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1 Perspectiva geral

A 
o longo dos últi-
mos anos, com a 
maior mobilidade 
de capitais, os in-
centivos fiscais 
vêm ganhando cada 

vez mais peso nas decisões de in-
vestimento no mundo. Aplica-
dos e formulados corretamente, 
os incentivos tributários são um 
instrumento útil para atrair inves-
timentos que não seriam feitos na 
sua ausência. Os incentivos tribu-
tários são justificados quando eles 
corrigem a ineficiência do mercado 
ou geram externalidades positivas.

No entanto, é comum que os go-
vernos também se inclinem pelos 
incentivos tributários devido a 
outras motivações. Outorgar be-
nefícios fiscais é muito mais fá-
cil do que corrigir deficiências no 
sistema jurídico ou executar obras 
de infraestrutura, medidas com 
efeitos sistêmicos sobre a com-
petitividade de um país. Os gru-
pos de pressão que se favorecem 
com esses incentivos tributários 
estão mais concentrados do que 
os contribuintes, que acabam en-
frentando seu custo. Além disso, a 

concessão de benefícios fiscais não 
implica a necessidade da utilização 
de recursos públicos efetivos, como 
as subvenções ou os subsídios, por 
isso se tornam politicamente mais 
amigáveis. Por fim, os incentivos 
tributários podem ser produzidos 
como uma resposta aos descontos 
fiscais ou outros tratamentos es-
peciais oferecidos por outros paí-
ses que competem pelos mesmos 
investimentos em um mundo de 
alta mobilidade de capitais.

Todo programa de incentivos 
bem orientado pode trazer deter-
minados tipos de investimentos 
a um custo razoável e promover 
transferências de tecnologias. 
Idealmente, argumenta-se, os in-
centivos fiscais ao investimento: 
i) geram externalidades positi-
vas vinculadas ao investimento 
(principalmente o estrangeiro), 
por exemplo, através de melhorias 
nas habilidades da força de traba-
lho ou por meio de “investimentos 
âncora” que geram encadeamen-
tos com o resto da economia; ii) 
aumentam o emprego em regiões 
com alto desemprego; e iii) po-
dem compensar deficiências no 
clima de investimento por meio 
da redução de impostos. Em um 
extremo, alguns argumentam que 

não existe o chamado custo fis-
cal porque os investimentos não 
teriam se concretizado se o in-
centivo não fosse mediado ou por-
que é compensado por um efeito 
multiplicador sobre o emprego e o 
resto da atividade econômica.

O argumento das externalida-
des positivas no investimento, es-
pecialmente na indústria, é objeto 
de discussão tanto no campo da 
política tributária quanto da polí-
tica tarifária. Aqueles que apoiam 
a intervenção do Estado susten-
tam que, para crescer, a “indústria 
nascente” precisa de um apoio ini-
cial através da proteção do mer-
cado interno (ou subsídios para 
as exportações) ou pela via tribu-
tária. Isso levaria a medidas tran-
sitórias para compensar a falta de 
experiência das empresas nacio-
nais ou para convencer as multi-
nacionais de que o país é atraente 
em relação a outros eventuais 
destinos de investimento.

Não obstante, Hausmann e Ro-
drik (2006) argumentam que uma 
política industrial eficiente não 
passa por instrumentos tributários 
ou tarifários tradicionais, mas sim 
por compensar a carência de bens 
públicos essenciais e coordenar 
esforços entre o setor público e o 
privado. Além disso, concentram 
suas sugestões de política na im-
portância da manutenção da com-
petitividade da taxa de câmbio 
real, uma clara medida horizontal 
para o setor de comercializáveis 
que se contrapõe a medidas verti-
cais, como incentivos fiscais.

Os detratores dos incentivos fis-
cais apontam que: i) muitas vezes 
há redundância (o investimento 
teria sido concretizado de qual-
quer maneira sem incentivos); ii) 
geram um custo fiscal adicional ao 
facilitar a evasão e a elisão, dificul-
tando a administração tributária; 
iii) a perda fiscal obriga a aumen-
tar a pressão tributária sobre o 
restante da economia; iv) geram 
distorções na alocação de recur-
sos ao alterar as opções de investi-
mento em vez de corrigir as falhas 
de mercado, e não são equitativos, 
já que favorecem mais as pessoas 
de alta renda; v) muitas vezes ge-
ram competição “desleal” perante 
outras empresas do país que não 
puderam ter acesso a eles; vi) por 
estarem baseados em incentivos 
sobre o imposto de renda, favore-
cem mais as atividades capital-in-
tensivas; e vii) ainda nos casos em 
que tenham um efeito positivo so-
bre o investimento, não está claro 
que isso resulte em maior cresci-
mento econômico porque projetos 
de baixa produtividade podem se 
tornar rentáveis.

Clark, Cebreiro e Böhmer (2007) 
e James (2009) concluem que os 
elementos não tributários que 
conformam o clima de investi-
mento são muito mais importan-
tes do que os incentivos fiscais 
para determinar o nível e a quali-
dade dos fluxos de investimento. 
Nesse sentido, a compensação de 
supostas deficiências no clima de 
investimento também não pode 
ser dimensionada de forma ade-

INTRODUÇÃO 
Os incentivos tributários para investimentos no setor 
industrial exportador em países em desenvolvimento
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quada, entre outras razões, porque 
se atua de maneira indireta em 
vez de corrigir diretamente o pro-
blema. Assim, se um país tem de-
ficiências de capital humano que 
desencorajam investimentos pri-
vados e seu governo decide reduzir 
o imposto de renda para compen-
sar essa falha, favoreceram mais as 
atividades intensivas em capital, 
sem que isso esteja associado à de-
manda de capital humano de cada 
projeto. Em outras palavras, um 
mecanismo indireto (como as re-
duções nos impostos sobre inves-
timentos) é um substituto muito 
imperfeito das melhorias neces-
sárias no capital humano do país. 
Pode-se dizer o mesmo sobre as 
deficiências no clima de negócios 
ou de infraestrutura.

 2  Tipos, objetivos e efetividade 
dos incentivos fiscais1

A política fiscal pode contribuir 
com os objetivos de desenvol-

vimento, crescimento, redução da 
pobreza, equidade distributiva, in-
clusão social e proteção do meio 
ambiente. Para alcançar esses ob-
jetivos, suas três funções tradicio-
nais são: fornecer bens e serviços 
públicos (isto é, impulsionar o 
processo político pelo qual esses 
bens e serviços estão disponíveis), 
realizar ajustes na distribuição de 
renda e contribuir para a estabili-
zação macroeconômica (Musgrave 
e Buchanan, 1999). Para cumprir 

1 Seção baseada no capítulo 1 de CEPAL/OXFAM (2019).

estas funções, a política fiscal 
conta com diversos instrumentos 
como o gasto público, o sistema 
tributário e o endividamento.

No que diz respeito ao sistema 
tributário, tanto o nível de receitas 
quanto a eficiência e a estrutura 
dos sistemas tributários, incluindo 
os gastos tributários, constituem 
uma importante ferramenta para a 
realização destas funções.

De acordo com Barra e Jorrat 
(2002), os gastos tributários são os 
rendimentos que o fisco deixa de 
receber devido à aplicação de fran-
quias ou regimes fiscais especiais 
que tentam favorecer ou estimular 
determinados setores, atividades, 
regiões ou agentes da economia. 
Para o Centro Interamericano de 
Administrações Tributárias - CIAT 
(2011), o gasto tributário é defi-
nido como o conjunto dos recursos 
que o Estado deixa de receber, pela 
existência de incentivos ou benefí-
cios que reduzem a carga tributária 
direta ou indireta de determinados 
contribuintes em relação a um sis-
tema tributário de referência, a fim 
de alcançar certos objetivos da po-
lítica econômica e social.

Em suma, existe gasto tributário 
quando há um desvio do marco de 
referência, uma perda de arrecada-
ção, um benefício para certos con-
tribuintes e são perseguidos certos 
objetivos políticos.

Embora esteja claro que o prin-
cipal objetivo dos sistemas tribu-
tários seja arrecadar renda para 

financiar a provisão de bens e ser-
viços públicos, o gasto social, o in-
vestimento público e outras ações 
do Estado, também costumam 
buscar outros objetivos, principal-
mente através dos gastos tributá-
rios. Alguns deles são: aumentar 
os níveis de investimento domés-
tico e atrair investimento estran-
geiro; incentivar a poupança; 
estimular o crescimento e a gera-
ção de emprego; contribuir para o 
desenvolvimento de regiões atra-
sadas; promover as exportações e 
a industrialização; promover ou 
desencorajar a produção ou o con-
sumo de certos bens e serviços; 
apoiar os setores mais vulneráveis 
da sociedade; proteger o meio am-
biente; adotar novas tecnologias; 
diversificar a estrutura econômica; 
promover a formação de capital 
humano; melhorar a distribuição 
de renda, entre outros.

Os gastos tributários podem as-
sumir diferentes formas, desde 
exonerações fiscais temporárias 
(tax holidays), exclusões, isen-
ções, taxas reduzidas, deduções, 
créditos fiscais, diferimentos tri-
butários, sistemas de depreciação 
acelerada, até áreas especiais com 
tratamento tributário privilegiado 
(que podem abarcar os direitos de 
importação, o imposto de renda, o 
imposto sobre valor agregado ou 
outros tributos). 

É importante esclarecer que nem 
todos os gastos tributários corres-
pondem a incentivos tributários, já 
que alguns podem simplesmente 
ser benefícios tributários. Villela 

(2007) aponta que todo incentivo 
implica um benefício, mas nem 
todo benefício constitui um incen-
tivo, ainda que ambos resultem em 
perdas de arrecadação. Um incen-
tivo visa promover uma mudança 
no comportamento dos agentes 
econômicos, enquanto um bene-
fício não tem esse fim, já que é 
apenas uma forma de apoio finan-
ceiro para os contribuintes (como 
as deduções de gastos pessoais no 
imposto de renda). Os incentivos 
tributários são medidas legais que 
supõem a isenção ou redução do 
imposto a pagar e cuja finalidade é 
promover determinados objetivos 
relacionados a políticas produti-
vas como investimentos, geração 
de emprego estável e de qualidade, 
priorizar a produção nacional e de-
terminados consumos, contenção 
de preços finais, entre outros. 

