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RESUMO 
 
 

O presente artigo tem como objetivo abstrair sinalizadores que possam 
nortear ações de fiscalização por parte das Secretarias de Fazenda Estaduais, 
através da análise de dados que indiquem arrecadação de imposto estadual 
abaixo da média, ou abaixo do efetivo potencial econômico municipal, bem 
como através de indícios de baixa eficiência fiscal em determinados 
segmentos de mercado da base territorial de municípios previamente 
selecionados. Para tanto, realizou-se o levantamento de dados de 
arrecadação de ICMS em cinco municípios baianos, bem como o 
levantamento de informações de potencial econômico e de indicadores de 
renda, tais como população, número de veículos, consumo residencial de 
energia e número de terminais telefônicos instalados nesses cinco 
municípios. A seguir, realizou-se o cruzamento e análise de tais indicadores.   
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INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia adota como principais 

indicadores de empresas a serem fiscalizadas, os dados de arrecadação de ICMS dessas 

empresas, verificando seu crescimento ou retração, bem como, também adota como 

parâmetro de avaliação os dados econômicos de compras e vendas apurados e 

fornecidos pelas próprias empresas. Com base na análise desses dados, é que atualmente 

são direcionados grande parte dos esforços de fiscalização.  

Aqui, teve-se como objetivo o levantamento de outros dados externos, bem 

como uma análise mais ampla desses dados, com o intuito de desencadear novas 

conclusões e o seu aprofundamento. Não se teve a pretensão de esgotar, nem de 

apresentar soluções para possíveis distorções de níveis de arrecadação em determinado 

segmento ou período. Mas, através do levantamento e cruzamento de dados externos de 

capacidade econômica e renda de determinada região, aferir a capacidade contributiva 

das empresas pertencentes a determinados municípios. 

Para tanto, inicialmente, levantaram-se dados de arrecadação de ICMS e 

quantidade de empresas dentro de determinados segmentos de mercado, e pertencentes a 

municípios previamente selecionados. 

A seguir, com relação aos municípios selecionados, foram obtidos dados de 

população, número de automóveis, terminais telefônicos em serviço, consumo de 

energia na classe residencial e número de ligações de energia domiciliares. 

Finalmente, de posse de tais dados, buscou-se abstrair das avaliações a idéia de 

comparativo de eficiência fiscal entre os municípios. Avaliou-se a performance das 

atividades comerciais selecionadas, comparado-as, principalmente, com a evolução e a 

média do ICMS por empresa no Estado, com o comportamento econômico de cada 

município e com seu grau de infra-estrutura e de níveis de renda. 

Assim, acredita-se ser possível a obtenção de indicadores de direcionamento de 

fiscalização para segmentos de mercado, e empresas em área municipal 

metodologicamente analisados, bem como, a  conclusão de parâmetros de eficiência 

fiscal nas fiscalizações realizadas pela Secretaria da Fazenda. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia tem, dentre suas atribuições, a 

prerrogativa de exercer o controle e fiscalização das empresas que promovam a 

circulação de mercadorias, como também a prestação de serviços de transporte e de 

telecomunicações. Qualificando-se, tais empresas, como “Contribuintes do ICMS”. A 

fiscalização dessas empresas, no âmbito do Estado da Bahia, é realizada pela Secretaria 

da Fazenda através de seu quadro de  auditores-fiscais e de agentes de tributos 

estaduais.  

O ICMS é um imposto de competência estadual, vigente a partir de 1° de março 

de 1989, e esteve submetido às normas complementares do Convênio n. 66/88, até que 

se editasse a Lei Complementar n. 87, de 13 de setembro de 1996. 

Na esfera estadual, devem observar-se os preceitos das Leis n. 4.825/89 e 7.014, 

de 4 de dezembro de 1996, e as normas complementares consubstanciadas no 

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 6.284, de 14 de março de 1997, com 

suas alterações posteriores. 

O ICMS é um imposto não cumulativo, compensando-se o valor devido em cada 

operação ou prestação com o montante cobrado anteriormente. Em cada etapa da 

circulação de mercadorias e em toda prestação de serviço sujeita ao ICMS, deve haver 

emissão da nota fiscal ou cupom fiscal. Esses documentos serão escriturados nos livros 

fiscais para que o imposto possa ser calculado pelo contribuinte, por ele lançado e 

recolhido ao  Estado. 

