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Impacto do COVID-19 sobre a arrecadação de ICMS da Bahia 

no ano de 2020 

Ricardo Alonso Gonzalez1 

1. Introdução. 

Para conter a pandemia do COVID-19, medidas tiveram que ser tomadas em 

todo o mundo, e no Brasil em particular, a fim de se evitar um colapso total no sistema 

de saúde. Dentre essas mediadas, algumas afetam a interação social, restringem a livre 

circulação de pessoas, e impõe o fechamento de estabelecimentos comerciais não 

essenciais, o que resulta em significativa redução da atividade econômica. Os efeitos 

econômicos negativos dessas medidas alcançam toda a cadeia produtiva, em um 

primeiro momento pela redução da atividade, e em um segundo momento provoca 

impactos negativos na arrecadação de tributos, principalmente naqueles tributos 

vinculados ao consumo, como é o caso do ICMS. 

Este estudo tem por objetivo apresentar uma metodologia que possibilite 

mensurar o impacto dessa redução de atividade econômica sobre a arrecadação de 

ICMS no estado da Bahia no ano de 2020, a partir do comportamento de algumas 

variáveis macroeconômicas. 

2. Metodologia. 

É sabido que as variáveis macroeconômicas de uma forma geral exercem algum 

efeito sobre o comportamento econômico dos estados e da sua arrecadação tributária. A 

questão que se apresenta é: como identificar quais variáveis macroeconômicas exercem 

efeitos estatisticamente significativos sobre a arrecadação. Nesse estudo, a partir de 

algumas variáveis macroeconômicas selecionadas, se buscou inicialmente estabelecer a 

correlação com a arrecadação de ICMS. Foram selecionadas as variáveis IGP-M, Taxa 

SELIC, PIB Brasil em valores Reais, PIB Brasil em valores Nominais, Taxa de variação 

do PIB Brasil, e o Dólar Médio de Compra. Todas as variáveis foram expressas em 

valores anuais, de 1998 a 2019. Com essa série levantada, além da arrecadação do 

ICMS, partiu-se para o estudo do comportamento das variáveis e seus efeitos sobre a 

arrecadação do ICMS. 

 
1 Auditor Fiscal do estado da Bahia, mestre e doutor em Administração (NPGA/UFBA), vice diretor de 
Assuntos Econômicos e Financeiros do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia – IAF. 
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2.1. Desenvolvimento do Estudo  

Utilizou-se a Análise de Regressão Múltipla por meio do software SPSS, 

admitindo-se a arrecadação do ICMS como variável dependente e as demais variáveis 

macroeconômicas já citadas como variáveis independentes. A partir dessa modelagem 

se desenvolveu o estudo em duas etapas. A primeira visou determinar a acurácia do 

modelo e a segunda visou estimar o impacto da COVID-19 sobre o ICMS para o ano de 

2020. 

Etapa 1: Acurácia do Modelo 

Nessa etapa utilizou-se a série histórica de dados até o ano de 2018 para estimar 

o ICMS do ano de 2019, que já é conhecido, para comparar o resultado obtido pelo 

modelo com o ICMS efetivamente realizado no ano de 2019. Essa etapa foi segmentada 

em subetapas, a saber; 

Subetapa 1: Identificar a correlação das variáveis macroeconômicas 

selecionadas com a arrecadação do ICMS.  

Tabela 1: Correlações 

 

VARIÁVEIS ICMS IGPM 
Variação_PIB_ 

BRASIL 

PIB_REAL

_BRASIL 
DOLAR SELIC 

PIB_NOMINAL_

BRASIL 

ICMS  1 -,356 -,352 ,910** ,559** -,763** ,993** 

IGP-M  -,356 1 ,154 -,388 ,116 ,317 -,364 

VariaçãoPIBBRASIL  -,352 ,154 1 -,164 -,448* -,141 -,374 

PIB_REAL_BRASIL  ,910** -,388 -,164 1 ,263 -,864** ,937** 

DOLAR_MÉDIA_CO

MPRA 
 

,559** ,116 -,448* ,263 1 -,240 ,494* 

SELIC_MÉDIA  -,763** ,317 -,141 -,864** -,240 1 -,764** 

PIB_NOMINAL_BR

ASIL 
 

,993** -,364 -,374 ,937** ,494* -,764** 1 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

 

A Tabela 1 indica que as variáveis PIB_REAL_BRASIL, 

DÓLAR_MÉDIA_COMPRA, SELIC e PIB_NOMINAL_BRASIL apresentam 

correlações significativas com a arrecadação do ICMS, são, portanto, variáveis elegíveis 

para a etapa seguinte do estudo. Com relação às variáveis PIB_REAL_BRASIL e 

PIB_NOMINAL_BRASIL, vale destacar que são excludentes, ou seja, apenas uma das 

duas será utilizada, mantendo-se aquela que apresentar melhores resultados. 
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Subetapa 2: Análise de Regressão com o PIB_REAL_BRASIL. 

