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Arrecadação de 2016 de Goiás retorna ao nível de 2014 

 

Após 2015 apresentar uma queda em relação a 2014, a arrecadação tributária ou própria de Goiás em 2016 retorna ao mesmo nível 

de 2014. Ao total foram arrecadados R$ 18,5 bilhões, em valores reais, corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(IPCA). Dessa forma, a arrecadação estadual de 2016 apresentou crescimento de 1,2% em relação a 2015 e 0,24% em relação a todo 

o período 2014-2015 (Tabela 1). 

A maior parte do crescimento da receita tributária ocorreu no primeiro semestre de 2016. Os meses de janeiro e maio foram os meses 

que apresentaram maior crescimento da receita, com 7,12% e 5,14%, respectivamente. Por outro lado, os meses de setembro e 

outubro lograram as piores taxas de crescimento, com taxas negativas de 5,58% e 4,76%, respectivamente. A concentração da 

arrecadação no primeiro semestre é resultado da mudança do calendário de cobrança do IPVA que teve prazo regulamentar máximo 

para pagamento o mês de maio (Tabela 1 e Gráfico 1). 

A Tabela 2 mostra crescimento na arrecadação de todos os tributos de competência estadual, exceto o ICMS que apresentou 

decréscimo de 1,02% em relação ao período 2014-2015. O tributo que apresentou o maior crescimento tanto relativo, quanto absoluto, 

foi o IPVA. Esse resultado está diretamente ligado ao aumento da alíquota do tributo que passou de 2,5% para 3% para todos os 

meios de transporte de abrangência do tributo; e também pelo aumento do tempo de uso para isenção do tributo de 10 para 15 anos. 

O aumento da alíquota do ITCD, que a partir de 2016 deixou de ser alíquota única e passou a depender do valor a ser transmitido 

como herança, também obteve impacto significativo sobre a arrecadação, com crescimento de 6,92% em relação ao período 2014-

2015. 

Ainda é cedo para afirmar que o crescimento da arrecadação reflete uma retomada do crescimento econômico, a julgar que esse 

módico crescimento pode estar mais relacionado ao aumento das alíquotas dos impostos de competência estadual que ocorreram em 

2016, do que propriamente do aumento da atividade econômica. Outro fator que fortalece esse argumento é o fato do ICMS, 

considerado proxy da atividade econômica, tenha apresentado queda de 1,02% em relação ao período ao período 2014-2015, mesmo 

com o aumento da alíquota do ICMS da gasolina de 27% para 28%. 

 

Tabela 1 - Receita Tributária do setor público estadual de Goiás (2014 - 2016) 

(Valores em R$ milhões e constantes de 2016) 

  2014 2015 2016 Tx. Crescimento (%) 

Janeiro 1.291  1.410 1.587 7,12 

Fevereiro 1.399 1.445 1.377 -0,53 

Março 1.317 1.452 1.530 5,14 

Abril  1.587 1.502 1.632 0,94 

Maio  1.518 1.449 1.661 3,04 

Junho 1.551 1.451 1.692 2,95 

Julho 1.497 1.523 1.703 4,38 

Agosto  1.534 1.483 1.446 -1,96 

Setembro 1.803 1.518 1.518 -5,58 

Outubro 1.605 1.550 1.387 -4,76 

Novembro 1.569 1.636 1.445 -2,69 

Dezembro 1.707 1.440 1.534 -3,50 

Total 18.379 17.860 18.513 0,24 
Fonte: Relatórios resumidos da execução orçamentária, Secretaria da Fazenda de Goiás. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges-Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais 
Nota: Valores atualizados pelo IPCA/IBGE. 
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Fonte: Relatórios resumidos da execução orçamentária, Secretaria da Fazenda de Goiás. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges-Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais 
Nota: Valores atualizados pelo IPCA/IBGE 

 

Tabela 2 – Receita Tributária do setor público estadual de Goiás (2014 - 2016) 

(Valores em R$ milhões - constantes de 2016) 

 
2014 2015 2016 Tx Crescimento (%) 

ICMS 14.712 14.076 14.268 -1,02 

IPVA 1.004 1.070 1.307 9,20 

ITCD 200 304 244 6,92 

IRRF 1.044 1.147 1.215 5,18 

Outras Receitas Tributárias 1.419 1.262 1.478 1,37 

Total 18.379 17.860 18.513 0,24 
Fonte: Relatórios resumidos da execução orçamentária, Secretaria da Fazenda de Goiás. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges-Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
Nota: valores atualizados pelo IPCA/IBGE. 
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Gráfico 1 - Receita Tributária do Setor Público Estadual entre 2014 e 2016 

(Valores em R$ milhões - constantes de 2016)
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