Na maior parte dos casos o ICMS, que é embutido no preço, corresponde ao 

percentual de 17%. Entretanto, para certos alimentos básicos, como arroz e feijão, o 

ICMS cobrado é de 7%. Já no caso de produtos considerados supérfluos, como, por 

exemplo, cigarros, cosméticos e perfumes, cobra-se o percentual de 25%. Existem 

ainda, os produtos isentos ou imunes, os quais não sofrem incidência do imposto. 

O ICMS, imposto mais importante do nosso Sistema Tributário e responsável 

por cerca de 23% da receita total do País por incidir sobre a quase totalidade de bens e 

sobre alguns serviços (comunicação e transporte intermunicipal e interestadual), 

oferece, de certa forma, uma visão aproximada do comportamento da atividade 



 4

econômica. O imposto é sensível às oscilações da conjuntura econômica, refletindo 

rapidamente os ciclos de expansão ou contração dos negócios. 

Em sendo o ICMS um imposto, cuja apuração e lançamento é realizado pela 

própria empresa, cabe à Secretaria da Fazenda a fiscalização desse lançamento. Sendo o 

universo de empresas bem superior ao contingente de auditores-fiscais responsáveis 

pela fiscalização, métodos de seleção de empresas a serem fiscalizadas são utilizados no 

planejamento da fiscalização. 

E é nesse contexto, que teve-se o objetivo de inserir o levantamento de dados 

econômicos e dados de arrecadação no comparativo entre cinco municípios previamente 

selecionados, como forma de obter-se sinalizadores de baixa arrecadação média, como 

também de baixa eficiência fiscal. 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

Com o aspecto de estudo de caso, desenvolveu-se uma linha de pesquisa, análise 

e considerações que primou pelo levantamento de dados econômicos de determinados 

municípios e de sua população, os quais haveriam de indicar nível de renda e potencial 

econômico, bem como, no levantamento de dados de arrecadação de ICMS das 

empresas de determinados segmentos de mercado desses municípios.  Isso, com o 

objetivo de obter-se referências de potencial econômico dos municípios e de eficiência 

fiscal dos contribuintes e dos agentes fiscalizadores. 

A primeira etapa foi o levantamento dos dados de arrecadação de ICMS e 

quantidade de empresas, classificadas dentro de três segmentos de mercado: comércio 

varejista de alimentos, móveis e eletrodomésticos e comércio varejista de material de 

construção. Foram considerados os dados dessas empresas, pertencentes àqueles 

segmentos, localizadas nas cidades de Teixeira de Freitas, Barreiras, Itabuna, Vitória da 

Conquista e Feira de Santana.  

Desses cinco municípios citados, foram levantados dados de população, número 

de automóveis, de terminais telefônicos em serviço, consumo de energia na classe 

residencial e número de ligações de energia domiciliares. Tais dados tinham o propósito 

de aferir o potencial econômico de cada município, comparando-se entre si. 
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De posse de tais dados, realizou-se o cruzamento dos mesmos, através da análise 

comparativa, sempre buscando indicativos de capacidade econômica e contributiva de 

cada município, comparado com seu real desempenho em arrecadação de ICMS 

realizado pelas empresas instaladas em seus territórios.    

 

COLETA DE DADOS 
 

Os dados referentes à arrecadação e quantidade de empresas1 foram extraídos do 

sistema SIT/SEFAZ-Ba, onde a base para a coleta dos dados teve como fonte o Módulo 

de Contribuinte, utilizando-se os seguintes parâmetros: Porte econômico = todos; 

Segmentos = comércio varejista e supermercado; Situação= ativa; Condição = 

microempresa, empresa de pequeno porte e normal; Atividades = Comércio Varejista 

de: Alimentos, Móveis/Eletrodomésticos e Material de Construção. 

Quanto aos dados dos indicadores, foram fornecidos pela SEPLANTEC/SEI, 

através das seguintes fontes: TELEMAR, COELBA, DETRAN e do IBGE, através do 

site www.ibge.gov.br . 

 

AMOSTRAGEM 
 

A escolha dos cinco municípios, anteriormente citados,  teve como objetivo a 

avaliação e comparação do comércio varejista na Diretoria de Administração Tributária 

da Região Sul (DAT Sul). Utilizando-se o município de Feira de Santana como base 

comparativa para os demais municípios selecionados, tendo em vista ser esta a segunda 

maior cidade do Estado e com características de um centro comercial de grande 

influência fora do limites do seu município, pois é considerado um grande centro 

abastecedor da região. 

