Tecnologia da Informação. Para o desenvolvimento desta dissertação, foi 

realizado levantamento bibliográfico e documental compilando o material existente a 

respeito do objeto analisado. Após essa etapa foi realizada uma Pesquisa 

Levantamento com dois profissionais especializados em avaliar as necessidades das 

empresas estrangeiras que buscam investir e se instalar no Brasil. Por fim, foi feito um 

estudo de caso das empresas do setor de Tecnologia da Informação, do Subsetor de 

Computadores e Equipamentos, listadas na B3. Triangulando os dados encontrados 

na pesquisa, verificou-se que o ICMS é relevante para a decisão de localização de 

uma empresa do setor estudado, pois dependendo da localização em que os produtos 

são fabricados, em relação ao mesmo mercado consumidor, há diferença na alíquota 

do ICMS, influenciando diretamente no preço do produto final e na margem da 

empresa. 

Palavras - chave: Localização. Imposto. Tecnologia da Informação. ICMS. Benefício 

Fiscal. 

 



 

  

 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

In a country of continental dimensions, defining geographically where to install a 

company to manufacture electronic products is an arduous task. Since the beginning 

of government support for companies in the 1970s, Brazil has maintained until the 

present day a policy of tax incentives, for the manufacture of electronic equipment, 

with different legislations in all 27 states of the Federation. In this way, the choice of 

location of the company for this production, has a direct impact on the tax component 

of the cost composition of the final finished product. Among the Brazilian tax chain, the 

Tax on Merchandise and Services (ICMS), state jurisdiction, and is through which the 

states differ from the tax perspective. The main objective of this study is to analyze the 

relevance of ICMS for the decision to locate a company in the Information Technology 

sector of a publicly traded company, listed on the table Brazil Stock Exchange (current 

B3, former BM & F Ibovespa) Information Technology. For the development of this 

dissertation, a bibliographic and documentary survey was carried out compiling the 

existing material that addresses the relevance of ICMS in the decision to locate a 

company in the Information Technology sector. After this stage a survey was carried 

out with two professionals specialized in analyzing the needs of foreign companies that 

seek to invest and settle in Brazil. Finally, a case study was made of the companies of 

the sector of Information Technology, of the Sub sector of Computers and Equipment, 

listed in B3. Triangulating the research data, it was possible to verify that the ICMS is 

relevant to the decision of locating a company from the studied sector, because 

depending on where the products are manufactured, in relation with the same 

consumer market, there is a ICMS tax difference, that directly influences the final 

product price and the company margins. 

 

 
Keywords: Location. Tax. Information Technology. ICMS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1   Contextualização 

 
Considerando-se que o Brasil é um país de dimensões continentais, cujo 

Produto Interno Bruto está entre os dez maiores do mundo (FMI, 2015), tem-se um 

mercado de tecnologia com previsão de crescimento de 2,6%/ano (VALOR 

ECONOMICO, 2016), apesar da retração de 3,8% de todas as riquezas produzidas 

pelo país em 2015 (IBGE, 2016). Tais aspectos fazem com que os fabricantes de 

produtos de tecnologia tenham que ser eficazes na exploração de um crescente 

mercado devido à informatização das empresas e da sociedade (FGV/EASP-CIA, 

2015). 

Com o início do apoio governamental às empresas locais em meados da 

Década de 1970 (NASSIF, 2002) houve a expansão dos fabricantes instalados no 

País, e que juntos conseguiram assegurar 50% na participação do mercado de rádio, 

televisores em cores e videocassetes na década seguinte. 

Em 1972, a Secretaria de Planejamento da Presidência da República criou, por 

meio do Decreto no 70.370 a Comissão de Coordenação das Atividades de 

Processamento Eletrônico (CAPRE), uma iniciativa para regulamentar o mercado de 

informática no Brasil, que culminou num maior controle das importações de bens 

tecnológicos a partir de 1974 (NASSIF, 2002). 

Desta forma, uma política de selecionar empresas para fabricar os chamados 

“equipamentos para processamento de dados” no Brasil foi estabelecida; só as 

aprovadas obtinham licença de importação dos insumos necessários para manufatura 

de impressoras, unidades de disco, microcomputadores, terminais e modems. Esta 

política ficou conhecida como “reserva de mercado” ou proteção alfandegária (TIGRE, 

1984). 

Em 1979, por meio do Decreto no 84.067, a CAPRE foi substituída pela 

Secretaria Especial de Informática (SEI), órgão ligado ao Conselho de Segurança 

Nacional, que incluiu outros setores industriais, como microeletrônica, equipamentos 

de comunicação, computadores de pequeno e médio porte. De acordo com Tigre 

(1984): 
A política brasileira de informática teve um profundo impacto sobre as 
estratégias das empresas nacionais e estrangeiras [...] A participação 
estrangeira em firmas nacionais foi mantida a um nível mínimo e os 
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fabricantes foram induzidos a aumentar rapidamente o índice de 
nacionalização de seus produtos (TIGRE, 1984, p.149). 
 

Corroborando com as diretrizes que visavam a proteger a indústria nacional, a 

Lei no 7.232 de 1984 vem fixar a reserva de mercado para empresas de capital 

nacional e conceder incentivos tributários e fiscais para aquelas que cumprissem 

índices de nacionalização em seu processo de produção. Tal lei ficou conhecida como 

“Lei da Informática”.  

Durante o governo do presidente Fernando Collor de Mello, por meio do Plano 

Brasil Novo, foi promovida a abertura comercial reduzindo as barreiras de importação 

aos produtos estrangeiros. Porém, em continuidade ao incentivo à indústria eletrônica 

nacional a Lei da Informática foi modificada com a da Lei no 8.248 de 1991. Dentro 

destes incentivos, há a “Redução do ICMS na saída do produto incentivado em alguns 

estados” de acordo com a página do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços (MINISTÉRIO DA INDUSTRIA COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, 

2017). 

Estes mecanismos utilizados para incentivar a indústria tiveram seus prazos 

estendidos por todos os governos federais eleitos após o Collor, como: Lei 10.176/01 

assinada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, a Lei 11.077/04 assinada por 

Luiz Inácio Lula da Silva e a Lei 13.023/14 assinada por Dilma Rousseff. 

Como observado por Nassif (2012 p. 3),essas políticas “acabaram por atrair 

numeroso contingente de empresas estrangeiras, notadamente da eletrônica de 

consumo”. Assim, as multinacionais que buscaram êxito no mercado eletrônico 

brasileiro definiram uma estratégia de fabricação local a partir de restrições criadas 

pela política industrial brasileira implementada no final do século 20. 

Uma vez definida a implantação de uma unidade fabril em território nacional, a 

entidade estrangeira do ramo de tecnologia se deparava com o desafio de definir 

geograficamente onde instalar tal planta, Nassif (2012). 

Neste sentido Steffen (2017) afirma que as empresas prestadoras de serviços, 

que industrializam produtos ou vendem mercadorias, devem atentar às 

especificidades jurídicas da atividade que executam e estão sujeitas a qualquer um 

dos três tributos mencionados (ICMS, IPI e ISS). 

Steffen (2017) ressalta que no caso do mercado de informática, uma empresa 

que vende computadores (mercadorias físicas que passam por processo de 

industrialização) ou que presta serviços (de garantia, segurança, imaging, entre 
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outros) e interagem com diversos fornecedores de localidades diferentes (inclusive do 

exterior), precisa dominar “uma quantidade enorme de leis tributárias que nem sempre 

são de fácil interpretação” (STEFFEN, 2017, p. 27). 

Assim, a escolha da localização da empresa impacta diretamente no 

componente tributário e diretamente na composição do custo do produto eletrônico, 

uma vez que os impostos têm alíquotas e incentivos diferentes em cada estado da 

federação. 

 

1.2   Situação Problema 

 

Assim, diante do cenário apresentado, busca-se obter, nesta pesquisa, a 

resposta à seguinte indagação: Qual a relevância do ICMS, como componente de 

custo, para a decisão de localização de uma empresa no setor de Tecnologia de 

Informação da Bolsa Balcão Brasil (B3)? 

Para fins deste trabalho, define-se como objeto de estudo as empresas do 

Setor de Tecnologia da Informação, do Subsetor de Computadores e Equipamentos, 

com ações listadas na B31.  

 

1.3   Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 
O objetivo geral desta pesquisa é analisar a relevância do ICMS para a decisão 

de localização de uma empresa no setor de Tecnologia da Informação de 

uma empresa com ações negociadas na B3. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

Para este trabalho estão definidos os seguintes objetivos específicos: 

§ Analisar que a composição do custo é fator preponderante para a 

escolha da localização de uma empresa fabricante de produtos 

eletrônicos. 

                                                
1A B3 foi criada em março de 2017 como fruto da combinação entre a BM&FBOVESPA e a Cetip, 
dando origem a uma companhia de infraestrutura de mercado financeiro de classe mundial e 
consolidando a atuação da BM&FBOVESPA na negociação e pós-negociação de produtos listados e 
da Cetip no registro e depósito de operações de balcão e de financiamento. 
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§ Analisar como as empresas fabricantes de produtos eletrônicos 

escolhem os locais para sua instalação 

§ Analisar a relevância tributária na composição dos custos das empresas 

pesquisadas, pertencentes à B3. 

§ Calcular, dentro da relevância tributária na composição dos custos das 

empresas listadas na B3, qual a importância do ICMS. 

 
 
1.4   Justificativa 

 

Uma vez que a Constituição Federal concede, do ponto de vista tributário, 

competência legislativa para todos os entes políticos garantirem a autonomia 

financeira (SALVADOR JUNIOR, 2013), limitando a competência tributária estadual 

para, dentre outros, impostos sobre o consumo das atividades de mercado, tal 

ambiente gera uma competição entre os Estados para criarem mecanismos que 

incentivem empresas a os escolherem para se instalarem, considerando a melhor 

opção em termos de unidade da federação. 

Durante a Reforma da Gestão Pública de 1995/98, partiu-se do pressuposto 

que o Estado só é capaz de garantir e regular um mercado se conseguir alocar com 

eficiência os fatores de produção (BRESSER-PEREIRA, 2004).  

Também de acordo com Bresser-Pereira (2004), a principal estratégia para a 

sociedade se desenvolver é promover um mercado competitivo. Assim, a partir do 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, criou-se no Brasil uma política 

descentralizada visando dar ênfase na qualidade e produtividade do serviço público, 

reorganizando as estruturas da administração (MARE, 1995). 

Mesmo com a desburocratização promovida pela Reforma da Gestão Pública 

defendida por Bresser-Pereira (2004), não é fácil para uma empresa se estabelecer 

em território nacional. Tal fato é evidenciado no relatório Doing Business 2016 

Measuring Regulatory Quality and Efficiency2 (WORLD BANK, 2017), em que o Brasil 

ocupa 123a posição de uma avaliação de 190 países, ficando atrás de sul-americanos: 

Chile (57o), Colômbia (53o), Peru (54o) e Paraguai (106o). 

Desde a fusão da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) com a Bolsa de 

Valores de São Paulo (Bovespa) em 2008 a nova instituição se tornou uma das 
                                                
2Doing Business 2017 Measuring Regulatory Quality and Efficiency (WORLD BANK, 2017) 
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maiores bolsas de valores do mundo. Com isso, a instituição passou a se chamar 

BM&FBovespa (BM&FBOVESPA, 2017). 

A Associação Nacional dos Dirigentes do Mercado Aberto (ANDIMA) criou, em 

1984, um braço operacional denominado de Central de Custódia e de Liquidação 

Financeira de Títulos (CETIP). Seu objetivo era disponibilizar sistemas eletrônicos de 

custódia, registro de operações e liquidação financeira no mercado de títulos públicos 

e privados, participando ativamente do desenvolvimento do mercado financeiro. 

Visando a oferecer infraestrutura para o mercado financeiro brasileiro de classe 

mundial, a CETIP e a BM&FBovespa fundiram suas operações em maio de 2017, 

criando a B3. A instituição, que foi aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM)  e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), passou a ser a 

quinta maior bolsa de mercado de capitais e financeiro do mundo, com um patrimônio 

de 13 bilhões de dólares (EXAME, 2017). 

Assim, um estudo sob a ótica tributária parece relevante para a escolha da 

localidade onde se implantar uma fábrica no país, pois essa decisão irá impactar 

diretamente no preço final do produto acabado. 

 

1.5   Delimitação do Escopo da Pesquisa 

 

Esta pesquisa se limitará a estudar a relevância do ICMS para a decisão 

de localização de uma empresa no setor de Tecnologia de Informação da B3. 

Foram delimitadas as empresas de capital aberto listadas na B3, no subsetor 

de Computadores e Equipamentos, em que as duas únicas empresas listadas na data 

de elaboração deste trabalho são: (i) a Positivo Tecnologia S.A.; e (ii) a Itautec S.A. – 

Grupo Itautec. 

Assim, é atribuído aos Estados e ao Distrito Federal regular a forma como os 

incentivos e benefícios fiscais são concedidos, esta pesquisa se limitará a estudar o 

Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), e sua relevância no custo 

final do produto estudado, pois de acordo com Miguel (2012), cada Estado da 

Federação tem sua própria legislação para este tributo. 
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1.6   Organização do Trabalho 

 

Este trabalho busca mostrar a relevância do ICMS para a tomada de decisão 

de localização de uma empresa no setor de Tecnologia da Informação de 

uma empresa com ações na B3. Para atingir o objetivo proposto, esta dissertação está 

organizada em 5 capítulos, como ilustrado na Figura 1.  

No Capítulo 1, a Introdução contextualiza como a indústria eletrônica evoluiu 

no país e a origem das divergências tributárias estaduais. Descreve, também, quais 

são os objetivos, a justificativa para este estudo e sua respectiva delimitação. 

O Capítulo 2 trata do Referencial Teórico e será baseado em três pilares:  

§ Custeio; 

§ Decisão de Localização das Corporações, de maneira geral; 

§ A relevância do Ponto de Vista Tributário, delimitado pelo ICMS.  

Como contextualização tributária, ainda durante o Capítulo 2 será descrita a 

origem do Federalismo no Brasil e o arcabouço legal que sustenta as isenções e 

benefícios concedidos pelo ICMS. 

No Capítulo 3 será tratado o Método de Pesquisa, descrevendo como foi 

realizada a pesquisa deste trabalho. A saber primeiramente, por meio de pesquisa 

documental, depois por meio de uma pesquisa qualitativa junto à profissionais que 

atuam na área estudada. Por último, foi realizado um estudo de caso das duas 

empresas do subsetor de Computadores e Equipamentos listas na B3, utilizando as 

informações encontradas no Referencial Teórico e nas entrevistas realizadas.  

O Capítulo 4 tratará da Análise dos Resultados e traçará um paralelo entre os 

dados pesquisados compilados, triangulando com as pesquisas qualitativas e o 

estudo de caso. Neste capítulo também será avaliado se os objetivos propostos foram 

alcançados. 

Por fim, o Capítulo 5 discutirá as Considerações Finais descrevendo as 

conclusões deste trabalho de pesquisa, bem como suas contribuições, limitações e 

propostas para aprofundamentos futuros. 

A parte pós textual trará as Referências Bibliográficas citadas neste trabalho, 

os Anexos e Apêndices em que estarão descritas as questões utilizadas durante o 

processo de entrevistas. 
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Figura 1 – Organização do Trabalho 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste Capítulo são apresentadas as referências teóricas necessárias ao 

suporte científico do estudo, para entender a relevância da tributação do ICMS sobre 

o custo total de um produto eletrônico, a composição dos custos de um produto, 

iniciando por Gestão de Custos. 

No Quadro 1, que segue, são descritos o conceito adotado, a definição 

adotada e o respectivo autor, para este trabalho. 

 
Quadro 1 – Conceitos adotados no Trabalho 

 

Conceito 

adotado 

Definição adotada Autor Adotado 

 Gestão de 

Custos  

É essencial para tomadas de decisões 

gerenciais eficazes que impactam 

diretamente no resultado: custo final. 

Hansem e Mowen 

(2003)  

Decisão de 
Localização 

das 
Corporações 

A determinação da localização é a escolha 

que tem maior impacto nos resultados. 
Sato (2002) 

Imposto Sobre 
Circulação de 
Mercadorias e 
Prestação de 

Serviços – 
ICMS 

A celebração de convênios regionais com o 

propósito de estabelecer alíquotas 

uniformes de ICMS e uma política de 

incentivos igual aos Estados da mesma 

região. 

Cunha (2009) 

Incentivos 
Fiscais 

Atração de investimentos privados por meio 

da concessão de incentivos, de forma 

indiscriminada e sem a deliberação das 

demais unidades da federação. 

Salvador Junior 

(2009)  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

2.1   Gestão de Custos 

 

Segundo Hansem e Mowen (2003), o escopo da gestão de custos vai desde o 

planejamento e desenvolvimento de um produto, produção, marketing e serviços pós-

venda, entre outras imbricações com as diversas áreas da empresa, e essa integração 
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é essencial para tomadas de decisões gerenciais eficazes que impactam diretamente 

no resultado: custo final. 

A Gestão de Custos também possui terminologias próprias para denominar 

as partes que compõem o seu conjunto, ou seja, as terminologias normalmente 

utilizadas na informação gerencial de custos (HANSEN; MOWEN, 2003). 

Neste sentido, Davis, Chase e Aquilano (2001) fazem distinção entre custo fixo 

e variável: 

§ custos fixos são aqueles que mantêm o seu valor independentemente de 

aumentos ou diminuições do volume de produtos produzidos e de serviços 

realizados em um período; e,  

§ custos variáveis são aqueles cujos valores variam de acordo com o volume de 

produtos produzidos ou serviços realizados em um período (DAVIS; CHASE; 

AQUILANO, 2001, p. 94). 

Para Davis, Chase e Aquilano (2001), ainda se divide o custo em: 

§ custo direto é aquele que pode ser apropriado diretamente ao produto 

fabricado, o que significa dizer que basta existir uma medida de consumo como 

horas de trabalho ou de máquinas, para identificá-lo.  

§ custo indireto, quando é necessário a utilização de algum critério de rateio 

como cálculos ou estimativas, para incorporar aos produtos. 

Segundo Wernke (2004), markup é um índice aplicado sobre o custo de um 

bem ou serviço que serve para a formação do preço de venda; é utilizado para cobrir 

fatores como percentuais incidentes sobre receitas como tributos e comissões e 

despesas administrativas fixas, despesas de vendas fixas, custos indiretos de 

produção fixos e margem de lucro; um dos pontos mais polêmicos na composição do 

markup, segundo autor, é a margem de lucro a ser utilizada em sua formação, pois o 

percentual a ser utilizado depende de muitos fatores e deve se adaptar de empresa 

para empresa. 

[...] atualmente, as organizações inseridas num ambiente econômico 
globalizado preocupam-se com seus fatores de produção. Buscam 
constantemente mecanismos, sistemas, procedimentos e formas que 
contribuam para otimizar a gestão, no sentido de que possam competir no 
mercado com o nível de qualidade imprescindível a sua continuidade 
operacional. Esse ambiente exige informações relevantes relacionadas a 
custos, desempenho, processos, produtos, serviços e clientes (WERNKE, 
2004, p. 19). 
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Vale ressaltar que é o mercado quem determina os níveis dos preços de venda, 

tanto relativos ao volume quanto relativos aos prazos, e que cada método de custeio 

apresentará seu próprio markup divisor e multiplicador (WERNKE, 2004). 