Inicialmente utilizou-se a variável PIB_REAL_BRASIL no modelo, juntamente 

com as variáveis SELIC_MÉDIA e DÓLAR_MÉDIA_COMPRA. A regressão indicou 

significância estatística das variáveis PIB_REAL_BRASIL e 

DÓLAR_MÉDIA_COMPRA, conforme Tabela 2. 

Tabela 2: Modelo Teste com o PIB_REAL_BRASIL. 

Modelo Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. Correlações 

B Modelo 

padrão 

Beta Ordem 

zero 

Parcial Parte 

 

(Constante) 

-26385465,397 2298849,81

3 

 -11,478 ,000    

PIB_REAL_BRA
SIL 

,859 ,064 ,820 13,484 ,000 ,910 ,954 ,791 

DOLAR_MÉDIA_
COMPRA 

3175283,724 563490,351 ,343 5,635 ,000 ,559 ,799 ,331 

a. Variável dependente: ICMS. 

 

Os resultados do modelo retornaram um R² ajustado de 0,931, bastante 

significativo, assim como significância para as variáveis PIB_Real_Brasil e 

Dólar_Média_Compra, gerando uma equação do tipo: 

ICMS = -26.385.465,397 + (0,859)xPIB + (3.175.283,72)xDÓLAR (1). 

O ICMS estimado por esse modelo para o ano de 2019 apresentou um erro muito 

superior a 5% quando comparado com o ICMS efetivado arrecadado no mesmo ano, 

portanto, inadmissível, o que levou ao seu descarte. 

Subetapa 3: Análise de Regressão com o PIB_NOMINAL_BRASIL. 

Aplicou-se o mesmo método da subetapa 2, só que dessa vez utilizando a 

variável PIB_NOMINAL_BRASIL no lugar da variável PIB_REAL_BRASIL, gerando 

os seguintes parâmetros: 
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Tabela 3: Modelo Teste com PIB_NOMINAL_BRASIL. 

Modelo Coeficientes não padronizados Coeficientes 

padronizados 

t Sig. 

B Modelo padrão Beta 

 

(Constante) -1375428,392 486659,751  -2,826 ,011 

PIB_NOMINAL_BRASIL ,299 ,008 ,948 38,846 ,000 

DOLAR_MÉDIA_COMPRA 840779,507 226096,452 ,091 3,719 ,002 

a. Variável dependente: ICMS 

 

O R² deste modelo foi de 0,991, bastante significativo, assim como o grau de 

significância das variáveis. A partir dos coeficientes B é possível extrair a seguinte 

equação: 

ICMS = -1.375.428,392 + (0,299)xPIB + (840.779,507)xDÒLAR (2). 

Com base nessa equação estimou-se o ICMS de 2019 obtendo-se um valor de 

R$23.623.068,77 e comparou-se com o ICMS realizado no mesmo ano no montante de 

2R$ 24.717.852,00. A diferença apurada foi de R$ 1.094.783,23, um erro de 4,43%, 

portanto, dentro do intervalo de confiança de 95% (erro inferior a 5%). Com esses 

resultados foi possível estimar o ICMS para o ano de 2020, utilizando-se as variáveis 

macroeconômicas PIB_NOMINAL_BRASIL e DÓLAR_MÉDIA_COMPRA como 

preditoras. 

ETAPA 2: Aplicação do Modelo. 

Essa etapa consistiu em aplicar o modelo de regressão utilizando toda a série 

histórica de dados, até o ano de 2019, a fim de estimar o ICMS a ser arrecadado no ano 

de 2020 por meio da equação gerada, tendo-se o ICMS como variável dependente e 

PIB_NOMINAL_BRASIL e DÓLAR_MÉDIA_COMPRA como variáveis 

independentes. O modelo gerou os seguintes parâmetros: 

 

 

 
2 Fonte: https://www.confaz.fazenda.gov.br/boletim-de-arrecadacao-dos-tributos-estaduais. Acesso 
em: 06.Abr.20. 
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Tabela 4: Modelo de Estimação ICMS Bahia. 