Quanto ao número de estabelecimentos, foi utilizado os dados do sistema SIT – 

Sistema de Informações Tributárias, colhidos entre os dias 05 a 08/08/2002. As bases de 

dados foram de todos contribuintes ativos das atividades descritas, excluindo-se as 
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empresas que tiveram início de atividade no ano de 2002. Todos os anos avaliados 

tiveram as mesmas bases quanto ao universo de estabelecimentos analisados. 

Os dados de população foram obtidos através da publicação do anuário 

estatístico 2000 e 2001 produzido pela SEI e dados do IBGE. Vale salientar que nos 

anos de 1999 e 2001, os dados de população estão estimados, sendo que o ano de 2000, 

a base de dados foi a do censo demográfico. Foi excluída do Município de Barreiras, 

nos anos de 1999 e 2000, a população de 18.757 habitantes, referente à transferência 

pela criação do município de Luís Eduardo Magalhães, a fim de obtermos a mesma base 

comparativa. 

A escolha das atividades de Comércio Varejista de Alimentos, 

Móveis/Eletrodomésticos e de Material de Construção serviu para verificar-se o 

comportamento e a correlação entre a arrecadação e movimento econômico das 

empresas comparados com número de habitantes (população), indicadores de tendência 

de renda e desenvolvimento e de infra-estrutura de um município/região.  

Entretanto, tendo em vista que diversos códigos de atividades compõem cada 

comércio varejista selecionado, fez-se, então, a consolidação destes, objetivando a 

maior representatividade possível do segmento.Para Comércio Varejista de 

Alimentação, foram considerados os códigos: 5211-6/00, 5212-4/00, 5213-2/01, 5213-

2/02. Para Comércio Varejista de Móveis e Eletrodomésticos, utilizou-se: 5242-6/01, 

5243-4/01. E, finalmente, para Comércio Varejista de material de Construção, 

utilizaram-se os seguintes códigos: 5244-2/01, 5244-2/03, 5244-2/04, 5244-2/05, 5244-

2/99.  

Na Atividade de Comércio de Alimentos, excluiu-se da avaliação as empresas 

do Grupo EBAL, pois esse grupo tem uma especificidade: a  centralização das suas 

compras e arrecadação em um único estabelecimento de uma determinada região, o que 

poderia distorcer os dados alvo de nossa avaliação. 

Na Atividade de Móveis/Eletrodomésticos, constatou-se que diversos 

estabelecimentos do Grupo LOJAS INSINUANTE estão na Atividade de Lojas de 

Departamento e Magazine - código 5215-9/01, por constarem diversas empresas nos 

demais códigos e tendo a empresa como atividade principal a comercialização desses 

produtos, incluiu-se as empresas que constavam com esse código de atividade no 

universo de análise. 
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Da observação dessas atividades econômicas pôde-se ter um sinalizador de 

possíveis distorções, direcionando uma ação mais efetiva para o setor/município que 

não guardar uma proporcionalidade racional. Afinal, esses segmentos do comércio 

tendem a ter uma variação no consumo diretamente proporcional, em tese, com 

indicadores de riqueza e renda.  

Quanto à condição da empresa, segundo a forma de apuração do ICMS, buscou-

se avaliar tanto as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, pertencentes ao regime 

simplificado de apuração do ICMS (SIMBAHIA), quanto às empresas NORMAIS, 

pertencentes ao regime normal de apuração do ICMS. O objetivo foi permitir uma 

avaliação total das empresas pertencentes às atividades selecionadas. 

Para efeito de esclarecimento, o regime SIMBAHIA é opcional.  Poderá se 

enquadrar como  microempresa o contribuinte cuja receita bruta ajustada2 do ano 

anterior seja igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e como 

empresa de pequeno porte o contribuinte cuja receita bruta ajustada do ano anterior seja 

superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 

1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).  

Quanto à carga tributária, as microempresas pagam um valor fixo, a depender de 

sua faixa de faturamento e compras, podendo variar de 1,0% a 2,3% sobre o valor da 

operação. As empresas de pequeno porte pagam um percentual sobre as suas vendas, 

sem direito a compensar o imposto devido, com o valor do imposto cobrado nas 

operações anteriores, tendo uma carga tributária que varia de 2,5% a 6,0% sobre o valor 

da operação. 

As empresas inscritas na condição de normal compensam o imposto cobrado nas 

operações anteriores com o imposto devido nas operações realizadas por ela. É o 

sistema de débito e crédito, determinado pela Constituição Federal, que atribui ao ICMS 

a condição de não cumulativo. Neste caso, a carga tributária normal é de 17% sobre o 

valor agregado e não sobre o valor da operação, ou seja, quando compensamos o 

imposto cobrado nas operações anteriores estamos tributando efetivamente o valor que 

foi adicionado à mercadoria adquirida: Carga Tributária = [Valor da Venda –Valor da 

Compra] x Alíquota.   
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Com relação ao período, foram selecionados os anos de 1999, 2000 e 2001. 