Para fins de referência, também se faz uma rápida conceituação dos Métodos 

de Custeio mais conhecidos e discutidos, para fins de visualização e comparação 

com o método de custeio pleno. 

Apresenta-se a seguir, adaptado de Vartanian (2000), o Quadro 2, com as 

principais características e distinções dos principais métodos de custeio segundo o 

autor, em continuidade à apresentação dos métodos de custeio mais citados pela 

literatura brasileira consultada, a apresentação de alguns deles entendidos como 

importantes aos objetivos do presente estudo, com maior dedicação às 

características dos métodos de custeio Pleno e Baseado em Atividades. 
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Quadro 2 – Comparação entre os métodos de custeio 
 

 
Pleno Por Absorção Variável Direto 

Baseado em 
Atividades 

Objetivo Gerencial 
Societária e 
Tributária Gerencial Gerencial Gerencial 

Público-Alvo Interno Externo Interno Interno Interno 

Forma de Apropriação dos Gastos 

  

Custos Diretos 

 
Por requisição e 

apontamento 

 
Por requisição e 

apontamento 

Por requisição e 
apontamento os 

que sejam 
variáveis 

 
Por requisição e 

apontamento 

 
Por requisição e 

apontamento 

 

Custos 
Indiretos 

 

Por chave de 
rateio 

 

Por chave de 
rateio 

 

Não apropria 
custos indiretos 

 

Não apropria 
custos indiretos 

Por     
rastreamento ou 
chave de rateio 

quando 
necessária 

 
Despesas Diretas 

 
Por 

identificação 

 
Por 

identificação 

Por     
identificação as 

que sejam 
variáveis 

 
Por 

identificação 

 
Por 

identificação 

 

Despesas 
Indiretas 

 

Por chave de 
rateio 

 
Não apropria 

despesas 
indiretas 

 
Não apropria 

despesas 
indiretas 

 
Não apropria 

despesas 
indiretas 

Por     
rastreamento ou 
chave de rateio 

quando 
necessária 

 
Classificação dos 
Custos 

 
Diretos e 
Indiretos 

 
Diretos e 
Indiretos 

 
Fixos e 

Variáveis 

Diretos e 
Indiretos, 
Comuns e 
Específicos 

Diretos, 
Rastreáveis e 

Não Rastreáveis 

 
 

Filosofia 

Rateio de todos 
os gastos 

indiretos da 
organização aos 

objetos de 
custeio 

Rateio de todos os 
gastos indiretos 
de produção aos 

objetos de custeio 

 
 

Não apropria 
gastos indiretos 

 
 

Não apropria 
gastos indiretos 

 
Rateio de todos 
os gastos não 

rastreáveis 
quando 

necessário 

 
Ênfase Enfatiza a figura 

do Resultado 
Líquido 

Enfatiza a figura 
do Resultado 

Bruto 

Enfatiza a figura 
da Margem de 
Contribuição 

Enfatiza a figura 
da Margem 

Direta 

Enfatiza o 
Resultado 
Líquido 

 
 
Comportamento do 
Lucro 

O Lucro Líquido 
será maior 
quando a 
produção 

exceder as 
vendas 

O Lucro Líquido 
será maior 
quando a 
produção 

exceder as 
vendas 

O Lucro Líquido 
será maior 
quando as 

vendas 
excederem a 

produção 

O Lucro Líquido 
será maior 
quando as 

vendas 
excederem a 

produção 

O Lucro Líquido 
será maior 
quando a 

produção exceder 
as vendas 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de Vartanian (2000). 
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 Martins (2010) define Custeio como Apropriação de Custos, que podem ser 

divididos em Custeio por Absorção, Custeio Variável, Custeio ABC e Custeio Pleno 

ou RKW.  

 

2.1.1 Custeio por Absorção 

 

O Custeio por Absorção consiste na apropriação de todos os custos de 

produção, tais como fixos, variáveis, diretos ou indiretos, aos bens elaborados, e 

somente estes; desta forma, todos os gastos relativos ao esforço de produção são 

distribuídos para todos os produtos feitos (MARTINS, 2010). A Figura 2 representa 

esta forma de custeio para empresas de manufatura. 

 

Figura 2 – Custeio por Absorção em Manufatura 

 

Fonte: Martins (2010). 
 

Apesar de ser obrigatório para fins de avaliação de estoque, de acordo com 

Martins (2010), o Custeio por Absorção pode falhar como instrumento gerencial. Isto 

ocorre devido a três principais fatores: 

 (a) os custos fixos existem independentemente da produção, e não deste ou 

daquele item;  

(b) como não há distinção, os rateios contem grau de arbitrariedade, não 

vinculando efetivamente o custo de cada produto; e, 
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(c) pela dependência do valor do custo fixo por unidade do volume de produção, 

pois com um maior volume, tem-se um menor custo, e vice-versa. 

Face ao exposto por Martins (2010), este trabalho não utilizará tal método de 

custeio em sua análise. 

 

2.1.2 Custeio Variável 

 

O Custeio Variável tem uma metodologia diferente para a apropriação de 

custos, uma vez que apenas os custos variáveis são relacionados aos produtos, 

sendo os custos fixos considerados como custos relacionados ao período (CARPES; 

SOTT, 2007). Portanto, neste método, somente os custos relativos à produção são 

apropriados, sejam estes diretos ou indiretos. 

Desta forma, os custos fixos, são contabilizados diretamente a débito da conta 

de resultado, uma vez que estes ocorrem independentes do volume de produção da 

empresa (MARTINS, 2010). 

De acordo com Carpes e Sott (2007), este tipo de custeio traz uma visão mais 

gerencial, auxiliando na tomada de decisão. Também para Martins (2010), o Custeio 

Variável propicia rapidamente informações vitais à empresa; também o resultado 

medido, são mais pertinentes à administração. Porém, os Princípios Contábeis aceitos 

não admitem o uso de Demonstrações de Resultados e de Balanços avaliados à base 

do Custeio Variável. 

Martins (2010) explica que da forma variável, o custeio fere principalmente o 

Regime de Competência e a Confrontação e também afirma que no Brasil o Custeio 

por Absorção está contemplado no Pronunciamento Técnico do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis CPC 16. 

Portanto, para este trabalho o método de Custeio Variável não foi selecionado 

para a análise de composição do preço do produto estudado. 

 

2.1.3 Custeio Baseado em Atividades (ABC) 

 

O Custeio Baseado em Atividades também é conhecido como Activity-Based 

Costing, ou seja, Custeio ABC. Esta metodologia tem como princípio reduzir a 

distorção provocada pelo rateio arbitrário dos custos indiretos mencionados na 
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definição do Custeio por Absorção. De acordo com Martins (2010), a diferença 

fundamental deste método está no tratamento dado aos custos indiretos de produção. 

Com o avanço tecnológico ao longo do tempo e a complexidade dos sistemas 

de produção, houve um crescimento significativo, em termos de valores absolutos, 

dos custos diretos, quando comparados aos custos indiretos.  

Assim, Martins (2010) afirma que se deve dar importância ao tratamento 

adequado na alocação do Custo Industrial de Produção aos produtos e serviços, 

buscando menores graus de arbitrariedade e de subjetividade dos que eram tolerados 

no passado, pois podem causar hoje enormes distorções. 

Para a utilização desta metodologia, é necessário definir o que é Atividade 

neste contexto: 
Uma atividade é uma ação que utiliza recursos humanos, materiais, 
tecnológicos e financeiros para se produzirem bens ou serviços. E composta 
por um conjunto de tarefas necessárias ao seu desempenho. As atividades 
são necessárias para a concretização de um processo, que é uma cadeia de 
atividades correlatas, inter-relacionadas (MARTINS, 2010 p.96). 

 

Portanto, para a utilização do Custeio ABC, necessita-se identificar as 

atividades relevantes, seus direcionadores de custos, que irão alocar os diversos 

custos incorridos às respectivas atividades. Depois disso, deve-se relacionar estas 

atividades custeadas aos produtos, levando ao custo de cada atividade aos produtos. 

Com o ABC, reduz-se a distorção do rateio, assim, Martins (2010) afirma que 

esta metodologia é muito mais uma ferramenta de gestão de custos que um custeio 

de produtos. Apesar desta vantagem, este método traz também a necessidade de 

controles internos apurados e revisões constantes de processos. Devido à esta 

complexidade e uma maior abrangência do que o proposto por este trabalho, o 

Custeio ABC não será utilizado para a análise. 

 

2.1.4 Custeio Pleno (RKW) 

 

Segundo Martins (2010), no início do século XX o Instituto Alemão 

Reichskuratorium Fur Wirbscho (RKW) desenvolveu a metodologia de Custeio Pleno. 

Em tradução literal para o português significa "Conselho Administrativo do Império 

para a Eficiência Econômica". 
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Este princípio considera no valor do produto não só os gastos industriais, mas 

também todas as despesas, tais como as financeiras, com vendas, distribuição e 

administração de uma maneira geral. 

Com esta metodologia, trata-se de todos os custos e despesas dos diversos 

departamentos da empresa – diretos ou indiretos – que compõe o produto. Por meio 

de várias series de rateios, de uma forma geral, todos os custos e despesas recairão 

exclusivamente sobre os produtos. 

Por meio deste rateio, Martins (2010) ressalta que se chega ao custo de 

produzir e vender um produto, incluindo também os custos de administrar e financiar 

tal produção. O autor ressalta também que deve-se ficar atento às distorções oriundas 

da arbitrariedade dos rateios. Após este processo, bastaria adicionar o lucro desejado 

para chegar-se ao preço final de venda. 

É destacada como vantagem do custeio pleno sua utilidade na determinação 

da lucratividade dos produtos e em tomadas de decisões referentes ao preço de venda 

(CRUZ, 2010). Vale destaque as palavras de Vartanian (2000): 

Pode parecer estranho falar-se em Custos Plenos amparando decisões 
referentes a preços de venda, numa época de economia a cada dia mais 
globalizada e competitiva [...] a determinação de preços sob a abordagem 
do Custo Pleno é mais relevante em empresas com produtos bem 
diferenciados, ou com artigos fabricados sob medida ou, então, para 
produtos que estejam sendo lançados e que, por consequência, ainda não 
tenham um preço já aceito pelo mercado. 
Portanto, a aplicabilidade dos Custos Plenos a este tipo de decisão é mais 
provável para produtos menos competitivos. Mesmo assim, em mercados 
bem mais competitivos, o Método de Custeio Pleno pode ser útil na 
determinação da lucratividade dos produtos e em decisões correlatas ao 
preço de venda, o que poderia ocorre quando se utiliza a informação do 
Custo Pleno de um produto como balizador (talvez o mais pessimista) para 
a decisão acerca de qual preço de venda estabelecer para esse produto 
(VARTANIAN, 2000, p. 26). 
 

 Como esta metodologia considera todos os custos envolvidos no processo de 

fabricação, industriais, financeiros e administrativos, ela foi utilizada neste trabalho 

para analisar a formação de preço em produtos eletrônicos. 
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2.2   Decisão de Localização das Corporações 

 
Segundo Sato (2002), a tomada de decisão é a atividade mais comum dentro 

das empresas e a determinação da localização é a escolha que tem maior impacto 

nos resultados.  

A decisão quanto à localização era feita pelo CEO da empresa, sem a adoção 

de nenhum método científico, é claro que este feeling pessoal não era algo aleatório, 

mas de uma derivação de anos de experiência no setor e relacionamentos com 

clientes e fornecedores (DIAS, 1993).  

Neste sentido, muitos autores começaram a pesquisar métodos científicos que 

pudessem auxiliar na tomada de decisão quanto à localização de novos 

empreendimentos. (BRANDEAU e CHIU, 1989)  

Ballou (2001) classifica os problemas encontrados na determinação da 

localização em cinco categorias:  

• força direcionadora; 

• número de instalações;  

• escolhas discretas; 

• grau de agregação de dados; e, 

• horizonte de tempo. 

 Quanto à força direcionadora, depende do setor que uma determinada 

empresa atua, certos fatores são mais importantes que outros no momento de decisão 

de localização, e estes acabam direcionando as empresas (BALLOU, 2001).  

Classicamente são duas as variáveis que acabam influenciando nesse 

processo de escolha de localização: 

• as alterações na demanda de bens e serviços; e, 

• as alterações na oferta de insumos para a operação (SLACK et al., 1997; 

LONGENECKER et al., 1997). 

Sobre a oferta de insumos há os custos da mão-de-obra, da terra, da energia, 

dos transportes e outros fatores da comunidade, com relação à demanda, influenciam 

a qualificação da mão-de-obra, a adequação do local, a imagem da empresa e a 

conveniência para os clientes, como rapidez e confiabilidade (SLACK et al., 1997). 

Com a globalização e a dispersão territorial cada vez maior dos clientes, os 

custos de distribuição tem maior importância (SLACK et al., 1997; LONGENECKER 

et al., 1997). 
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Assim, Sato (2002) ressalta a relevância nos custos de Instalação devido à 

guerra fiscal entre os Estados. A fim de atraírem empresas, os governos estaduais 

passaram a oferecer terrenos gratuitos, isenção de impostos, incentivos fiscais, entre 

outras vantagens, o que reduz os custos de instalação das empresas. 

 

2.3   Visão de Federalismo Mundial 

 

Os três pilares da democracia moderna, segundo Elazar (1991), são: o 

federalismo, a ideia da sociedade civil e a proteção dos direitos individuais. Para se 

compreender a organização do federalismo no Brasil, faz-se necessário dar um passo 

para traz e entender sua origem e implementações em outros países. 

Segundo Riker (1987), o federalismo é um tipo de organização política na qual 

as atividades de um governo são divididas entre regionais e central. Neste modelo 

cada tipo de governo, regional ou central, tem decisões definitivas, sobre 

determinadas atividades. A federação Suíça tem origem medieval, já os Estados 

Unidos foram formados no final do século XVIII; já outros federalismos foram criados 

no século XIX, como a Austrália, Suécia e Áustria. 

O federalismo convencional é descrito como uma divisão territorial de poder, 

onde as unidades que o compõe são geograficamente determinadas, tais unidades 

recebem denominações diferentes dependendo o país onde se encontram (NETO, 

2009) como descrito no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Exemplos de denominação das Unidades da Federação no Mundo 
Denominação Países 

Estados Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Índia 
e Austrália 

Províncias Canadá 

Cantões Suíça 

Regiões Bélgica 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Neto (2009). 

 

Os estados federalistas têm características em comum, como uma constituição 

escrita, legislatura em duas câmaras que represente as unidades da federação de 
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forma adequada e uma corte suprema. Essas características, segundo Neto (2009), 

não são elementos, mas sim garantias do federalismo. 

A popularidade do federalismo não é uma surpresa para Riker (1987), pois para 

ele, esta organização é uma maneira de resolver problemas de governos em 

expansão. Neste sentido, o federalismo é uma alternativa ao império como uma 

técnica de agregar vastas áreas sob um único governo. Mesmo sem garantir grandes 

riquezas e exércitos, é uma forma de se organizar e impedir a ofensividade do império. 

O Quadro 4 sumariza as principais nações federalistas em quatro continentes no ano 

de 1964. 

Quadro 4 – Nações Federalistas em 1964 
Região Países 

América do Norte Canada, México e Estados Unidos 

América do Sul Argentina, Brasil e Venezuela 

Europa Áustria, União Soviética, Suécia, Alemanha Ocidental e 
Iugoslávia 

Sul da Ásia Austrália, Índia, Malásia, Paquistão 

África Congo, Etiópia, Nigéria 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Riker (1987) 

Neste sentido, Neto (2009) afirma que os Estados se unem em federação pois 

há uma percepção de benefício mútuo, em vários aspectos como: economia, 

segurança e construção nacional. A federação é movida pelo interesse comum das 

unidades federadas e não pela coerção de um órgão externo. 

Aglutinando diferentes comunidades, o federalismo institucionaliza o pluralismo 

ideológico, cultural e territorial; culminando em processos democráticos de 

participação, diversidade e deliberação sob uma ótica de negociação e pacto (NETO, 

2009). 

Assim, o federalismo se caracteriza fundamentalmente pela divisão do poder, 

com autonomia, entre as unidades regionais e o poder central. A esta autonomia 

federativa inclui-se a característica de outorgar e gerir fontes tributárias próprias, que 

servirão para a base de sua autonomia econômica (SILVA, 1999 apud NETO, 2009). 
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2.4   Federalismo Brasileiro 

 
Diferente de federações, como a dos Estados Unidos da América, na qual os 

Estados se juntam em prol de um objetivo comum, a federação brasileira foi criada a 

partir do Decreto no 1 de 1889 do Governo Provisório da República dos Estados 

Unidos do Brasil. Neste, o Artigo Segundo traz que: “As Províncias do Brasil, reunidas 

pelo laço da Federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil”. 

Neste momento da história brasileira, segundo Neto (2009), duas instituições 

fundamentais foram implementadas: o Estado Federativo, inspirado no modelo norte-

americano e a criação do, até hoje presente, Tribunal de Contas. Assim, no primeiro 

decreto da República instituiu-se os Estados Brasileiros. Neste momento o país 

mudava de um governo imperial centralizado para o modelo descentralizado da 

federação. 

Porém, Saldanha (2009) observa que, desde a independência em 1822 até o 

final do primeiro governo Dilma em 2014, houve 102 anos de governos centralizados 

e 90 anos de descentralizados, como descrito no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Cronologia do Federalismo Brasileiro 
Intervalo Período Histórico Organização Anos 

1822 1889 Império Centralizado 67 

1889 1930 República Velha Descentralizado 41 

1930 1945 Era Vargas Centralizado 15 

1945 1964 Redemocratização Descentralizado 19 

1964 1984 Regime Militar Centralizado 20 

1984 1994 Redemocratização Descentralizado 10 

1994 2002 Plano Real Descentralizado 8 

2002 2014 Governo PT Descentralizado 12 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Saldanha (2009). 

No Período Imperial, o Brasil era um Estado unitário, no qual o Imperador 

exercia o poder moderador, pois além de intervir no Legislativo e Judiciário, ele era o 

próprio poder Executivo (SALDANHA, 2009). Assim, três forças culminaram no fim 
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deste regime unitário: a resistência à centralização, clamor pela República e a 

abolição da escravatura. 

Em 1834, a Constituição de 1824 foi reformada. Tal alteração evidencia os 

primeiros traços de descentralização, uma vez que por meio da “Lei de Interpretação 

do Ato Adicional de 1831” conferiu-se autonomia às províncias, ostentando suas 

características próprias como língua e cultura (BASTOS, 1870). 

Já durante o período conhecido como República Velha, de 1889 a 1930, houve 

a caracterização da liberdade nas oligarquias estaduais, pois estas impunham seus 

interesses em seus respectivos estados, sem interferência do governo central 

(SALDANHA, 2009). Foi a primeira vez que o Brasil experimentou a descentralização. 

Nesta época surgiu no país o federalismo dual, quando há forte separação entre 

governos dos Estados membros e o Poder Central, não havendo interpenetrações de 

um âmbito governamental em outro.  

