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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo verificar se a implementação da substituição 

tributária do ICMS pelo Estado do Ceará por meio do decreto 31.270/2013 causou 

impacto no número de vínculos de trabalhadores ou no salário médio pago nos 

setores econômicos atingidos. O período estudado é de 2006 a 2015 e os dados 

usados são os disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio da 

RAIS. Para atingir o objetivo foi estimado um modelo de diferenças em diferenças e 

outro de efeitos fixos. Como resultado não se constatou alteração estatisticamente 

significante no número de vínculos ou no salário médio decorrente da nova 

sistemática de recolhimento do ICMS. Contudo, constatou-se que um aumento na 

proporção de empresas do SIMPLES afeta positivamente o número de vínculos 

empregatícios e negativamente o salário médio e que o aumento da proporção de 

empresas instaladas em Fortaleza contribui para a diminuição do número de 

vínculos e positivamente no valor do salário médio. 

 

Palavras-chave: ICMS. Substituição tributária. Emprego. Salário Médio. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to verify if the implementation of ICMS tax substitution 

implemented by the State of Ceará through decree 31.270 / 2013 caused an impact 

on the number of workers' bonds or the average salary paid in the economic sectors 

affected. The period studied is from 2006 to 2015 and the data used are those made 

available by the Ministry of Labor and Employment through RAIS. To reach the 

objective, a model of differences in differences and one of fixed effects was 

estimated. As a result, there was no statistically significant change in the number of 

ties or the average salary resulting from the new ICMS collection system. However, it 

was found that an increase in the proportion of companies that opted for SIMPLES 

positively affects the number of employment bonds and negatively the average salary 

and that the increase in the proportion of companies located in Fortaleza contributes 

to the decrease in the number of ties and positively in value of the average salary. 

 

Keywords: ICMS. Tax Replacement. Employment. Average salary. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os estados da federação estão ampliando cada vez mais a sistemática da 

substituição tributária do ICMS - Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 

Comunicação, no Ceará não é diferente. 

Conforme descrito no preâmbulo do Decreto 31.270/2013 que incluiu 

nesta forma de tributação uma série de atividades comerciais do ramo de material 

para construção em geral, ferragens e ferramentas de acordo com sua Classificação 

Nacional de Atividade Econômico-Fiscal (CNAE), esta política tributária advém da 

“necessidade de se estabelecer um regime de tributação operacional e simplificado” 

gerando maior competitividade entre os contribuintes e também “neutralizar a 

concorrência desleal entre deste Estado que exerçam a mesma atividade 

econômica”. 

Porém, essa mudança tem impacto direto no custo dos produtos e esse 

impacto não se dá de maneira uniforme entre todas as empresas envolvidas, pois, 

além de haver em alguns casos alíquotas distintas entre atacadistas e varejistas, 

afeta ainda mais fortemente as empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, ou 

apenas SIMPLES, como será melhor demostrado no próximo capítulo, e que 

representam a maior parte das empresas no setor, como se vê no gráfico 1 abaixo. 

 

Gráfico 1 – Número de empresas por regime de tributação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do MTE/RAIS. 
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O regime de substituição tributária vem sendo frequentemente estudado e 

a eficácia dessa política tributária já foi demonstrada em vários estudos realizados 

em diferentes setores no que concerne a arrecadação do ICMS. Todavia, ainda há 

carência de estudos para avaliar sob uma outra ótica a eficácia desta política 

tributária que é sobre o mercado de trabalho formal. 

Para tanto, será estudado se a mudança na maneira como o ICMS é 

cobrado causou algum impacto no número de vínculos de trabalhadores ou no 

salário médio no setor em análise. 

O presente trabalho será composto por cinco partes, contando com essa 

introdução. No segundo capítulo, estará disposta a revisão da literatura sobre o 

tema. Na seção três, será demonstrada a metodologia econométrica empregada. 

Em seguida, os resultados serão apresentados na seção quatro. Por fim, serão 

relatadas as considerações finais sobre o trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A sistemática da substituição tributária implementada pelo Decreto 

31.270/2013 consiste na responsabilização dos contribuintes nele enquadrados pelo 

recolhimento do ICMS que seria devido nas operações subsequentes. 

