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Resumo  

 

O presente trabalho foi desenvolvido para um estudo e uma explanação do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI). Apresenta um breve histórico, sua aplicabilidade, 

competência e incidências. Em seguida a pesquisa procura contextualizar o IPI como 

influencia a ser utilizado pela União nas políticas econômicas do país. O objetivo geral deste 

estudo é explicar de forma mais sucinta as principais características do IPI, as políticas 

públicas de arrecadação. Em seguida a pesquisa analisa o repasse do IPI para o Município de 

Teófilo Otoni, Minas Gerais, através da analise Horizontal. Como pode ser aproveitado pelo 

governo federal para administrar e minimizar os impactos econômicos do mercado, a pesquisa 

verifica sua importância, pois o IPI estende-se tanto na produção como na aquisição bens, 

setores primários como de automóveis, eletrodomésticos da linha branca, bens de capital e 

materiais de construção são exemplos, arrecadados pelo consumidor final. 

 

Palavras-chave: Imposto sobre Produtos Industrializados. Alíquotas de IPI, Redução de IPI. 

 

Área Temática: Contabilidade e Finanças Públicas. 

 

 

1 Introdução 

 

O Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI é um dos tributos do nosso sistema 

tributário. Contudo diferencia dos demais, pois o governo em meio às inconstâncias do 

mercado busca alternativas para estagná-lo e controlá-lo e o IPI acaba se tornando 

instrumento para isso. Ao mesmo tempo possui características e princípios específicos, uma 

vez que a sua essencialidade o faz assumir características político-sociais quando incentiva à 

comercialização de determinados produtos adequados à sociedade, enquanto dificulta outros 

métodos que não apresentem interesse coletivo, inibindo até mesmo o consumo de produtos 

prejudiciais à saúde, ao atribuir alíquotas maiores a estes. 

 

2 Justificativa 

 

Tendo em vista o cenário atual da economia brasileira, bem como a importância do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para o Produto Interno Bruto (PIB) nacional, no 

que diz respeito às manobras econômicas efetuadas pelo governo para que o país não fosse 

diretamente atingido pela crise econômica que afetou diversos países mantendo o consumo 

elevado e a indústria aquecida, o tema abordado está inserido de forma ativa no contexto 

político e econômico da atualidade. 

Assim é necessário esclarecer como as medidas adotadas afetam a sociedade como um 

todo, já que a legislação brasileira adota uma repartição de receita do IPI. A repartição é 

indireta e segue o seguinte roteiro: 47% do produto da arrecadação desse imposto pela União 

são divididos da seguinte forma: 

 21,5% para o Fundo de Participação dos Estados - FPE, que é dividido entre as 

unidades federadas, observando-se critérios da legislação;  

 

 22,5% para o Fundo de Participação dos Municípios - FPM, que é distribuído 

aos Municípios, observados alguns critérios da legislação; essa constitui a 

principal fonte de arrecadação da maioria dos Municípios do Brasil; 
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 3,0% para os programas de financiamento do setor produtivo das Regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, do total que cabe ao Nordeste, 50% é 

destinado à região semi-árida. 

Além disso, a União repassa 10% do IPI aos Estados, proporcionalmente às suas 

exportações de produtos industrializados. Esse valor limita-se a 20%, no máximo para cada 

Estado. Por sua vez, cada Estado repassa 25% do que recebe da União aos Municípios. 

 

 

 
    Fonte: Adaptado de Ministério da Fazenda - 2013 

Figura 1: Distribuição da Receita Total do IPI 

 

Desde o ano de 2011 o Brasil ocupa uma posição de destaque na economia mundial, 

uma vez que através das políticas econômicas o País enfrentou a crise financeira de forma 

eficaz ao estimular o mercado consumidor e a indústria com a redução do IPI. Houve um 

aumento na produção e no consumo dos produtos da linha branca (fogões, máquinas de lavar 

e geladeiras, carro e computadores) e de automóveis e uma circulação de dinheiro maior na 

economia.  

O artigo proposto, atendendo às análises pretendidas, poderá contribuir com o 

esclarecimento de como as medidas tomadas pelo governo federal interferem na economia de 

todo o país, pois ao manipular as alíquotas do IPI a União interfere nas indústrias, nos 

consumidores e nos repasses que Estados e Municípios recebem. Assim, o tema deve ser 

discutido para que corrobore nas definições de políticas e no entendimento das finanças 

públicas. 