Destaca-se que o objeto alvo da análise foi a evolução nos anos de 2000 e 2001, sendo o 

ano de 1999 a base inicial de comparação. 

É importante ressaltar a evolução e a média da arrecadação por cada tipo de 

comércio, ao longo dos anos. Não se buscou apenas avaliar as médias e suas variações 

percentuais apresentadas através da sua evolução ou retração em um determinado 

período em relação ao Estado. Achou-se conveniente visualizar, principalmente, o ano 

de 2001, tendo em vista que nos anos de 1999 e 2000, a Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia estava em um processo de aprendizado, com novas técnicas e 

ferramentas de fiscalização.   

Os dados de arrecadação foram expressos em Reais, representando toda a receita 

tributária, não tendo sido feita nenhuma correção, ou seja, os valores são nominais 

(sistema SIT). 

Em relação à evolução da arrecadação do ICMS nos anos avaliados, observou-se 

que, quando um determinado município apresentou crescimento em uma determinada 

condição, necessário foi avaliar o comportamento dessa arrecadação, principalmente, no 

ano de 2000, pois um crescimento modesto ou mesmo um decréscimo em relação ao 

ano de 1999 poderia distorcer a base comparativa, através de crescimentos expressivos, 

quando comparado com o ano de 20001/2000. Portanto, cabe uma análise de todas as 

condições e de todos os anos. Vale salientar que, quanto maior o número de empresas 

na condição de Normal, tem-se uma base de arrecadação e uma  capacidade contributiva 

também maiores. 

Quanto aos outros dados utilizados como indicadores, salienta-se que para 

Veículos os dados utilizados foram os dos veículos cadastrados, em relação apenas aos 

do tipo automóveis. Quanto ao Consumo de Energia/Número de medidores foi utilizada 

apenas a classe Residencial. Quanto aos Terminais Telefônicos, foram considerados os 

“em serviço”.  
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ANÁLISES DOS INDICADORES 
 

Percebeu-se um crescimento real nas empresas do SIMBAHIA acima do Estado 

e do IGPM, quando analisados os dados do ano de 2001 em comparação ao ano de 

2000, tanto do valor arrecadado do ICMS como da média do ICMS por empresa ( 

Tabelas 1.1, 1.2, e 1.3) em todos as atividades. Entretanto, houve algumas exceções, 

como Itabuna, com variações percentuais negativas na atividade de comércio de móveis 

e eletrodomésticos, tanto para ME (Microempresas) como para EPP (Empresas de 

Pequeno Porte), e na atividade do comércio de alimentos, nas empresas EPP. Também 

houve exceções em Vitória da Conquista, na atividade de comércio de material de 

construção das empresas EPP e Barreiras no comércio de móveis e eletrodomésticos das 

empresas EPP. 

Vale salientar a boa performance do Estado em relação ao crescimento da média 

por empresa e da arrecadação global do ICMS no ano de 2001, em termos nominais, 

quando comparado com 2000, à exceção das Microempresas no comércio móveis e 

eletrodomésticos. 

Quando comparado, em valores nominais, o ano de 2000 com o ano de 1999, 

percebeu-se uma retração no Estado da Bahia das empresas do Simbahia no comércio 

de móveis e eletrodomésticos: em Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista nas 

empresas  ME e EPP, em Feira de Santana nas empresas EPP e em Itabuna nas 

empresas ME. Essa retração se deu também no comércio de material de construção, nos 

municípios de Itabuna e Barreiras, nas empresas ME e EPP; e em Teixeira de Freitas e 

Vitória da Conquista, nas ME. Destacou-se o comércio varejista de alimentos pelo 

crescimento nominal e real em todos os municípios e em todas as condições. 

De acordo com Porto, Edgar, no seu livro Cidades da Bahia, salvador: SEI, 1991 

(Série Estudos e Pesquisa, 35) identificou-se que à medida que existe uma expansão ou 

retração de uma região ou cidade, as demandas são de uma certa forma uniforme. 