Com essa mudança na metodologia, as indústrias situadas dentro do 

estado e que foram incluídas entre as atividades participantes da nova forma de 

tributação, exceto as optantes do simples nacional, mantiveram a sistemática da não 

cumulatividade. Porém, nas operações dentro do estado do Ceará, estas passaram 

a ser responsáveis por fazer a substituição do ICMS pelas operações subsequentes 

no momento em que realizarem a venda de sua produção. Portanto, têm um débito 

adicional de ICMS que será cobrado de seu cliente cuja alíquota, descrita no artigo 

2° do Decreto 31.270/2013, é de 6,5% aplicado sobre o valor da operação com 

acréscimo da margem de valor agregado de 45%, conforme pode ser visto no 

cálculo a título de exemplo a seguir: 

 

Quadro 1 – Exemplo de cálculo do ICMS ST 

Valor Operação Valor Agregado Base de cálculo Alíquota ICMS ST 

R$ 1.000,00 45% R$ 1.450,00 6,50% R$ 94,25 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Esse adicional de ICMS que será pago pela indústria poderá resultar num 

aumento de preço de seus produtos, como foi verificado por Dornelles (2014), que 

investigou se houve impacto nos preços dos vinhos após a instituição do regime de 

substituição tributária no ICMS para a Cadeia Vinícola do Vale dos Vinhedos, 

concluindo que houve aumento nos preços dos vinhos decorrente da nova 

sistemática de tributação do imposto. 

Já as empresas atacadistas e varejistas em vez de no momento da 

compra de mercadorias se creditarem do ICMS e no momento da saída se 

debitarem, como reza o princípio da não cumulatividade, passam a não mais se 

debitarem nas saídas de seus produtos e tem que recolher no momento das 

entradas de mercadorias uma alíquota definida no anexo III do Decreto 31.270/2013, 

como pode ser visto no quadro 2 a seguir, que está com alíquotas vigentes até 

março de 2017 quando houve aumento dos valores percentuais. 
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Quadro 2 – Anexo III do Dec. Nº 31.270/2013 

CONTRIBUINTE 
DESTINATÁRIO/ 

REMETENTE 

MERCADORIA 
(Alíquota interna efetiva) 

O Próprio 
Estado ou 
Exterior do 

País 

Regiões Norte, 
Nordeste, 

Centro Oeste e 
Estado do 

Espírito Santo 

Regiões Sul e 
Sudeste, 
exceto o 

Estado do 
Espírito Santo 

INDÚSTRIA 
(Anexo I) 

Normal Normal Normal Normal 

ATACADISTA 
(Anexo I)   

Produtos de Informática 3,70% 4,80% 4,80% 

7% - Cesta Básica; 2,70% 4,70% 6,80% 

12% - Cesta Básica; 4,60% 8,10% 11,60% 

17% - (geral); 6,50% 14,95% 16,80% 

25% - (vinhos, sidras e 
Bebidas quentes, 
Exceto aguardente) 

7 ,26% 25,85% 
33,00% 

 

VAREJISTA 
(Anexo II) 

7% - Produtos de 
Informática; 

3,70% 4,80% 4,80% 

7% - Cesta Básica; 1,05% 3,46% 5,52% 

12% - Cesta Básica; 1,80% 5,93% 9,46% 

17% - (geral); 6,50% 14,95% 16,80% 

25% - (vinhos, sidras e 
Bebidas quentes, 
Exceto aguardente). 

7,26% 25,85% 
33,00% 

 

Fonte: Decreto nº 31.270 de 2013. 

 

Porém, assim como nas indústrias, os atacadistas e varejistas também 

deverão aplicar uma margem de agregação para cálculo do ICMS ST que de acordo 

com o Art. 3° do Dec. 31.270/2013 será de 35% em vez dos 45% para as indústrias. 

Outra exigência estabelecida pelo citado decreto para os atacadistas e 

varejistas é que se recolha o ICMS sobre o valor do inventário de mercadorias 

existente no último dia útil de dezembro de 2013, também com agregação de 35%, 

de acordo com as alíquotas estabelecidas para operações internas mostradas 

anteriormente no quadro 2. Esse recolhimento ajudou no aumento de 41% na 

arrecadação do ICMS das empresas do setor em 2014 que é bem superior ao 

crescimento total da arrecadação que foi de apenas 9%, como pode ser visto no 

gráfico 2 abaixo. 
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Gráfico 2 – Crescimento da arrecadação do ICMS – Total x Setor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da SEFAZ/CE. 

 

Para as empresas atacadistas e varejistas optantes pelo SIMPLES, a 

primeira mudança é que estas perdem parte da simplicidade para calcular o valor do 

imposto que teria de pagar, pois, a apuração do débito era única e englobava o 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido – CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – 

COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP e Contribuição Patronal previdenciária – 

CPP, além do ICMS. Já no novo regime terá de apurar o valor do SIMPLES sem o 

ICMS e calcular o valor do ICMS para cada aquisição conforme determina o Dec. 

31.207/2013. 

Outra alteração se dá nas alíquotas do ICMS que no regime simplificado 

varia de acordo o faturamento da empresa de 1,25% até 3,95% e passaram a ser as 

mesmas do regime normal de recolhimento conforme demonstrada no quadro 2. 