Saldanha (2009), também relata que no federalismo cooperativo, há uma rígida 

integração entre governo central e dos Estados-membros, e pela repartição de 

competências. O federalismo cooperativo tem como consequência o fortalecimento 

da União em detrimento dos poderes dos Estados-membros. 

O Brasil mudou para o federalismo cooperativista a partir da Constituição de 

1934, sepultando o modelo dualista. Desta forma, o Estado federal possibilita a 

unidade na diversidade. A unidade leva à centralização; enquanto a diversidade leva 

a descentralização (SALDANHA, 2009).Com o cooperativismo, restringiu-se a 

autonomia dos Estados membros em prol da competência da União, trazendo de volta 

a centralização. 

Durante a era Vargas, principalmente no período do Estado Novo (1937-1945), 

apesar da Constituição de 1937 dizer que o Brasil era uma federação, na prática o 

governo central negociava diretamente com as elites regionais, colaborando para o 

descenso do federalismo (SALDANHA, 2009). 

A redemocratização ocorreu após a Segunda Guerra Mundial com a 

Constituição de 1946. Os estados ganharam maiores poderes fiscais e políticos. O 

sistema funcionou bem durante os governos de Dutra (1946-1951), Vargas (1951-

1954) e Juscelino (1955-1961). Com a renúncia de Jânio Quadros em 1961, seu Vice 

João Goulart sofreu um golpe militar em março de 1964 (FGV/CPDOC, 2015).  

Nos vinte anos seguintes, o regime militar brasileiro trouxe a centralização 

política e fiscal, marcada por uma reforma fiscal visando o equilíbrio orçamentário, 
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procurando um novo modelo de financiamento para o setor público, que foi alcançado 

pela reforma tributária. Na divisão das competências tributárias, a maioria dos 

principais tributos foi atribuída ao Governo Central, ficando os Estados responsáveis 

pelo ICMS (Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Serviços), e os 

Municípios pelo IPTU (Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana) e o ISS  

(Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) (NETO, 2009). 

De acordo com Neto (2009), mesmo com restrições impostas sobre a 

autonomia e mecanismos para inibir a desordem e concorrência entre Estados e 

Municípios, inicia-se em meados da década de 1980 uma concorrência tributária 

desleal, chamada de “guerra fiscal”. 

A partir de 1982 as eleições diretas para governadores foram reestabelecidas, 

era o início de redemocratização. O regime militar terminou em 1985,  a Assembleia 

Constituinte de 1988 tinha como pensamento dominante, a necessidade da 

descentralização política e fiscal, para os avanços do país (SALDANHA, 2009). 

Com os trabalhos da Assembleia Constituinte de 1988, segundo Abrucio 

(2005): 
Um novo federalismo nascia no Brasil. Ele foi resultado da união entre forças 
descentralizadoras democráticas com grupos regionais tradicionais que se 
aproveitaram do enfraquecimento do governo federal em um contexto de 
esgotamento do modelo varguista e do Estado nacional-desenvolvimentista 
a ele subjacente. O seu projeto básico era fortalecer os governos 
subnacionais e, para uma parte desses atores, democratizar o plano local 
(ABRUCIO, 2005, p.6). 

 
Desta forma, dois fenômenos se destacaram no novo federalismo brasileiro: o 

estabelecimento de um amplo processo de descentralização; e a criação de um 

modelo predatório e não cooperativo de relações intergovernamentais, com 

predomínio do componente dos Estados (ABRUCIO, 2005). 
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2.4.1 Competência Tributária na Federação 

 

Com a elevação dos Estados, Municípios e Distrito Federal como parte 

integrante da federação, pela Constituição Federal de 1988; a estes foram conferidos 

a competência para legislar e arrecadar tributos próprios e para orçar, gerir, despender 

e fiscalizar seus recursos (AFONSO; JUNQUEIRA, 2008).  

Para uma entidade da federação usufruir de sua autonomia administrativa e 

política deve ter autonomia financeira, como explica Salvador Junior (2013). 

Uma das formas de se obter recursos é por meio da participação do produto de 

impostos arrecadados por outra entidade política, prática típica do federalismo 

cooperativo. De acordo com Salvador Junior (2013), este método de distribuição de 

renda foi desenvolvido na Constituição de 1934 e a prática de participação de receita 

de tributos, estabeleceu-se em 1937. 

Tais transferências intergovernamentais podem ser voluntárias e obrigatórias. 

As obrigatórias se dividem em direta, pelo princípio da derivação e indireta, por meio 

de fundos de participação. Assim, os desequilíbrios, tanto verticais quanto horizontais, 

presentes na federação podem ser minimizados por meio de transferência de recursos 

(SILVA, 2005). 

A autonomia financeira também pode ser alcançada de outra maneira, como 

por um sistema de discriminação por fontes de receita, com a existência de 

dispositivos constitucionais que atribuam às entidades da federação a competência 

para criar e arrecadar impostos, sem que as outras unidades da federação interfiram 

no processo (CONTI, 2004). 

Assim, avalia-se a competência tributária, fonte de receita dos entes que 

compõe a federação, distribuída na Constituição Federal, buscando criar a autonomia 

financeira. Ainda segundo Salvador Júnior (2013), a expressão “competência 

tributária” pode ser compreendida de diversas maneiras, como: aptidão do Poder 

Executivo de expedir Decretos, Instruções Normativas ou Portarias sobre um 

determinado tributo, o fiscal no procedimento de fiscalização, entre outros.  

Neste recorte da competência tributária será descrita no que se refere à 

possibilidade de criação de leis para instituição de tributos, ou seja, a capacidade 

constitucional do Poder Legislativo para criar a autonomia financeira, com regras 

tributárias. Desta forma, a competência tributária consiste na habilidade para criar, por 

meio de leis, tributos, cujo exercício tem, por meio da Constituição Federal, 
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sustentação e limites traçados. 

 
2.4.2 Origens da Competência Estadual na Tributação 

 

É no direito comercial que surge o imposto sobre vendas de incidência na 

circulação de mercadorias. No artigo 219 do Código Comercial de 1850, o vendedor 

tinha a obrigação de apresentar ao comprador a fatura, no ato da entrega das 

mercadorias, em duas vias assinadas por ambos. Se não houvesse prazo para 

pagamento, presumia-se que este fora à vista, e não sendo reclamadas por nenhuma 

das partes dentro de 10 dias subsequentes à entrega/recebimento, presumia-se 

liquidadas (BRASIL, 1850). 

Segundo Salvador Junior (2013), em 1922, o Primeiro Congresso das 

Associações Comerciais do Brasil, propôs ao governo a instituição da duplicata de 

fatura com caráter de título cambiário, prestando-se ainda à cobrança de um imposto 

sobre as vendas por ela documentada. Tal reivindicação tornou-se a Lei 4.625/19221 

passando a existir a cobrança do imposto do selo proporcional sobre as vendas 

mercantis. 

Este imposto sobre as vendas mercantis era um tributo federal. Tal 

competência foi transferida para aos Estados na Constituição de 1934 com o nome 

de IVC – imposto sobre vendas e consignações. Esta transferência tinha como 

propósito dar às unidades da Federação uma fonte de receita tributária (CUNHA, 

2009). 

O IVC foi mantido nas Constituições de 1937 e de 1946. Porém desde 1934 

outro conflito surgira. A questão era sobre a qual Estado competia a arrecadação do 

imposto em uma transação interestadual: o Estado produtor ou o estado consumidor, 

onde a venda é efetivada (SALVADOR JUNIOR, 2013). 

Apesar do Decreto-Lei 915/1938 definir que o imposto seria devido ao Estado 

onde foi praticada a operação de venda ou consignação, os conflitos perduraram até 

que a emenda constitucional n. 18/1965 entrou em vigor (BRASIL, 1965). Nesta 

reforma tentou-se evitar pontos de conflitos tributários entre os Estados consumidores 

e produtores substituindo o IVC pelo imposto sobre circulação de mercadorias, o ICM.  
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2.5   Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS 

 
A emenda constitucional substituiu o IVC pelo Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias (ICM), mantendo-o sob a competência do Estado (BRASIL, 1965). Esta 

reforma promoveu a centralização tributária nas mãos da União e também reduziu a 

autonomia fiscal dos governos estaduais, uma vez que, atribuiu ao Senado o 

estabelecimento da alíquota do ICM e ainda proibiu os Estados de criar novos 

impostos (CUNHA, 2009). 

Uma vez que no passado, o IVC fora utilizado em disputas por investimentos 

nos Estados, o Código Tributário Nacional, criado pela Lei n. 5172 de 1966 (BRASIL, 

1966) e o Ato Complementar n. 34 de 1967 (BRASIL, 1967) tinham como objetivo 

evitar novos conflitos. Tal legislação previa a celebração de convênios regionais com 

o propósito de estabelecer alíquotas uniformes de ICM e uma política de incentivos 

igual aos Estados da mesma região (CUNHA, 2009). 

Assim, segundo Cunha (2009), é possível observar traços típicos de gestão de 

planejamento, dentro do contexto político econômico desde a segunda metade da 

década de 50 até os anos 70. Cunha (2009 p.46) também ressalta que “pode-se 

observar que a liberdade tributária obtida pelos estados pela Constituição de 1946 foi 

utilizada de maneira sistemática para concessão de incentivos”. 

Com o ICM, os estados e municípios passaram a contar com uma nova fonte 

de receita. Porém neste período também eram conhecidas as práticas estaduais 

voltadas para a concessão de incentivos fiscais.  

Essa situação demandou interferência por parte do governo federal que em 

1975, por meio da Lei Complementar n. 24, criando um colegiado formado pelos 

Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, 

cujas reuniões são presididas pelo Ministro de Estado da Fazenda. Este colegiado foi 

chamado de Conselho Nacional de Política Fazendária(CONFAZ), (CONFAZ, 2015). 

Cunha (2009) diz que, com a economia pouco dinâmica e limitada pelo governo 

militar, o CONFAZ conseguiu realizar sua função, uma vez que a guerra fiscal ficou 

fora do foco durante a década de 80. 

Com a reforma tributária promovida pela Constituição Federal de 1988, houve 

uma ampliação da base de incidência do ICM, a qual foi incorporada a produção de 

energia elétrica, serviços de telecomunicações, transportes interestaduais e a 

produção de petróleo (REZENDE, 2009). Como havia distorções provocadas pelas 
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diferenças de alíquotas do comércio interestadual, justificava-se a adoção do princípio 

do destino na cobrança do então novo imposto, o ICMS.  

Como houve um aumento na incidência do imposto, que passou a ser cobrado 

também sobre alguns serviços, este teve seu nome original ICM acrescido de um “S”, 

referente a Serviço (CALCIOLARI, 2006).   

Outra mudança importante, é que a partir de 1988, os estados eram autônomos 

para fixar as alíquotas internas de seu imposto mais relevante. Com isso, segundo 

Rezende (2009), o diferencial de alíquotas deixou de ser um elemento de 

redistribuição de receita, ampliando seu papel na guerra fiscal.  

Tal mecanismo foi vislumbrado pelos estados como uma ferramenta para atrair 

investimentos, pois os benefícios concedidos não tinham impacto relevante na 

arrecadação e sua perda de receita poderia ser repassada a terceiros, tanto Rezende 

(2009) quanto Cunha (2009) convergem sobre o assunto. 

Com o avanço da competição alcançando outros setores, como o comércio 

atacadista, vários questionamentos surgiram na Suprema Corte. As regras que 

previam a aprovação de qualquer incentivo pelo CONFAZ foram ignoradas, gerando 

uma insegurança jurídica, que enfraqueceu o movimento (REZENDE, 2009). 

Segundo Rezende (2009), a divisão regional que outrora explicava o diferencial 

de alíquotas, não explica como as vantagens e desvantagens de adoção do destino 

se repartem na Federação. Com os investimentos que os incentivos fiscais atraiam, 

houve uma melhora na economia destes estados, que passaram a se preocupar em 

manter estes investimentos, não apenas por meio de garantias legais que os 

benefícios seriam mantidos, mas também com compensações financeiras para 

sustentá-los. 

Assim, a não incidência do imposto estadual sobre produtos industrializados foi 

mantida na Constituição de 1988, mesmo reduzindo sua amplitude ao estabelecer 

uma diferença entre os produtos manufaturados e semiacabados, protegendo os 

estados agroindustriais. Também foi promovido um aumento no Fundo de 

Participação dos Estados, beneficiando principalmente os menos desenvolvidos, 

instituindo ainda uma nova compensação de 10% do valor do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) aos estados exportadores de matéria prima (REZENDE, 2009). 

Como consequência desta mudança, houve um aumento da concessão de 

benefícios fiscais. Isto resultou na diminuição da arrecadação deste imposto e 

intensificou a guerra fiscal entre os estados (CUNHA, 2009). 
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2.5.1 Alíquota de ICMS pertencente a cada estado 
 

A circulação de mercadorias e serviços interestaduais e interna faz com que 

o ICMS incida sobre uma alíquota pertencente a cada Estado CONFAZ (2017). Desta 

forma, a Tabela 1 registra ICMS para 2017: 

 

Tabela 1– ICMS 2017 

 
Fonte: CONFAZ (2017) 
 
 

Segundo o Confaz, a Tabela1 é disposta para leitura segundo os passos que 

seguem descritos:  

• Passo 1: consulte a localização da Origem do Estado remetente. 

• Passo 2: localize na coluna Destino o Estado destinatário. 

• Passo 3: na intersecção das duas linhas (tanto origem quanto destino) 

você obterá a alíquota aplicada na operação.  

Na transversal, é possível visualizar a alíquota aplicada internamente dentro de 

cada Estado.  

Observa-se também que, visando evitar a chamada “Guerra Fiscal dos Portos”, 
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a Resolução nº 13/2012 do Senado Federal unifica que a alíquota do ICMS para as 

operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior é de 4%, 

independente do estado, como demonstrado na extremidade da Tabela 1 pelas letras 

“EX” e a referida tarifa. 

Então, nesse aspecto o ICMS tem uma certa função redistributiva. Estes 

percentuais são definidos pelo Senado. 

O Quadro 6 detalha os valores de ICMS por Unidade Federativa Brasileira: 

 

Quadro 6 – Valores de ICMS por Unidade Federativa Brasileira 
 

IMPOSTO ESTADO ALÍQUOTA 
ICMS Acre 17% 
ICMS Alagoas 18% 
ICMS Amazonas 18% 
ICMS Amapá 18% 
ICMS Bahia 18% 
ICMS Ceará 18% 
ICMS Distrito Federal 18% 
ICMS Espírito Santo 17% 
ICMS Goiás 17% 
ICMS Maranhão 18% 
ICMS Mato Grosso 17% 
ICMS Mato Grosso do Sul 17% 
ICMS Minas Gerais 18% 
ICMS Pará 17% 
ICMS Paraíba 18% 
ICMS Paraná 18% 
ICMS Pernambuco 18% 
ICMS Piauí 18% 
ICMS Rio Grande do Norte 18% 
ICMS Rio Grande do Sul 18% 
ICMS Rio de Janeiro 20% 
ICMS Rondônia 17,5% 
ICMS Roraima 17% 
ICMS Santa Catarina 17% 
ICMS São Paulo 18% 
ICMS Sergipe 18% 
ICMS Tocantins 18% 

 
Fonte: CONFAZ (2017). 
 

Segundo o CONFAZ (2017), cada Unidade Federativa do país possui a sua 

própria tabela interna para a circulação de produtos e serviços nas operações 

interestaduais. 

 

2.6   Incentivos Fiscais 
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Embasando-se no exercício de sua autonomia, os Estados passaram a utilizar 

este imposto como um motor para sua economia local, atraindo investimentos 

privados por meio da concessão de incentivos, de forma indiscriminada e sem a 

deliberação das demais unidades da federação, como rege a Carta Magna 

(SALVADOR JUNIOR, 2009). 

 

2.6.1 Isenção 

 

Segundo Salvador Junior (2009), desde a Constituição Federal de 1967/69, a 

concessão de isenção por parte dos Estados era regulamentada. Nesta época era 

necessário se fazer convênios entre os Estados para a implementação de benefícios. 

Já na Constituição Federal de 1988 há a necessidade não de convênio, mas sim de 

deliberações entre os Estados para a concessão e revogação de incentivos e 

benefícios fiscais.  

De acordo com Salvador Junior (2009), a diferença entre convênio e 

deliberação consiste no fato de que o primeiro exige unanimidade, uma vez que 

celebra um acordo com a conjugação de interesses. Já nas deliberações as partes 

possuem pontos de vista opostos. 

Para as reuniões definidas no artigo 2 da Lei complementar 25/27, deve-se 

convocar reuniões com os representantes de todos os Estados Brasileiros e o Distrito 

Federal. Assim, com a aprovação desta lei na Constituição, deve-se dar importância 

aos convênios, pois naquele momento, “a aprovação por unanimidade era requisito 

indispensável para conferir ao ICM a uniformidade necessária”, de acordo com 

Salvador Junior (2009). 

Assim, compete ao Conselho Nacional de Política Fazendária, promover a 

celebração de convênios para a concessão ou revogação de incentivos e benefícios 

fiscais (CONFAZ, 2015). 

 

2.6.2 Regime Especial 

 

Os Estados membros têm limitações quanto ao poder de tributar, imposta pelo 

art. 155, § 2º, XII, cujo texto dado pela Emenda Constitucional nº. 33/01 descreve que 

cabe à lei complementar: 
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a) definir seus contribuintes; 
b) dispor sobre substituição tributária; 
c) disciplinar o regime de compensação do imposto; 
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento 
responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e 
das prestações de serviços; 
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços 
e outros produtos além dos mencionados no inciso X, "a" 
f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para 
outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias; 
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito 
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 
revogados. 
h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá 
uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se 
aplicará o disposto no inciso X, b; 
i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, 
também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. 
(BRASIL,1988) 
 

Assim, de acordo com o descrito em “g”, as isenções, incentivos e benefícios 

serão concedidos mediante deliberação. Porém, de acordo com Miguel (2012), 

diferente de outros tributos, o ICMS é composto de vinte e sete diferentes legislações, 

pois cada Unidade da Federação tem competência para editar normas relativas a este 

imposto. 

Para disciplinar as relações entre as Unidades da Federação, o CONFAZ, 

utiliza-se de protocolos, ajustes, convênios e outros atos que tem como função 

restringir a permissão para que uma Unidade da Federação reduza suas alíquotas 

internas para patamares inferiores àqueles aplicáveis às operações interestaduais, 

como disposto no art. 155, § 2º, VI da Constituição Federal. Portanto, Miguel (2012) 

ressalta que existem diversas informações normativas sobre o ICMS no panorama 

nacional, desde leis complementares às resoluções do Senado Federal. 

Tal prática que busca atrair investimentos por meio de incentivos, cria, segundo 

Calciolari (2006) uma dinâmica de guerra fiscal entre as Unidades da Federação, pois 

para se defender de uma adoção de medidas abusivas de alguns Estados, outros 

justificam medidas igualmente abusivas em caráter compensatório, seja por meio de 

créditos presumidos ou alongamento do prazo de recolhimento. 

 

2.6.3 Princípio da Não-Cumulatividade 

 

A não-cumulatividade está descrita no art. 155, § 2º, inciso I da Constituição 

Federal (BRASIL,1988). Assim, será compensado o que for devido em cada operação 
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relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante 

cobrado nas etapas anteriores pela mesma ou outra Unidade da Federação. 