Quando há uma expansão da economia de uma determinada cidade, há uma tendência 

que a região expanda-se como um todo. Entretanto, caso haja uma retração, ou se existe 

uma limitação a essa expansão, há uma tendência da determinada descentralização de 

alguns ramos de atividade para áreas periféricas, mas incapaz de romper drasticamente 
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as relações com o centro antigo, a exemplo da economia cacaueira, nas cidades de 

Ilhéus e Itabuna.  

Com o acelerado avanço das tecnologias das redes de comunicação – via 

sistemas modernos de transações comerciais, em função, principalmente, da 

globalização da economia, determinados mercados nas cidades ou regiões poderão ser 

desfacelados ou reduzidos. Entretanto, não deixarão de existir os mercados locais para 

atenderem transações comerciais diretas, apesar da expansão das transações dadas pelo 

comércio eletrônico. 

A análise do valor médio total arrecadado por empresa pode sinalizar a 

performance na arrecadação de um determinado município. Alguns fatores podem 

influenciar de forma positiva ou negativa para tal desempenho nos tipos de comércio 

avaliados, tais como: 1) Os municípios que possuem um maior número de empresas na 

condição de Normal tendem a ter um maior ICMS médio por empresa, dado pela forma 

de tributação; 2) O número de habitantes de cada município; 3) A área de abrangência 

de venda do comércio local de um determinado município em outras regiões; 4) Os 

indicadores de renda, entre outros.  

O fator de renda de um determinado município, quando avaliado o comércio de 

material de construção, passa a ser um fator determinante nos níveis de arrecadação, 

pois podem direcionar o tipo e o padrão de construção civil, uma vez que existe uma 

relação direta entre renda e padrão. Ou seja, quanto menor a renda, menor o padrão de 

construção, com aplicação de produtos de baixo valor agregado nas obras. Outro fator 

determinante no padrão utilizado por classes de renda mais baixa, é o ICMS antecipado 

na indústria sobre os produtos utilizados(cimento, lajota, piso, etc.). 

Da avaliação dos indicadores de desenvolvimento econômico (Tabela 1.5.), 

utilizando-se a média percentual dos indicadores por município em relação ao Estado, 

observou-se uma relação (de indicador de renda) entre os municípios analisados, 

conforme quadro abaixo: 
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RELAÇÃO
F. SANTANA

Teixeira de Freitas 0,99% (5,46)              
Feira de Santana 5,41% 1,00               
Itabuna 2,29% (2,36)              
Barreiras 1,22% (4,43)              
Vitória da Conquista 2,71% (2,00)              
OBS.: Utilizou-se Feira de Santana, para efeito 
de comparação, por  ter  apresentado  o maior
percentual em relação ao Estado.

MUNICÍPIO MÉDIA %

 
 

Utilizando esses indicadores, poder-se-ia afirmar que Feira de Santana tem 

indicadores de renda 5,46 vezes maiores que Teixeira de Freitas; 2,36 vezes que 

Itabuna; 4,43 vezes que Barreiras e 2 vezes mais que Vitória da Conquista. 

Quando analisados os indicadores em relação ao número de habitantes (Tabela 

1.6),  as seguintes médias  refletiram o índice médio de renda por habitante, conforme 

quadro abaixo. Salienta-se que foi utilizada a cidade de Itabuna, para efeito de 

comparação, por ter apresentado a maior média por habitante entre os municípios 

analisados: 

Veículos 
VARIAÇÃO ITABUNA EM 

MÉDIA RELAÇÃO À:
Teixeira de Freitas 0,046 1,78               
Feira de Santana 0,081 1,01               
Itabuna 0,082 1,00               
Barreiras 0,064 1,28               
Vitória da Conquista 0,076 1,08               

MUNICÍPIO

 

 

Telefones 
VARIAÇÃO ITABUNA EM 

MÉDIA RELAÇÃO À:
Teixeira de Freitas 0,122 1,45               
Feira de Santana 0,160 1,11               
Itabuna 0,177 1,00               
Barreiras 0,141 1,26               
Vitória da Conquista 0,142 1,25               

MUNICÍPIO
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 Consumo de Energia 
VARIAÇÃO ITABUNA EM 

MÉDIA RELAÇÃO À:
Teixeira de Freitas 0,305 1,22               
Feira de Santana 0,314 1,18               
Itabuna 0,372 1,00               
Barreiras 0,385 0,97               
Vitória da Conquista 0,317 1,17               

MUNICÍPIO

 

 

Número de Consumidores de Energia 
VARIAÇÃO ITABUNA EM 

MÉDIA RELAÇÃO À:
Teixeira de Freitas 0,237 1,08               
Feira de Santana 0,229 1,12               
Itabuna 0,256 1,00               
Barreiras 0,244 1,05               
Vitória da Conquista 0,213 1,20               

MUNICÍPIO

 
 
 
 

ANÁLISE DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO 

 

Da avaliação do indicador Arrecadação por Município, no comércio varejista de 

material de construção (Tabela 1.1), evidenciou-se uma evolução na média nominal 

total do ICMS por empresa em todos os municípios, apesar de alguns municípios terem 

apresentado crescimentos tímidos, com  exceção de Itabuna, que teve uma redução de 

3,51% no ano de 2000, comparando-se com o ano de 1999.  