Isso pode acarretar uma grande perda de competitividade no concernente 

às compras interestaduais quer seja pelo aumento de alíquotas quer seja pelo 

tratamento igualitário entre empresas de portes bastante diferentes. Esse indício 

pode ser  verificado por Ferreira (2013), mais especificamente no setor de Comércio 

varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – 

minimercados, mercearias e armazéns – que se utilizando de regressão Logit e 

Tobit, para avaliar a mudança de comportamento em relação as suas compras 

interestaduais após a implementação da substituição tributária do ICMS do Dec. 

29.560/2008, constatou que as empresas enquadradas no simples nacional 

aumentaram o percentual de compras realizadas no mercado interno. 
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Ferreira (2013) verificou ainda que as empresas optantes pelo SIMPLES, 

quando localizadas em municípios que fazem fronteira com outros estados, tem 

maior probabilidade de efetuar compras interestaduais. 

Ainda por conta do Dec. 31.270/2013, os demais contribuintes dentro do 

Ceará ao adquirirem esses produtos dessas empresas enquadradas no citado 

decreto já não precisam mais efetuar a tributação do ICMS, pois considera-se que já 

foi substituído em momento anterior. 

Ao realizar um estudo de caso sobre o impacto na arrecadação no setor 

industrial de calçados do Estado do Ceará, após a adoção do regime de substituição 

tributária, Matos Filho (2012) verificou um incremento médio de 24,38% no valor da 

arrecadação de ICMS. 

Também no setor de calçados no Ceará, analisando mais 

especificamente o comércio varejista na Região do Cariri, Oliveira (2012) constatou 

que a substituição tributária induziu aumentos na arrecadação média anual do ICMS 

de R$10.771,77 por empresa. 

Aguiar (2013) avaliou o impacto na arrecadação do ICMS das empresas 

atacadistas entre as atividades econômicas atingidas pelo decreto 29.560/2008, e 

por meio da utilização de um modelo de regressão linear constatou que houve 

crescimento de 17,81% decorrente da nova política tributária. 

Ao avaliar o impacto do Decreto n° 30.256/2010 na arrecadação do setor 

de rochas ornamentais, Louzada (2015) usou a metodologia da diferença em 

diferenças e concluiu que houve aumento da arrecadação nas microempresas (ME) 

e empresas de pequeno porte (EPP). 

No gráfico 3, pode-se perceber que no ano da mudança tributária, 2014, a 

arrecadação das empresas do SIMPLES cresceu bem mais que as do regime 

normal, 68% contra 36%, respectivamente. Por outro lado, no ano seguinte houve 

uma queda que foi mais intensa entre as optantes pelo regime simplificado, -27% 

contra -13% do regime normal. Isso pode representar perda de mercado pelas 

empresas do SIMPLES ou que elas sentiram mais fortemente a crise econômica que 

se deu em 2015 com queda do PIB ou ainda que elas passaram a comprar mais no 

mercado interno, como citado anteriormente. 
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Gráfico 3 – Crescimento da arrecadação do ICMS por regime de recolhimento 

 

Fonte: SEFAZ/CE. Elaborado pelo autor. 

 

No tocante a geração de empregos decorrente de incentivos fiscais, 

Pontes (2011), ao realizar um estudo sobre a guerra fiscal e os incentivos fiscais 

concedidos pelos estados para a atração de indústrias de transformação, dedicou 

um capítulo para verificar se havia esta correlação positiva na indústria de 

transformação no estado do Ceará. Concluiu que houve comprovação da geração 

de empregos decorrente da concessão de incentivos fiscais apenas na indústria 

calçadista. 

Rocha Filho (2007), com o objetivo de avaliar o impacto da implantação 

do SIMPLES na geração de empregos da cadeia têxtil, constatou que houve 

significativo crescimento no número de empregos. Em seu modelo econométrico 

foram avaliados diferentes pontos geográficos e momentos temporários. Constatou-

se que os coeficientes de tempo são crescentes, o que demonstra o crescimento do 

SIMPLES, e que as regiões sul e sudeste foram as mais favorecidas, em virtude do 

maior desenvolvimento econômico. O autor constatou ainda que o SIMPLES 

contribuiu para o crescimento no número de estabelecimentos no setor de 

confecções no Brasil. 

