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A maioria dos estados do nordeste registra queda no ICMS até outubro de 

2020 

A pandemia do COVID-19 continua fazendo estragos na saúde da 

população e nas finanças dos estados brasileiros. As medidas de isolamento 

social, fechamento de estabelecimentos comerciais, shoppings centers e 

proibição de eventos, dentre outros, trouxe como consequência uma diminuição 

brutal da atividade econômica, que se reflete na arrecadação da principal fonte 

de receita dos estados brasileiros, o ICMS. Para se ter uma ideia, em estados 

como Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe, o ICMS corresponde a mais de 

90% da receita tributária arrecadada nesse ano de 2020, segundo Boletim de 

Arrecadação de Tributos Estaduais do CONFAZ. Na Bahia o ICMS representou 

81,5% das receitas tributárias arrecadadas até outubro.  

O Gráfico 1 apresenta a variação nominal da receita de ICMS dos estados 

nordestinos entre os anos de 2019 e 2020, até o mês de outubro. 

 

Gráfico 1: ICMS Estados Nordestinos – Variação% 2019/2020. 

 
Fonte: CONFAZ: Boletim de Arrecadação de Tributos Estaduais. 
Disponível em <https://www.confaz.fazenda.gov.br/boletim-de-arrecadacao-dos-
tributos-estaduais>. Acesso em 10.Nov.20. 
 

Dos nove estados que compõem a região, apenas Alagoas e Maranhão 

apresentaram variação positiva. No agregado da região Nordeste a perda de 

receita foi de 2,62%. 
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OS NÚMEROS DA BAHIA 

 

Para a Bahia os números da Tabela 1 sugerem que o pior já passou. Se 

considerarmos que a pandemia teve inicio em meados do mês de março, com 

efeitos sobre a economia sentidos a partir do mês de abril, observa-se que o 

primeiro trimestre do ano de 2020 apresentou números bastante positivos, com 

incremento nominal de receita em todos os meses. 

 

Tabela 1: ICMS Bahia – Comparativo 2019/2020 até outubro. 

  2019 2020 VAR % 
JAN 2.003.063.191 2.239.870.243 11,82% 
FEV 1.950.941.301 2.057.314.461 5,45% 
MAR 1.869.606.774 1.948.806.105 4,24% 
ABR 1.988.032.777 1.803.877.327 -9,26% 
MAI 2.021.566.533 1.420.312.440 -29,74% 
JUN 1.989.020.372 1.754.052.873 -11,81% 
JUL 1.928.751.506 1.926.670.908 -0,11% 
AGO 2.326.331.121 2.199.853.691 -5,44% 
SET 2.035.565.346 2.206.026.386 8,37% 
OUT 1.994.623.810 2.347.559.226 17,69% 
ACUM 20.107.504.750 19.904.345.680 -1,01% 

 Fonte: Elaborado pelo autor. Dados coletados em: CONFAZ – Boletim de 
Arrecadação de Tributos Estaduais. Disponível em 
<https://www.confaz.fazenda.gov.br/boletim-de-arrecadacao-dos-tributos-
estaduais>. Acesso em 10.nov.20. 

 
No segundo trimestre os efeitos das medidas de combate á pandemia 

afetaram severamente a arrecadação do ICMS, consequência da diminuição da 

atividade econômica. O pico da perda de receita foi verificado no mês de maio, 

com relevantes – 29,74%.  

A partir do terceiro trimestre, assim como no mês de outubro, os números 

indicam estar havendo uma recuperação da receita, à medida em que a atividade 

econômica vai sendo retomada, contudo, no acumulado do ano a perda ainda é 

de – 1,01%. O forte incremento da receita em outubro, segundo os dados do 

Boletim de Arrecadação do Confaz foi puxado pelos setores de comércio 

atacadista e varejista. 

Vale ressaltar que no mês de agosto de 2019 houve um ingresso 

substancial de recursos financeiros, oriundos do processo de anistia destinada 
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a empresas de refino de petróleo. Expurgando este fato, a variação de 

arrecadação do mês de agosto (2019-2020) apresenta um acréscimo nominal de 

8%. 

 

O QUE ESPERAR ATÉ O FINAL DO ANO? 

 

Até o final do ano de 2020 poderemos passar por fortes emoções, tudo 

vai depender do vírus e da sua capacidade de continuar contagiando as pessoas 

e destruindo as economias. Nesse contexto, é possível traçar três cenários. 

No cenário 1 permaneceremos como estamos. Não há um incremento 

acentuado de novos casos de COVID-19, mas também não existe uma 

sinalização concreta de uma vacina segura e disponível em larga escala para 

imunizar toda a população. Nesse cenário, acreditamos que a recuperação da 

receita do ICMS deva ocorrer de forma lenta e gradual, podendo ocorrer picos 

de arrecadação em um mês e perda em outro, mas ao final do ano se chegará a 

uma receita próxima a do ano de 2019. 

No cenário 2 considera-se um aumento dos casos de COVID-19, 

necessidade de novas medidas de restrição de mobilidade, fechamento de 

estabelecimentos comerciais e nova redução da atividade econômica. Nesse 

cenário a receita de ICMS voltará a sofrer uma forte redução, como se observou 

no segundo trimestre. 

No cenário 3 considera-se a descoberta de uma vacina segura e 

disponível para imunizar a população. Nesse cenário desejável, não só as 

nossas vidas, como a economia voltaria ao seu curso normal, favorecendo a um 

aumento acentuado da receita à medida que a atividade fosse sendo retomada. 

Nesses cenários de incerteza, onde tudo depende de um vírus, ou do seu 

controle, tomo emprestado as palavras do poeta Flávio José, que assim dizia: 

“se avexe não, amanhã tudo pode acontecer, inclusive nada!” 

 

Ricardo Alonso Gonzalez 

Vice-Diretor de Assuntos Econômicos Financeiros 