 

 

 

 



11ºº  CCoonnggrreessssoo  IInntteeggrraaddoo  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaaddee  --  GGoovveerrnnaaddoorr  VVaallaaddaarreess//MMGG  ––  2244  ee  2255  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001133  

CCoonnttaabbiilliiddaaddee  ee  IInntteeggrraaççããoo  ddee  SSaabbeerreess::  CCoommppeettêênncciiaass  ee  HHaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  oo  PPrrooffiissssiioonnaall  ddoo  SSééccuulloo  XXXXII 

wwwwww..uuffjjff..bbrr//ccoonnggrreeccoonnttii  

 

3 Referencial Teórico 

3.1 Contabilidade e Finanças Públicas 

 

A Contabilidade exerce um papel importante no novo cenário econômico, pois através 

de estudos e planejamento é possível adotar medidas que podem minimizar os impactos de 

crises financeiras. Assim, Silva (2004, p. 240) ao interligar a Contabilidade às Finanças 

Públicas, destaca:   

 
A Contabilidade estuda a atividade financeira do estado o que compreende o estudo 

da receita, da despesa, do orçamento e do crédito público, bem como de todos os 

demais reflexos decorrentes da ação dos administradores que tenham impacto sobre 

o patrimônio. Além disso, estuda e analisa os diversos aspectos que consubstanciam 

formas de atuação do Ente público na prestação de serviços indispensáveis à 

satisfação das necessidades do cidadão.  

  

 Para isso é necessário que a Contabilidade, enquanto mecanismo de controle possa 

cumprir essa demanda utilizando informações geradas e tornando-as de fácil compreensão, 

relevantes e úteis para que o governo entenda como aplicar de forma eficiente às finanças 

públicas originadas através da arrecadação dos impostos. Tendo em vista que essa 

arrecadação de impostos é a maior fonte de receita do governo essas finanças devem ser 

administradas para a obtenção de um melhor resultado em suas destinações. Sobre isso Torres 

(2005, p. 5) salienta: 

 
 Acredita ser importante reforçar o caráter instrumental da atividade financeira, uma 

vez que o Estado não tenciona enriquecer ou aumentar o seu patrimônio pelo seu 

exercício, mas sim arrecadar visando ao atingimento de objetivos de ordem política, 

econômica ou administrativa. 

 

 A partir disso, as finanças públicas passam a ser um instrumento relevante para a 

obtenção de resultados econômicos positivos tanto para a União, quanto para Estados e 

Municípios. Para Silva (2004, p. 240) as finanças públicas podem ser assim classificadas em 

positivas e normativas; a primeira se refere ao estudo das finanças públicas dentro da teoria da 

realidade, observando e explicando as uniformidades do comportamento do estado, já a 

segunda trata do estudo das regras e normas que o Estado deve subordinar-se para melhor 

atingir seus fins.   

 Ainda tratando sobre finanças públicas, Baleeiro (2004, p. 8), as define como: 

 
A disciplina que, pela investigação dos fatos, procura explicar fenômenos ligados à 

obtenção e dispêndio do dinheiro necessário ao funcionamento dos serviços a cargo 

do Estado, ou de outras pessoas de direito público, assim como os efeitos outros 

resultantes dessa atividade governamental. 

 

 Com base nessa busca constante pelo equilíbrio financeiro o governo adota medidas 

que influenciam nesse resultado, sendo uma delas a redução do IPI que atinge diretamente o 

consumidor e reflete ainda nas contas públicas. A arrecadação de tributos é o papel principal 

do IPI, porém pode ser utilizado para uma regulação da economia. Com isso a União tem a 

capacidade de estimular determinado setor produtivo mediante a redução ou da isenção de 

suas alíquotas 
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3.2  Conceito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)  

 

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é peculiar à industrialização no Brasil, 

embora alguns pesquisadores, afirmem que sua existência vem desde a época do império, 

originou-se do antigo Imposto sobre Consumo que surge na constituição pela primeira vez em 

1934, conforme art. 6°, no qual sua competência já é privativamente da União. 

A Constituição de 1946 atribuiu a União a instituição do Imposto Sobre Consumo de 

Mercadorias e de Produção. Todavia, é com a Emenda Constitucional n° 18, de 01 de 

dezembro de 1965, que o Imposto sobre Consumo dá lugar ao Imposto Sobre Produtos 

Industrializados (IPI), com princípios constitucionais específicos, sendo estes: a não-

cumulatividade e a seletividade.  