Lopes Filho (2009) ao verificar a importância do SIMPLES na geração de 

empregos na indústria de transformação do Ceará, também incluiu dummies para 

mensurar o efeito tempo e localização. O autor realizou uma segunda estimação 

excluindo os dados do município de Fortaleza, em virtude de a dinâmica econômica 
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ser bastante diferenciada dos demais municípios e também separou em uma 

estimação distinta as micro e pequenas empresas. Concluiu que o SIMPLES tem 

contribuído para a geração de empregos nas micro e pequenas empresas e esse 

efeito foi maior com o passar do tempo. Quanto ao efeito da região, o município de 

Fortaleza tem geração de empregos menor que os demais municípios, enquanto a 

região metropolitana de Fortaleza tem geração maior que restante do estado. O 

autor concluiu ainda que ao pagar menos impostos, as empresas do SIMPLES 

conseguem ter mais recursos para pagar maiores salários e contratar mais 

trabalhadores. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Base de dados 

 

Para avaliar os efeitos do Decreto nº 31.270 de 2013 sobre o nível de 

emprego e salário, serão utilizadas informações disponibilizadas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) relativos a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

como o número de empresas, vínculos e massa salarial. Visando dissociar esse 

impacto no interior do estado, em contraposição ao município de Fortaleza, também 

se introduziu um indicativo da localização geográfica. 

Os dados estão organizados em um painel com todos os setores de 

atividade afetados pelo decreto, com periodicidade anual, contemplando o período 

de 2006, quando a RAIS passa a informar separadamente os dados das empresas 

optantes ou não pelo SIMPLES, até 2015, últimas informações disponíveis. As 

variáveis utilizadas encontram-se detalhadas no Quadro 3, todos os valores 

monetários foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo – IPCA a valores de dezembro de 2015. O Número de Vínculos e o Salário 

Médio dos setores serão utilizados como indicadores de impacto, enquanto as 

demais variáveis serão incluídas na estimação de modo a minorar as diferenças 

entre os mesmos. 

 

Quadro 3 – Descrição das variáveis utilizadas 

Variável Descrição 

VINCULOS Número total de vínculos do setor. 

SALARIO_MEDIO 
Massa Salarial do setor dividido pela quantidade de vínculos 

do mesmo. 

NUM_EMPRESAS Número de empresas do setor. 

PROP_SIMPLES Proporção de empresas do setor optantes pelo SIMPLES 

PROP_MF 
Proporção de empresas do setor instaladas no município de 

Fortaleza. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

➢ Grupos de Tratamento e Controle 

 

Foram considerados no grupo de tratamento os setores abrangidos pelo 

decreto nº 31.270 de 2013, instalados no Estado do Ceará. A lista encontra-se 

disponível no Quadro 4, onde é possível observar o código da Classificação 
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Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, bem como a descrição detalhada dos 

ramos de atividade. 

 

Quadro 4 – Setores atingidos pela substituição tributária 

CNAE Descrição 

2311700 Fabricação de vidro plano e de segurança 

2319200 Fabricação de artigos de vidro 

2330301 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e 
sob encomenda 

2342701 Fabricação de azulejos e pisos 

2342702 Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na 
construção, exceto azulejos e pisos 

2349499 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados 
anteriormente 

2392300 Fabricação de cal e gesso 

4649406 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 

4672900 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 

4673700 Comércio atacadista de material elétrico 

4679601 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 

4679603 Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais 

4679604 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não 
especificados anteriormente 

4679699 Comércio atacadista de materiais de construção em geral 

4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 

4742300 Comércio varejista de material elétrico 

4743100 Comércio varejista de vidros 

4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas 

4744003 Comércio varejista de materiais hidráulicos 

4744005 Comércio varejista de materiais de construção não especificados 
anteriormente 

4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral 

4754703 Comércio varejista de artigos de iluminação 
Fonte: Decreto nº 31.270 de 2013. 

 

Nota-se a diversidade de campos de atuação e face a especificidade dos 

setores e a abrangência do Decreto, seria pouco eficiente compor o grupo de 

comparação por outros ramos de atividade cuja dinâmica é potencialmente distinta 

daquela do grupo de tratamento. Portanto, optou-se por tomar empresas dos 

mesmos segmentos dos tratados, porém, localizadas fora do território cearense. 

Assim, o grupo de controle será composto pelos mesmos setores constantes no 

Quadro 4, registrados no estado de Pernambuco. 

Essa abordagem tem como vantagem isolar o efeito das peculiaridades 

inerentes a cada segmento, dando, portanto, maior robustez a análise. No gráfico 4, 
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a seguir pode-se ver a evolução na quantidade de empresas dos grupos de controle 

e tratamento. 

 

Gráfico 4 – Quantidade de empresas nos CNAE's atingidos em CE e PE 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do MTE/RAIS. 

 

3.2 Abordagem econométrica 

 

A estratégia econométrica para medir o impacto da mudança no 

recolhimento das obrigações tributárias sobre o nível de emprego e salário nesses 

setores consistirá de dois métodos complementares. Incialmente será estimado um 

modelo de diferenças em diferenças considerando os grupos descritos na seção 

anterior e tomando como marco do tratamento o ano de 2014, quando o Decreto 

passa a surtir efeitos legais.  

Paralelamente a este, será estimado um modelo de painel com efeitos 

fixos por setor, de modo a isolar as idiossincrasias não observadas fixas no tempo. 