Assim, Miguel (2012) afirma que nenhuma norma infraconstitucional pode criar 

qualquer restrição a este respeito. Portanto, este Princípio é praticado mediante a 

apropriação de crédito, pelo estabelecimento destinatário das mercadorias, do valor 

incidente de ICMS nas operações anteriores. 

Em síntese, qualquer que seja a operação de circulação de mercadorias 

realizadas, é consumada a incidência de ICMS, surgindo a obrigação de seu 

recolhimento aos cofres públicos estaduais por parte do vendedor da mercadoria, 

enquanto surge à outra parte, que adquire a mercadoria, o direito ao aproveitamento, 

em forma de crédito, do imposto que incidiu na operação (MIGUEL, 2012).  

 

  



 

  

46 

3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

O anseio do ser humano em conhecer a si mesmo e o mundo em que vive, o 

levou a buscar informações desenvolvendo diversas formas de conhecimento, dentre 

as quais, a Ciência, de acordo com Nielsen, Olivo e Morilhas (2017), é a mais recente. 

Desde a antiguidade, o homem sabe o momento de semear, irrigar e colher 

aquilo que cultiva, bem como que a mesma cultura em um local poderia exaurir os 

recursos do solo, sem ter nenhum estudo, ou metodologia cientifica para tal. Já no 

período feudal, o sistema de cultivo era feito em faixas, onde duas eram cultivadas e 

uma terceira ficava em repouso, alternando anualmente para uma parte do solo 

descansar.  

No século XVIII, a Revolução Agrícola foi além do aparecimento do arado e 

enxadas, mas sim da cultura do nabo e trevo, onde o seu plantio evitava a 

necessidade do repouso, pois revitalizava o solo, permitindo o uso constante. Hoje 

utiliza-se fertilizantes e sementes selecionadas, controlando biologicamente as pragas 

e insetos. 

Com este breve relato sobre a evolução agrícola, Marconi e Lakatos (2003) 

traçam um paralelo entre Conhecimento Popular e Científico, o primeiro exemplificado 

pelos agricultores que transmitem seus ensinamentos de geração em geração por 

meio da educação informal baseado na imitação e experiência pessoal; sendo assim 

empírico. Já o segundo, é transmitido por meio de treinamento apropriado, de modo 

racional, que visa explicar os “como” e “porquês” dos fenômenos, buscando um 

correlacionamento entre os fatos, trazendo uma visão mais global do acontecimento. 

Assim, Marconi e Lakatos (2003) ressaltam que o conhecimento popular difere 

do científico pelo método e instrumentos utilizados para “conhecer”. O Conhecimento 

Científico é factual porque trata de ocorrências ou fatos; é contingente, pois as 

hipóteses são comprovadas, ou não, por meio da experiência; é sistemático pois é 

ordenado logicamente; possui verificabilidade, pois as hipóteses não comprovadas 

não pertencem à ciência; é falível pois não é definitivo e assim, é aproximadamente 

exato, uma vez que novas proposições podem alterar a teoria existente. 

Dentro deste conceito, Marconi e Lakatos (2003) concluem que “não há ciência 

sem o emprego de métodos científicos” e definem que: 

Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com a maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos 
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e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 
auxiliando as decisões do cientista. (MARCONI; LAKATOS, 2003) 

O objetivo central deste capítulo é descrever quais as técnicas, procedimentos 

pelos quais a pergunta de pesquisa será investigada e; dentro dos resultados obtidos, 

respondida ou encaminhada para tal. 

 

3.1   Caracterização da Pesquisa 

 
Uma vez definida a pergunta que norteará o trabalho, o pesquisador se depara 

com a necessidade de definir o Método de Pesquisa a ser utilizado. As estratégias 

delineadas por esta escolha irão guiar as intervenções empíricas e teóricas à questão 

estudada. O método é o instrumento que não permitirá a contaminação do 

pesquisador pela realidade aparente ou inobservância de um ponto essencial do 

fenômeno estudado (PIZZOLATTI; ROCHA, 2004). 

Assim, Pizzolati e Rocha (2004) ressaltam que a escolha do método é 

fundamental na construção e condução da pesquisa, uma vez que esta revela as 

qualidades do pesquisador na definição dos seus objetivos e sua capacidade de traçar 

meios para atingi-los, bem como avaliar os dados alcançados. Concluindo, os autores 

afirmam que a “a escolha pelo método adianta parte das inquietações do pesquisador 

e trazem à tona os encaminhamentos principais da análise teórica do autor”. 

Corroborando com Pizzolati e Rocha (2004), Nielsen, Olivo e Morilhas (2017) 

afirmam que a pesquisa científica apresenta diversas escolhas ao pesquisador, e que 

estas devem ser as mais adequadas aos objetivos e limitações do trabalho que está 

sendo desenvolvido. A pesquisa científica é classificada em quatro blocos, no que 

tange suas dimensões:  

• quanto à sua natureza;  

• quanto à sua forma de abordagem;  

• quanto aos seus objetivos; e, 

• quanto aos seus procedimentos técnicos.  

Buscando uma melhor compreensão destas etapas, a Figura 3 ilustra as 

principais categorias dos diferentes tipos de pesquisa. 

 

 

 



 

  

48 

Figura 3 – Tipologia das Pesquisas Científicas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Nielsen, Olivo e Morilhas (2017). 
 

A síntese das tipologias utilizadas nesta pesquisa está descrita no Quadro 9. 
 
3.1.1 Natureza da Pesquisa 

De acordo com Nielsen, Olivo e Morilhas (2017), a natureza de uma pesquisa 

pode ser classificada em básica ou aplicada. A pesquisa definida como básica tem 

como característica explorar uma área do conhecimento sem a preocupação de 

desenvolver aplicações imediatas para os conhecimentos encontrados.  

Já a pesquisa aplicada, tem como objetivo utilizar os conhecimentos 

desenvolvidos da pesquisa básica para solução de problemas específicos, desta 

forma, aplicando os conhecimentos adquiridos. 

Como esta pesquisa tem como alvo a utilização dos conhecimentos 

desenvolvidos em questões práticas do mercado no que tange a indústria eletrônica, 

deve-se classifica-la como de natureza aplicada.  

 

3.1.2 Forma de Abordagem 

 

Em relação à sua forma de abordagem, Nielsen, Olivo e Morilhas (2017) 

classificam a pesquisa em qualitativa e quantitativa.  

Em termos gerais, a pesquisa quantitativa se caracteriza pelo intuito de explorar 

um fenômeno em sua amplitude. Assim, perguntas de pesquisa relacionadas a 

mesurar um fenômeno são melhores respondidas com esta forma de abordagem; 
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geralmente técnicas estatísticas são utilizadas para descrever e extrapolar os 

fenômenos estudados. O elemento essencial da pesquisa quantitativa são os 

números. 

Já a pesquisa qualitativa se caracteriza pelo objetivo de explorar um fenômeno 

em profundidade. Quando a pergunta de pesquisa busca respostas para como ou por 

que, a forma de abordagem qualitativa é a melhor maneira de endereça-las. Nielsen, 

Olivo e Morilhas (2017) ressaltam também que, usualmente, utiliza-se principalmente 

técnicas não numéricas e sim a “observação, descrição, compreensão e busca de 

significado”. Os principais elementos da pesquisa qualitativa são as palavras, ideias e 

conceitos. 

Assim, sob a ótica da abordagem, classifica-se esta pesquisa como qualitativa, 

uma vez que o problema de pesquisa será estudado em sua profundidade. 

 

3.1.3 Objetivos da Pesquisa 

 

Para Nielsen, Olivo e Morilhas (2017), em relação aos seus objetivos, as 

pesquisas se classificam em: exploratória, descritiva e explicativa. 

Quando o fenômeno estudado ainda é pouco conhecido, normalmente utiliza-

se a pesquisa exploratória. Portanto o objetivo principal deste tipo de pesquisa é 

conhecer melhor o fenômeno, incluindo seus aspectos específicos. Geralmente a 

pesquisa exploratória tem abordagem qualitativa. 

Já a pesquisa descritiva tem como objetivo descrever as caraterísticas de uma 

população, fenômeno ou experiência. Em geral, tem-se mais conhecimento sobre o 

fenômeno estudado, permitindo uma descrição mais adequada. Tal pesquisa utiliza 

variáveis relacionadas à classificação, medida ou quantidade para classificar seu 

objeto de estudo (NIELSEN; OLIVO; MORILHAS, 2017). 

Por sua vez, a pesquisa explicativa é utilizada em fenômenos bem explorados, 

tendo como objetivos explica-los. Assim esse tipo de pesquisa busca explicar relações 

de causa e efeito de um fenômeno. Isso é feito por meio da análise no porquê dos 

fenômenos, visando aprofundar o conhecimento. 

Desta forma, a partir dos objetivos desta pesquisa, essa terá quatro etapas, 

sendo: a primeira, a segunda e a quarta descritiva e a terceira exploratória, como 

demonstrado no Quadro 7. 
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Quadro 7 – Objetivos de Pesquisa por Etapas 

Objetivo de Pesquisa Etapas 

Objetivo Descritivo 

Etapa 1 – Pesquisa Bibliográfica, 

Etapa 2 – Pesquisa Documental, 

Etapa 4 – Estudo de Caso 

Objetivo Exploratório Etapa 3 – Entrevista com Especialistas 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 

3.1.4 Procedimentos Técnicos de Pesquisa 

 

Como ilustrado na Figura 3, para Nielsen, Olivo e Morilhas (2017), os principais 

procedimentos técnicos para se alcançar os objetivos de pesquisa são: 

• Pesquisa Bibliográfica: consiste em explorar o material já publicado, 

como livros, artigos, dissertações e teses. Com isso, levanta-se e organiza-

se o que há de disponível sobre o objeto da pesquisa, criando um novo 

arcabouço científico sobre o assunto. 

• Pesquisa Documental: parecida com a bibliográfica, essa pesquisa tem 

como principal diferença a natureza de suas fontes, uma vez que essas 

fontes não tem um tratamento científico, tais como relatórios, arquivos, leis, 

decretos e tratados. 

• Pesquisa Experimental: este tipo de pesquisa consiste em ter um 

ambiente controlado para exploração do pesquisador, seja um laboratório 

ou por meio de grupos pré-selecionados. Neste ambiente o pesquisador 

testa o efeito de determinadas variáveis sobre objeto pesquisado. 

• Pesquisa Ex post facto: este tipo assemelha-se à experimental, com a 

seguinte diferença, não há controle sobre as variáveis, já que o fato ocorreu 

no passado, como próprio nome em latim descreve. Desta forma o fato já 

interagiu e modificou o objeto de pesquisa, num momento anterior ao da 

mesma. 

• Pesquisa Levantamento: consiste em conhecer diretamente a opinião de 

um grupo de pessoas em uma situação a elas apresentada. As pessoas 

são selecionadas a partir de métodos estatísticos cuja amostra represente 
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o todo a ser estudado, como, por exemplo, em pesquisa de intenção de 

votos à eleição. 

• Pesquisa Focus Group: esse método assemelha-se ao da Pesquisa 

Levantamento, porém seu objetivo é descobrir a opinião aprofundada de 

um grupo de pessoas em determinada situação, e não a opinião do todo, 

por meio de ferramentas estatísticas. Em geral tem-se grupos de 8 a 12 

pessoas, com um viés qualitativo. 

• Estudo de Caso: esse método é bastante utilizado em administração onde 

os trabalhos científicos tem perguntas de pesquisa que buscam responder 

o como e porquê em uma determinada empresa. 

• Pesquisa-ação: nesse tipo de procedimento, ocorre uma autorreflexão 

entre especialistas e praticantes do objeto estudado. Assim por meio desta 

colaboração, pretende-se atingir uma solução para o problema em questão. 

• Pesquisa Participante: nesse método o pesquisador interage com os 

investigados, assim ele faz parte também da realidade do objeto 

pesquisado. Com este papel participativo, o pesquisador tem como objetivo 

tornar a pesquisa mais assertiva. 

• Pesquisa Etnográfica: consiste no método de descrever o modo de vida, 

hábitos, crenças e costumes de um determinado grupo de pessoas com um 

vínculo entre si. Neste método o pesquisador imerge na comunidade 

estudada, vivenciando seu cotidiano. 

• Grounded theory: esse método é destinado a fenômenos para os quais, 

de uma maneira geral, não há pesquisas desenvolvidas. Nesta técnica o 

pesquisador obtém a maior quantidade de dados possível sobre o 

fenômeno estudado e a partir destes propõe uma teoria em seu trabalho. 

A pesquisa a ser desenvolvida nesta dissertação será dividida em quatro 

etapas, cada uma com seu procedimento técnico escolhido baseado nas definições 

supracitadas por Nielsen, Olivo e Morilhas (2017). 

Etapa 1 – Pesquisa Bibliográfica: esta etapa tem como objetivo o levantamento 

do material científico já publicado sobre os três pilares desta pesquisa, como o 

Custeio, a Decisão de Localização das Corporações e o Ponto de Vista Tributário, 

delimitado pelo ICMS. 
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Etapa 2 – Pesquisa Documental: uma vez identificado o material da Etapa 1, 

este trouxe diversas referencias documentais sobre a ótica tributária do fenômeno 

estudado, assim foi necessária a organização deste material não científico, como leis, 

decretos e protocolos para a realização deste trabalho. 

Etapa 3 – Pesquisa Levantamento: esta etapa foi realizada para conhecer a 

opinião de especialistas sobre o fenômeno deste estudo. 

Etapa 4 – Estudo de Caso: esta etapa teve como objetivo estudar um caso que 

representasse o objetivo de estudo para entender como o fenômeno ocorre em um 

ambiente aplicado. 

 

3.2   Organização da Pesquisa 

 
Visando orientar as decisões gerenciais, este trabalho se propõe a  organizar, 

compilar, analisar e disseminar dados relevantes para a questão descrita no Problema 

de Pesquisa(COOPER; SCHINDLER, 2003).Assim, de acordo com Lima e Mioto 

(2007), considera-se o método como uma lente sob a qual se encaminhará este 

estudo. 

A cerca do método e objetivos de pesquisa, esses devem estar intrinsicamente 

coerentes, com o objetivo conduzindo naturalmente ao método, como ressaltam 

Nilesen, Olivo e Morilhas (2017). 

As etapas de pesquisa terão seus métodos e procedimentos aplicados de 

acordo com o descrito no Quadro 8. 
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Quadro 8 – Procedimentos de Pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

Com o intuito de melhorar a compreensão desta pesquisa, elaborou-se o 

Quadro 9 no qual descreve-se a Tipologia da Pesquisa: 

 

Quadro 9 – Tipologia de Pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 

A partir dos objetivos propostos para esta pesquisa, definiu-se os procedimentos 

metodológicos, que serão apresentados a seguir.  

 

 

 

 

 

 Procedimento Descrição 

Etapa 1 Pesquisa 
Bibliográfica 

• Identificação das fontes científicas 
• Obtenção do Material 
• Compilação e Fichamento 
• Análise e Interpretação. 

Etapa 2 Pesquisa 
Documental 

• Identificação das fontes 
• Obtenção do Material 
• Compilação e Fichamento 
• Análise e Interpretação 

Etapa 3 Pesquisa 
Levantamento 

• Entrevista com dois consultores do mercado  

Etapa 4 Estudo de Caso 
• Realização de estudo de caso para avaliar as 

duas empresas no segmento de produtos 
eletrônicos listadas na B3 

Quanto a sua 

Natureza 

Quanto à forma 

de abordagem 

Quanto aos seus 

objetivos 

Quanto aos 

procedimentos 

técnicos 

Aplicada Qualitativa 
Exploratória e 

Descritiva 

Bibliográfica, 

Documental e 

Estudo de Caso 
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3.2.1 Etapas 1 – Pesquisa Bibliográfica 

 

Em casos que o objeto de pesquisa é pouco estudado, utiliza-se com grande 

frequência a pesquisa bibliográfica; principalmente em estudos exploratórios ou 

descritivos. Tal prática auxilia na formulação de hipóteses precisas e 

operacionalizáveis, quando a aproximação com o objeto é dada a partir de fontes 

bibliográficas. Portanto, este tipo de pesquisa possibilita um grande alcance de 

informações dispersas em inúmeras publicações, criando uma melhor definição dos 

conceitos que envolvem o objeto de estudo proposto(LIMA; MIOTO, 2007). 

De acordo com Gil (2008), esse tipo de pesquisa tem como grande vantagem 

possibilitar ao investigador uma cobertura muito mais ampla de um determinado 

fenômeno do que se fosse pesquisar diretamente. Como exemplo Gil (2008) cita um 

pesquisador que visa buscar dados sobre a população ou renda per capita em todo o 

território nacional. A pesquisa bibliográfica, segundo o autor, possibilita tal estudo sem 

grandes obstáculos. Tanto para Gil (2008), como para Lakatos e Marconi (2003) a 

Pesquisa Bibliográfica pode ser dividida como a seguir. 

 

3.2.1.1 Identificação das Fontes 

 

Inicia-se o processo de busca do respectivo material, por meio dos bancos de 

dados acadêmicos como o Dedalus, Ebsco, ProQuest, Google Acadêmico, Teses 

USP e as bibliotecas da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

(FEA) da Universidade de São Paulo e da Faculdade FIA de Administração e 

Negócios (FFIA). 

 

3.2.1.2 Localização das Fontes e Obtenção do Material 

 
Por meio da leitura de artigos, dissertações, teses, e livros criou-se a lista de 

obras a serem estudadas buscando informações relevantes à pergunta de pesquisa. 

 
3.2.1.3 Compilação   

 
As obras selecionadas de acordo com os critérios descritos na Identificação e 

Localização das Fontes serão agrupadas de acordo com seus temas, relevância e 

utilidade, e foram citadas no Referencial Teórico.  
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3.2.1.4 Análise e Interpretação 

 

Uma vez reunidas as informações, estas foram analisadas de acordo com o 

estabelecido como premissas neste trabalho e confrontadas com as teorias estudadas 

no Referencial Teórico. 

 

3.2.2 Etapa 2 – Pesquisa Documental 

 

A pesquisa documental é semelhante à pesquisa bibliográfica descrita no Item 

3.2.1, sendo sua principal diferença a natureza das fontes. A fonte documental não 

tem um cunho científico, sendo definidas como brutas, tais como: arquivos, leis, 

decretos, protocolos e relatórios (NIELSEN; OLIVO; MORILHAS, 2017). 

A análise feita por historiadores sobre cartas, tratados e decretos é um exemplo 

deste tipo de pesquisa. Como esta pesquisa tem como objetivo estudar características 

contábeis e tributarias na localização de empresas, tais documentos foram estudados 

e catalogados utilizando as mesmas ferramentas da Etapa 1, exceto a origem de seus 

dados. 

 

3.2.3 Etapa 3 – Pesquisa Levantamento: Entrevista com Especialistas 

 

Após a definição de um problema de pesquisa e do estudo sobre o que já foi 

publicado sobre o mesmo na Revisão da Literatura, normalmente é necessário coletar 

dados primários que vão melhorar o entendimento sobre o estudo em questão 

(BAKER, 2002). 