Na não-cumulatividade compensando-se o que for devido em cada operação com o 

total cobrado nas anteriores. Na prática, abate-se o imposto ordenado na operação anterior, de 

forma que o tributo não se acumule ao longo das operações seguintes, conforme estabelece o 

art. 153, § 3°, inciso II. E a seletividade – conforme o art. 153, § 3°, inciso I da Constituição 

Federal, que Oliveira et al (2007, p. 95) salienta que: 

 
Em outras palavras significa taxar o produto proporcionalmente a sua 

essencialidade. Assim, os chamados produtos supérfluos, tais como perfumes, 

bebidas finas, etc., ou até nocivos a saúde, como cigarros, por exemplo, devem 

receber elevada taxação pelo IPI, enquanto os produtos essenciais ou populares 

recebem taxação mais baixa. Carros e barcos de alta potência, luxo, sofisticados, etc. 

são taxados por altas alíquotas, enquanto carros populares, veículos e barcos de 

transportes coletivos etc. são taxados por alíquotas menores. 

 

Nesse sentido, a seletividade do IPI denota o seu caráter extrafiscal, uma vez que sua 

taxação varia de acordo com a política governamental de apoio e subsídios a determinados 

setores (OLIVEIRA, 2007). Dessa forma, assume também o papel de ordenação político-

social, já que tem função arrecadatória de controle da economia, incentivando a 

comercialização de determinados produtos apropriados à sociedade, bem como uma inibição 

de outras práticas que não apresentam empenho coletivo.  

 

3.3 Contribuinte 

 

Ao abordarmos quem deve contribuir com o IPI é necessário lembrar o que o 

contribuinte é aquele que se sujeita, por previsão legal, ao pagamento de tributos ao fisco. 

Assim, como os demais impostos, é um sujeito passivo de uma obrigação tributária. Em 

outros termos, específicos, são obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte do IPI, 

conforme estabelecido abaixo:  

 
2.1.1 o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço aduaneiro 

de produto de procedência estrangeira;  

2.1.2 o industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que 

industrializar em seu estabelecimento, bem assim quanto aos demais fatos geradores 

decorrentes de atos que praticar;  

2.1.3 o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos 

produtos que dele saírem, bem assim quanto aos demais fatos geradores decorrentes 

de atos que praticar;  

2.1.4 os que consumirem ou utilizarem em outra finalidade, ou remeterem a pessoas 

que não sejam empresas jornalísticas ou editoras, o papel destinado à impressão de 

livros, jornais e periódicos, quando alcançado pela imunidade prevista na 

Constituição Federal.  
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Atenção: considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de 

importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que decorra de 

ato que praticar. 

 

 

3.4  Base de Cálculo 

 

O Código Tributário Nacional (CTN) prevê que a base de cálculo do IPI será 

determinada pela ocorrência dos seguintes fatos geradores, conforme Oliveira (2008, p. 135) 

cita: 

 

No caso de desembargo aduaneiro de produtos industrializados de procedência 

estrangeira, o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da 

importação, em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no 

porto ou lugar de entrada no País, acrescido do montante do Imposto Sobre 

Importação (II) das taxas exigidas para entrada do produto no País e dos encargos 

cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis; 

no caso da saída dos produtos industrializados do estabelecimento de importador, 

industrial, comerciante ou arrematante, o valor da operação de que decorrer a saída 

da mercadoria ou, na falta desse valor, o preço corrente da mercadoria, ou sua 

similar, no mercado atacadista da praça do remetente; e  

no caso da arrematação do produto industrializado, quando apreendido ou 

abandonado e levado a leilão, o preço da arrematação. 

 

Assim, para definir a base de cálculo do IPI, deve-se considerar o produto que tenha 

submetido a qualquer operação que o modifique em sua natureza ou finalidade, ou o 

aperfeiçoe para o consumo, como afirma OLIVEIRA (2008, p. 135). 

O Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI) em seu Art.3º 

distingue como industrialização mesmo incompleta, parcial ou intermediária a que, exercida 

sobre matéria-prima ou produto intermediário, importe na obtenção de espécie nova 

(transformação); da seguinte forma: (..) 