A partir da observação da evolução percentual da média do ICMS por empresa 

no Estado, 11,79% e 11,90%, comparando-se os anos de 2001/2000 e 2000/1999, 

respectivamente, verificaram-se  municípios com crescimento percentuais superiores: 

Teixeira de Freitas nos anos avaliados e Barreiras e Itabuna apenas no ano de 

2001/2000. Com valores percentuais abaixo do Estado: Barreiras e Itabuna ano 

2000/1999 e Feira de Santana e Vitória da Conquista nos 2001/2000 e 2000/1999. 

Na avaliação da média de arrecadação por empresas Normais, constatou-se que 

Teixeira de Freitas, Itabuna e Barreiras apresentaram média inferior à do Estado nos três 

anos, enquanto Vitória da Conquista apresentou médias superiores nos três anos e Feira 

de Santana, exceto em 2001.  
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Quando avaliadas as Empresa de Pequeno Porte, tal situação se repetiu com 

médias inferiores como descritas no item anterior, incluindo-se Feira de Santana e 

Vitória da Conquista apenas no ano de 2001, à exceção de Barreiras que passou a ter 

médias superiores a do Estado em todos os anos. 

Quando analisamos todas as condições - ME, EPP e NO - em conjunto, 

verificamos que nos municípios de Teixeira de Freitas e Itabuna a arrecadação média de 

ICMS por empresa em todos os períodos foi menor do que a média do Estado. Nos 

outros municípios, a arrecadação média foi superior à do Estado, conforme ilustrado no 

gráfico  a seguir: 

Gráfico I
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Quanto à evolução da arrecadação do ICMS por empresa, segue uma ilustração 

referente ao período de 1999-2001: 
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Na análise da arrecadação por habitante, percebeu-se um crescimento percentual, 

na média por habitante, em todos os anos e nos Municípios, à exceção de Itabuna, que 

teve uma queda de 3,3% de 2000 em relação ao ano de 1999. Identificou-se um 

crescimento no Estado superior aos municípios, excluindo-se Teixeira de Freitas, que 

apresentou crescimento superior nos anos avaliados, e Barreiras, no comparativo 

2001/2000. 

Gráfico I-B
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Quando analisada a média do ICMS por habitante, entre os municípios em 

relação ao Estado, constatou-se uma média superior de todos os municípios em todos os 

anos, com destaque para Vitória da Conquista, que apresentou uma média superior no 

ano de 2001 aos demais municípios de 6,74%, quando comparado a Barreiras, que foi a 

segunda maior média, e a Feira de Santana, de 35,8%, que foi a terceira maior média.  

 

ANÁLISE DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E 
ELETRODOMÉSTICOS 
 

Da análise do total de arrecadação por município (Tabela 1.2), visualizou-se uma 

evolução na média nominal total do ICMS por empresa em todos os anos e em todos os 

municípios, à exceção de Teixeira de Freitas que teve uma redução de 2,17%, 

comparando-se 2000/1999.  
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A partir da observação da evolução percentual da média do ICMS por empresa 

no Estado, 11,02% e 10,74%, comparando-se os anos de 2001/2000 e 2000/1999, 

respectivamente, verificou-se que os municípios de Teixeira de Freitas, no ano 

2000/1999, e o município de Feira de Santana, em relação ao ano 2001/2000, ficaram 

abaixo do crescimento do Estado. Entretanto, a média por empresa nesses municípios 

foi superior ao Estado.  

Constatou-se, quando do levantamento dos dados de arrecadação, que nos 

municípios que apresentam cadeias de lojas, a exemplo de Lojas Insinuante, com 1 loja 

em Teixeira, 7 em Feira e 3 em Itabuna e Conquista; A Provedora, com 1 loja em cada 

município, exceto Teixeira e Barreiras e a Universal, com 6 lojas em Feira de Santana, 

as médias de arrecadação das empresas Normais se elevam, impactando favoravelmente 

os municípios que possuem estabelecimentos desses Grupos. 