Com o objetivo de conhecer de forma direta a opinião de especialistas com 

relação ao objeto de estudo, o autor entrevistou especialistas do mercado. 

Para esta etapa, foram escolhidos dois profissionais especializados em analisar 

as necessidades das empresas estrangeiras que buscam investir e se instalar no 

Brasil por meio da implementação de linhas de produção no território nacional, seja 

de forma direta, com construção de fábricas ou de forma indireta, por meio de 

empresas terceiras.  

Esta amostragem foi definida pelo pesquisador, uma vez que estes 

profissionais têm notória experiência no tema estudado. O roteiro de entrevistas 

semiestruturado está registrado no Anexo 1. 
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3.2.4 Etapa 4 – Estudo de Caso 

 
De acordo com Godoy (2010), o estudo de caso qualitativo é uma possibilidade 

de estudo dos fenômenos humanos e sociais e a sua utilização na área de 

organizações; desta forma, em sua obra o citado autor caracteriza o estudo de caso 

como “um método de olhar a realidade social” (GODOY, 2010 apud GOODE; HATT 

1968, p. 412).  

Tal olhar utiliza um conjunto de técnicas de pesquisas usuais nas investigações 

sociais, como entrevistas e observação participante. Este tipo de estudo tem sua 

relevância e pertinência atestada, de certa forma, para o avanço do conhecimento 

científico em Administração. 

Corroborando com Godoy (2010), Yin (2001) afirma que o estudo de caso é 

uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em seu 

contexto real, principalmente quando a delimitação entre o contexto e o fenômeno não 

estão bem definidas. 

Dentre as 6 fontes de evidências definidas por Yin (2001), que são: 

Documentação, Registro em arquivos, Entrevistas, Observações diretas, Observação 

participante e Artefatos físicos, o autor utilizará as descritas no Quadro 10 devido aos 

seus pontos fortes definidos por Yin (2001) convergirem com o objetivo desta 

pesquisa. 

Quadro 10 – Fontes de Evidências e Pontos Fortes 

Fontes de Evidência Pontos Fortes 

Documentação 

§ Fonte estável, que pode ser 
revisitada várias vezes, contém 
dados exatos e ampla cobertura ao 
longo do tempo. 

Entrevistas § Fonte direcionada que foca 
diretamente o tópico do estudo. 

Observação Participante 

§ Fonte onde se trata diretamente com 
a realidade e traz a percepção em 
relação aos comportamentos e 
razões interpessoais 

Fonte: Elaborado pelo Autor, adaptado de Yin (2001). 
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Aconselha-se que o estudo de caso esteja suportado por um protocolo, com o 

objetivo de garantir a qualidade e confiabilidade da pesquisa (YIN, 2001). Assim, o 

protocolo de Yin (2001), dividido em 4 seções, foi adaptado pelo autor, sendo elas: 

- Visão geral do projeto: que deve incluir informações prévias, objetivos, 

assuntos relativos ao estudo de caso e leituras relevantes sobre o tema investigado. 

-  Procedimentos de campo: como credenciais, acesso aos locais do estudo de 

caso, linguagem pertencente à proteção dos participantes e advertências de 

procedimentos. 

-  Questões de estudo de caso: questões específicas de estudo de caso que o 

pesquisador deve ter em mente no momento da coleta de dados e também fontes de 

informações para checagem de eventuais dados. 

-  Guia para o relatório do estudo de caso: documentação preliminar, por meio 

de esboço, no qual já se desenha o relatório final para o estudo de caso. 

Desta forma, uma vez concluídas as Etapas 1 e 2, onde levantou-se o que a 

bibliografia científica e documental trazem sobre o ICMS e, na Etapa 3, levantou-se 

como a relevância do ICMS afeta de forma aplicada a escolha da localização para se 

implementar uma empresa, o pesquisador buscou as informações existentes sobre as 

empresas de capital aberto listadas na B3 para triangular os dados encontrados. 

Uma vez que as informações das empresas de capital aberto, como: setores 

de atuação, ações e valores não estarem disponíveis no site da B3, o pesquisador 

acessou um link3 que direciona para a BMF&Ibovespa onde essas informações podem 

ser encontradas. 

Assim, no Setor de Tecnologia da Informação, no Subsetor Computadores e 

Equipamentos encontram-se listadas duas empresas: Itautec S.A. – Grupo Itautec e 

a Positivo Tecnologia S.A.  

Para analisar a relevância do ICMS na operação destas duas empresas, foram 

consultadas suas respectivas páginas na internet que publicam os demonstrativos 

financeiros. Para fins deste trabalho analisou-se os seguintes exercícios publicados, 

no caso da Itautec S.A. os Relatórios da Administração emitidos pelo Conselho de 

Administração Itautec (2009, 2010, 2011, 2012). Escolheu-se este período pois houve 

uma significativa diminuição da Receita Líquida de Vendas e Serviços de 2012 a 2016, 
                                                
3Link para o site da BMF&Ibovespa: http://www.bmfbovespa.com.br. Acessado em 30/09/2017 
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depois que a Itautec foi vendida para o grupo japonês OKI ElectriIndustry Co Ltd. Esta 

aquisição é detalhada em 4.4 Apresentação das Empresas Estudadas. 

Já para a Positivo Tecnologia S.A. utilizou-se os relatórios com as 

Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas que foi emitido pelo Conselho 

de Administração Positivo Informática S.A.  (2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 

 
3.3   Análise dos Resultados 

 
Uma vez concluída as pesquisas de campo, foi realizada uma análise dos 

dados obtidos triangulando-os com o Referencial Teórico e Objetivos propostos. O 

termo triangulação, de acordo com Vergara (2005) é oriundo da estratégia militar e 

navegação, pois nesse contexto, este vocábulo visa determinar a posição exata de 

um objeto a partir de pontos de referência.  

No contexto desta pesquisa, a triangulação é definida como uma estratégia de 

pesquisa baseada em diversos métodos para investigar um mesmo fenômeno. 

Segundo Vergara (2015), existem 4 tipos diferentes de triangulação: 

• Triangulação de dados: se refere a utilização de diferentes fontes de dados, 

como tempo, locais e pessoas. 

• Triangulação de pesquisadores: se refere a utilização de diferentes 

pesquisadores na investigação de um mesmo fenômeno, buscando 

minimizar vieses provocados pela subjetividade do pesquisador. 

• Triangulação de teorias: se refere a uma abordagem baseada em 

diferentes perspectivas teóricas. 

• Triangulação de métodos: se refere a utilização de técnicas diferentes de 

um mesmo método (chamada de intramétodo), ou de métodos distintos 

(com observação, documentos e entrevistas). 

Para esta pesquisa foi utilizada a triangulação de dados e a triangulação por 

métodos, por meio de diferentes fontes de dados para a pesquisa bibliográfica e 

documental, entrevistas e estudo de caso. 

 Visando um melhor entendimento da dinâmica deste trabalho, a Figura 4 ilustra 

o Fluxo de Pesquisa proposto: 
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Figura 4 – Fluxo de Pesquisa 

 
 Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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3.4 – Matriz de Amarração 

O Quadro 11 foi elaborado com a finalidade de realizar uma matriz de amarração entre as etapas de pesquisa citadas, seus 

processos e os quadros com os resultados encontrados. 

 

Quadro 11 – Matriz de Amarração 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).



 

  

61 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo está reservado para a apresentação dos dados coletados nas 

quatro etapas de pesquisas propostas e serão descritos conforme Quadro 12: 

 

Quadro 12 – Síntese da Análise dos Resultados 

Etapa Procedimento Resultados Apresentados 

Etapa 1 Pesquisa Bibliográfica Conceitos Bibliográficos 

Etapa 2 Pesquisa Documental Conceitos Documentais 

Etapa 3 Pesquisa Levantamento Entrevistas com Especialistas 

Etapa 4 Estudo de Caso Apresentação das Empresas Estudadas 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

Depois da descrição dos resultados apresentados, foi elaborada a 

Triangulação dos Resultados, presente no final deste capítulo. 

 

4.1   Conceitos Bibliográficos 
 

Depois de pesquisar os materiais publicados, como: artigos, dissertações, 

livros e teses, os principais conceitos pertinentes à esta pesquisa foram compilados 

no Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Conceitos Bibliográficos 

Área Conceito 
adotado Definição adotada Autor Adotado 

 Gestão de 

Custos  

 Administração 

de Custos  

É essencial para tomadas de decisões gerenciais 

eficazes que impactam diretamente no resultado: 

custo final. 

Hansem e Mowen 

(2003)  

Custeio por 

Absorção 

Apropriação de todos os custos de produção: fixos, 

variáveis, diretos e indiretos. 
Martins (2010) 

Custeio Variável 
Somente custos relativos à produção são 

apropriados. 

Carpes e Sott 

(2007) 

Custeio ABC 

Custos indiretos de produção tem um tratamento 

diferente, minimizando a arbitrariedade de sua 

alocação 

Martins (2010) 

 

Custeio RKW 

 

Tem como vantagem a sua utilização para 

determinar lucratividade de produtos e tomada de 

decisões 

Cruz (2010) 

 

Considerados no custo do produto as despesas 

financeiras, com vendas, distribuição e 

administração, além dos gastos industriais. 

 

 

Martins (2010) 
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Área Conceito 
adotado Definição adotada Autor Adotado 

Decisão de 

Localização das 

Corporações 

Decisão nas 

Corporações 

A determinação da localização é a escolha que 

tem maior impacto nos resultados. 
Sato (2002) 

Determinação da 

Localização 

A força direcionadora depende do setor que a 

empresa atua, certos fatores são mais importantes 

que outros no momento da definição da 

localização. 

Ballou (2001) 

Variáveis que 

influenciam na 

escolha da 

localização 

As alterações na demanda de bens e serviços e a 

oferta de insumos para operação. 

Slack et al. (1997) e 

Longenecker et al. 

(1997) 

 

§ Qualificação da mão-de-obra; 

§ Imagem da empresa; 

§ Conveniência para os clientes; 

§ Rapidez e Confiabilidade. 

Slack et al. (1997) 

Ponto de Vista 

Tributário  

Visão de 

Federalismo 

Mundial  

Organização política na qual as atividades de um 

governo são divididas entre regionais e central.  
Riker (1987) 

Federalismo 

Brasileiro  

Federalismo cooperativo, onde há integração entre 

governo central e dos Estados membros. 
Saldanha (2009) 

Descentralização 

Política e Fiscal 

Dois fenômenos se destacam no novo federalismo 

brasileiro: um amplo processo de descentralização 

e a criação de um modelo predatório e não 

cooperativo nas relações intergovernamentais.  

Abrucio (2005) 

Imposto Sobre 

Circulação de 

Mercadorias e 

Prestação de 

Serviços – ICMS 

A celebração de convênios regionais com o 

propósito de estabelecer alíquotas uniformes de 

ICMS e uma política de incentivos igual aos 

Estados da mesma região. 

Cunha (2009) 

Incentivos 

Fiscais 

Atração de investimentos privados por meio da 

concessão de incentivos, de forma indiscriminada 

e sem a deliberação das demais unidades da 

federação. 

Salvador Junior 

(2009)  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 

Destacam-se no Quadro 13: o Custeio RKW, utilizado nas empresas de um 

modo geral; as Variáveis que influenciam na escolha da localização de uma empresa 

e a definição do ICMS, no qual através de convênios cria-se uma política de incentivos 

para os Estados.  

4.2 Conceitos Documentais 
 

Depois de concluída a Etapa 1, que culminou na compilação dos conceitos 

descritos no Quadro 13, as referências documentais, como leis, artigos, decretos e 

protocolos foram organizados no Quadro 14. 
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Quadro 14 – Conceitos Documentais 

Título Descrição 

Lei No 556, de 25 de junho de 

1850 

Código Comercial do Império do Brasil: documento onde 

surge o imposto sobre vendas na circulação de mercadorias. 

Lei No 4.625, de 31 de 

dezembro de  1922 

Lei que institui a duplicata de cobrança de imposto sobre 

vendas por ela documentada.  

Tributo Federal que deu origem ao IVC – Imposto sobre 

Vendas e Consignações. 

Decreto-Lei No 915, 1 de 

dezembro de 1938 

Decreto que substitui o IVC pelo ICM - Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias. 

Lei Complementar No 24, 7 de 

janeiro de 1975 

Lei Complementar que cria o Conselho Nacional de Política 

Fazendária – CONFAZ. 

Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 

A reforma tributária amplia a base de incidência do ICM, 

incidindo também sobre serviços, passando a se chamar 

ICMS. 

Estados passam a ser autônomos para fixar as alíquotas 

internas de seu imposto. Início da “Guerra Fiscal” 

Restringe que uma Unidade da Federação reduza suas 

alíquotas para patamares inferiores àqueles aplicáveis às 

operações interestaduais. 

Lei no 8.248, de 23 de outubro 

de 1991 

Modificação na “Lei da Informática” que reduz a tributação do 

ICMS na saída do produto incentivado em alguns Estados. 

Governo Collor 

Lei no 10.176, de 11 de 

janeiro de 2001 
Estende os benefícios da “Lei da Informática”. Governo FHC 

Lei 11.077 de 30 de 

dezembro de 2004 
Estende os benefícios da “Lei da Informática”. Governo Lula 

Lei 10.023, de 8 de agosto de 

2014 
Estende os benefícios da “Lei da Informática”. Governo Dilma  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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4.3   Entrevista com Especialistas 
 

Buscando compreender a relevância prática dos protocolos e leis estudados no 

Referencial Teórico, o autor entrevistou dois especialistas do mercado com 

experiência em assessorar empresas que vão produzir equipamentos eletrônicos no 

Brasil, seja de forma direta, instalando unidades produtivas, ou indiretas, por meio de 

uma empresa terceira, contratada para fabricar utilizando a tecnologia cedida. 

Seguem os currículos dos profissionais escolhidos por conveniência do autor, 

para esta etapa, que possuem experiência no assunto estudado: 

 - Abraham Goldstein, que acumula 40 anos de experiência profissional, 

atuando por 20 anos como Diretor de Operações da AB-TECH, sete anos como 

Diretor Comercial da Rockwell Automation e treze anos como Diretor Industrial da 

Allen-Bradley/Metal Leve Controles. Tem formação em Engenharia Eletrônica pela 

Escola Politécnica da USP e pós-graduação em Controle e Automação pela mesma 

instituição. Com sua experiência em implantação e organização de programas e 

processos industriais, hoje atua como consultor para empresas que buscam soluções 

de controle e automação em suas linhas de produção e consultorias do ponto de vista 

operacional e fabril para suas instalações. 

- Victor Venturelli, que tem experiência na indústria eletrônica nacional, 

trabalhando neste setor desde 1974 quando concluiu o curso de engenharia de 

produção, e testemunhou a criação da Reserva de Mercado descrita por Tigre (1984) 

quando trabalhou na Metal Leve, empresa beneficiada por essa política, como descrito 

por Nassif (2002). Ao longo de sua experiência fundou a VRI Soluções Eletrônicas 

LTDA em 1991 em São Paulo, porém em 2003 a empresa teve sua unidade fabril 

transferida para o Paraná devido à incentivos fiscais desse estado. Foi Diretor 

Presidente da Benchmark Eletronics, empresa americana situada na região de 

Campinas, no estado de São Paulo, que teve suas atividades encerradas em 2012, 

por, entre outros motivos, a guerra fiscal com empresas estabelecidas em Minas 

Gerais. Atualmente o entrevistado atua como consultor de empresas que buscam 

expandir suas vendas de produtos eletrônicos no Brasil por meio da produção local, 

uma vez que seus produtos se tornam mais baratos por terem uma menor carga 

tributária quando produzidos em território nacional. 
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4.3.1 Entrevista com Victor Venturelli (VV) 
 

A entrevista foi realizada no escritório do Sr. Victor, na cidade de São Paulo, 

no dia seis de fevereiro de 2018, seguindo o roteiro estabelecido no Apêndice A. 

Assim, depois de “quebrar o gelo”, o entrevistado permitiu a gravação da entrevista. 

A duração foi de 40 minutos; durante este período as questões foram apresentadas e 

todo o diálogo foi gravado com a utilização do aplicativo do celular. Após o termino, a 

gravação foi finalizada, transferida para o computador e uma cópia de segurança foi 

feita na nuvem. 

 

4.3.2 Entrevista com Abraham Goldstein (AG) 
 

O Sr. Abraham recebeu o entrevistador em seu escritório, na cidade de São 

Paulo no dia dezenove de fevereiro de 2018. Seguindo o referido roteiro do Apêndice 

A, quando consultado sobre a permissão para a gravação, o entrevistado disse que 

permitiria, mas que o conteúdo fosse utilizado somente para fins acadêmicos. A 

duração foi de 50 minutos, durante este período as questões do roteiro foram 

apresentadas e as respostas gravadas pelo aplicativo do celular. Após a conclusão 

da entrevista, a gravação foi finalizada, transferida para o computador e uma cópia de 

segurança foi feita na nuvem. 

 

4.3.3 Análise dos Dados Coletados 
 

Após a análise de todo o discurso coletado na etapa das entrevistas, foram 

transcritas as partes que pudessem exemplificar a visão do entrevistado em relação 

às questões investigadas. A partir do roteiro, o Quadro 15 foi elaborado compilando 

os dados dos entrevistados. 

 

Quadro 15 – Informações dos Entrevistados 

Iniciais Nome Idade Formação Acadêmica / E-mail 

AG 
Abraham 

Goldstein 
67 

Engenheiro Eletricista pela Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo 

Pós-Graduação em Controle e Automação pela Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo. 

VV 
Victor 

Venturelli 
68 

Engenheiro Eletricista pela Faculdade de Engenharia Industrial 

(FEI) 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 



 

  

66 

Também seguindo o roteiro do Apêndice A, elaborou-se o Quadro 16 que 

resume as informações das entrevistas: 

Quadro 16 – Informações das Entrevistas 

Inicial Data da Entrevista Local da Entrevista 
Divulgação nome do 

Entrevistado autorizada 

AG 19/02/2018 São Paulo - SP Sim 

VV 06/02/2018 São Paulo - SP Sim 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 

Para uma melhor comparação das percepções dos entrevistados, as 

considerações foram transcritas no Apêndice B. 

Por meio do Apêndice B, foi possível analisar e comparar as considerações dos 

entrevistados para cada questão do roteiro, como descrito a seguir: 

§ Pergunta 1: sobre a relevância dos impostos quando comparados aos 

outros fatores que compõe o custo de um produto, o entrevistado AG diz que 

é necessário analisar outros fatores como custo inicial de produção e a 

transferência da produção para o mercado consumidor versus o benefício 

fiscal de um determinado local, pois pode-se incorrer em um custo maior que 

o benefício. Segundo ele “O incentivo é bom? Claro, mas é necessário fazer 

a conta”. Já para VV a matéria-prima é uma componente importante para o 

custo, já que representa cerca de 70% a 80% do custo do produto acabado. 

A carga tributária é o segundo maior custo pois pode chegar até 30% de toda 

a composição do preço. Para VV o incentivo fiscal é determinante para a 

sobrevivência da empresa, e ressalta que o “imposto é um componente 

bastante importante, pode acabar determinando se uma empresa vai vencer 

sobre a outra”. 