Em ambos os casos serão inseridas dummies de tempo para mitigar as flutuações 

macroeconômicas de cada ano que afetem igualmente as unidades do corte. As 

duas abordagens são detalhadas nas próximas seções. 

  

3.2.1 Diferenças em diferenças 

 

O modelo de diferenças em diferenças consiste na dupla diferença da 

média condicional dos grupos de tratamento e controle antes e após o tratamento. 
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Por traz desse procedimento, existe a hipótese de que o grupo de comparação 

simularia o resultado do grupo tratado na ausência do tratamento, de modo que este 

desviaria a trajetória original, o indicador de resultado e a distância observada 

retrataria o tamanho do efeito. 

De maneira formal, pode-se escrever o estimador de diferenças em 

diferenças como exposto a seguir: 

 

 

(1) 

 

Onde Y é indicador de impacto considerado; Tratamento é uma variável 

dicotômica que assume valor 1 (um), se a empresa pertence ao grupo tratado, e 0 

(zero), caso contrário; Tempo é uma dummy com valor igual a 0 (zero), quando se 

tratar do período que antecede a política (antes de 2014), e igual a 1 (um) no 

período posterior a vigência das regras do Decreto (2014 e 2015); X representa um 

vetor de características observadas descritas no Quadro 3. 

Assim, DD pode ser interpretado como o efeito médio do tratamento sobre 

os tratados, sob a hipótese de que o grupo de controle retrata o contrafactual, isto é, 

representa o número de empregos ou o salário médio dos setores tratados na 

ausência do Decreto.  

Conforme Foguel (2015), o modelo de DD pode ser especificado como 

um modelo de regressão linear, conforme a seguinte especificação: 

 

 (2) 

 

O parâmetro de interesse é aquele associado a interação entre tempo e 

tratamento, . Sobre as hipóteses apresentadas, ele mede o impacto da substituição 

tributária sobre o nível de emprego e salários nos setores atingidos. Como a variável 

dependente foi logaritmizada, o valor será reportado em termos percentuais. 

 

3.2.2 Modelo de efeitos fixos 

 

Segundo Wooldridge (2010), os modelos de efeitos fixos são adequados 

quando se assume a existência de fatores individuais não observados, portanto, não 
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podem ser incluídos na estimação, mas esses fatores não se alteram no tempo de 

modo que é possível eliminá-los por meio de uma transformação das variáveis. 

No contexto do presente estudo, esses fatores não observados podem se 

traduzir em características típicas do setor, como o fato de ser indústria ou comércio, 

legislações específicas ou até mesmo preferências do mercado consumidor. De 

sorte que a aplicação do método torna-se bastante conveniente por dispensar a 

necessidade de conhecer tais informações. 

De forma geral, o modelo de efeitos fixos pode ser escrito como: 

 

 (3) 

 

Onde  é a idiossincrasia não observada do setor i, fixa no tempo. 

Basicamente pode-se eliminar esse termo discricionário subtraindo de todas as 

variáveis sua média temporal. Isto é possível porque como  não se altera em t, sua 

média temporal é o próprio , de modo que o efeito não observado é expurgado da 

estimação. Assim, o modelo seria dado por: 

 

 (4) 

 

Onde . 

A Equação (4) pode ser estimada por mínimos quadrados ordinários, 

exigindo-se para tanto, além das demais hipóteses usuais de regressão linear, 

apenas a exogeneidade de , ou seja, que . Uma desvantagem 

desse método é que não é possível incluir na estimação características fixas no 

tempo, pois, essas seriam eliminadas no processo. 

Tanto a análise por diferenças em diferenças como o modelo de efeitos 

fixos serão estimados para a quantidade de vínculos e o salário médio, 

considerando o total de empresas, bem como desagregado entre aquelas optantes 

ou não pelo SIMPLES, de modo a identificar o efeito dessa política sobre cada 

subgrupo dos setores, totalizando doze estimações. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Estatísticas descritivas 

 

Na Tabela 1 encontram-se disponíveis as estatísticas descritivas das 

variáveis utilizadas nas estimações. Percebe-se que os setores do estado de 

Pernambuco são compostos por um número maior de empresas que empregam 

mais e, com exceção dos anos de 2008 e 2009, pagam maiores salários médios do 

que seus correspondentes cearenses durante todo o período analisado. E essa 

diferença é maior entre as empresas de maior porte, não optantes pelo SIMPLES. 

Este comportamento fica mais claro quando se analisa a trajetória temporal do 

número de vínculos e do salário médio disponíveis nos Gráficos 3 e 4 

respectivamente. 

 

Gráfico 5 – Evolução temporal do número de vínculos em CE e PE 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do MTE/RAIS. 
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Gráfico 6 – Evolução temporal do salário médio em CE e PE 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do MTE/RAIS. 