Modelo Coeficientes não padronizados Coeficientes 

padronizados 

t Sig. 

B Modelo padrão Beta 

 

(Constante) -1654782,353 467327,905  -3,541 ,002 

PIB_NOMINAL_BRASIL ,301 ,008 ,933 38,293 ,000 

DOLARNÉDIA_COMPRA 945390,678 223196,402 ,103 4,236 ,000 

a. Variável dependente: ICMS 

 

O R² ajustado foi alto, de 0,992, estatística “f” também elevada de 1254,061 e 

apresentou significância das variáveis, inclusive da constante, o que oferece segurança 

ao modelo. A equação gerada é a seguinte: 

ICMS = -1.654.782,353 + (0,301)xPIB + (945.390,678)xDÓLAR (3). 

Essa equação relaciona a arrecadação do ICMS com as duas variáveis 

macroeconômicas que apresentaram significância estatística na relação, de forma que, 

ao se variar o PIB e/ou o Dólar se obterá os valores estimados do ICMS, podendo 

compará-lo com o valor estimado do ICMS no período pré crise do COVID-19. 

3. Resultados. 

A meta de arrecadação de ICMS do estado da Bahia para o ano de 2020, 

considerando-se a meta ideal, foi estimada no período pré crise do COVID-19 em 

R$25.272 bilhões. O valor de ICMS estimado pelo modelo, considerando os indicadores 

divulgados pelo Relatório Focus/Bacen de 09 de abril de 2020 (PIB -1,96 e dólar 4,60) 

apontam para uma arrecadação de ICMS no valor R$24.092.447,11, com um impacto 

negativo estimado de R$1.179.522 (um bilhão, cento e setenta e nove milhões, 

quinhentos e vinte e dois mil reais). A Tabela 5 apresenta os impactos na arrecadação do 

ICMS em bilhão de reais para os cenários de PIB Brasil igual a -1,96%; -3% e -5%, 

mantendo-se o dólar a 4,60 (valor do Relatório Focus/Bacen de 09 de abril de 2020). 
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Tabela 5: Impacto do COVID-19 na arrecadação do ICMS-Bahia. 

PIB Brasil 

(%) 

Impacto no ICMS 

(R$ bilhão) 
Bandas (R$ bilhão) 

+5% -5% 

-1,96 -1.179 -1.238 -1.120 

-3 -1.407 -1.477 -1.336 

-5 -1.843 -1.935 -1.750 

Fonte: Elaboração própria. Resultados do estudo. 

Adicionalmente, estabeleceu-se uma margem de erro de mais ou menos 5%, por 

se entender que estabelecer bandas de flutuação possa melhor estimar fenômenos dessa 

natureza. Assim sendo, para uma taxa de -1,96% no PIB Brasil e um dólar de 4,60 no 

final de 2020, com um grau de confiança de 95%, o impacto negativo sobre a 

arrecadação de ICMS na Bahia para o ano de 2020 estaria entre R$1.238 e R$1.120 

bilhões. Em um cenário de stress não descartado, em que o PIB Brasil varie -5%, a 

perda de ICMS estimada seria de R$ 1.843 bilhões, podendo variar de R$ 1.935 a R$ 

1.750 bilhões de reais. 

4. Considerações Finais 

Considerando o atual cenário de incerteza sobre a economia, reflexo da 

pandemia do COVID-19, se buscou elaborar um modelo preditivo que permitisse inferir 

qual seria o impacto na principal fonte de arrecadação do estado da Bahia, com algum 

grau de acurácia, baseado em variáveis preditoras conhecidas e também estimáveis. 

Sabe-se que diversas variáveis influenciam na arrecadação do ICMS, e certamente o 

PIB Brasil e o valor do dólar estão entre elas.  

Algumas limitações em estudos dessa natureza são a série histórica utilizada, e 

especialmente o tamanho dessa séria. Algumas dificuldades em harmonizar séries 

econômicas longas fizeram com que fossem coletados dados a partir de 1998, contudo, 

com o passar do tempo os resultados podem ser melhorados. 

 

 