 

 II – a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o 

funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto 

(beneficiamento); 

 

III – a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo 

produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal 

(montagem); 

 

IV – a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da 

embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem 

colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou 

recondicionamento); 

 

V – a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto 

deteriorado. 

 

 

As alíquotas do IPI podem variar de 0% a 365% e estão contidas na Tabela de 

Incidência do IPI (Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI), segundo as 

classificações fiscais dos produtos, seguindo o princípio da seletividade e as mesmas devem 

ser aplicadas quando houver a incidência do IPI.  
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   3.5 Competência 

 

O IPI é definido como um tributo indireto, uma vez que o ônus fiscal do sujeito 

passivo é transferido para o sujeito de fato, arcando assim o consumidor final com a carga 

fiscal e, não aquele legalmente obrigado ao pagamento do mesmo. 

  A Constituição Federal de 1988 em seu art. 153, define competência à União para 

instituir e cobrar tal imposto. Com a aprovação da Lei Complementar n 61, de 26 de 

Dezembro de 1989, que regulamentou os repasses, estabelecendo normas para a participação 

dos estados e dos municípios, na qual a União deverá distribuir aos estados e ao Distrito 

Federal. Neste caso, ainda há um repasse que é feito pelos estados aos seus respectivos 

municípios através da cota parte deste tributo, por meio do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM). 

 

4 Métodos da Pesquisa 

4.1  Classificações da Pesquisa 

 

O presente trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa, a qual se classifica 

tecnicamente em pesquisa bibliográfica e documental. 

Ruiz (2006, p. 58) aponta a bibliografia como sendo o “conjunto de livros escritos 

sobre determinado assunto, por autores conhecidos e identificados ou anônimos”. Dessa 

forma a pesquisa bibliográfica se apresenta como exame dessa fonte. 

Marconi e Lakatos (2010, p. 166) define a pesquisa bibliográfica da seguinte forma: 

 

A pesquisa bibliográfica, ou de fonte secundárias, abrange toda a bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema de estudo, dede publicações avulsas, boletins, 

jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses material cartográfico etc., até 

meio de comunicação oral: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: filmes 

e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que 

foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferencias 

seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, 

quer gravadas. 

 

Já a pesquisa documental Marconi e Lakatos (2010, p.157) salienta que “a 

característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos, escrita ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias”. Assim estas 

podem ser feitas no tempo em que o fato ou fenômeno ocorre, ou posteriormente. 

A pesquisa apresenta um breve estudo sobre o modelo tributário (IPI), bem como uma 

análise e seu desempenho na arrecadação, comparando os repasses entre o primeiro semestre 

de 2012 com o primeiro semestre de 2013 a nível municipal na cidade de Teófilo Otoni/MG e 

o Estado de Minas Gerais. Avaliando prováveis ações do governo nesse cenário de rápidas 

transformações econômicas, que levaram a possíveis alterações de arrecadação nesse período.  

 

 



11ºº  CCoonnggrreessssoo  IInntteeggrraaddoo  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaaddee  --  GGoovveerrnnaaddoorr  VVaallaaddaarreess//MMGG  ––  2244  ee  2255  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001133  

CCoonnttaabbiilliiddaaddee  ee  IInntteeggrraaççããoo  ddee  SSaabbeerreess::  CCoommppeettêênncciiaass  ee  HHaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  oo  PPrrooffiissssiioonnaall  ddoo  SSééccuulloo  XXXXII 

wwwwww..uuffjjff..bbrr//ccoonnggrreeccoonnttii  

 

4.2 Coleta e Análise dos Dados 

 

Os dados para realização da pesquisa foram obtidos por meio da pesquisa bibliográfica 

através de livros, artigos, publicações, bem como através de dados extraídos do site da Receita 

Federal do Brasil, sendo esta responsável pela administração dos tributos de competência da 

União, inclusive os previdenciários, e aqueles incidentes sobre o comércio exterior, 

abrangendo parte significativa das contribuições sociais do País, assim como através de dados 

obtidos por meio do Portal de Transparência do estado de Minas Gerais, que reúne 

informações requeridas pela Lei Federal de Acesso à Informação nº 12.527 de 2011, onde 

qualquer cidadão terá acesso a informações sobre determinados itens como, por exemplo, os 

valores distribuídos pelo estado aos seus respectivos municípios. 