 

Nota-se ainda que a proporção de empresas optantes pelo recolhimento 

simplificado é sensivelmente menor no grupo de controle quando comparado ao 

grupo de tratamento. Isso sinaliza que o perfil dos setores analisados é 

predominantemente composto por micro e pequenas empresas, sendo que nesta 

categoria o número de unidades no Ceará supera o de Pernambuco, tanto antes 

como após a promulgação do decreto. 
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Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas 

Variável Subgrupo 
Pré-tratamento Pós-tratamento 

Tratados Controle Diferença Tratados Controle Diferença 

VINCULOS 

Geral 
Média 1081,5 1351,9 -270,4 1427,3 1748,7 -321,4 
Erro Padrão 1626,6 2092,3 15,1 2237,7 2841,1 82,2 
Observações 176 176 (-18,0) 44 44 (-3,9) 

Simples 
Média 681,0 761,9 -80,9 905,5 939,0 -33,5 
Erro Padrão 1236,6 1201,2 9,8 1649,1 1533,3 51,2 
Observações 176 176 (-8,3) 44 44 (-0,7) 

Normal 
Média 400,5 590,0 -189,5 521,8 809,6 -287,9 
Erro Padrão 509,9 988,8 6,3 719,8 1408,6 36,0 
Observações 176 176 (-30,0) 44 44 (-8,0) 

SALARIO 

Geral 
Média 1088,6 1222,4 -133,8 1305,1 1527,9 -222,9 
Erro Padrão 410,5 511,8 3,8 362,1 706,3 18,0 
Observações 174 173 (-35,4) 44 44 (-12,4) 

Simples 
Média 874,6 1018,2 -143,6 1013,3 1223,3 -209,9 
Erro Padrão 207,1 218,7 1,8 106,9 195,5 5,3 
Observações 170 161 (-78,7) 44 42 (-40,0) 

Normal 
Média 1210,4 1343,7 -133,3 1478,2 1715,2 -236,9 
Erro Padrão 518,9 594,3 4,6 448,6 775,3 20,5 
Observações 171 172 (-29,0) 43 44 (-11,6) 

NUM_EMPRESAS 

Geral 
Média 171,3 177,0 -5,6 217,6 228,3 -10,6 
Erro Padrão 329,7 333,8 2,7 440,5 451,6 14,3 
Observações 176 176 (-2,1) 44 44 (-0,7) 

Simples 
Média 146,5 140,3 6,2 186,7 184,0 2,7 
Erro Padrão 293,4 280,2 2,3 390,7 381,6 12,4 
Observações 176 176 (2,7) 44 44 (0,2) 

Normal 
Média 24,9 36,7 -11,8 31,0 44,3 -13,3 
Erro Padrão 37,7 55,1 0,4 51,2 71,3 2,0 
Observações 176 176 (-31,1) 44 44 (-6,7) 

Continua 
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Conclusão 
Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas 

Variável Subgrupo 
Pré-tratamento Pós-tratamento 

Tratados Controle Diferença Tratados Controle Diferença 

PROP_SIMPLES Geral 
Média 0,7 0,6 0,1 0,7 0,7 0,0 
Erro Padrão 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 
Observações 174 174 (32,4) 44 44 (4,7) 

Fonte: Resultados da pesquisa.  
Nota: Estatística t entre parênteses. 
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Assim, de forma geral, não foi possível identificar pela análise descritiva 

uma aproximação entre os grupos em termos de número de vínculos ou de salários 

no período pós 2014 que possa ser atribuída ao tratamento. Adicionalmente, 

constatou-se que as caraterísticas utilizadas retratam boa parte da diferença entre 

os dois estados de modo que sua inclusão nas estimações se justifica. Para aferir de 

forma mais precisa os efeitos dessa política prossegue-se com a estimação dos 

modelos econométricos. 

 

4.2 Resultados dos modelos econométricos 

 

Os resultados da estimação dos modelos de diferenças em diferenças e 

de efeitos fixos para identificar o impacto do Decreto nº 31.270 de 2013 sobre o nível 

de emprego formal nos setores afetados encontram-se disponíveis na Tabela 2. 

Conforme descrito anteriormente, as estimativas foram realizadas considerando as 

características de cada setor e desagregadas em empresas optantes ou não pelo 

Simples Nacional. 

O modelo mostra-se adequado com coeficiente de ajustamento em torno 

de 0,5 na primeira abordagem e 0,25 na segunda, indicando que aproximadamente 

metade e um quarto da variação da variável dependente pode ser explicada pela 

variação das variáveis explicativas respectivamente. Nota-se ainda que em todas as 

especificações os coeficientes foram conjuntamente diferentes de zero como aponta 

a Estatística F.  