Por sua vez, James (2013) de-
fine os incentivos ao investimento 
como benefícios econômicos 
quantificáveis que os governos 
outorgam a empresas ou grupos 
de empresas específicos, com o 
objetivo de direcionar o inves-
timento para setores ou regiões 
favorecidos ou de influenciar no 
caráter de tais investimentos; es-
ses incentivos podem ser tributá-
rios (como isenções tributárias) ou 
não tributários (como as subven-
ções, empréstimos ou reembolsos 
para apoiar o desenvolvimento 
empresarial ou melhorar a com-
petitividade). Em um relatório do 
FMI/OCDE/ONU/Banco Mundial 
(2015), entende-se por incentivo 
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tributário toda disposição tributá-
ria de caráter especial outorgada 
a empresas ou projetos de inves-
timento que cumprem determi-
nados requisitos e em virtude da 
qual se admite um desvio favorá-
vel com relação ao estabelecido no 
código geral de impostos. 

Uma das formas mais comuns de 
incentivos tributários são as exo-
nerações fiscais temporárias, em 
que as novas empresas são eximi-
das do pagamento do imposto de 
renda durante um período deter-

minado. Contudo, considerando 
que normalmente as novas empre-
sas não produzem lucros nos pri-
meiros anos, se não for permitido 
arrastar os prejuízos incorridos 
durante o período da isenção até 
exercícios futuros, esse incentivo 
pode ser de pouca utilidade. Outra 
crítica que costuma ser feita a esse 
instrumento é que ele pode favo-
recer projetos de alta rentabilidade 
que provavelmente teriam sido 
executados sem o incentivo. Outra 
modalidade muito utilizada pelos 

Tabela 1  Tipologia dos gastos tributários

Fonte CEPAL (2019)

países como incentivo às empresas 
são as alíquotas reduzidas do im-
posto de renda. No entanto, essas 
disposições tributárias podem não 
ser eficientes para atrair investi-
mento estrangeiro direto (IED) de 
países onde existe uma abordagem 
de rendimentos mundiais na tri-
butação da renda, podendo até se 
tornar uma transferência da arre-
cadação de impostos do país que 
outorga o incentivo fiscal para o 
país de origem do investimento, 
que é quem acaba arrecadando os 
impostos sob um esquema de ren-
dimentos mundiais. 

Por outro lado, entre os poten-
ciais benefícios dos incentivos tri-
butários encontra-se uma maior 
arrecadação fiscal, devido ao pos-
sível maior investimento e cres-
cimento da atividade econômica, 
assim como a possibilidade de criar 
novos postos de trabalho, aprovei-
tar externalidades positivas e ou-
tros benefícios sociais segundo os 
objetivos de cada incentivo. 

Além da efetividade desses ins-
trumentos para conquistar seus 
objetivos, é importante destacar 
que os gastos tributários produ-
zem uma série de efeitos negati-
vos, sendo o mais evidente a perda 
de arrecadação para o Estado de-
vido a investimentos que teriam 
existido mesmo sem os incentivos. 
Essa perda de arrecadação limita 
o espaço fiscal, o investimento 
social e afeta a equidade. Outra 
desvantagem é que a existência 
desses tratamentos preferenciais 
gera uma maior complexidade dos 

sistemas tributários, aumentando 
os custos de administração e cum-
primento, e criando espaços para 
a evasão e elisão. Ademais, dado 
que estas políticas não estão su-
jeitas aos mesmos mecanismos 
de controle e avaliação aos quais 
os gastos diretos são submetidos 
(não estão incluídas no orçamento 
e, geralmente, são renovadas auto-
maticamente a cada ano) reduzem 
a transparência da política fiscal, 
ao mesmo tempo em que é mais 
difícil discriminar os beneficiá-
rios do que no caso das políticas de 
gastos ou subsídios diretos. 

Da mesma forma, os gastos tri-
butários afetam a eficiência, já que 
ao gerar concorrência tributária 
entre diferentes jurisdições e in-
fluenciar nas decisões dos agentes 
econômicos, distorcem a alocação 
de recursos. Outra desvantagem 
dos gastos tributários é a perda de 
equidade, tanto horizontal quanto 
vertical. No primeiro caso, como 
os gastos tributários favorecem 
determinados setores ou ativida-
des, podem ser geradas diferentes 
cargas tributárias para contri-
buintes similares, estendendo um 
tratamento fiscalmente discri-
minatório onde este não deveria 
existir. Além disso, podem ocasio-
nar uma perda de progressividade 
e de equidade vertical, especial-
mente quando esses tratamentos 
tributários afetam impostos pro-
gressivos e de maior impacto re-
distributivo, como o imposto de 
renda pessoal ou os impostos so-
bre o patrimônio.

TIPO DE GASTO TRIBUTÁRIO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

Isenções Montantes excluídos da 
base fiscal

Isenção dos serviços educacionais 
(IVA); isenção dos rendimentos de 
associações civis, cooperativas 
ou entidades sem fins lucrativos 
(IRPJ)

Dedução Montantes reduzidos ou de-
duzidos da base tributável

Dedução de certas despesas e 
doações benéficas para o cálculo 
da base fiscal do IRPF ou do IRPJ

Crédito Montantes deduzidos 
da base de impostos ou 
que permitem reduzir os 
mesmos

Crédito por investimento em 
bens capital para IRPJ

Taxas Reduzidas Taxa inferior à alíquota geral 
aplicável a certas transa-
ções ou sujeitos

Taxa zero para produtos da cesta 
básica de consumo (IVA)

Diferimento Adiamento do pagamento 
de impostos

Amortização acelerada para inves-
timentos em capital fixo (IRPJ)
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Por fim, uma política de incen-
tivos será custo-efetiva se os be-
nefícios que ela produzir, tanto 
econômicos quanto sociais e am-
bientais, superarem os custos ge-

rados, os quais incluem desde um 
custo fiscal pela perda de arreca-
dação até efeitos na eficiência, 
equidade e transparência. Nesse 
sentido, as conclusões de Agostini 

e Jorratt (2013) são importantes: 
eles destacam que os esquemas 
tributários com melhor desem-
penho são os de depreciação ace-
lerada, por seu foco, neutralidade 
e menor custo fiscal, enquanto os 
piores são as exonerações ou tax 
holidays. Na tabela a seguir estão 
sintetizadas as principais vanta-
gens e desvantagens dos diferen-
tes tipos de incentivos fiscais.

Da mesma forma, em um docu-
mento elaborado em conjunto por 
vários organismos internacionais 
enfatiza-se que os incentivos tri-
butários que reduzem o custo do 
investimento são frequentemente 
preferíveis aos incentivos fiscais 
baseados nos lucros das empresas. 
Os primeiros implicam reduções 
específicas vinculadas aos gas-
tos de investimentos, tais como 
esquemas de depreciação acele-
rada, deduções e créditos fiscais 
especiais; e procuram reduzir ri-
gorosamente o custo do capital 
para fazer com que mais projetos 

sejam rentáveis e gerar investi-
mentos que, de outro modo, não 
teriam sido realizados. Os incenti-
vos fiscais baseados em lucros ou 
rendimentos geralmente reduzem 
a alíquota tributária aplicável aos 
rendimentos tributáveis, como é 
o caso dos tax holidays, alíquotas 
tributárias preferenciais ou isen-
ções de rendimentos. Portanto, 
um de seus efeitos é a renúncia 
às receitas fiscais para tornar pro-
jetos de investimento ainda mais 
rentáveis do que já eram e que te-
riam sido realizados mesmo sem o 
incentivo (FMI/OCDE/ONU/Banco 
Mundial, 2015). 

Em resumo, os estudos teóricos 
concluem que nem todos os incen-
tivos tributários são igualmente 
efetivos para fomentar o investi-
mento, o emprego e o crescimento, 
sendo preferíveis os esquemas de 
depreciação acelerada, as dedu-
ções e os créditos tributários em 
vez dos tax holidays, outras isen-
ções e alíquotas reduzidas.

Tabla 2  Ventajas y desventajas de los incentivos tributarios (2017)

VANTAGENS DESVANTAGENS

Exonerações ou tax holidays

Fáceis de administrar •  Favorece mais projetos de alta rentabilidade que teriam sido realiza-
dos mesmo sem o benefício

•  Incentivos a evadir, desviando os lucros de empresas afetadas para 
empresas isentas, por meio de preços de transferência 

•  O prazo pode ser estendido além do legal, por meio de transforma-
ções sociais. Por estar limitado a um certo número de anos, atrai 
principalmente os investimentos de curso prazo

Alíquotas Reduzidas

•  Fáceis de administrar
•  Ao contrário da isenção, re-

quer uma declaração, o que 
permite um controle maior

•  Custo fiscal menor do que 
a isenção

•  Favorece mais projetos de alta rentabilidade que teriam sido realiza-
dos mesmo sem o benefício

•  Incentivos a evadir, desviando os lucros de empresas afetadas para 
empresas isentas, por meio de preços de transferência 

•   É um presente para os investimentos já realizados

Deduções e créditos por investimento

•  Mais focado, porque é 
concedido contra um 
investimento material 

•  Permite privilegiar 
certo tipo de ativos em 
detrimento de outros

•  Estimula os investimentos em ativos com menor vida útil, já que o 
incentivo pode ser usado em cada renovação de ativos.