§ Pergunta 2: quando perguntado sobre a relevância do ICMS na carga 

tributária em relação aos outros produtos, AG diz que o ICMS é relevante e 

que é necessário se observar a sua legislação no Estado produtor e no 

destino, pois sem esta análise corre-se o risco de perder o incentivo. Ele 

ressalta que o incentivo é muito bom, mas que não se pode basear um plano 

de negócio somente nele. Sobre esta questão, VV diz que o ICMS pode ser 

superior ao IPI, que é um imposto Federal. Diz também que o ICMS tem 
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regras diferenciadas em função do Estado que é praticado, originando a 

“Guerra Fiscal”. 

§ Pergunta 3: sobre quais indicadores devem ser avaliados para estudar a 

viabilidade de instalação de uma empresa, AG afirma que a tradição que o 

local tem em relação ao produto que ela fornece é relevante, citando os 

exemplos dos polos de tecnologia, como Paraná, Sul de Minas e Campinas. 

Ele cita também que a qualidade de mão de obra é uma característica que 

acompanha estes polos já estabelecidos. Também para VV, a qualidade da 

mão de obra é importante, assim como a logística visando o mercado 

consumidor. Frisa mais uma vez que os impostos podem fazer grande 

diferença na instalação, pois pode-se obter uma vantagem de muitos anos 

em relação a outras empresas instaladas em outros locais. 

§ Pergunta 4: quando questionado sobre a existência de diferenças tributárias 

para produtos eletrônicos nos Estados brasileiros, o entrevistado AG afirma 

que há diferenças, caracterizando a “Guerra Fiscal”, como também já citado 

por VV. Ele também diz que locais com menos tradição em um determinado 

produto, fornece maiores incentivos que outras regiões já consolidadas. Da 

mesma forma, VV diz que os incentivos são específicos, e que não são só 

estaduais, citando o exemplo de Manaus, que tem incentivos também de 

imposto de renda para empresas localizadas lá. 

§ Pergunta 5: sobre o que faz os incentivos variarem no âmbito estadual, AG 

diz que variam principalmente em função dos produtos, citando o exemplo 

de Manaus, que tem tradição na área de produtos de áudio e vídeo. 

Corroborando com AG, VV diz que os incentivos variam muito em função do 

produto, citando um exemplo em Minas Gerais: a empresa escolhida ganhou 

a concorrência devido aos créditos de ICMS presentes naquele Estado. 

§ Pergunta 6: sobre a existência de contrapartida para os incentivos fiscais 

concedidos, tanto AG quanto VV ressaltaram o desenvolvimento da região 

na qual a empresa recebe os incentivos, seja por meio de ocupação do 

território, geração de empregos ou investimento em pesquisa e 

desenvolvimento. 

§ Pergunta 7: quando questionado sobre a duração dos benefícios fiscais, AG 

diz que isso é um risco ao processo de incentivos, pois já houve um caso no 

Estado de São Paulo que com a mudança de governo houve a mudança de 
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alíquota. O entrevistado VV ressalta a importância do PPB para a 

viabilização da indústria eletrônica do Brasil, que sem a continuidade deste 

incentivo, estaríamos importando tudo até hoje. 

§ Pergunta 8: quanto questionado diretamente se o ICMS pode influenciar na 

decisão da localização de uma empresa, AG diz que existe a relevância 

tributária, mas que este não deve ser o único fator de decisão, é necessário 

avaliar também logística da região e a qualidade da mão-de-obra. Sobre o 

tema, VV afirma que o ICMS influencia na decisão de localização da 

empresa, mesmo com os fatores importantes como mão-de-obra e logística, 

ele já teve casos que a decisão foi feita por meio do benefício fiscal do ICMS. 

 

4.4   Apresentação das Empresas Estudadas 
 

Para a análise proposta nesta pesquisa, foram utilizadas empresas do Setor de 

Tecnologia da Informação, do Subsetor de Computadores e Equipamentos, com 

ações listadas na B3. Como por determinação da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) as empresas listadas em bolsa de valores têm que publicar seus 

demonstrativos financeiros, todas as informações referentes a essas empresas foram 

de fácil acesso. 

Como o Subsetor de Computadores e Equipamentos tem apenas duas 

empresas listadas, ambas foram estudadas neste trabalho. 

 

4.4.1 Itautec S.A. – Grupo Itautec 

 

A Itautec S/A foi fundada em 1979, pertencendo ao Grupo Itaú S.A., possuiu 

subsidiária em cinco países: Argentina, Espanha, Estados Unidos, México e Portugal. 

A empresa era fabricante de equipamentos de TI, automação comercial e automação 

bancária. 

Era sediada na capital São Paulo e tinha unidade fabril no interior do estado, 

em Jundiaí. Chegou a operar com 33 unidades de serviços e 10 laboratórios no Brasil. 

Nesta época foi a única empresa brasileira entre os 25 maiores provedores de 

serviços de tecnologia no mercado financeiro mundial, de acordo com o Instituto IDC 

Financial. 
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Em 2013 100% de seu capital foi comprado pelo grupo japonês Oki 

ElectricIndustry Co Ltd. Desta forma, atualmente não possui operação própria e atua 

por meio da nova empresa constituída em território nacional, a Oki Brasil. A relação 

com os investidores ainda é feita por meio da Itautec. Seu principal código de 

negociação é ITEC3 e suas informações estão no Quadro 17. 

Assim, acompanhando os Relatórios da Administração da Itaútec S.A. de 2012 

a 2016 nota-se uma significativa diminuição da Receita Líquida de Vendas e Serviços. 

Neste período a receita baixou de 1,5 bilhões de reais em 2012 para 7,9 milhões de 

reais em 2016. Tal movimento evidencia que a empresa estudada passa por um 

processo de desativação substancial de suas atividades, confirmada pelo Relatório de 

Administração de 2016 (CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ITAUTEC, 2016). 

Desta forma, decidiu-se pesquisar os quatro anos anteriores à compra da 

Itautec pela Oki Electric, excluindo-se os anos cuja a operação iniciou seu 

encerramento, o que poderia causar distorções nas análises. 

 

Quadro 17 – Informações da Itautec S.A. – ITEC3 

 

Fonte: COMDINHEIRO (2017). 

4.4.1.1 Análise dos Relatórios da Administração 

 

Por meio dos Relatórios da Administração da Itautec (2009, 2010, 2011, 2012) 

desenvolveu-se as análises para determinar a relevância dos tributos na composição 

dos custos dos produtos por ela comercializados, bem como calcular a relevância do 

ICMS dentro da composição desses custos encontrados. 
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4.4.1.1.1 Análise dos Custos 

 

Observando-se os Relatórios da Administração de 2009, 20104, 2011 e 2012 

da Itautec S.A. encontrou-se os Custos e Despesas compilados na Tabela 2, os 

valores estão em milhões de Reais. 

 
Tabela 2 – Custos e Despesas Itautec de 2009 a 2012 (milhões de R$) 

 
Fonte: Conselho Administração Itautec (2009, 2010, 2011, 2012), adaptado pelo Autor (2018). 

 

A partir da Tabela 2, compilou-se os custos do período estudado utilizando-se 

a média aritmética de cada despesa e sua representatividade em porcentagem, essas 

informações foram ordenadas colocando-se a despesa de maior relevância primeiro, 

como demonstrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Média dos Custos e Despesas Itautec de 2009 a 2012(milhões de R$) 

 
Fonte: Conselho Administração Itautec (2009, 2010, 2011, 2012), adaptado pelo Autor (2018). 

                                                
4 Em 2010 o Brasil aderiu ao International Financial Reporting Standars (IFRS), para garantir que não 

há distorções referentes às informações de 2009, comparou-se os valores publicados no relatório de 

2009 com a referência do ano anterior do publicados no relatório de 2010, como são iguais, os 

números de 2009 já refletem a IFRS. 
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A partir da Tabela 3, observou-se que a maior despesa em todos os anos do 

período estudado foi o Custo com Produção, representando 53% de todas as 

despesas, em média. De acordo com o Relatório da Administração da Itautec de 2010, 

estes custos referem-se ao Custo de Produção Industrial, excluindo-se custos 

administrativos, custos de vendas e custos com pesquisa e desenvolvimento; 

considerando assim o custo referente à matéria prima utilizado no processo. 

Portanto, depois do custo com a matéria prima e as despesas com pessoal, o 

custo com os Impostos sobre a Venda representa 10% do total, ocupando a terceira 

posição no total de Custos de Despesas presentes no Relatório da Administração. 

Por conseguinte, partiu-se para a análise detalhada dos Impostos sobre 

Vendas, com o objetivo de identificar a relevância do ICMS na composição tributária 

da Itautec S.A. 

4.4.1.1.2 Análise da Relevância do ICMS 
 

Para analisar a relevância do ICMS dentro da composição tributária, foi 

necessário estudar também os seguintes impostos que incidem sobre as vendas: PIS, 

CONFINS e IPI. 

§ ICMS 
Como descrito no Referencial Teórico, a circulação de mercadorias e serviços, 

seja interna ou interestadual, tenha a incidência de ICMS conforme a Tabela 1, por 

meio da qual se observa que há uma alíquota diferente para cada Estado, 

dependendo de sua origem e destino (CONFAZ, 2017). 

Como a Itautec S.A. situa-se em São Paulo, este Estado será utilizado com o 

Estado de origem. Uma vez que nos Relatórios da Administração os dados são 

consolidados nacionalmente, utilizou-se a relevância do PIB (IBGE, 2017) de cada 

Unidade da Federação para se criar uma alíquota ponderada do ICMS, registrada na 

Tabela 4. 



 

  

72 

Tabela 4 – Cálculo ICMS ponderado a partir de SP

 
Fonte: IBGE (2017), adaptado pelo Autor (2018). 

Com isso, obteve-se uma alíquota de ICMS ponderada, utilizando-se o Estado 

de São Paulo como origem, de 12,41%. 

 

§ PIS e COFINS 
Os tributos federais PIS e COFINS têm suas alíquotas definidas para empresas 

cujo regime de tributação é o Lucro Real de 1,65% e 7,60%. Como de acordo com a 

Lei no 12.814/2013 (BRASIL,2013), as empresas cujo faturamento for maior que 78 

milhões de Reais tem que obrigatoriamente estar no regime de tributação de Lucro 

Real, a Itautec S.A. se enquadra neste regime. 

§ IPI 
De acordo com a Lei no 8.248/1991 (BRASIL,1991), as empresas que cumprem 

os requisitos nela descritos, tem redução da alíquota do IPI em 95% até 31 de 

dezembro de 2024. Como a Itautec está no Subsetor de Computadores e 

Equipamentos na B3, utilizou-se como alíquota de IPI o valor de 15%, pois esse é o 

valor utilizado para a classificação fiscal de “Máquinas automáticas para 

processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas 

para registrar dados em suporte sob forma codificada(...)” de acordo com a Tabela de 
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Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) da Receita Federal 

(BRASIL, 2016). Com a redução de 95%, esta alíquota foi reduzida para 0,75%. 

Assim, a partir dos Relatórios da Administração da Itautec, e das alíquotas 

descritas acima, elaborou-se a Tabela 5, que descreve a relevância ponderada de 

cada imposto sobre a venda no período estudado. 

 

Tabela 5 – Relevância de Impostos sobre Vendas na Itautec 

 

Fonte: Conselho Administração Itautec (2009, 2010, 2011, 2012), adaptado pelo Autor (2018). 

 

Com o resultado da Alíquota Ponderada da Tabela 5 é possível expandir o 

Valor dos Impostos sobre Vendas médio, oriundo da Tabela 2 e analisar de forma 

isolada a relevância do ICMS em comparação com o custo de cada despesa, como 

descrito na Tabela 6. 

Tabela 6 – Relevância do ICMS no Custo da Itautec S.A. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 

De acordo com os dados da Tabela 5 constatou-se que o ICMS representa 55% 

do valor total dos Impostos sobre Vendas, isso aplicado na Tabela 6, evidencia que 

esse tributo é o quarto custo mais relevante dentro dos onze listados. 
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4.4.1.1.3 Análise dos Benefícios Fiscais 
 

Analisando-se os Relatórios da Administração da Itautec do período estudado, 

não foi encontrada nenhuma informação relativa à benefícios fiscais de qualquer 

natureza, seja Federal, Estadual ou Municipal. Assim partiu-se para a analise das 

informações referentes aos Tributos a Recuperar, presente na Nota 7 de cada 

Relatório.  

A compilação dos impostos a recuperar dos anos de 2009 até 2012 estão 

descritos na Tabela 7, na qual os valores estão em milhões de Reais: 

Tabela 7 – Impostos a Recuperar de 2009 a 2012 (milhões de R$) 

 

Fonte: Conselho Administração Itautec (2009, 2010, 2011, 2012), adaptado pelo Autor (2018). 
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A partir dos dados levantados na Tabela 7, criou-se a Figura 5, onde ilustra-se 

a porcentagem do ICMS em relação aos outros impostos a recuperar. 

Figura 5 – Porcentagem Impostos a recuperar da Itautec 

  

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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Como não há benefícios fiscais de ICMS no local onde a Itautec está instalada, 

os valores a recuperar referentes a este imposto variam de 1% a 5% como ilustrado 

na Figura 5. 

Apesar de não ser objeto dessa pesquisa, foi feita a análise dos Tributos 

Federais recuperados pela Itautec, por esse representar de 30% a 70% no período 

estudado. 

No Relatório da Administração Itautec no que tange os Tributos a Recuperar, 

encontrou-se as seguintes justificativas para estes créditos:  

Tributos Federais Retidos na Fonte sobre Operações Comerciais: 
Referem-se aos tributos previstos nas Leis 9.430/96, 10.833/03 e IN 480/04, 

que determinam a retenção na fonte de Tributos Federais, por clientes, em 

razão de vendas efetuadas. Com o objetivo de eliminar o acúmulo de crédito 

de impostos federais, a Administração vem desenvolvendo medidas de 

identificação, controle e compensação com outros tributos federais, conforme 

permitido pela legislação fiscal. (CONSELHO ADMINISTRAÇÃO ITAUTEC, 

2011). 

 

Estudando a Instrução Normativa 480 de 2004 (BRASIL, 2004), constatou-se 

que quando uma empresa fornece produtos e serviços para Órgãos da Administração 

Pública Federal, os impostos federais (PIS, COFINS, Imposto de Renda e 

Contribuição Social) são retidos pelo órgão e não pela empresa que realiza essa 

venda. Por isso sua demonstração de crédito é feita de forma diferente no balanço, 

mesmo representando crédito de impostos federais já destacados. 

 

4.4.2 Positivo Tecnologia S.A. 
 

Criada em 1989, a Positivo Tecnologia nasce com a principal finalidade de 

fabricar computadores para as escolas clientes do Grupo Positivo. No início da década 

de 1990 a companhia passou a fornecer também computadores para empresas e 

instituições públicas, expandindo sua área de atuação. 

A partir de 2004, a Positivo Tecnologia passou a fornecer computadores para 

o mercado de varejo, por meio das principais redes do país. Hoje ela exporta para 

mais de 40 países. No final de 2006, a empresa iniciou a negociação de suas ações 

na BM&FBovespa, atual B3. 
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A Positivo Tecnologia faz parte do Novo Mercado da B3, esse segmento firmou-

se como o destinado à negociação de ações de empresas que, voluntariamente, 

adotaram práticas de governança corporativa adicionais àquelas exigidas pela 

legislação brasileira. Seu principal código de negociação é POSI3 e suas informações 

estão no Quadro 18. 

 

Quadro 18 – Informações da Positivo Tecnologia S.A. - POSI3 

 

Fonte: COMDINHEIRO (2017). 

 
4.4.2.1 Análise das Demonstrações Financeiras 
 

Observando-se as Demonstrações Financeiras da Positivo Tecnologia S.A. 

desenvolveu-se as análises para determinar a relevância dos tributos na composição 

dos custos dos produtos por ela comercializados, bem como calcular a relevância do 

ICMS dentro da composição desses custos encontrados. 

4.4.2.1.1 Análise dos Custos 
 

Por meio das Demonstrações Financeiras de 2012 a 2016 da empresa Positivo 

Tecnologia S.A. encontrou-se os Custos e Despesas compilados na Tabela 8, os 

valores estão em milhões de Reais (CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO POSITIVO 

INFORMÁTICA S.A., 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 
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Tabela 8 – Custos e Despesas Positivo de 2012 a 2016 (milhões de R$) 

 
Fonte:  Conselho de Administração Positivo S.A., adaptado pelo Autor (2018). 

 

Por meio da análise da Tabela 8, compilou-se os custos do período estudado 

utilizando-se a média aritmética de cada despesa e sua relevância em porcentagem. 

Essas informações foram ordenadas e descritas na Tabela 9. 

Tabela 9 – Média dos Custos e Despesas Itautec de 2008 a 2012 (milhões de R$) 

 

Fonte:  Conselho de Administração Positivo S.A., adaptado pelo Autor (2018). 

 

A partir dos dados compilados na Tabela 9, observou-se que o maior custo 

para a Positivo Tecnologia S.A., no período estudado, é a matéria prima, 

representando 62% de todas as despesas em média. A segunda maior despesa, 

representando 16% dos custos, são os Impostos sobre Vendas. 

Desta forma, constata-se que o custo dos Impostos sobre vendas é relevante 

para a composição do custo dos produtos da Positivo Tecnologia S.A. 

A partir desta constatação, partiu-se para a análise detalhada dos Impostos 

sobre Vendas, buscando identificar a relevância do ICMS na composição tributária da 

Positivo Tecnologia S.A. 
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4.4.2.1.2 Análise da Relevância do ICMS 
 

Para analisar a relevância do ICMS dentro da composição tributária da Positivo, 

foi necessário estudar também os seguintes impostos que incidem sobre as vendas: 

PIS, COFINS e IPI. 

 

§ ICMS 
Como já descrito no caso do Itautec S.A., utilizando-se da Tabela 1 calculou-

se a alíquota ponderada de ICMS para cada Unidade da Federação, mas utilizando 

como origem o Estado do Paraná, local no qual se situa a Positivo Tecnologia S.A., 

essas informações estão descritas na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Cálculo ICMS ponderado a partir de PR 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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Com isso, obteve-se uma alíquota de ICMS ponderada, utilizando-se o Estado 

do Paraná como origem, de 10,84%. 

§ PIS e COFINS 
Assim como no caso anterior, a Positivo Tecnologia S.A. também se enquadra 

obrigatoriamente no regime de tributação de Lucro Real, de acordo com a Lei 

12.814/2013 (BRASIL, 2013). Portanto utilizou-se as alíquotas de 1,65% para PIS e 

7,60% para COFINS. 

§ IPI 
Na Demonstração Financeira da Positivo de 2016 (CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO POSITIVO INFORMÁTICA S.A., 2016) é mencionada a Lei no 

8.248/1991 (BRASIL,1991), assim utilizou-se também a redução da alíquota do IPI em 

95%. Da mesma forma que a Itautec S.A., a Positivo Tecnologia S.A. também está no 

Subsetor de Computadores e Equipamentos da B3, por isso foi utilizada como alíquota 

de IPI o valor de 15%. Com a redução de 95%, esta alíquota foi reduzida para 0,75%. 

Portanto, a partir da análise da Demonstração Financeira da Positivo, e das 

alíquotas descritas acima, elaborou-se a Tabela 11, que descreve a relevância 

ponderada de cada imposto sobre a venda, no período estudado. 