A análise do coeficiente da interação entre tempo e tratamento mostra 

que as estimativas não identificaram qualquer impacto da política sobre número de 

vínculos empregatícios nos setores abrangidos. Isso significa que não existe 

diferença estatisticamente significante na evolução desse indicador, no período 

considerado, entre o grupo de tratamento e o grupo de controle. 

No que se refere a análise das covariadas, estas são em sua maioria 

significantes do ponto de vista estatístico e apresentam sinal esperado. Cabe 

destaque para o efeito positivo sobre os vínculos formais nos setores analisados da 

proporção de empresas optantes pelo recolhimento tributário simplificado, onde um 

aumento de um ponto percentual eleva a variável dependente em torno de 1,4%. Por 

um lado, isso evidencia o papel positivo do regime tributário simplificado sobre o 
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setor produtivo mais intensivo em mão-de-obra e, por outro, aponta para a 

concentração dos empregos em empresas de menor porte. 

No sentido oposto, os setores predominantemente localizados em 

Fortaleza apresentaram uma redução significativa dos postos de trabalho. Uma 

elevação de um ponto percentual na proporção de empresas no município tenderia a 

reduzir o nível de emprego do setor em torno de 2%. Isso pode indicar que os 

setores instalados nessa região são menos intensivos em trabalho, enquanto 

aqueles que optam pelo interior do estado são mais favorecidos pela disponibilidade 

de trabalhadores a um salário médio menor. 

  

Tabela 2 – Resultados da Estimação (Var. Dependente: Log Número de Vínculos) 

Subgrupo 
Diferenças em Diferenças Efeitos Fixos 

Geral Simples Normal Geral Simples Normal 

TEMPO -0.181 -0.164 0.049 0.049 -0.047 0.044 
(0.48) (0.50) (0.88) (0.75) (0.63) (0.83) 

TRATAMENTO -0.271** -0.704* -0.027 - - - 
(0.03) (0.00) (0.85) - - - 

TEMPO_TRATAMENTO 0.039 0.141 -0.160 -0.101 0.027 -0.342 
(0.88) (0.60) (0.58) (0.57) (0.83) (0.15) 

NUM_EMPRESAS_TOTAL 0.002* 0.002* 0.002* 0.001* 0.001* 0.001** 
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.04) 

PROP_SIMPLES 1.409* 3.747* -0.740 -0.765 2.129* -2.524* 
(0.00) (0.00) (0.15) (0.28) (0.00) (0.01) 

PROP_MF -2.059* -1.936* -2.086* 0.513 -0.754 0.242 
(0.00) (0.00) (0.00) (0.62) (0.23) (0.84) 

CONSTANTE 6.217* 3.869* 6.416* 6.513* 4.373* 7.031* 
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

R2 0.5581 0.6732 0.4313 0.2517 0.3485 0.2290 
Observações 415 405 410 415 405 410 
Estatística F 36.83 50.47 25.25 16.45 15.02 7.63 
p-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fonte: Resultados da pesquisa.  
Nota: Estatística t entre parênteses. 

 

Na Tabela 3, encontram-se disponíveis os resultados da estimação dos 

dois modelos propostos para os três subgrupos da amostra, tendo como variável 

dependente o logaritmo do salário médio. De forma semelhante a estimação 

anterior, os modelos apresentam coeficiente de determinação em torno de 0,5, 

agora para as duas abordagens e tem coeficientes conjuntamente diferentes de 

zero, o que sinaliza o correto ajustamento dos mesmos. 

A análise do coeficiente da interação entre as dummies de tempo e 

tratamento evidencia mais uma vez que não foi possível captar qualquer efeito sobre 
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o salário médio que possa ser atribuído a política por meio dos métodos 

empregados. Isso permanece independente do subgrupo considerado ou da técnica 

utilizada, reforçando a inexistência de impacto. 

Na contramão do que foi observado nas estimações anteriores, a 

proporção de micro e pequenas empresas optantes pelo recolhimento simplificado 

está negativamente correlacionada com o salário médio, evidenciando mais uma vez 

que estas são responsáveis, ou são atraídas, pelas menores remunerações. 

Corroborando com a ideia de que as empresas mais intensivas em 

trabalho buscam o interior do estado como alternativa ao município de Fortaleza 

evitando os salários maiores praticados na capital. A estimação revela um aumento 

de um ponto percentual na proporção de empresas do setor localizada em Fortaleza, 

o salário médio tende a se elevar em torno de 0,15%. 