•  É possível abusar do sistema, vendendo e comprando os mesmos 
ativos, a fim de aproveitar o benefício várias vezes 

•  Maiores custos administrativos 
•  Se houve limite de tempo para arrastar o prejuízo ou arrastar os 

créditos não for permitido, pode discriminar investimentos com 
retornos tardios

Depreciação acelerada

•  Mais focado, porque é concedido contra um investimento material 
•  Permite privilegiar certo tipo de ativos em detrimento de outros 
•  Não produz distorção a favor dos ativos de curto prazo, pois seja qual for a 

duração do ativo, seu custo de aquisição é sempre depreciado
•  Menos propensa aos abusos, pois o uso de manobras como a venda e a 

recompra de um mesmo ativo não produzem economias adicionais de 
impostos

•  Tem um custo fiscal menor, já que apenas o pagamento do imposto é 
diferente

•  Maiores custos 
administrativos 

•  Se o arrastre de per-
das estiver limitado no 
tempo, pode discrimi-
nar investimentos com 
retornos tardios

Fonte Agostini e Jorratt (2013)

Tabela 2  Vantagens e desvantagens dos incentivos tributários
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PARTE 1

Incentivos ao investimento 
no Paraguai: um olhar 
para a maquila

1 Introdução

C
om o aumento dos 
custos de produção 
industrial no Brasil 
e na Argentina, um 
número crescente 
de indústrias oriun-

das desses países vem transferindo 
sua produção e/ou parte dela para 
o Paraguai. Os benefícios tributá-
rios e a simplicidade do regime de 
impostos da maquila vêm fortale-
cendo esse tipo de empresa como 
alternativa para aquelas indústrias 
que procuram reduzir seus custos 
de produção e direcionar sua pro-
dução para o mercado do Mercosul, 
particularmente para o Brasil, prin-
cipal origem dos investidores do re-
gime de maquila no Paraguai.
Por um lado, essa estratégia começa 
a mostrar seus frutos: pela primeira 
vez, as exportações paraguaias de 
manufaturas industriais superaram 
a marca de um bilhão de dólares, 
impulsionadas principalmente pe-
las maquilas, que já respondem por 
55% do total das exportações de 

manufaturas industriais. Por outro 
lado, o aumento dos investimentos 
das empresas maquiladoras vem 
acompanhado pelo aumento da 
despesa tributária (isenções fiscais) 
vinculado aos incentivos do regime 
de maquila. Nesse contexto, torna-
-se necessário avaliar com mais de-
talhes a efetividade, em um sentido 
amplo, dos incentivos oferecidos 
pelo regime de maquila.

2  Desenvolvimento 
produtivo e sistema 
tributário no Paraguai

Desde a criação do ranking de 
competitividade, os relatórios 

de competitividade global da WEF, 
em 2004, o Paraguai tem perma-
necido nos últimos lugares dessa 
avaliação (Porter, Schwab e WEF, 
2004, 2008; Schwab e WEF, 2009, 
2017). Contudo, o país tem um de-
sempenho maior do que a média 
latino-americana em algumas va-
riáveis. O índice, desagregado para 
o período 2017-2018 em termos do 
melhor, o pior e a média regional, 

de acordo com suas categorias de 
competitividade (chamadas “pila-
res de competitividade”), mostra 
que o desempenho do Paraguai 
nos pilares “ambiente macroeco-
nômico” e “eficiência do mercado 
de bens” é bem maior do que o de 
outros países da região. Por outro 
lado, nos pilares que indicam quão 
bem funciona um mercado, o Para-
guai tem uma performance similar 
à média regional, assim como no 
pilar institucional. Em termos dos 
desafios que os empreendedores 
e as empresas têm para fazer ne-
gócios no Paraguai, observam-se 
dificuldades no acesso ao crédito, 
na resolução de processos de fa-
lência, na proteção dos investido-
res minoritários, no cumprimento 
dos contratos e no comércio trans-
fronteiriço (Banco Mundial, 2018). 
Contudo, o Paraguai não tem uma 
boa performance nos pilares chave 
para seu sucesso a longo prazo: 
maus resultados em “Infraestru-

tura”, “Saúde e educação primá-
ria”, “Educação universitária e 
capacitação tecnológica”, e “Ino-
vação e sofisticação de negócios” 
(Schwab e WEF, 2017). Esses pila-
res dependem, direta ou indireta-
mente, da criação de bens públicos 
nos quais o Estado tem forte de-
ficiência de oferta, tanto na qua-
lidade quanto na cobertura dos 
mesmos (Borda e Caballero, 2016, 
2018; Borda e Masi, 2011). 
Em grande parte, as deficiências 
do Paraguai na oferta de bens pú-
blicos se devem a suas limitadas 
receitas tributárias. Trata-se do 
país com as menores receitas fis-
cais na América Latina, depois da 
Guatemala. Os impactos de suas 
limitadas receitas são atenuados 
pelas receitas não fiscais prove-
nientes dos royalties pagos pelas 
binacionais hidrelétricas Itaipu 
e Yacyretá, que respondem por 
aproximadamente ¼ do total das 
receitas do tesouro paraguaio.

Gráfico 1  Carga tributária segundo tipo de receita e país, 2016 (em % do PIB)
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Além de uma reduzida base de 
receitas tributárias, os gastos tri-
butários respondem por 1,45% do 
PIB (ou 11% do gasto orçamentá-
rio), valores expressivos para um 
país que já mantém uma carga 
tributária tão baixa. O gasto tri-
butário está concentrado no IVA, 
justamente o principal imposto 
arrecadado do fisco, seguido dos 
impostos de renda empresarial.  

Enquanto a competitividade 
mostra uma métrica de compara-
ção externa, a produtividade está 
intrinsecamente relacionada a 
uma dimensão interna. Assim, os 
indicadores de produtividade es-
tão relacionados à medição da ca-
pacidade dos fatores produtivos 
para produzir bens e serviços. Em-
bora exista um crescente debate 
sobre a produtividade paraguaia, 
há poucos estudos sistemáticos. 
Aquino (2015) mostra, através de 
quatro metodologias de produti-
vidade diferentes, a incidência dos 
diferentes fatores de produção no 

PIB. O autor conclui que o fator ca-
pital tem sido o principal determi-
nante do crescimento econômico 
do Paraguai nos últimos anos, se-
guido pelo fator trabalho. Embora 
a estimativa da produtividade total 
dos fatores (PTF)1 apresente a tec-
nologia como o fator mais deter-
minante, quando ajustada por três 
metodologias alternativas, a PTF 
é ainda negativa (-1%) no cresci-
mento econômico durante o pe-
ríodo entre 1991 e 2014 (média de 
3,4%). Esses resultados demons-
tram que a ausência de inovações 
tecnológicas e de avanços na pro-
dutividade pode representar uma 
restrição ao crescimento de longo 
prazo considerando principal-
mente a limitação no acúmulo de 
fatores de produção.

Diferentemente de sua produti-
vidade, o desempenho industrial 
do Paraguai em termos de va-
lor agregado melhorou nos últi-
mos anos. A taxa de crescimento 
do valor agregado manufatureiro 

Gráfico 2  América Latina: gastos tributários por 
tipo de imposto, 2018 ou ano mais recente

Fonte CEPAL (2018a)

(VAM) aumentou de 1,27%, no pe-
ríodo 2005-2010, para 4,68%, no 
período de 2010-2018 (UNIDO, 
2018). O VAM per capita aumentou 
de US$ 355,27, em 2005, para US$ 
442,93, em 2018, embora ainda es-
teja muito distante da média la-
tino-americana (US$ 1.158,07, em 
2018). Contudo, o VAM como por-
centagem do PIB caiu de 13,11%, 
em 2005, para 10,57%, em 2018. 
Essa queda do VAM como porcen-
tagem do PIB, apesar do aumento 
do VAM per capita, é explicada, 
em grande medida, pelo forte au-
mento da contribuição do setor 
agrícola para o PIB neste século.

Sierra, Quijada e Espínola (2018) 
acrescentam que, apesar do re-
cente aumento dos fluxos de in-
vestimento estrangeiro direto 
(IED) no Paraguai, em média, 
desde 2008, eles se mantiveram 
em torno de 1,8% do PIB, muito 
abaixo da média regional de 3,3% 
registrada durante o período. Fa-
zendo uma análise empírica sobre 
o caso paraguaio, o estudo indica 
que as variáveis institucionais, 
ou seja, a corrupção e a indepen-
dência do sistema judicial, têm 
um forte efeito sobre as decisões 
dos investidores estrangeiros no 
país. Segundo seus resultados, o 
Paraguai tem uma probabilidade 
25% menor de ser escolhido como 
país receptor de IED em compara-
ção com países similares com me-
lhores percepções nos aspectos 
institucionais. As variáveis insti-
tucionais têm, em média, um peso 
de 40% nos aspectos avaliados pe-

los investidores estrangeiros no 
Paraguai. Esse peso é ainda mais 
significativo entre os investidores 
de origem intrarregional, que são 
os principais investidores do re-
gime de maquila e do setor indus-
trial paraguaio.

Um dos desafios-chave para im-
pulsionar a produtividade e sus-
tentar o crescimento inclusivo 
do Paraguai é estabelecer os me-
canismos de encadeamento para 
frente e para trás que podem ser 
produzidos a partir das atividades 
produtivas existentes na atuali-
dade. Infelizmente, não há um 
estudo atual e completo sobre os 
encadeamentos produtivos pa-
raguaios, embora existam alguns 
estudos por setores que mos-
tram encadeamentos crescentes, 
principalmente em cadeias agro-
pecuárias e de maquila (L. Arce, 
2012; Costa, 2018; Maciel, 2017; 
Setrini, Anichini, Borda, Ramírez 
e Servín, 2014).

O baixo investimento em Pes-
quisa e Desenvolvimento (P&D) é 
um claro indicador dos problemas 
para avançar na melhora da produ-
tividade. A Pesquisa a Empresas do 
Banco Mundial (2017) mostra que 
a maioria das empresas no Para-
guai não investe em P&D, não in-
troduz novos processos, produtos 
e serviços, nem recebe transferên-
cias tecnológicas. Apesar de do-
brar o investimento em P&D entre 
2001 e 2016, esse aumento foi de 
apenas 0,08% do PIB. Em 2016, os 
gastos em P&D como porcenta-
gem do PIB do Paraguai (0,15%) Outros impostos
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foram mais de seis vezes inferiores 
à média latino-americana de gas-
tos em P&D (0,76%).