Quando comparado o valor médio da arrecadação do ICMS por empresa, entre o 

Estado e os municípios, identificou-se que os municípios de Itabuna e Vitória da 

Conquista, apesar de terem tido crescimentos percentuais superiores ao Estado, 

apresentaram média do ICMS inferiores em todos os anos, em relação à média da Bahia. 

Salienta-se que esta situação desfavorável deu-se, principalmente, na média de 

arrecadação das empresas ME e EPP. 

Na avaliação da média de arrecadação por empresas Normais, verificou-se que 

apenas Barreiras apresentou média inferior à do Estado nos três anos, enquanto Itabuna 

apresentou média inferior no ano de 1999 e 2000 e Teixeira de Freitas, apenas no ano de 

2000. 

Quando analisadas todas as condições - ME, EPP e NO - em conjunto, verificou-

se que nos municípios de Vitória da Conquista e Itabuna a arrecadação média de ICMS 

por empresa, em todos os períodos, foi menor do que a média do Estado, tendo a 

situação de Vitória da Conquista sido bastante discrepante em relação às demais. Nos 

outros municípios, a arrecadação média foi superior à do Estado, conforme ilustrado no 

gráfico a seguir: 
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Gráfico II
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Quanto à evolução da arrecadação do ICMS por empresa, segue uma ilustração 

referente ao período de 1999-2001: 
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Na análise da arrecadação por habitante, percebeu-se um crescimento percentual 

da arrecadação, na média por habitante, em todos os anos e nos Municípios, à exceção 

de Teixeira de Freitas, que teve uma queda de 5,45% de 2000 em relação ao ano de 

1999. Identificou-se um crescimento no Estado inferior aos municípios, excluindo-se 

Feira de Santana, que apresentou crescimento abaixo do Estado no ano de 2001. 
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Gráfico II-B
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Constata-se também que, quando analisada a média do ICMS por habitante, 

entre os municípios em relação ao Estado, obteve-se uma média superior de todos os 

municípios em todos os anos, com destaque para Teixeira de Freitas, que apresentou 

uma média superior aos demais municípios, quando avaliamos o ano de 2001, sendo 

superior em 34,64% quando comparado a Feira de Santana, que foi a segunda maior 

média, e 60,52 % em relação ao terceiro que foi Barreiras. 

 

ANÁLISE DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 
 

Da análise do total de arrecadação por município (Tabela 1.3.), visualizou-se 

uma evolução na média nominal total do ICMS, por empresa, em todos os anos e em 

todos os municípios, com exceção de Itabuna, que teve uma queda de 15,43% e Vitória 

da Conquista de 3,85, comparando-se os anos de 2000/1999.  

A partir da observação da evolução percentual da média do ICMS por empresa 

no Estado, de 21,47% e 24,19%, comparando-se os anos de 2001/2000 e 2000/1999, 

respectivamente, verificou-se que os municípios de Itabuna e Vitória da Conquista 

tiveram redução na arrecadação e Teixeira de Freitas apresentou crescimento inferior ao 

do Estado, comparando-se os anos de 2000/1999. Quando avaliado o ano de 2001 em 

relação a 2000, verificou-se que Feira de Santana e Barreiras tiveram crescimentos 
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abaixo do Estado. Salienta-se que, apesar desse crescimento abaixo da média, o 

crescimento de Feira de Santana foi superior ao do Estado.  

Constatou-se, através do levantamento dos dados de arrecadação, que nos 

municípios em que houve a instalação de lojas de grandes grupos, como Bompreço e G. 

Barbosa, teve-se uma evolução na arrecadação, a exemplo de Feira de Santana no ano 

de 2000/1999, com crescimento de R$ 1,598 milhões, sendo, G.Barbosa R$ 1.110,0 mil 

e Bompreço de R$ 488,0 mil. Em se separando esses valores para efeito de análise, 

constatou-se que ele representou 33,27% da arrecadação das empresas Normais em 

2000 e 55,39% da evolução percentual do período 2000/1999. Nas novas lojas do 

Bompreço em Vitória da Conquista, representou uma elevação de R$ 146,0 mil e em 

Itabuna de R$ 603,0 mil no ano de 2001. Esses dados dos dois municípios não foram  

objeto de exclusão, para efeito de análise em relação à média do ICMS por empresa. 