Após a coleta de dados foi utilizada a técnica de análise horizontal (AH) para 

acompanhar a evolução ou involução do repasse da Cota parte de IPI (Impostos Sobre 

Produtos Industrializados) ao município de Teófilo Otoni comparando-a com arrecadação 

estadual. 

A análise horizontal segundo Matarazzo (2003, p. 245) baseia-se na evolução de uma 

conta mostrando os caminhos trilhados e as possíveis tendências, pode ser efetuada através do 

cálculo das variações em relação a um período/ano base. Dessa forma utiliza-se a técnica dos 

números-índices em que no primeiro ano/período todos os valores são equiparados a 100, as 

variações será o excedente a 100 ou o que faltar para completar os 100, seguindo a fórmula 

seguinte definida por Benedicto e Padoveze (2004): 

(AH) = [(Valor do Período Atual / Valor do Período Anterior)] x 100 

 

5 Resultados e Discussões 

 

Analisando o repasse de IPI ao município de Teófilo Otoni, nota-se que por não ser 

uma cidade na qual há concentração de indústrias, o município não possui um repasse de IPI 

tão significativo quanto o ICMS, por exemplo, conforme representado na figura abaixo. 

Considerando o total do repasse formado pela cota parte de ICMS, IPVA e IPI, este último em 

análise, representa apenas 1,3894% do total repassado no ano de 2012. 

A figura a seguir demonstra os repasses de recursos feitos pelo estado de Minas Gerais 

para o município de Teófilo Otoni/MG no ano de 2012, demonstrando que por ser um 

município não industrializado o repasse do IPI é baixo, mas devido à grande circulação de 

mercadorias, influenciadas pelo longo período de redução na alíquota de IPI, a cota parte de 

ICMS representou quase 70% dos repasses. 
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   Fonte: obtido através do site: http://www.transparencia.mg.gov.br 

Figura 2: Repasses de Recursos aos municípios de MG. 

 

Analisando ainda o repasse entre o período de janeiro/2012 a junho/2012 e 

janeiro/2013 a junho/2013, observamos que os valores repassados pela União aos estados 

através do FPE (Fundo de Participação dos Estados), bem como os valores que foram 

repassados pelo estado ao município de Teófilo Otoni através do FPM (Fundo de Participação 

dos Municípios), foram compatíveis com as oscilações apresentadas no período entre os dois 

entes, comprovando o caráter extrafiscal do IPI, que assume função arrecadatória e de 

controle da economia. Observa-se ainda que janeiro/13 foi o mês de maior arrecadação, 

atingindo uma evolução de 132,91% analisando o repasse do mesmo mês no ano de 2012 e, 

em seguida podemos notar sucessivas quedas entre os meses de fevereiro/2013, março/2013 e 

abril/2013, tendo como base à arrecadação do ano de 2012 nesses meses, conforme 

apresentado nas tabelas a seguir: 

 

 

 

 

 



11ºº  CCoonnggrreessssoo  IInntteeggrraaddoo  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaaddee  --  GGoovveerrnnaaddoorr  VVaallaaddaarreess//MMGG  ––  2244  ee  2255  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001133  

CCoonnttaabbiilliiddaaddee  ee  IInntteeggrraaççããoo  ddee  SSaabbeerreess::  CCoommppeettêênncciiaass  ee  HHaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  oo  PPrrooffiissssiioonnaall  ddoo  SSééccuulloo  XXXXII 

wwwwww..uuffjjff..bbrr//ccoonnggrreeccoonnttii  

 

Tabela 1 – Análise da cota parte do IPI (Teófilo Otoni – MG) 

 

Tabela 2 – Análise da cota parte do IPI (Minas Gerais) 

 

Com a medida de redução do custo de produção o governo abriu mão de arrecadar R$ 

3,26 bilhões nos primeiros seis meses do ano, estando previsto no orçamento essa renúncia 

fiscal, de acordo com o ministro Guido Mantega, em reportagem publicada no Jornal Valor 

Econômico.  A queda do tributo foi tomada como uma política de curto prazo para ajudar a 

economia em períodos de fraco crescimento por causa dos efeitos de crises internacionais, 

mas teve diversas prorrogações, uma vez que estava atendendo às demandas propostas. Além 

de automóveis, estão com IPI reduzido produtos da linha branca, móveis e luminárias, bens de 

capital e materiais de construção.  