3 A maquila no Paraguai

EO artigo 3 da Lei nº 1064 de-
termina que podem ser benefi-

ciados pela Lei de Maquila pessoas 
físicas ou jurídicas, nacionais ou 
estrangeiras, necessariamente 
domiciliadas no Paraguai, desde 
que estejam habilitadas a realizar 
atos de comércio. Os interessa-
dos devem apresentar o Contrato 
de Maquila e a Carta de Intenção 
ao Conselho Nacional das Indús-
trias Maquiladoras de Exportação 
(CNIME), órgão integrado por re-

presentantes dos Ministérios da 
Indústria e Comércio, Fazenda e 
Relações Exteriores, Secretaria 
Técnica de Planejamento e Banco 
Central, responsável pela apro-
vação e acompanhamento das 
atividades exercidas dentro do 
programa de maquila, como plano 
de investimentos, importações, 
exportações, reexportações, mu-
dança de atividade, cancelamento 
ou suspensão, vendas no mercado 
interno, entre outras (LEI Nº1064, 
1997 e DECRETO Nº 9585, 2000).

De acordo com o Regulamento 
da Lei de Maquila, não é estabele-
cido um valor máximo ou mínimo 
para o investimento nesse tipo de 
empresa, nem uma exigência mí-

nima para contratação de mão de 
obra. Também não existem áreas 
delimitadas para a instalação das 
unidades maquiladoras. No en-
tanto, as maquiladoras têm a 
obrigação de aderir ao Sistema de 
Conta Corrente informatizado e 
estipulado pelo CNIME, o que sig-
nifica, em termos práticos, ceder 
livre acesso à base de dados finan-
ceiros das empresas ao Estado pa-
raguaio (DECRETO Nº 9585, 2000).

Não existem proibições explí-
citas na regulamentação da apli-
cação da Lei de Maquila para o 
desenvolvimento de qualquer tipo 
de atividade industrial ou serviços. 
Porém, “os programas relaciona-
dos a projetos agroindustriais, bem 
como aqueles voltados à utilização 
de recursos minerais, pesqueiros e 
florestais” são também analisados 
de acordo com as leis e programas 
governamentais responsáveis pela 
proteção, preservação e restaura-
ção ambiental e equilíbrio ecoló-
gico do país (DECRETO Nº 9585, 
2000, Art. 13º).

Independentemente da atividade 
exercida, uma das principais obri-
gações da indústria maquiladora é 
a exportação. A obrigação de ex-
portar integralmente a produção 
da empresa maquiladora pode ser 
reduzida a partir do segundo ano 
de operação da empresa, de acordo 
com o Capítulo VII da Lei nº 1064 
(1997), mediante aprovação de au-
torização emitida ao CNIME para 
passar a vender no mercado local 
uma parte de sua produção ou dos 
bens utilizados na produção, desde 

que essas vendas não excedam 10% 
do valor exportado no ano anterior 
e mantenham a mesma qualidade 
dos 90% necessariamente exporta-
dos. Os produtos vendidos no mer-
cado interno passam a ser passíveis 
de tributação de renda (IRACIS), 
tratamento tributário comparti-
lhado pelas demais empresas não 
maquiladoras (LEI Nº 1064, 1997).

Além disso, as empresas maqui-
ladoras também devem cumprir 
com outras obrigações: i) desti-
nar todos os insumos e matérias-
-primas introduzidos por meio de 
importação para a atividade au-
torizada no período previamente 
estabelecido no Contrato de Ma-
quila; ii) promover a capacitação 
necessária de seus funcionários 
paraguaios, bem como seguir a le-
gislação trabalhista em vigor em 
suas contratações de mão de obra e 
serviços (LEI Nº 1064, 1997).

Nesse sentido, a legislação tra-
balhista paraguaia estabelece, en-
tre suas principais obrigações, uma 
jornada semanal de 48 horas, atin-
gindo no máximo três horas extras 
diárias com remunerações adicio-
nais. Nenhum trabalhador deve-
ria receber menos que um salário 
mínimo, reajustado anualmente. 
A demissão sem justa causa deve 
ser precedida de um aviso prévio 
de 30 dias para aqueles com até um 
ano de trabalho na empresa, atin-
gindo um prazo máximo de 60 dias 
quando tiverem um antecedente 
de trabalho entre cinco e dez anos 
na empresa. Os trabalhadores com 
mais de dez anos de trabalho na 

Tabela 3  Principais benefícios tributários 
estabelecidos pelo regime de maquila

Fonte Elaboração própria com base na Lei nº 1064/1997 e no Decreto nº 9585/2000

TRIBUTO ÚNICO DE 1%

•  As operações sob o regime de maquila estão isentas de todo tributo ou 
taxa relativa ao processo produtivo

•  O imposto de renda é substituído pelo Tributo Único de 1%, aplicado 
sobre o valor agregado em território paraguaio determinado através do 
preço de exportação 

RECUPERAÇÃO DO IVA

•  As empresas maquiladoras estão isentas do pagamento de IVA sobre 
a exportação. Podem recuperar o IVA das compras de bens e serviços 
na forma de créditos fiscais, que podem ser utilizados na liquidação de 
tributos ou transferidos a terceiros

SUSPENSÃO DE TARIFAS 
DE IMPORTAÇÃO

•  As empresas maquiladoras podem importar matérias-primas, maqui-
narias e insumos por meio de um sistema de admissão temporária com 
tarifas e impostos de importação suspensos 

REMESSAS DE DIVIDENDOS 
AO EXTERIOR

•  As empresas maquiladoras estão isentas do pagamento de qualquer 
tributo ou taxa sobre remessas de dividendos ao exterior

OUTRAS ISENÇÕES 
FISCAIS

•  Taxas por serviços de avaliação aduaneira
• Tarifas consulares
• Taxas portuárias e aeroportuárias
• Impostos, taxas e contribuições que taxem as garantias
• Impostos, taxas e contribuições que taxem seus financiamentos
•  Outras isenções (Imposto de Construção, de Patentes, Taxas municipais, 

IVA e operações de leasing)
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mesma empresa passam a ser con-
siderados trabalhadores estáveis, 
não podendo ser demitidos sem 
justa causa, condição comparti-
lhada também pelos trabalhadores 
membros da direção dos sindicatos, 
que devem gozar de estabilidade 
sindical. As mulheres grávidas não 
podem ser demitidas até o término 
de sua licença maternidade, de até 
seis meses. Todos os trabalhadores 
devem estar inscritos no sistema 
público de pensão, com contribui-
ções mensais obrigatórias de 9% 
por parte dos trabalhadores e de 
16,5% dos empregadores em rela-
ção ao valor bruto do salário pago 
ao trabalhador. Por fim, os tra-
balhadores que tiverem de um a 
cinco anos com o mesmo empre-
gador gozarão de 12 dias úteis de 
férias, enquanto aqueles com mais 
de cinco anos, 30 dias úteis.

A contrapartida estatal, no que 
se refere ao Regime Fiscal, é basi-
camente a isenção de tributos, con-
ferindo às empresas maquiladoras 
apenas um imposto único de 1% 
sobre o valor agregado no territó-
rio nacional, ou seja, sobre a soma 
dos bens adquiridos com os servi-
ços contratados e salários pagos no 
país para a realização da atividade 
proposta no Contrato de Maquila. 
Como já mencionado, existe uma 
exceção para os casos de venda no 
mercado interno, nos quais a renda 
é tributada (LEI Nº 1064, 1997).

As importações e reexportações 
de bens de capital ou de bens trans-
formados, elaborados, reparados 
ou montados que tenham sido pre-

viamente autorizados no Contrato 
de Maquila encontram-se isentas 
de tarifas e tributos internos (IVA).

A relação com os fornecedores 
pode ocorrer de duas maneiras: por 
meio de importações e mediante 
a compra de insumos, matérias-
-primas e serviços locais. As com-
pras realizadas no mercado interno 
são faturadas com o imposto sobre 
valor agregado, devendo ser do-
cumentadas como “Nota de Envio 
Maquila” para o controle das trans-
ferências de bens de capital ou de 
produção dentro do Programa de 
Maquila (DECRETO Nº 9585, 2000).

As empresas paraguaias podem 
ser fornecedoras das maquilado-
ras, usufruindo dos benefícios fis-
cais da Lei 1064-97, por meio do 
Contrato de Submaquila, quando 
complementam o processo pro-
dutivo da empresa maquiladora, 
reintegrado ao processo produtivo 
da maquiladora para seu acaba-
mento e exportação. Essa opera-
ção pode ser realizada tanto entre 
empresas maquiladoras como en-
tre uma maquiladora e uma não 
maquiladora. Contudo, essas ope-
rações devem estar sujeitas à apro-
vação prévia por parte do CNIME 
após emissão de parecer, não po-
dendo exceder o prazo de um ano 
(LEI Nº 1064, 1997, Art. 23º).

Para que uma pessoa física ou 
jurídica registrada no Programa 
de Maquila se beneficie do Regime 
de Importação Temporária Ma-
quila é necessário “cumprir todos 
os requisitos e condições estabele-
cidos neste Regulamento e nas Re-

soluções correspondentes e estar 
registrado como Importador/Ex-
portador na Direção Geral Adua-
neira (DECRETO Nº 9585 Art. 47º). 

Deste modo, as importações 
temporárias aprovadas no início 
do programa devem ser realizadas 
dentro do prazo de um ano, po-
dendo ser estendidas uma vez por 
três meses adicionais. Esses bens 
importados devem ser necessaria-
mente destinados ao previamente 
estipulado pelo programa de ma-
quila aprovado.