Quando se comparou o valor médio total por empresa e expurgou-se o valor 

médio dos dados citados no parágrafo anterior, constatou-se que, em relação à Feira de 

Santana, o valor que era de R$ 9,88 passa a ser de R$ 6,85 (valores em R$ 1000) em 

2000, passando assim, a ter uma média na arrecadação do ICMS por empresa inferior a 

do Estado. Observou-se também em relação a essa mesma média, que os Municípios de 

Barreiras e Vitória da Conquista apresentaram médias inferiores a do Estado em todos 

os anos analisados. Quanto aos demais municípios, percebeu-se uma elevação superior a 

do Estado apenas no ano de 2001 nos municípios de Teixeira de Freitas e Itabuna, sendo 

que Feira de Santana supera o Estado desde o ano de 2000, sem expurgo. 

Na avaliação da média de arrecadação por empresas Normais, verificou-se que 

Itabuna, Barreiras e Vitória da Conquista apresentaram média inferior a do Estado nos 

três anos. Enquanto que Feira de Santana e Teixeira de Freitas apresentaram médias 

superiores, também nos três anos.  

Quando se avaliou as Empresa de Pequeno Porte, tal situação se repetiu como 

descrita no item anterior, à exceção de Vitória da Conquista que passou a ter médias 

superiores a do Estado nos anos de 2000 e 2001. 

Quando analisadas todas as condições - ME, EPP e NO - em conjunto, verificou-

se que nos municípios de Vitória da Conquista e Barreiras a arrecadação média de 

ICMS por empresa em todos os períodos foi menor do que a média do Estado. Nos 
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outros municípios, a arrecadação média foi superior à do Estado, conforme ilustrado no 

gráfico a seguir: 

Gráfico III
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Quanto à evolução da arrecadação do ICMS por empresa, segue uma ilustração 

referente ao período de 1999-2001: 
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Na análise da arrecadação por habitante, percebeu-se um crescimento percentual, 

na média por habitante, em todos os anos e Municípios, à exceção de Vitória da 

Conquista que teve uma queda de 5,20 % de 2000 em relação ao ano de 1999, e Itabuna 

que teve uma queda de 15,24% de 2000 em relação ao ano de 1999. Identificou-se um 
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crescimento no Estado inferior aos municípios analisados no ano de 2001, excluindo-se 

Barreira e Feira de Santana,  que apresentaram crescimento abaixo ao Estado. 

 

Gráfico III-B
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Constatou-se, também, que quando analisada a média de arrecadação do ICMS 

por habitante, entre os municípios em relação ao Estado, teve-se uma média superior em 

Teixeira de Freitas e Feira de Santana, no ano de 2001. Destaca-se Feira de Santana 

com índice superior em 4,26%, quando comparada a Teixeira, que foi a segunda maior 

média, e 28,24% em relação ao terceiro, que foi Itabuna. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As avaliações aqui relatadas, através dessa metodologia, poderão servir como 

instrumento de medição das possíveis distorções que possam estar ocorrendo em outros 

segmentos econômicos,  em outros municípios, como também, em determinadas áreas 

de influências econômicas e geográficas das cidades aqui analisadas. 

Da análise de tais elementos, entende-se ser possível à conclusão de parâmetros 

de nível de eficiência fiscal, bem como a abstração de indicadores de direcionamento de 

fiscalização dentro de segmento de mercado e município pela metodologia analisada. 
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O antagonismo, que porventura se apresentar em determinada cidade, a qual 

manifeste elevado número de automóveis, terminais telefônicos e consumo de energia 

por habitante, em contrapartida com o baixo crescimento de arrecadação e baixa média 

de ICMS por habitante, haveria de sinalizar baixa eficiência fiscal, excluindo-se 

variáveis, porventura, aqui não verificadas.  

De posse de levantamento de dados nesta metodologia realizada, poderiam as 

Secretarias de Fazenda Estaduais direcionar esforços fiscais para determinados 

municípios e suas empresas, que não guardem uma proporcionalidade racional entre 

indicadores econômicos de nível de desenvolvimento e renda, com os níveis e variações 

de arrecadação de ICMS. 

 

NOTAS 
 
1 Conceitua-se empresa o contribuinte que possui inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS 

2 Conforme reza a lei do SIMBAHIA(Lei 7.357/98),no seu art. 2º, § 1º,  “Por receita bruta ajustada 

entende-se a receita bruta decorrente das operações e dos serviços de transportes e comunicações do 

estabelecimento no período considerado, deduzido o equivalente a 20% (vinte por cento) do total das 

entradas de mercadorias, bens e materiais e dos serviços de transportes e comunicações tomados no 

mesmo período...” 
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