Tabela 11 – Relevância de Impostos sobre Vendas na Positivo 

 

     Fonte:  Conselho de Administração Positivo S.A., adaptado pelo Autor 

 

Com o resultado da Alíquota Ponderada da Tabela 11 é possível expandir o 

Valor dos Impostos sobre Vendas médio, oriundo da Tabela 9 e analisar de forma 

isolada a relevância do ICMS em comparação com o custo de cada despesa, como 

descrito na Tabela 12. 
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Tabela 12 – Relevância do ICMS no Custo da Positivo Tecnologia S.A. 

 

Fonte:  Conselho de Administração Positivo S.A., adaptado pelo Autor (2018). 

 

Portanto, de acordo com os dados da Tabela 11 constata-se que o ICMS 

representa 52% do valor total dos Impostos sobre Vendas, isso aplicado na Tabela 

12, verificou-se que o ICMS é o segundo custo mais relevante dentro dos 12 listados. 

4.4.2.1.3 Análise dos Benefícios Fiscais 
 

A partir da análise da Demonstração Financeira da Positivo do ano de 2016 

(CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO POSITIVO INFORMÁTICA S.A., 2016), 

encontrou-se evidências sobre os Benefícios Fiscais que a empresa possuí perante o 

Governo Estadual do Paraná e sua justificativa: 

 

A Companhia possui incentivos fiscais de ICMS concedidos pelo Governo 

Estadual, sem amparo em convênio do Confaz. Todavia, os princípios da 

segurança jurídica e da moralidade administrativa, segundo a opinião dos 

assessores jurídicos da Companhia - que emitiram parecer sobre o tema, 

impõem considerar que, na eventualidade de serem declarados inválidos 

pelos tribunais pátrios, os órgãos concedentes têm adotado, historicamente, 

a providência de convalidá-los, não havendo, portanto, passivo a ser 

registrado nas demonstrações financeiras. (CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO POSITIVO INFORMÁTICA S.A., 2016). 

 

Na Nota 8 da Demonstração Financeira de 2016, a Positivo Tecnologia 

descreve quais são os benefícios e as respectivas Leis Estaduais que os concedem: 

 

(i)  Lei Estadual no. 13.214/2001 e referendada pela Lei Estadual no 

15.542/2007, que estabelece redução para 7% na carga tributária dos 

produtos de informática para vendas dentro do estado; � 
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(ii)  Decreto Estadual no 5.375/2002, confirmado por Termo de Acordo de 

Regime Especial, que possibilita a utilização de crédito presumido do ICMS, 

resultando em carga tributária de 3% para produtos específicos 

comercializados pela Companhia (vigência do Artigo 3o até 31 de julho de 

2011). � 

(iii)  Decreto Estadual no 1922/2011 entrou em vigor a partir de 01 de agosto 

de 2011, revogando o Artigo 3o do Decreto Estadual no 5.375/2002 e 

concede crédito presumido do ICMS equivalente ao valor devido pela saída, 

resultando em carga tributária de 0% para produtos específicos 

comercializados pela Companhia. (CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

POSITIVO INFORMÁTICA S.A., 2016). 

 

Continuando a análise da Nota da Demonstração Financeira de 2016, foram 

encontradas informações que explicitam a relevância do ICMS no total de impostos a 

recuperar da empresa, de forma que o ICMS representava 69% do total recuperado. 

Assim, resolveu-se estudar os Demonstrativos Financeiros dos últimos cinco anos – 

de 2012 a 2016 – para observar se a relevância do ICMS também estava presente 

nos períodos anteriores. 

A compilação dos impostos a recuperar dos anos de 2012 até 2016 estão 

descritos na Tabela 13, na qual os valores estão em milhões de Reais: 

Tabela 13 – Impostos a Recuperar de 2012 a 2016 (milhões de R$) 

 

     Fonte:  Conselho de Administração Positivo S.A., adaptado pelo Autor (2018). 

 

A partir dos dados levantados na Tabela 13, criou-se a Figura 6, onde ilustra-

se a porcentagem do ICMS em relação aos outros impostos a recuperar. 
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Figura 6 – Porcentagem Impostos a recuperar da Positivo 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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Assim, a Figura 6 ilustra que o ICMS a recuperar dos últimos cinco anos pela 

Positivo variou de 54% a 69% do valor total de impostos recuperados. Continuando a 

análise dos Demonstrativos financeiros, buscou-se calcular qual seria o resultado do 

EBITDA5 da empresa sem o lançamento dos créditos referentes ao ICMS. Para essa 

análise, elaborou-se a Tabela 14, onde os valores estão em milhões de Reais. 

 

Tabela 14 – EBTDA com e sem crédito de ICMS (milhões de R$) 

 

Fonte: Demonstrativos Financeiros de 2012 a 2016.  

 

Buscando-se visualizar a relevância do crédito do ICMS no fluxo de caixa 

operacional da empresa dos últimos cinco anos, baseados nos lucros antes dos juros, 

imposto de renda, depreciação e amortização, criou-se a Figura 7: 

 

Figura 7 – Comparação EBITDA com e sem créditos de ICMS 

 

Fonte:  Conselho de Administração Positivo S.A., adaptado pelo Autor (2018). 

 

Observando-se a linha referente ao EBITDA sem o crédito do ICMS, nota-se 

que os valores estão próximos à zero para os anos de 2012, 2013, 2014 e 2016. 

                                                
5O EBITDA – (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), em português traduzido 

como LAJIDA – (Lucro antes dos Juros, Imposto de Renda, Depreciação e Amortização) seria 

aproximadamente correspondente ao “fluxo de caixa operacional” (OLIVO, 2017). 
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Assim, constata-se que o lucro operacional da empresa é praticamente o valor 

referente aos créditos do ICMS. 

A exceção notada para o ano de 2015, em que há uma queda no EBITDA, 

reflete o encolhimento da economia brasileira uma vez que o Produto Interno Bruto 

teve uma variação negativa de 0,5% em 2014 para -3,8% em 2015 de acordo com o 

IBGE (2016). Porém mesmo com a crise, o crédito do ICMS manteve sua relevância 

no resultado operacional da Positivo, com ele a empresa conseguiu atingir um EBITDA 

positivo (aproximadamente 5 milhões de Reais) embora o cenário econômico tenha 

sido adverso. 

Analisando a perpetuidade da empresa sob a ótica do crédito do ICMS, 

observa-se que esse tem uma relevância significativa na evolução do patrimônio 

líquido da Positivo Tecnologia. Nos Demonstrativos Financeiros de 2012 até 2014 

nota-se uma manutenção do patrimônio líquido, com um leve crescimento na ordem 

de 1,6% em média. Já em 2015 observa-se uma queda de 12,7%, refletindo a crise 

econômica do referido ano, mantendo-se estável em 2016. Assim o patrimônio líquido 

manteve-se acima de meio bilhão de Reais, como descrito na Tabela 15. 

Tabela 15 – Patrimônio Líquido de 2012 a 2016 (milhões de R$) 

Fonte: Demonstrativos Financeiros de 2012 a 2016. 

 

Agora, se a evolução do patrimônio líquido for analisada descontando-se o 

crédito do ICMS de 2012 até 2016, de forma acumulada, como demonstrado na 

Tabela 15, a empresa chegaria ao último ano do período com patrimônio líquido 

negativo (Tabela 17), condição de estresse financeiro para a empresa, que 

necessitaria de uma medida de aporte de capital por parte de seu conselho e 

acionistas buscando a continuidade do negócio. 

 

Tabela 16 – Crédito ICMS Acumulado de 2012 a 2016 (milhões de R$) 

 

Fonte:  Conselho de Administração Positivo S.A., adaptado pelo Autor (2018). 
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Tabela 17 – Patrimônio Líquido negativo sem crédito ICMS (milhões de R$) 

 

 Fonte:  Conselho de Administração Positivo S.A., adaptado pelo Autor (2018). 

 

Desta forma, constata-se que o Patrimônio Líquido da Positivo Tecnologia S.A. 

é diretamente afetado pelo credito do ICMS, oriundo de um benefício concedido pela 

localização da empresa no Estado do Paraná. 

 

4.5 Triangulação dos Resultados 
 

Durante as quatro etapas deste trabalho, em consonância com método 

proposto, foram utilizadas as seguintes técnicas: Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa 

Documental, Pesquisa Levantamento e Estudo de Caso. Os resultados encontrados 

foram descritos nesse capítulo como: Conceitos Bibliográficos e Documentais, 

Entrevistas com Especialistas e Apresentação do Estudo de Caso.  

Por meio da triangulação dos dados obtidos pelos diferentes métodos 

aplicados com os três pilares do Capítulo 2 como: Gestão de Custos, Decisão de 

Localização das Corporações e o Ponto de Vista Tributário organizou-se as 

informações de acordo com o conceito da Figura 8. 

 

Figura 8 – Triangulação dos Dados 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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Assim, triangulando os três pilares do Capítulo 2 como: Gestão de Custos, 

Decisão de Localização das Corporações e o Ponto de Vista Tributário com as quatro 

etapas de Pesquisa; sendo que a Etapa 1 e 2 foram aglutinadas para esta análise, 

temos os seguintes dados: 

§ Gestão de Custos 
De acordo com Hansem e Mowen (2003), a gestão apropriada dos custos é 

essencial para as tomadas de decisões eficazes nas empresas, corroborando com 

esse conceito, tanto o entrevistado AG quanto VV mencionam a importância de se 

gerir de forma eficaz os diversos custos envolvidos na operação de uma empresa da 

área de fabricação de produtos eletrônicos. Da mesma forma, a análise das 

informações financeira da Positivo Tecnologia S.A, quanto da Itautec S.A. 

demonstram que a gestão de custos é esse essencial para o bom resultado da 

operação. 

§ Decisão de Localização das Corporações: 
A determinação da localização de uma empresa é uma escolha impactante nos 

seus resultados, segundo Sato (2002). Sobre essa mesma questão VV descreve com 

exemplos práticos casos de empresas que tiveram sucesso em detrimento a outras 

devido à sua localização propiciar mais vantagens em relação às suas concorrentes.  

O entrevistado AG também frisa a importância da localização das empresas, 

por diversos fatores, dentre eles o setor que a empresa atua; considerações que vão 

de encontro com o conceito de Ballou (2001). 

De acordo com Slack et al. (1997) as variáveis que influenciam na escolha da 

localização de uma empresa são: qualificação da mão-de-obra, imagem da empresa 

e conveniência para os clientes. Essas variáveis também estão presentes tanto na 

entrevista de AG quanto na de VV. 

As empresas analisadas no estudo de caso estão localizadas em regiões 

citadas pelos entrevistados: a Positivo Tecnologia S.A. fica no Estado do Paraná, e a 

Itautec S.A. em São Paulo.  

§ Ponto de Vista Tributário, delimitado pelo ICMS: 
Nas obras de Abrucio (2005) e Saldanha (2009) são descritas a origem do 

Federalismo Brasileiro e como a descentralização política e fiscal do Brasil 

culminaram em um modelo predatório e não cooperativo nas relações 

intergovernamentais, principalmente no que tange a esfera Estadual. Já Cunha (2009) 
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descreve como foi concebido o ICMS em vigência hoje, criado na Constituição de 

1988 e regulado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. 

Os entrevistados AG e VV citam o ICMS como um fator relevante na escolha 

da localização de uma empresa. Ambos frisam que outros fatores são importantes 

para essa escolha e que o ICMS não pode ser a única variável para a tomada de 

decisão.  

O entrevistado VV enfatiza a importância da “Lei da Informática” para o 

desenvolvimento da indústria eletrônica nacional, essa Lei vem sendo estendida em 

todos os governos eleitos pelo voto direto, desde de Fernando Collor (Lei no 8.248, de 

23 de outubro de 1991), Fernando Henrique Cardoso (Lei no 10.176, de 11 de janeiro 

de 2001), Luis Inácio Lula da Silva (Lei 11.077 de 30 de dezembro de 2004) e Dilma 

Rousseff (Lei 10.023, de 8 de agosto de 2014). 

Encontra-se também a citação da “Lei da Informática” na Demonstração 

Financeira da Positivo do ano de 2016 (CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

POSITIVO INFORMÁTICA S.A., 2016), por meio da qual é embasado a redução da 

alíquota do IPI. Redução que também está presente no Relatório da Administração de 

2012 da Itautec S.A. (BAKER TILLY BRASIL, 2013). 

Os resultados obtidos nas análises das empresas estudadas no que tange o 

cálculo do ICMS ponderado, ressalta a importância da localização das empresas com 

relação ao mercado consumidor e o local de produção do ponto de vista tributário. 

Observou-se que a empresa localizada no Estado de São Paulo, cujo PIB representa 

32,40% do país, de acordo com o IBGE (2017), tem um ICMS ponderado de 12,41%; 

essa alíquota é maior do que o da empresa localizada no Paraná, com ICMS 

ponderado de 10,84%. Tal fato corrobora com as considerações de AG e VV que 

dizem que se deve analisar a localização da empresa considerando o mercado 

consumidor. 

Sob a ótica dos custos das empresas estudadas, observou-se que a matéria 

prima é o principal custo na fabricação de produtos eletrônicos, representado mais de 

50% de todas as despesas em ambas as empresas. Isso também é afirmado pelos 

entrevistados quando questionados sobre a composição de custos. 

Assim este capítulo apresentou os resultados obtidos e suas respectivas 

análises. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste trabalho adotou-se como objetivos específicos analisar que a 

composição do custo é fator preponderante para a escolha da locação de uma 

empresa fabricante de produtos eletrônicos, analisar como as empresas deste setor 

escolhem os locais para sua instalação, analisar a relevância tributária na composição 

dos custos das empresas de Tecnologia de Informação listadas na B3 e calcular 

dentro da relevância tributária na composição dos custos das empresas estudadas, a 

relevância do ICMS. 

Primeiramente identificou-se o material existente, tanto técnico quanto 

documental, sobre a gestão de custos, decisão de localização das corporações e as 

publicações referentes à origem do federalismo no Brasil, que culminou na criação do 

ICMS na Constituição de 1988. Essa análise deu origem ao Referencial Teórico, que 

foi balizado pela literatura existente sobre os temas estudados. 

Com base neste material, e nos objetivos propostos por esse trabalho, 

elaborou-se o Apêndice A, por meio do qual realizaram-se as entrevistas que 

colaboraram para responder o primeiro objetivo específico, pois verificou que custos 

com: mão-de-obra, imagem da empresa e distância dos centros consumidores são 

fatores decisivos para a escolha da localização de uma empresa fabricante de 

produtos eletrônicos. Estes fatores também são citados como relevantes por Slack et 

al. (1997).  

Esses profissionais entrevistados, iniciaram suas carreiras na Década de 1970, 

participando ativamente de toda a transformação que a indústria eletrônica brasileira 

passou nos últimos cinquenta anos. Tal experiência enriqueceu o trabalho, uma vez 

que eles narram os fatos e leis como testemunhas oculares do processo. Essas 

considerações contribuíram para responder o segundo objetivo específico, pois para 

escolher sua localização, as empresas precisam analisar, além dos custos de mão-

de-obra, matéria prima e distribuição, o componente tributário é relevante para a 

escolha de sua localização, principalmente no que tange ao ICMS e aos benefícios 

fiscais inerentes à cada Estado, para a indústria eletrônica.  

O terceiro objetivo específico atendido por essa pesquisa foi o de analisar a 

relevância tributária na composição dos custos das empresas fabricantes de 

equipamentos eletrônicos com ações negociadas na B3: a Itautec e a Positivo 

Tecnologia. Analisando o balanço de cinco anos de ambas as empresas, identificou-
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se a representatividade dos impostos entre segundo e terceiro lugar dentre os custos 

e despesas de cada empresa. Nessa análise confirmou-se também as considerações 

de ambos os entrevistados sobre a proporção do custo com matéria prima, que é 

superior a 50% do custo total. Tal fato confirma que, excluindo a matéria prima, os 

impostos são mais relevantes dentre os outros custos restantes. 

Uma vez levantada a relevância tributária na composição dos custos, atendeu-

se ao quarto objetivo específico, calculando a relevância do ICMS dentro da 

composição dos custos das empresas estudadas. Para isso ponderou-se o PIB de 

cada Unidade da Federação com a correspondente alíquota de origem e destino do 

ICMS. Tal cálculo baseou-se nas alíquotas nacionais do ICMS oriundas do Referencial 

Teórico (Tabela 1), da importância da localização da empresa versus seu mercado 

consumidor, ressaltado pelos entrevistados, e utilizando-se os dados de faturamento 

das empresas estudadas. 

Assim verificou-se que a empresa localizada no Paraná, tem um ICMS 

ponderado de 10,84%, e a empresa localizada no Estado de São Paulo tem um ICMS 

ponderado de 12,41%, do ponto de vista de venda do mesmo produto principal. A 

Figura 9 ilustra como os resultados trazidos por esta pesquisa foram obtidos através 

da triangulação dos métodos propostos. 

Figura 9 – Interpretação dos Dados Obtidos 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

Com isso, ficou claro que o a localização da empresa influencia diretamente na 

alíquota do ICMS ponderado, quando se considera o mesmo tipo de produto e 

mercado consumidor. 
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Uma vez que na Bolsa Balcão Brasil existem apenas as duas empresas 

estudadas neste trabalho e uma delas traz evidências que irá descontinuar suas 

atividades, a pesquisa realizada neste setor não pode ser mais abrangente.  

A partir das informações disponíveis, respondeu-se à pergunta de pesquisa, 

uma vez que o ICMS é relevante para a decisão de localização de uma empresa no 

setor de Tecnologia de Informação da B3. Comparando-se as empresas estudadas, 

constatou-se que a empresa paulista não tem benefícios estaduais para fabricação de 

seus produtos, quando se fala de ICMS. Já a empresa paranaense dispõe de 

incentivos estaduais, referentes ao ICMS, que influenciam diretamente em seu 

EBITDA, sendo responsável por manter o resultado positivo em um ano de forte queda 

do PIB nacional, como aconteceu em 2015. 

Por fim, espera-se que esse trabalho possa apoiar executivos de empresas – 

nacionais ou estrangeiras – que pretendam fabricar produtos eletrônicos em território 

nacional e vão se depar com as incertezas inerentes à escolha da melhor localização 

do ponto de vista Tributário/Estadual, no que tange o ICMS. 

 

5.1   Sugestões para Pesquisas Futuras 
 

Para pesquisas futuras, sugere-se o estudo da componente logística presente 

no processo de determinação da localização de uma empresa e que esse seja 

triangulado com a componente tributária sob a ótica do ICMS presente neste trabalho. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 

Este anexo descreve o roteiro por meio do qual as entrevistas com os 

especialistas foram conduzidas, etapa que deve ser observada, de acordo com Gil 

(2008): 

 

1 – Informações do Entrevistado 
Nome: 

Email: 

Idade: 

Formação: 

 

2 – Informações da Entrevista 
Nome do pesquisador: Gino Olivato Neto 

Nome do Orientador: Prof. Dr. Marco Antonio da Costa Sabino 

Data da Entrevista: 

Local da Entrevista: 

Divulgação do Entrevistado: sim ( ) ou não ( ) 

 

3 – Roteiro de entrevista 
Buscando uma atmosfera de cordialidade e simpatia, a entrevista foi divida 

entre “quebra de gelo”, Perguntas do Questionário e Fechamento (GIL, 2008). 