Finalmente, as importações de-
vem seguir o Regime de Origem e 
Procedimentos Aduaneiros para o 
Controle e Verificação de Origem, 
que prevê uma exigência de con-
teúdo regional de pelo menos 40% 
para as exportações paraguaias 
(inferior aos valores entre 50% e 
60% para os demais membros do 
bloco) devido à sua condição de 
menor desenvolvimento relativo 
no Mercosul, o que permite que 
as empresas paraguaias façam um 
uso maior de insumos extrarregio-
nais em comparação com as em-
presas dos países vizinhos.1

4  O desempenho do 
regime de maquila

Aestrutura setorial da econo-
mia paraguaia se reflete na 

composição de suas exportações, 

1 O Mercosul tem previsto diferentes regimes aduaneiros especiais que podem ser adotados 
unilateralmente pelos países membros plenos do bloco. O regime de maquila tem seus funda-
mentos sustentados pela Decisão CMC 10/94 do Mercosul, tendo a Decisão CMC 24/15 como 
sua última renovação. 

com os produtos agrícolas do-
minando a cesta de exportação e 
uma baixa proporção de produtos 
industriais (12% do total). Ape-
sar disso, ao longo dos últimos 
cinco anos, houve um importante 
crescimento das exportações de 
manufaturas industriais, que al-
cançaram a marca histórica de 
um bilhão de dólares em 2018. 
Dentro do universo de exporta-
ções de manufaturas industriais, 
destacam-se aquelas intensivas na 
utilização de mão de obra durante 
sua produção, concentrada em 
torno das maquilas, que respon-
dem atualmente por mais da me-
tade do total das exportações de 
manufaturas industriais. No en-
tanto, partem de uma base muito 
baixa e muito pouco significativa 
em termos internacionais.

Particularmente quanto ao setor 
de maquila, percebe-se que, apesar 
de ter praticamente dobrado sua 
participação no PIB da indústria 
de transformação ao longo dos úl-
timos cinco anos, ainda representa 
apenas algo próximo a 10% da pro-
dução industrial. Nota-se também 
que, desde 2016, a brecha de de-
sempenho das exportações indus-
triais entre o setor maquilador e o 
não maquilador tem aumentado. 
Isso se deu em um quadro de pro-
gressiva recuperação da agregação 
de valor industrial ao PIB após a 
crise de 2009, contrastando com 
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a contínua perda de agregação de 
valor da indústria registrada nos 
demais países do Mercosul.

Apesar da vigência do regime de 
maquila desde 2000, foi somente 
a partir do início da última década 
que este começou a motivar a atra-
ção de volumes de investimentos e 
a geração de empregos em quanti-
dades de alguma relevância. Em pri-
meiro lugar, os maiores montantes 
de investimentos e de geração de 
empregos diretos a partir de 2014 
coincidiram com o início da gestão 
de Horacio Cartes, que empreen-
deu uma intensa diplomacia em-
presarial presidencialista apoiada 
na promoção do regime de maquila 
como instrumento de atração de 
investimentos. Em segundo lugar, 
durante esse mesmo período, a 
crise econômico-política brasileira 
impulsionou um crescente número 

de pequenas e médias indústrias 
desse país a desembarcarem no Pa-
raguai em busca de menores cus-
tos produtivos, a fim de continuar 
mantendo sua competitividade no 
mercado vizinho.

Segundo Maciel (2017), entre 
2001 e 2016, 64% do número de 
empresas maquiladoras instaladas 
no Paraguai eram de capital brasi-
leiro, seguidas, em menor medida, 
por uruguaios e argentinos, nessa 
ordem. As maquiladoras de capi-
tal extrarregional respondiam por 
apenas 14% dos projetos aprovados 
na época. No entanto, é possível 
que o aumento dos investimentos 
em maquiladoras registrado nos 
últimos dois anos esteja associado 
à instalação de novas unidades de 
maquiladoras de autopeças de ori-
gem asiática (japonesa e coreana) 
e europeia (alemã).

Fonte   Elaboração própria com base em dados do Banco Central do Paraguai e do Banco Mundial 
*estimativa

2008 2010 2012 2014 2016 2018

Exportações maquila  
(bilhões de dólares)

74,656 99,126 138,287 235,927 295,984 549,811

Exportações maquila/ 
Exportações manufa-
turas industriais

22,0% 25,6% 23,8% 31,2% 39,5% 54,6%

Produção maquila / 
Produção indústria 
de transformação

2,6% 3,2% 3,6% 5,3% 7,0% 10%*

Valor agregado da 
indústria ao PIB

20,4% 18,6 18,5 18,8 19,1 19,5

Tabela 4  Participação da maquila na evolução do setor industrial

Ao analisar a evolução do pro-
cesso de investimento, destacam-
-se alguns fatos: i) o aumento dos 
valores investidos sob o regime de 
maquila vem ganhando relevância 
como instrumento de atração de 
IED desde 2013, particularmente 
durante os últimos dois anos; ii) 
nos anos de maior fluxo de IED, 
a maquila se mostrou pouco re-
levante, predominando a cotação 
das commodities como principal 
driver; iii) apesar do aumento da 
geração de postos de trabalho de-

vido aos projetos recentes, o nú-
mero de empregos criados por 
milhão de dólares investidos vem 
se reduzindo, o que poderia indi-
car que os projetos recentes são 
mais intensivos em capital que os 
anteriores; iv) 70% da mão de obra 
empregada na maquila é femi-
nina1, concentrada em atividades 
manuais repetitivas, com os ho-
mens concentrando os papéis de 
supervisão e hierarquia, em con-
sonância com o uso intensivo e 
extensivo da força de trabalho fe-

Fonte elaboração própria com base em dados do Ministério da Fazenda e da UNCTADSTAT

Tabela 5  Evolução dos investimentos e da geração 
de empregos diretos no setor maquilador

Ano Quantidade 
projetos 
aprovados

Investimento 
Maquila 
(milhões de 
dólares)

Mão de obra Emprego / 
Investimento 
Maquila

IED (milhões de 
dólares)

Maquila/IED

2001 3 3,32 63 19,0 70 4,74%

2002 1 0,04 7 200,0 6 0,58%

2005 5 34,19 588 17,2 36 94,96%

2007 2 1,42 42 29,5 202 0,70%

2008 6 6,32 279 44,2 263 2,40%

2009 3 6,85 194 28,3 71 9,64%

2010 2 9,26 103 11,1 462 2,00%

2011 6 13,14 353 26,9 581 2,26%

2012 9 16,15 1.473 91,2 697 2,32%

2013 13 28,45 1.192 41,9 245 11,61%

2014 23 70,40 3.209 45,6 412 17,09%

2015 21 31,80 1.394 43,8 308 10,33%

2016 22 35,38 1.409 39,8 371 9,54%

2017 24 162,82 2.540 15,6 456 35,71%

2018 32 87,59 2.160 24,7 454 19,29%

172 507 15.006 29,6 4634 10,94%
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minina durante as etapas iniciais 
da experiência mexicana, caracte-
rizada como “barata, abundante e 
sem experiência de trabalho” (De 
la O, 2006); v) os empregados estão 
registrados formalmente no Insti-
tuto de Previdência Social (IPS) 
e recebem, em média, um salário 
mínimo, condição compartilhada 
por apenas 20% da população eco-
nomicamente ativa (PEA); e vi) 
apesar do crescimento consistente 
dos empregos gerados no setor de 
maquila, estes representam ape-
nas 0,5% da PEA em 2018.

Quanto à localização dos proje-
tos por departamento, percebe-se 
uma alta concentração nos depar-
tamentos fronteiriços do Brasil 
(Alto Paraná, Amambay, Canin-

deyú e CDE) – 58% do total – e na 
Área Metropolitana de Assunção 
(Central e Capital) – 34%. A loca-
lização desses projetos responde 
à proximidade de seu principal 
mercado de destino e à origem do 
capital investidor. Além disso, por 
serem intensivos em mão de obra 
e exigirem uma série de serviços e 
infraestruturas para seu desenvol-
vimento adequado, esses projetos 
optam pelos departamentos mais 
populosos e com melhor oferta de 
serviços e economias de escala, 
como Alto Paraná e Central.

Por ser um regime estreita-
mente vinculado aos procedimen-
tos aduaneiros, contemplando a 
obrigatoriedade de exportação de 
pelo menos 90% da produção e a 

DEPARTAMENTO QUANT. INVESTIMENTO DÓLAR MÃO DE OBRA

Alto Paraná 80 258.298.284 6403

Central 51 113.111.740 5824

Amambay 12 39.327.271 462

Capital 8 25.172.133 981

Canindeyu 4 8.065.614 209

CDE 4 3.263.559 85

Guairá 3 8.788.760 311

Caaguazú 3 5.804.477 255

Pdte. Hayes 2 16.976.957 25

Ñeembucu 1 488.500 18

Paraguarí 1 13.477.000 250

Caazapa 1 4.048.728 100

Amambay 1 890.080 28

Cordillera 1 9.403.875 55

Total 172 507.116.978 15.006

suspensão temporária, no início, 
de até seis meses para as tarifas de 
importações de insumos utilizados 
na produção da oferta exportável, 
uma análise da evolução da dinâ-
mica exportadora e importadora da 
maquila pode contribuir com no-
vos elementos para esta avaliação.

As exportações de maquila vêm 
demonstrando um ritmo de ex-
pansão sustentado ao longo da úl-
tima década, em média, 30% anual. 
Durante esse período, foi possível 
observar três claros períodos de 
inflexão, momentos de salto nas 
exportações: i) 2010, imediata-
mente após a crise de 2009; ii) o 
início do governo Cartes em 2014; 
e iii) a forte expansão de autope-
ças e, em menor medida, do setor 
têxtil-confecções, a partir de 2017.

Além disso, a composição das 
exportações foi substancialmente 
alterada. Até 2013, os produtos de 
couro, com destaque para os calça-
dos, constituíam o principal ramo 
de maquila. A valorização da taxa 
de câmbio real do guarani parece 
ter impactado seriamente esse 
segmento, muito sensível a essa 
variável, particularmente depois 
da desvalorização do real, em 2015, 
levando ao fechamento de suas 
principais unidades produtivas.

Enquanto o setor de calçados 
perdia sua liderança e dinamismo, 
as exportações do ramo têxtil-
-confecções e, em menor medida, 
o plástico, ganhavam um dina-
mismo renovado, impulsionados 
por uma onda de médias empre-
sas de capital brasileiro. Mas a 

grande estrela do período recente 
foi, sem dúvida alguma, a emer-
gência e o dinamismo das expor-
tações do novo setor de autopeças 
(adicionados à classificação seto-
rial GTAP maquinarias e equipa-
mentos), concentradas em torno 
da fiação. As empresas de autope-
ças são grupos multinacionais de 
capitais asiáticos e europeus que 
já possuem experiência com ma-
quilas no México, acrescentando 
uma nova dimensão de escala e in-
ternacionalização à maquila para-
guaia. Desde 2014, as exportações 
de autopeças vêm crescendo em 
um ritmo contínuo, em média, em 
torno de 45% ao ano, atingindo, 
em 2018, 51% das exportações de 
maquila. As empresas maquilado-
ras de autopeças são responsáveis 
por cerca de 2/3 dos empregos di-
retos gerados no setor de maquila.