A alíquota voltou a subir gradualmente ao longo de 2013, observando-se uma 

involução menor de 12,89% em maio de 2013 e, em junho de 2013 um aumento dos repasses 

de 1,55% em relação a junho de 2012 conforme podemos observar no gráfico abaixo: 

 

2012   AH (%) 2013             AH (%) 

Janeiro  R$ 13.576,46          100 Janeiro  R$ 31.478,36               231,86  

Fevereiro  R$ 28.361,65  100 Fevereiro  R$ 24.181,44  85,26 

Março  R$ 25.261,65  100 Março  R$ 21.430,65  84,83 

Abril  R$ 26.923,66  100 Abril  R$ 19.638,78  72,94 

Maio  R$ 30.499,74  100 Maio  R$ 26.423,32  86,63 

Junho  R$ 27.227,44  100 Junho  R$ 27.420,23  100,71 

Total  R$151.850,60  100 Total  R$150.572,78  99,16 

2012   AH (%) 2013             AH (%) 

Janeiro R$5.334.684,67          100 Janeiro R$12.425.226,32              232,91  

Fevereiro R$11.144.562,90 100 Fevereiro R$ 9.540.455,15 85,61 

Março R$ 9.926.337,14 100 Março R$ 8.422.052,26 84,85 

Abril R$10.532.526,81 100 Abril R$ 7.722.362,67 73,32 

Maio R$11.921.327,95 100 Maio R$10.384.147,19 87,11 

Junho R$10.650.017,43 100 Junho R$10.815.358,32 101,55 

Total R$59.509.456,90 100 Total R$59.309.601,91 99,66 
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Gráfico 1 : AH% Repasse IPI 2013 em relação a 2012 

 

A arrecadação de tributos é o papel principal do IPI, porém pode ser utilizado para 

uma regulação da economia. Com isso a União tem a capacidade de estimular determinado 

setor produtivo mediante a redução ou da isenção de suas alíquotas. Utilizando de sua 

competência o governo federal no mês de maio de 2012 anunciou a redução do IPI no setor 

automobilístico, nos eletrodomésticos de linha branca o que ocasionou uma reação rápida dos 

consumidores que aproveitaram este incentivo para adquirir esses bens. 

Observando os impactos positivos e atendendo aos pedidos do setor privado a União 

prorrogou a diminuição da alíquota do Imposto Sobre Produtos Industrializados que estava 

prevista para agosto de 2012 por mais dois meses. E, como os reflexos positivos de consumo 

e a não desaceleração da produção permaneceram, o governo continuou com essa redução 

para automóveis e para produtos da linha branca, como fogões, lavadores e geladeiras, entre 

outros, pois com esse comportamento não origina um elemento negativo para o 

comportamento da inflação e, ao mesmo tempo, continua dá fôlego para recuperação da 

atividade industrial.  

No caso dos automóveis nacionais, o IPI foi zerado para modelos 1.0 e reduzido pela 

metade para aqueles com motor até 2.0. Somado a um bônus oferecido pelas montadoras, os 

preços dos automóveis novos caíram em média 5% a 10%. 

 

6 Considerações Finais 

 

A crise financeira mundial afetou muito a situação financeira das empresas e das 

indústrias e, conseqüentemente, do consumidor. No Brasil esse cenário não foi diferente e o 

governo federal interveio para que este impacto não fosse ainda maior.  

A maneira que a União adotou foi uma desoneração tributária, através do IPI, e diante 

disso podemos perceber que o impacto dessa medida atingiu o país como um todo, em suas 

diferentes esferas. Em nível municipal, considerando a cidade de Teófilo Otoni nos meses 
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analisados, não foi diferente, quando há um cenário positivo para os comerciantes, que com o 

aumento das vendas obtêm um maior lucro. Assim também para os consumidores que 

aproveitam essa intervenção do governo para adquirir produtos com preços mais acessíveis.  

Por outro lado a o governo abre mão de obter maior arrecadação, impactando dessa 

forma nos repasses do Fundo de Participação dos Estados (FPE), conseqüentemente, no 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM), quando o Governo Federal deixa de receber 

tributos que pertencem a outros entes, para fazer tais incentivos. Há quem diga que essa 

prática prejudica os municípios que muitas vezes são surpreendidos com essa queda de 

repasse, deixando de viabilizar suas atividades, comprometendo até mesmo a sustentabilidade 

de muitos pequenos municípios brasileiros que são quase ou, totalmente, dependentes desses 

repasses provenientes dessas outras esferas de governo.  
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