 

3.1 – Quebrando o Gelo 
- Agradecer pela oportunidade; 

- Apresentar-se como aluno de mestrado pela FIA, nome do curso e a linha de 

pesquisa do projeto. Falar como surgiu o tema e porquê do interesse em estudar a 

questão, assim como suas contribuições acadêmicas e comerciais. 

- Explicar como será a entrevista, seguindo um roteiro, mas que o entrevistado 

é livre a manifestar suas opiniões. Falar que o objetivo é: “conhecer suas ricas 

percepções, não havendo certo ou errado”. 

- Falar que, como se trata de um roteiro semiestruturado, o entrevistador poderá 

fazer perguntas fora do roteiro. 
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- Perguntar se aceita que a entrevista seja gravada e se tem alguma restrição 

quanto a confidencialidade. 

 

3.2 – Perguntas do Questionário 

1 – Qual a relevância dos impostos quando comparado aos outros fatores que 

compõe o custo de um produto, como mão de obra ou matéria prima, de um 

produto da área de Equipamentos Eletrônicos. 

2 – Dentre os impostos que compõem o custo destes produtos, qual a 

relevância do ICMS na carga tributária em relação aos demais tributos? 

3 – Quando se estuda a viabilidade da fabricação de produtos eletrônicos no 

Brasil, seja direta ou indiretamente, quais indicadores o senhor recomenda que 

sejam avaliados? 

4 – Há diferenças tributárias para produtos eletrônicos nos Estados Brasileiros? 

5 – Continuando no âmbito estadual, qual a sua experiência com Incentivos 

Fiscais para produtos eletrônicos? Esses incentivos variam em função do quê? 

6 – Existe contrapartida para os Incentivos Fiscais concedidos? 

7 – Uma vez concedidos, o que a experiência mostra sobre a duração destes 

Incentivos Fiscais?  

8 – O ICMS pode influenciar na decisão para a localização de uma empresa 

que irá produzir equipamentos eletrônicos? 

 

3.3 – Conclusão 
Ao término da entrevista, agradecer o entrevistado, ressaltando quanto a sua 

contribuição foi importante para o trabalho. 
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4 – Após a entrevista 

Uma vez concluída a entrevista, é necessário realizar a Cópia de Segurança e 

enviar a mensagem de agradecimento por correio eletrônico. 

 

4.1 – Cópia de Segurança das entrevistas 

Para a cópia de segurança, os seguintes passos devem ser seguidos: 

- Anotar no protocolo o início e término da entrevista; 

- Transferir a entrevista imediatamente do celular para o computador; 

- Verificar se a gravação foi baixada e se está audível; 

- Gravar uma outra cópia do arquivo em um serviço de cópia na nuvem. 

 

4.2 – Mensagem de agradecimento 

Enviar para cada entrevistado uma mensagem de agradecimento: 

Título:  

Agradecimento – Entrevista Mestrado Profissional em Gestão de Negócios 

Corpo da Mensagem: 

Prezado [primeiro nome]. 

Gostaria de agradecê-lo pelas contribuições ao trabalho “Um Estudo sobre a 

Relevância do ICMS na Decisão de Localização de uma Empresa no Setor de 

Tecnologia de Informação da Bolsa Balcão Brasil (B3)”.  

Aproveito a oportunidade para convidá-lo para o dia da defesa: 

Data: 18.04.2018 

Horário: 9h:30m 

Local: FIA - Unidade Nações Unidas 

Endereço: Av. Nações Unidas 7221 – São Paulo 

Muito obrigado pela atenção 

Gino Olivato 
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APÊNDICE B – CONSIDERAÇÕES DOS ENTREVISTADOS 

Pergunta Entrevistado Considerações 

1 – Qual a relevância 

dos impostos quando 

comparado aos outros 

fatores que compõe o 

custo de um produto, 

como mão de obra ou 

matéria prima, de um 

produto da área de 

Equipamentos 

Eletrônicos 

AG 

“Existe um componente de custo que é refletido pelas 

competências da empresa do segmento de eletrônica, 

seus engenheiros, seus técnicos, eles são elementos 

importantes na formação da estrutura de custo da 

empresa (…) os tributos são importantes no momento do 

início da empresa e no lançamento dos produtos, pois 

eles vão te ajudar compensar as despesas com pesquisa 

e desenvolvimento, e assim ter uma competitividade 

mesmo com essas despesas de P&D iniciais. 

Se você vai ser apenas uma montadora de equipamentos 

eletrônicos, você precisa fazer outras analises como o 

custo inicial de produção e a transferência deste produto 

para o mercado consumidor, para saber se você não 

perde este valor do incentivo no frete, na logística. Assim 

existem outros fatores que influenciam o processo de 

decisão da localização além do benefício fiscal, apesar 

de toda a carga que temos aqui, ICMS com 18%, 12%, 

14%, o custo do capital de giro para você atender o seu 

mercado, às vezes, não vale a pena, é melhor ficar perto 

do mercado. Não existe uma certeza, é necessário fazer 

a conta para avaliar o melhor lugar para a localização, 

juntamente com o engenheiro de produção e o contador, 

para saber se realmente vale a pena, ou não. O incentivo 

é bom? Claro, mas é necessário fazer a conta.” 

 

VV 

“A matéria prima na indústria eletrônica não tem tanta 

relevância quanto na indústria pesada. Há uma facilidade 

em se obter os materiais, são leves e em geral 

importados. Não há fabricação de componente eletrônico 

no Brasil, assim, a logística para se obter matéria prima, 

em geral, não é determinante. Já o preço da matéria 

prima em um produto eletrônico, em geral, é 70% a 80% 

de todo o custo, assim a matéria prima é no produto 

eletrônico uma componente extremamente importante. 

A mão de obra não é tão relevante quanto a matéria prima 

e a soma desses dois não é tão relevante quanto os 
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impostos. Os impostos, se eu colocar ICMS, IPI, PIS, 

COFINS tudo isso, representa uma parcela bastante 

grande, podendo chegar a 30% de toda a composição do 

preço, pois com a recuperação dos impostos isso pode 

ser um problema de fluxo de caixa. 

Mas hoje, quando se fala em imposto, se fala 

simultaneamente em incentivo fiscal, o incentivo fiscal é 

determinante, na minha opinião, para a sobrevivência da 

indústria eletrônica, da para comprovar isso pelos polos 

que se formaram: Manaus, na área de entretenimento, 

ela tem isenções específicas para a indústria de 

entretenimento, TV, DVD, conversores de tv a cabo, pois 

lá há vantagem também para esses produtos para o 

imposto de renda. Mesmo com a logística complicada 

porque o polo consumidor é no Sul, esses incentivos 

determinaram a ida das empresas para Manaus. 

Campinas é um outro polo, ou seja, todos eles são 

determinantes para a instalação das empresas nestas 

áreas. 

Assim, a matéria prima é um commodity mundial, com o 

preço regulado pelo mercado internacional; esses polos 

se tornaram polos também de mão de obra para esses 

produtos, Campinas é um deles, o Sul de Minas é outro, 

além também de Manaus, que acabou sendo outro; 

Ilhéus. E o imposto é uma componente bastante 

importante, pode acabar determinando se uma empresa 

vai vencer sobre outra” 

2 – Dentre os 

impostos que 

compõem o custo 

destes produtos, qual 

a relevância do ICMS 

na carga tributária em 

relação aos demais 

tributos? 

 

AG 

“Eu estava na Lei da Informática, assim teve o incentivo 

de IPI, de ICMS, nesta época o forte era o incentivo de 

IPI, porém tinha a compensação que tinha que ser feito 

um investimento mínimo em outras atividades, mas que 

se você soubesse utilizar de forma inteligente esse 

investimento, ele é produtivo, não é despesa; é realmente 

um investimento, ele vai te dar retorno. Se você utiliza 

esta parte de incentivo como investimento, presta 

atenção nele, e na parte do custeio ele é um investimento 

e não uma despesa mensal, a empresa tem um retorno 

muito bom. Não concordo com as críticas que isso acaba 
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sendo custo, se a empresa souber fazer de forma 

adequada, tem retorno.  

O ICMS por muito tempo acompanhou a redução do IPI, 

ele reduziu, mas não foi a zero, como o IPI, e dependia 

para qual Estado você vendia. A empresa tem que olhar 

onde está seu mercado, se ela tem uma vantagem fiscal 

em um determinado lugar, de ICMS, mas se o Estado 

destino, onde a maioria de seus negócios se realizam, 

não contribuem para esta vantagem, ele vai pagar a 

diferença na ponta, assim seu modelo de negócio tem 

que ser desenvolvido baseado em varias informações, 

não apenas em um lado da conta. Levando em 

consideração as competências regionais, a logística e 

onde está o mercado destino.  

Por isso que eu volto à questão, se você basear seu 

negócio apenas na vantagem tributária, a longo prazo, o 

negócio pode quebrar, pois há dependências políticas do 

incentivo, se o governador resolver mudar o incentivo, 

porque o Estado precisa de mais dinheiro, num horizonte 

de 5 anos, a empresa já foi. O incentivo é muito bom para 

você conseguir uma velocidade inicial, mas se a empresa 

não conseguir voar sozinha, em longo prazo, o avião vai 

cair.” 

VV 

“O ICMS as vezes é tão grande, ou superior ao Imposto 

sobre Produto Industrializado, que é um imposto Federal, 

e ele tem regras bastantes diferenciadas em função do 

Estado que ele é praticado, que é a história da Guerra 

Fiscal. Os Estados para atrairem as empresas a irem 

para lá oferecem muitas concessões de ICMS parcial, 

total, ou por tempo bastante longo. Minas Gerais por 

exemplo é um Estado que oferece um incentivo bastante 

importante para a indústria eletrônica, mediante certas 

contra partidas, isenta o produtor do ICMS e além disso 

dá o crédito quando o produto é vendido fora do Estado, 

isso gera uma vantagem de 12% a 18% em cima dos 

outros Estados. São Paulo também concede benefícios 

mediante um projeto de empregabilidade, para 

determinados tipos de trabalhos de montagem para a 

área eletrônica; existindo sempre um benefício do ICMS.  
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Há também um fator político, pois o ICMS pode mudar ao 

longo do tempo. Quando o PPB, Processo Produtivo 

Básico começou, tinha uma redução em São Paulo de 

18% para 7%, que há 4 ou 5 anos atrás, voltou para 12%, 

apenas por vontade política.  

Hoje o ICMS é a única “arma” que o Estado tem, para 

tentar combater os outros. Os impostos federais são mais 

perenes, mas em função do tamanho dele - 12, 18, 20% 

- as vezes ele é muito relevante em relação aos outros 

tributos.” 

3 – Quando se estuda 

a viabilidade da 

fabricação de produtos 

eletrônicos no Brasil, 

seja direta ou 

indiretamente, quais 

indicadores o senhor 

recomenda que sejam 

avaliados? 

 

AG 

“A tradição que o local tem em relação aos produtos que 

ele fornece, se o local já tem uma fama positiva para o 

mercado, é importante. Um exemplo são os polos de 

tecnologia, como o Paraná, o Sul de Minas, Campinas. A 

qualidade da mão de obra também é importante, e esta é 

uma característica sempre presente nesses polos de 

tecnologia já estabelecidos.” 

VV 

“Sem dúvida, o local quanto a mão de obra e a logística 

são fatores determinantes; mão de obra em função da 

sua qualidade, que é bastante específica; a logística, 

perto do mercado consumidor é importante também; mas 

os impostos, de novo, eu acho que fazem a grande 

diferença na instalação, pois pode dar uma vantagem de 

muitos anos em relação a outras empresas já instaladas 

em outros locais. Como exemplos temos Manaus 

novamente e o Sul de Minas, incluso que levou empresas 

já instaladas em São Paulo para lá, ou expansões das 

empresas paulistas que acabaram indo para área do Sul 

de Minas.  

Assim os indicadores principais são a proximidade do 

mercado consumidor, a existência de mão de obra, e a 

terceira são os incentivos fiscais, que podem ser uma 

vantagem competitiva por vários anos, diminuindo os 

custos inclusive de instalação.” 

4 – Há diferenças 

tributárias para 

produtos eletrônicos 
AG 

“Sim, existe diferença entre os estados, isso é uma 

Guerra Fiscal que nós temos aqui. Assim é importante 

estudar esta questão quando a empresa faz o seu 

modelo de negócio. As diferenças existem, se são boas 
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nos Estados 

Brasileiros? 

 

ou más, depende da região, se não é um polo que já tem 

tradição, tem que ter mais incentivos do que Santa Rita 

no Sul de Minas, assim como Campinas, já tem nome, já 

tem força.  

Agora se você irá fazer em um local menos desenvolvido 

para seu produto, a empresa precisa receber mais 

incentivos para esta cidade ser mais atraente que os 

polos já estabelecidos. Um exemplo da indústria 

automobilística é a ida da Ford para Camaçari, sem 

tradição, mas com grandes incentivos por parte do 

Governo do Estado da Bahia. Assim como a fábrica da 

Hynduai em Goiás, não importa para quem vai comprar o 

carro onde ele foi feito, se tem tradição ou não, importa 

que estará andando em um carrão, seus empresários 

com certeza fizeram essa conta antes de levar a 

produção para lá. Falando da indústria eletrônica, temos 

o caso da Apple com a Foxconn, que fechou a fabricação, 

pois havia dois problemas, o funcionário não atendia as 

especificações da fábrica, assim mesmo com todos os 

incentivos, não valia mais a pena continuar produzindo 

no Brasil, pois também caiu a demanda nacional. Por isso 

que é importante analisar num contexto mais amplo e não 

apenas um elemento. É um elemento que entra na 

equação, mas não o que decide.” 

VV 

Os incentivos são específicos, Manaus tem benefícios 

não só estaduais, como federais, tem mudança no 

imposto de renda das empresas que estão localizadas lá. 

Existem também benefícios de importação e exportação 

para compensar o custo de trazer de áreas tão remotas. 

5 – Continuando no 

âmbito estadual, qual 

a sua experiência com 

Incentivos Fiscais 

para os produtos 

eletrônicos? Esses 

incentivos variam em 

função do quê? 

 

AG 

“Esses incentivos variam principalmente em função do 

produto, pois cada estado tem incentivos diferentes para 

cada tipo de produto eletrônico, por exemplo Manaus tem 

tradição na área de produtos de áudio e vídeo. Já no sul 

temos o Paraná com incentivos para computadores. Isso 

depende da tradição do nicho, assim temos áreas de 

incentivo para determinados tipos de produtos.” 

VV 

“Os incentivos variam muito em função do produto, por 

exemplo, indústria de montagem eletrônica onde eu 

trabalhei, na área de pedágio automático, conseguiu-se 
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um diferimento do ICMS e do IPI para a produção destes 

itens, ou seja, não pagava na entrada, pagava só na 

saída, onde se tinha um benefício de fluxo de caixa 

importante. 

Outro exemplo, projetos na área de Minas Gerais, onde 

se viabilizou uma concorrência em todos os Estado para 

produção de itens semelhantes, a empresa escolhida 

ganhou a concorrência, em função dos benefícios e 

incentivos ficais, pois em relação aos preços a 

concorrência estava bastante equilibrada, mas o crédito 

de ICMS garantido no projeto nesta empresa de Minas 

Gerais foi determinante para que eles ganhassem a 

concorrência. São dois exemplos que a localização foi 

determinante.” 

6 – Existe 

contrapartida para os 

Incentivos Fiscais 

concedidos? 

 

 

AG 

“A contrapartida principal pedida pelo Governo é a 

ocupação do território, a empresa distribui competências, 

distribui a riqueza; pois mesmo que não haja ganhos 

tributários, as pessoas vão morar, vão gastar na região, 

aí também tem arrecadação de impostos, a cidade como 

um todo vai evoluir. A maior compensação que o governo 

pode ter é o efeito multiplicador dos mercados.” 

VV 

“Em geral sim, um certo número de empregos oferecidos, 

por um determinado tempo, ou investimento em pesquisa 

e desenvolvimento, onde você tem que aplicar 4% da sua 

receita com os produtos incentivados em pesquisa e 

desenvolvimento. Além de certas restrições nas matérias 

primas que você vai usar no produto final.  

Por exemplo, na implantação dos telefones celulares, era 

exigido bateria nacional, para que fosse desenvolvido o 

parque nacional de baterias. Os tags de pedágio tiverem 

necessidades que a capa plástica fosse injetada no Brasil 

para desenvolver a indústria de plástico. Ou seja, a 

contrapartida é muito clara no desenvolvimento de 

produtos e P&D.” 

7 – Uma vez 

concedidos, o que a 

experiência mostra 

sobre a duração 

AG 

“Se a lei que foi feita deixa espaço para isso, em um certo 

momento o Governo irá retirar, normalmente quando o 

Governo faz isso, se ele não der garantias para o 

empreendedor que isso vai continuar por um longo 
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destes Incentivos 

Fiscais? 

 

período de tempo, as empresas não vão mudar para este 

lugar, pois há um risco de que se mudar o Governo, pode 

mudar a regra. Em uma determinada época para quem 

tinha o PPB, o ICMS era 7%, aí chegou o Governador do 

Estado de São Paulo e mudou para 12%. Então esse é 

um risco grande quando a empresa está baseada 

somente nos incentivos.” 

VV 

O PPB, que é um programa de incentivo Federal e bem 

conhecido, na minha opinião viabilizou toda a eletrônica 

no Brasil, como telefone celulares e computadores, toda 

a indústria se desenvolveu baseada neste programa 

estratégico para ganhar competitividade internacional, se 

não estaríamos importando tudo até hoje. Com isso o 

mesmo produto importado chega a custar 19% a mais 

que o similar nacional incentivado. O ICMS é um imposto 

mais local e estratégico que decide levar uma empresa 

para um Estado ou outro. 

 

8 – O ICMS pode 

influenciar na decisão 

para a localização de 

uma empresa que irá 

produzir 

equipamentos 

eletrônicos? 

 

 

AG 

“Existe a relevância tributária para a escolha da 

localização, porém existem outros fatores que 

necessariamente tem que ser observados no momento 

de tomada de decisão da geografia. Os dois principais 

são a qualidade da mão de obra da região que você vai 

se estabelecer, ela deve estar adequada ao seu negócio, 

e a logística que esta região oferece, tanto na capacidade 

de receber matéria prima quanto na de despachar 

produto acabado. Isso deve ser considerado, pois por 

mais incentivo fiscal que a empresa tenha, sem isso o 

negócio na irá avançar.” 

VV 

“Eu acredito que sim. Embora os outros fatores sejam tão 

determinantes quanto, como logística e mão de obra, 

mas comparativamente, o ICMS decide para que lado eu 

vou. Já aconteceu comigo pessoalmente, de ter trabalhos 

em Campinas e Sul de Minas e outras empresas que 

foram para o Paraná.” 

Tem o caso da Samsung, que estava em Campinas, por 

decisão de busca por incentivos fiscais foi para Manaus, 

porém não conseguiu os incentivos e voltou, provando 



 

  

109 

que o ICMS é determinante para isso, pois sem os 

incentivos ela voltou para São Paulo em função disso. 

 