Se antes da crise de 2009, os mer-
cados de destino para as expor-
tações de maquila apresentavam 
uma distribuição relativamente 
equilibrada entre Brasil, Argen-
tina e Tailândia, desde então vem 
sendo registrada uma progressiva e 
acentuada concentração em torno 
do mercado brasileiro, que atual-
mente absorve 78% do total das ex-
portações de maquilas. Entre 2009 
e 2018, os envios para o mercado 
brasileiro cresceram em um ritmo 
superior à média geral, cerca de 
37% ao ano. Nos últimos dois anos, 
essa expansão foi ainda mais vigo-
rosa (46% ao ano), impulsionada 
especialmente pelas exportações 
de fiação automotiva. Além disso, 

Fonte elaboração própria com base em dados do Ministério da Fazenda

Tabela 6  Projetos aprovados por departamento
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desde 2015, as exportações para 
o mercado argentino e estaduni-
dense voltaram a crescer, apresen-
tando um crescimento contínuo 
desde então. Finalmente, cabe ob-
servar que a maquila permitiu ao 
Paraguai construir uma oferta de 
exportações não tradicionais para 
mercados extrarregionais não con-
vencionais, como os Estados Uni-
dos e a Tailândia.

Por sua vez, as importações do 
regime de maquila vêm demons-
trando uma expansão susten-
tada ao longo da última década, 
em média, 30% ao ano. Os perío-
dos de inflexão foram os mesmos 
das exportações, observando uma 
correspondência intrínseca ao 
próprio regime de maquila. Cabe 
destacar que a base de dados ofi-
cial fornecida pelo Banco Central 
não apresenta os detalhes dos da-

dos de composição e a origem das 
importações para o ano de 2010.

Em termos de composição, as 
importações também vêm regis-
trando mudanças significativas. 
Até 2013, os insumos têxteis lide-
ravam as importações do regime 
de maquila, passando a ser supe-
rados, desde então, pelas autope-
ças. Adicionalmente, a partir de 
2014, registra-se um crescimento 
acentuado nas importações de 
químicos, borracha e plásticos, 
sem a correspondência em ter-
mos de exportações. De fato, em 
apenas dois anos, 2005 e 2010, as 
exportações desses produtos su-
peraram suas importações, que já 
constituem o segundo segmento 
setorial das importações sob o 
regime, inferior apenas às auto-
peças. Trata-se de um fato que 
chama a atenção e que merece ser 

Fonte elaboração própria com base nos dados do Banco Central do Paraguai 

Gráfico 3  Exportações paraguaias de maquila, 
por setores, em FOB Dólar, 2003-2018

melhor analisado pelas autorida-
des, uma vez que as importações 
estão condicionadas ao desempe-
nho exportador. Esses produtos 
podem estar sendo comercializa-
dos no mercado interno em um 
nível superior ao limite permitido 
de 10% da produção e/ou o regime 
pode estar sendo instrumentali-
zado como um mecanismo de sub-
faturamento de importações.

Ao analisar a evolução das im-
portações do regime de maquila 
por origem, nota-se claramente 
que, até 2014, os insumos de ori-
gem brasileira apresentavam um 
crescimento contínuo, em uma 
liderança incontestável. No en-
tanto, desde então, o que se viu foi 
uma estagnação das importações 
oriundas do país vizinho, parale-
lamente ao crescimento acelerado 
das importações de insumos de 

origem asiática, principalmente 
chinesa, coreana e japonesa, nessa 
ordem. As importações de in-
sumos chineses registraram um 
crescimento notável, de 148% ao 
ano, em média, desde 2015, im-
pulsionados pelas importações 
de autopeças e têxteis. Com isso, 
praticamente igualaram o nível de 
importações de produtos brasilei-
ros. Durante o mesmo período, as 
importações de produtos coreanos 
e japoneses também apresenta-
ram um dinamismo notável. Cabe 
registrar que a maior parte das 
maquiladoras de autopeças cons-
tituídas no Paraguai são de origem 
japonesa e coreana.

Por fim, para estabelecer uma 
primeira aproximação com relação 
ao grau de agregação de valor lo-
cal das exportações do regime de 
maquila, mediu-se a evolução da 

Gráfico 4  Exportações paraguaias de maquila, 
por destino, em FOB Dólar, 2003-2018

Fonte elaboração própria com base em dados do Banco Central do Paraguai 
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relação entre os valores das impor-
tações e das exportações ao longo 
do tempo (coluna da direita). À 
medida que as importações ga-
nham maior preponderância em 
comparação com os valores expor-
tados, poderíamos induzir que a 
agregação de valor local se reduz e 
vice-versa.

Ao utilizar esse proxy (imper-
feito), notamos que, entre 2005 e 
2012, período de preponderância 
da indústria de calçados, essa rela-
ção se manteve estável, em torno 
de 50%, com destaque para os 38% 
registrados em 2007. Uma segunda 
etapa foi observada entre 2013 e 
2015, com a instalação da indús-
tria de autopeças, resultando em 
uma acelerada elevação até 65% 
em 2015. Finalmente, desde 2016, 
houve uma estabilização em um 
nível menor de importações, em 
torno de 58%.

5 Sugestões de políticas

Ao longo dos últimos anos, o 
regime de maquila vem ga-

nhando maior visibilidade no 
Paraguai, paralelamente aos inves-
timentos crescentes em autopeças 
e têxtil-confecções. Este recente 
dinamismo também se reflete na 
evolução da arrecadação do Tributo 
Único de 1%, aplicado sobre o valor 
agregado no território paraguaio, 
determinado através do preço de 
exportação. Entre 2014 e 2017, o 
Tributo Único quintuplicou seu ní-
vel de arrecadação, tornando-se o 
tributo mais dinâmico da arreca-
dação nacional. No entanto, apesar 
do seu notório dinamismo recente, 
conseguiu representar apenas 
0,07% do total da arrecadação na-
cional em 2017.

Os gastos tributários do regime de 
maquila começaram a ser calcula-

dos oficialmente apenas a partir de 
2017, quando foram de 135 bilhões 
de guaranis (aproximadamente US$ 
22,5 milhões), valor correspon-
dente a 0,44% da arrecadação desse 
ano. As estimativas oficiais para os 
anos de 2018 e 2019 são extrema-
mente conservadoras, e se mantêm 
praticamente inalteradas em 138 
bilhões de guaranis, pouco acor-
des com o dinamismo das exporta-
ções que as empresas maquiladoras 
vêm mostrando durante esse pe-
ríodo1. Além disso, as dimensões 
do gasto tributário devem ser rela-
tivizadas. Os cargos gerenciais das 
maquiladoras mais bem pagos são 
exercidos, em grande parte, por es-
trangeiros. Já os salários pagos aos 
empregados da linha de produção, 
paraguaios, estão próximos ao salá-
rio mínimo e representam uma par-
cela importante do valor agregado 

localmente. No entanto, sua impor-
tância deveria ser reduzida, uma vez 
que o gasto tributário anual corres-
ponderia a valores semelhantes a 
1/3 do total da massa anual salarial 
desses trabalhadores de baixa qua-
lificação. Comparações como essa 
devem agregar questionamentos 
quanto à eficiência e o desempenho 
desse tipo de gasto tributário.

Mais do que sua dimensão abso-
luta, o gasto tributário do regime 
de maquila explicita a ausência de 
política industrial em um país ca-
racterizado pela combinação de 
extensivas isenções do IVA, princi-
pal imposto arrecadador, e alíquo-
tas reduzidas no imposto de renda. 
Prova disso é que, em 2017, o gasto 
tributário do regime de maquila foi 
15,4% superior ao orçamento inte-
gral executado pelo Ministério da 
Indústria e Comércio (MIC) (Minis-

Gráfico 5  Importações paraguaias de maquila, 
por setores, em FOB Dólar, 2003-2018

Fonte elaboração própria com base em dados do Banco Central do Paraguai

Gráfico 6  Importações paraguaias de maquila, 
por país de origem, em FOB Dólar, 2003-2018

Fonte elaboração própria com base em dados do Banco Central do Paraguai
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tério da Fazenda, 2018). Se o país 
deseja avançar em ramos de maior 
densidade em conhecimento e em-
prego qualificado, deve diversificar 
seus instrumentos de política des-
tinados a atrair investimentos que 
construam maiores vínculos com o 
sistema produtivo local, desenco-
rajando as “indústrias de rodinhas”.

Para isso, sugerimos que o re-
gime de maquila mantenha a sim-
plicidade de seu tributo único, um 
de seus pontos fortes, mas que 
eleve sua alíquota a níveis situa-
dos entre 5 e 10%2. Inicialmente, 
essa medida poderia começar com 
as empresas maquiladoras do se-
tor automotivo, reduzindo a re-
sistência do Brasil à inclusão das 
exportações da maquila no fu-
turo acordo bilateral automotivo. 
O aumento marginal dos custos 
das maquiladoras automotivas se-

ria mais do que compensado pela 
abertura do mercado brasileiro 
à diversificação das exportações 
de autopeças, permitindo impor-
tantes ganhos de economias de 
escala e de complementariedade, 
indo além da atual exceção in-
formal da fiação. Além disso, ao 
elevar o nível dos tributos da ma-
quila automotiva, seria possível 
desenhar um regime de promoção 
que privilegiasse a construção de 
encadeamentos produtivos com 
fornecedores locais e/ou regionais, 
mediante a redução de alíquotas 
para as empresas que elevassem 
seus conteúdos de origem regio-
nal; um desafio presente tanto 
na negociação do futuro acordo 
automotivo bilateral com o Brasil 
quanto com o capítulo automo-
tivo do acordo concluído recente-
mente entre o Mercosul e a União 

Europeia. Parte dos recursos adi-
cionais arrecadados poderiam es-
tar condicionados a investimentos 
no fortalecimento das capacidades 
institucionais e na diversificação 
dos programas de desenvolvi-
mento produtivo do MIC, incen-
tivando políticas industriais com 
uma perspectiva de especialização 
vertical alinhadas às oportunida-
des identificadas por Hartmann, 
Bezerra e Pinheiro (2019). 