 

Tabela 3 – Resultados da Estimação (Var. Dependente: Log do Salário Médio) 

Subgrupo 
Diferenças em Diferenças Efeitos Fixos 

Geral Simples Normal Geral Simples Normal 

TEMPO 0.247* 0.385* 0.378* 0.008 0.030 0.012 
(0.00) (0.00) (0.00) (0.86) (0.16) (0.88) 

TRATAMENTO -0.095* -0.151* -0.078**  - - - 
(0.00) (0.00) (0.02)  - - - 

TEMPO_TRATAMENTO -0.049 -0.025 -0.071 -0.042 -0.027 -0.073 
(0.36) (0.36) (0.30) (0.52) (0.35) (0.48) 

NUM_EMPRESAS 0.000 -0.000* 0.000* -0.000 -0.000 -0.000 
(0.36) (0.00) (0.00) (0.35) (0.97) (0.32) 

PROP_SIMPLES -0.622* -0.001 -0.587* -0.402 0.009 -0.603 
(0.00) (0.98) (0.00) (0.12) (0.91) (0.30) 

PROP_MF 0.146* 0.247* 0.164* -0.038 0.005 -0.168 
(0.00) (0.00) (0.00) (0.76) (0.95) (0.30) 

Constante 7.351* 6.594* 7.276* 7.510* 6.979* 7.853* 
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

R2 0.4961 0.6221 0.3695 0.4795 0.6684 0.3722 
Observações 415 405 410 415 405 410 
Estatística F 26.05 69.43 17.95 22.33 62.22 9.24 
p-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Com base nos resultados obtidos, pode-se afirmar que a política de 

substituição tributária direcionada para os setores de material de construção no 

estado do Ceará não impactaram o mercado de trabalho em que estão inseridos 

seja pela variação, positiva ou negativa, do número de vínculos ou do valor do 

salário médio praticado pelas empresas. 
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De forma colateral, percebeu-se que a predominância de micro e 

pequenas empresas nos setores analisados e que estes tendem a instalar-se mais 

distantes da capital do estado onde podem acessar mercados de trabalho com 

menores salários médios. 

Contudo, cabe sempre salientar as limitações da abordagem empregada. 

A principal delas remete ao curto período de tempo disponível após implementação 

da política, uma vez que é possível que os movimentos decorrentes da nova 

estrutura de recolhimento tributário façam-se sentir apenas no médio prazo. Assim, 

uma nova análise pode ser realizada quando estiver disponível um horizonte 

temporal mais amplo de modo a ratificar ou retificar os resultados obtidos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi analisar se a alteração tributária estabelecida 

pelo Decreto Nº 31.270/2013 da instituição do regime de substituição tributária do 

ICMS causou impacto no mercado formal de trabalho, seja no número de vínculos 

empregatícios, seja no salário médio dos trabalhadores. 

Na revisão da literatura foi verificado que em outras mudanças tributárias 

similares ocorridas em outros setores econômicos houve aumento de preço dos 

produtos comercializados e que ocorreu também uma mudança de comportamento 

por parte das empresas optantes pelo SIMPLES com relação às compras 

interestaduais que aumentou a participação das compras dentro do estado do 

Ceará. 

Constatou-se ainda que houve crescimento da arrecadação do ICMS para 

o estado em todos os estudos citados e que no de rochas ornamentais o impacto se 

deu apenas nas microempresas. 

Verificou-se ainda que o SIMPLES foi uma importante ferramenta na 

criação de empresas e geração de empregos para as micro e pequenas empresas. 

Além disso, com o passar do tempo esse regime simplificado ganhou mais força e 

que o impacto foi maior nas regiões mais desenvolvidas. 

Já o presente estudo não constatou qualquer alteração estatisticamente 

significante tanto na quantidade de vínculos empregatícios quanto no valor do 

salário médio decorrente da implantação da substituição tributária do ICMS. 

Verificou-se também que uma diminuição da concentração de empresas 

no município de Fortaleza tenderia a aumentar o número de empregos tanto nas 

empresas do regime normal quanto as do regime simplificado. 

Foi verificado ainda que o aumento de 1% na proporção de empresas do 

SIMPLES contribuiria para o aumento do número de vínculos de 3,7 entre as 

optantes ou de 1,4% no total. 

Com relação ao salário médio, percebe-se que as empresas optantes 

pelo SIMPLES contribuem para a diminuição deste enquanto que o oposto é 

verificado nas empresas situadas em Fortaleza. 

Por fim, a dummy para o número de empresas do setor apesar de ser 

estatisticamente significante para o número de vínculos é bastante inelástica e, 

portanto, contribui pouco para o aumento do emprego. 
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Este estudo não tem pretensão de ser definitivo sobre o tema, mas visa 

que outros estudos sejam realizados como aumentar o período de tempo 

observando o médio ou longo prazo, ou o estudo separado de uma atividade 

econômica ou separadamente entre os segmentos industrial, atacadista e varejista, 

ou ainda se estudar de acordo com os setores com maior número de trabalhadores 

ou maior salário médio. Enfim, são várias as possiblidades para se aprofundar sobre 

temas tão relevantes ao país como são a tributação, o emprego e o salário. 
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