Para uma maior efetividade no 
cumprimento desses objetivos de 
política, poderia ser planejada uma 
transição progressiva das modali-
dades de benefícios tributários des-
frutados pelas empresas inscritas 
no regime de maquila, desde as mo-
dalidades prévias ao investimento 
até as posteriores ao investimento. 
Isso implicaria passar a medir tem-
porariamente a efetividade dos pla-
nos de investimentos em termos de 
montantes investidos, empregos 
diretos e indiretos, exportações, 
contribuições à seguridade social, 
contribuições ao fisco, uso de ener-
gia elétrica, aquisição de insumos 
locais, etc. Para que fosse assim, 
o CNIME deveria atuar como um 
verdadeiro órgão de coordenação 
interinstitucional, com um diálogo 
permanente e um intercâmbio ir-
restrito de informações entre as 
instituições que o integram.

Além disso, deveria ser estudada 
a redução do limite de produção 
passível de venda no mercado in-
terno (atualmente em 10%) ou, in-
clusive, prohibir essa venda, como 
no caso mexicano. Por mais que 

essa produção direcionada ao mer-
cado interno pague imposto de 
renda, as isenções de IVA e as eco-
nomias de escala de que gozam re-
presentam condições desiguais em 
relação às empresas não partici-
pantes do regime de maquila de ca-
pital nacional.

O esforço de promover uma 
maior vinculação entre as empre-
sas nacionais e as do regime de ma-
quila envolve também uma maior 
competitividade da taxa de câmbio 
real, particularmente com relação 
ao real brasileiro. Desde 2015, após 
a desvalorização do real, o guarani 
vem perdendo sua competitividade 
bilateral, ampliando a brecha de 
desempenho exportador registrada 
entre as empresas maquiladoras e 
as demais indústrias de transfor-
mação não maquiladoras, que pos-
suem um maior grau de integração 
com a estrutura produtiva local e de 
dependência do mercado interno.

A concentração das maquiladoras 
em torno das regiões metropolita-
nas de Assunção e Ciudad del Este 
deveria facilitar o planejamento da 
oferta de investimentos em bens 
públicos que promovam economias 
de aglomeração, gerando maiores 
graus de complementariedade, es-
pecialização e eficiência produtiva. 
A aglutinação das maquiladoras em 
parques industriais especializados 
setorialmente poderia reduzir as 
deficiências na oferta adequada de 
infraestrutura e facilitar a aproxi-
mação entre maquiladoras, em-
presas nacionais e universidades, 
promovendo complementarieda-

Gráfico 7  Evolução da relação entre importações 
e exportações maquiladoras

Fonte elaboração própria com base em dados do Banco Central do Paraguai
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des que conduzam a uma maior 
agregação de valor à produção.

Não menos importante, vale 
destacar as diversas e persistentes 
acusações de violação dos direitos 
trabalhistas no setor de maquila. 
Apesar de os trabalhadores estarem 
formalmente registrados no IPS, 
são vários os casos de acidentes de 
trabalho causados por prolongadas 
jornadas de tarefas repetitivas. Os 
operários relatam reduzidos horá-
rios de pausa ao longo da jornada 
e a criação de obstáculos informais 
quando precisam se ausentar por 
motivos médicos. A feminização 
do emprego nas maquilas torna as 
operárias mais expostas a demis-
sões injustificadas após a gravidez, 
em clara violação à legislação tra-
balhista34. A não sindicalização 
dos trabalhadores da maquila é, 
inclusive, promovida como um fa-
tor de “competitividade”, tanto por 
associações empresariais quanto 
por altas autoridades do governo 
(Domecq, 2017). Nesse contexto, é 
urgente que a fiscalização obriga-
tória e com relação aos direitos tra-
balhistas seja encarada pelo Estado 
como um impulso genuíno à produ-
tividade e ao crescimento inclusivo.

Por fim, ao longo dos últimos 
anos, a maquila tem se mostrado 
um instrumento interessante para 
inserir o Paraguai nas cadeias pro-
dutivas industriais regionais com 
vistas ao mercado externo. Trata-
-se de um importante objetivo de 

política pública em um país que, 
ao contrário de seus vizinhos, 
não atravessou em seu passado a 
etapa de substituição de impor-
tações. Não há dúvida de que, em 
um mundo com livre mobilidade 
de capitais, alterações na estru-
tura tributária dos países podem 
provocar desvios na atração dos 
fluxos de IED. Da mesma forma, 
as condições de oferta de bens pú-
blicos e infraestrutura econômica 
se mostraram críticos na atração 
de IED capazes de impulsionar 
mudanças estruturais nas matri-
zes produtivas dos países em de-
senvolvimento. Nesse sentido, a 
carga tributária muito reduzida 
do Paraguai, em comparação com 
os demais países da região, passa 
a ser encarada como um obstá-
culo para a construção de uma 
política industrial que visa avan-
çar para encadeamentos indus-
triais de maior valor agregado. As 
sugestões de políticas aqui lista-
das buscam compatibilizar a ma-
nutenção de níveis tributários 
competitivos para o setor expor-
tador da maquila com diretrizes 
de fomento produtivo progressi-
vamente apoiadas em resultados. 
Como instrumento de promoção 
do desenvolvimento produtivo e 
da redução das desigualdades, a 
política tributária tem uma fron-
teira muito ampla a ser explorada 
ao longo dos próximos anos no 
Paraguai.  

Fonte elaboração própria com base em dados do CIAT/OCDE

Tabela 7  Evolução da Arrecadação do 
Tributo Único do Regime de Maquila

BILHÕES DE GUARANIS

ARRECADAÇÃO 
MAQUILA

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

289 1.401 1.833 3.182 4.669 10.891 20.193

TOTAL 7.434,024 9.649,263 12.722,027 17.727,019 20.540,432 25.677,685 30.511,636 

% MAQUILA/
ARREC.

0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,04% 0,07%
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Introdução

A 
Colômbia é um país 
com excessivos be-
nefícios ao capital. 
Esta situação tem 
se aprofundado 
desde os anos 90, 

quando foi adotado um modelo 
econômico de abertura de mer-
cado que trouxe consigo a entrada 
massiva de mercadorias que foi 
deslocando a produção nacional e 
limitou a capacidade produtiva e, 
portanto, exportadora do país.
Na década de 2000, o país conti-
nuou com seu modelo de abertura 
em uma situação econômica bas-
tante frágil após a crise de 1998. 
Somado a isto, o governo de Ál-
varo Uribe Vélez (2002-2010) de-
cidiu aprofundar os benefícios ao 
capital privado estrangeiro com o 
início das negociações de vários 
Tratados de Livre Comércio (TLC), 
Tratados Bilaterais para a Proteção 
de Investimentos (TBI) e o cumpri-
mento de vários acordos com enti-
dades multilaterais como o Fundo 
Monetário Internacional (FMI). 
Todo esse panorama trouxe con-
sigo sucessivas reformas econômi-
cas (tributárias, previdenciárias e 

trabalhistas, principalmente), que 
privilegiaram o investimento es-
trangeiro sobre os interesses pro-
dutivos nacionais, mantendo as 
condições precárias da economia 
colombiana que se centralizava na 
extração de recursos naturais de-
vido ao comportamento dos pre-
ços internacionais de bens como 
o petróleo, o carvão, o ouro e o 
níquel.
O exposto serve como referência 
para entender a entrada de vá-
rias multinacionais no país, entre 
elas, a espanhola Unión Fenosa, 
posteriormente incorporada pela 
empresa Gas Natural (hoje Na-
turgy), que ficaria com o negócio 
de comercialização e distribuição 
de energia elétrica na região de 
Costa Caribe colombiana com a 
criação de Electricaribe, depois da 
fusão de várias empres    as elétri-
cas regionais.
Como produto das reformas já 
mencionadas, criou-se uma quan-
tidade de benefícios tributários 
para o capital privado que bene-
ficiava sobremaneira as empresas 
estrangeiras, entre elas a Electri-
caribe. Um TBI com a Espanha, 
vários benefícios tributários, o 
salvamento por parte do Governo 
Nacional, são apenas algumas das 

categorias de benefícios que foram 
outorgados pelo Estado a esta em-
presa. Além disso, a multinacional 
Gas Natural valeu-se de estratégias 
financeiras para mostrar resulta-
dos pouco favoráveis e não inves-
tir os recursos necessários para a 
prestação do serviço de energia a 
quase 9.500.000 pessoas, pondo 
em risco a prestação do serviço.
Sob tal panorama, este documento 
tem como objetivo mostrar os be-
nefícios outorgados em diferentes 
âmbitos por diferentes governos 
para a Electricaribe, com Gas Na-
tural no comando, premiando a 
ineficiência da empresa na pres-
tação do serviço de energia. Para 
isso é preciso entender um pouco a 
história da Electricaribe, o funcio-
namento do setor eléctrico na Co-
lômbia e, finalmente, o esquema 
de benefícios tributários outor-
gados pelo governo até hoje com 
o Plano Nacional de Desenvolvi-
mento 2018-2022. 

1 O que é a Electricaribe?

A Electricaribe é uma empresa 
de comercialização  e distri-

buição  de energia elétrica na Co-
lômbia. A história da Electricaribe 
remonta ao ano de 1998, quando as 
oito empresas de energia elétrica 
regionais, nos sete departamentos 
da Costa Caribe, terminaram sob o 
guarda-chuva de uma companhia 
maior chamada Electricaribe. Na-
quela época, as empresas de ener-
gia elétrica não cumpriam seus 

contratos na compra de energia e 
operavam com prejuízos. O fenô-
meno “El Niño” de 1997 agravou 
sua situação financeira tornando-
-as insustentáveis. A solução foi 
a privatização, o que implicava a 
criação da Electricaribe e da Elec-
trocosta. Em 2007, elas se uniram, 
restando apenas a Electricaribe. 
Vale esclarecer que a espanhola 
Unión Fenosa tomou as rédeas da 
Electricaribe no ano 2000, quando 
comprou sua participação de um 
grupo de investidores privados. 
A empresa foi incapaz de realizar 
os investimentos públicos acor-
dados, fazendo com que o serviço 
piorasse e, com isso, os usuários 
apresentaram queixas, aumen-
tando a moratória e a incapaci-
dade de pagamento para cumprir 
a dívida já adquirida (Arcila, 2019). 
No ano 2005, a Gas Natural com-
prou a Unión Fenosa, o que deu 
surgimento à Gas Natural-Fenosa 
(GNF), hoje Naturgy (Barrientos 
Marín, 2019). 
Unión Fenosa: antes da aquisição 
por parte da Gas Natural, foi um 
grupo empresarial espanhol pre-
sente em numerosos setores eco-
nômicos e mercados cuja fundação 
remonta a 1912, até a finalização 
de sua razão social em 2009.
Gas Natural: Gas Natural, S.A. ESP 
e filiais, foi criada em 13 de abril 
de 1987 sob a égide da Ecopetrol, 
como principal acionista, com o 
objetivo de estabelecer uma so-
ciedade disposta a construir a in-
fraestrutura necessária para levar 
gás à capital da República (Bogotá) 
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e aos municípios de sua área de 
influência. 
Desde 1997, a empresa espanhola 
tem presença na Colômbia após 
adquirir a maioria acionária da Gas 
Natural S.A., ESP, empresa presta-
dora do serviço de distribuição e 
comercialização de gás natural na 
cidade de Bogotá e nos municípios 
de Soacha e Sibaté.
Atualmente, a Naturgy (empresa 
espanhola) conta com 85,38% da 
propriedade da empresa, 6,56% 
correspondem ao Estado colom-
biano e 5,69% estão nas mãos das 
extintas empresas de energia elé-
trica da região de Costa Caribe.
Até meados de 1998, a Corpora-
ção Elétrica da Costa Atlântica 
(Corelca) foi a entidade respon-

sável pela geração, transmissão e 
comercialização de energia nessa 
região do país, e suas nove em-
presas se ocupavam de distribuir 
o serviço domiciliar nos departa-
mentos de Atlântico, Cesar, Gua-
jira, Magdalena, Bolívar, Córdoba, 
Sucre e San Andrés e Providência 
(Espitia, 2016).

Segundo Espitia (2016), os prin-
cipais objetivos da vinculação de 
capital privado para as empresas 
foram:

1. Solucionar os fatores que es-
tavam afetando sua viabilidade e 
rentabilidade,

2. Resolver o problema dos passi-
vos trabalhistas,

3.  Estabelecer empresas financei-
ramente sólidas, viáveis e com 
mercados atraentes que garan-
tissem a expansão do serviço e 
a especialização de atividades.

Atualmente, a empresa conta 
com:

•  2.645.000 clientes (e 9.500.000 
usuários )1

•  108 escritórios
•  232 subestações
•  654 circuitos
•  Opera em 188 municípios
•  Opera 56.409 Km de redes 

elétricas
•  Abastece 23,96% da demanda 

nacional de energia elétrica na 
Colômbia

Além disso, apenas 15 empresas 
operam como distribuidores e co-
mercializadores (em conjunto) de 
energia na Colômbia e operam em 
13 departamentos do país, entre 
elas:

•  Enel - Codensa (Bogotá)
• CEO (Cauca)
• Enertolima (Tolima)
• Electrocaquetá (Caquetá)
• Enelar (Arauca)
• Enerca (Casanare)
• Bajo Putumayo (Putumayo)
• Empresa de Energia de Putu-

mayo (Putumayo)
• EDEQ (Quindío)
• Emevasi (Putumayo)
• Energuaviare (Guaviare)
• Dispac (Chocó)
• Emcartago (Valle del Cauca)
• Ruitoque (Santander)

1 Extraido de dados da “Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios” (Superintenden-
cia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2019)

1.1  Intervenção na Electricaribe

Quando a Electricaribe foi pri-
vatizada, dentre os objetivos 

constava a avaliação da gestão na 
administração dos recursos pú-
blicos da empresa, levando em 
consideração o resultado do in-
vestimento desses recursos públi-
cos , além da verificação da gestão 
do agente especial que assumiu 
a empresa. Tudo isso se deveu ao 
não pagamento das obrigações do 
mercado atacadista de energia, co-
locando em risco a prestação do 
serviço de energia nos sete depar-
tamentos nos quais opera. Assim, 
a Superintendência de Serviços 
Públicos Domiciliares assume a 
empresa no dia 15 de novembro de 
2016, sendo o Governo Nacional o 
garantidor dos recursos necessá-
rios para a prestação do serviço de 
energia.
Adicionalmente, “os reduzidos 
investimentos na infraestrutura 
elétrica por parte da Electricaribe, 
que acabam sendo insuficientes 
para a prestação efetiva do serviço 
de energia com parâmetros de efi-
ciência e qualidade, colocam em 
risco a continuidade do serviço. 
Uma evidência disto é o resultado 
dos indicadores de interrupções 
do sistema. Estes indicam que, em 
média, durante 2015, os usuários 
da região de Costa Caribe sofre-
ram cortes de eletricidade a cada 
61,53 horas. Os cortes tiveram 

Fuente Elaboração propria

Esquema 1 História da Electricaribe

Antes de 1998

•  CORELCA gera, transmite e 
comercializa.

•  9 empresas de energia elétrica 
distribuíam.

Março de 1998 

•  O setor elétrico é 
reorganizado. Nascem a 
Electrocosta e a Electricaribe.

Agosto de 1998

•  65% da Electrocosta e da 
Electricaribe são privatizados.

•  Venda ao consórcio: Houston 
Industries e Electricidad de 
Caracas.

2009

•  Unión Fenosa e Gas Natural se 
fundem criando a Gas Natural 
Fenosa

2007

•  É formalizada a fusão entre a 
Electrocosta e a Electricaribe

2000

•  Investidores iniciais vendem 
sua participação para a Unión 
Fenosa (Espanha)

2016

•   A Superintendência de 
Serviços Públicos toma o 
controle da Electricaribe

2018

•    Gas Natural Fenosa passa a se  
chamar Naturgy
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uma duração média de 56,18 ho-
ras” (DNP, Ministério da Fazenda 
e Superintendência de Serviços 
Públicos Domiciliares, 2016). Já 
em 2017, os cortes da empresa ti-
veram uma duração de 54,2 horas, 
cifra superior à do país (15,9 ho-
ras) e acima de registros de em-
presas como as que operam em 
Bogotá (Enel – Codensa), com 6,5 
horas, ou Cali (Emcali), com 20,7 
horas (Departamento Nacional de 
Planejamento, 2018).
De acordo com o documento do 
Conselho Nacional de Política Eco-
nômica e Social (CONPES) 3910 de 
2017, no momento em que a Su-
perintendência de Serviços Públi-
cos Domiciliares (SSPD) assumiu a 
empresa, suas obrigações ficaram 
suspensas. “Tal cifra corresponde 
a 2,44 trilhões de pesos colom-
bianos, sendo que a dívida com 
o setor financeiro representava 
aproximadamente 75%, ou seja, 
1,8 trilhão de pesos, seguida de dí-
vidas com os agentes do mercado 
no valor de 389 bilhões de pesos, 
e fornecedores de bens e serviços 
por um pouco mais de 247 bilhões” 
(DNP, Ministério da Fazenda e Cré-
dito Público e Superintendência 
de Serviços Públicos Domiciliares, 
2017, pág. 13).
Para evitar ter mais processos de 
limitação de fornecimento, antes 
da intervenção da Electricaribe, 
a SSPD fez os trâmites necessá-
rios para que o Fundo Empresa-
rial pudesse contratar operações 
de crédito interno passivas de até 
320 bilhões de pesos colombianos 

(2016). Este montante garantiria a 
compra de energia necessária para 
atender o mercado, dada a situa-
ção de limitação no fornecimento 
e negligencia em relação à de-
manda de energia.
A Electricaribe (já com a interven-
ção) implementou diferentes ins-
trumentos para o pagamento das 
obrigações, o que lhe garante o 
fornecimento. Como parte dessas 
estratégias, a empresa sob inter-
venção optou por contar com uma 
garantia do Fundo Empresarial 
para respaldar parte das compras 
do mercado atacadista de energia. 
A fonte era de recursos próprios do 
Fundo Empresarial da SSPD e cor-
responde a um mecanismo alter-
nativo para garantir as transações 
no mercado atacadista permitido 
para o fundo através da CREG. 
As garantias outorgadas pelo Go-
verno Nacional em abril de 2019 
totalizam 499,12 bilhões de pe-
sos colombianos; destes recursos, 
encontram-se em vigor garantias 
no valor de 328,44 bilhões. O valor 
restante foi liberado para a con-
cessão de créditos para assegurar 
a compra de energia. Da mesma 
forma, o financiamento para a em-
presa por parte do Estado é de 1,33 
trilhões de pesos colombianos (Su-
perintendência de Serviços Públi-
cos Domiciliares, 2019).
As garantias outorgadas pelo Go-
verno Nacional, através do Fundo 
Empresarial:

•  CONPES 3875 de 2016:  
$ 320 bilhões

•  CONPES 3910 de 2017:  
$ 320 bilhões

•  CONPES 3933 de 2018:  
$ 735 bilhões

No total, no plano de investimento 
e no plano de recuperação da Elec-
tricaribe, espera-se o valor de 781 
bilhões de pesos colombianos, 
além dos recursos outorgados pelo 
Fundo Empresarial da SSPD.
A intervenção da Superintendên-
cia de Serviços Públicos Domici-
liares foi respondida pela empresa 
Gas Natural da Espanha com uma 
demanda contra o Estado colom-
biano por mais de 1,6 bilhão de dó-
lares em 11 de julho de 2016 (data 
de notificação de intenção) e uma 
notificação de litígio em 30 de no-
vembro de 2018.
Esta demanda é apresentada no 
âmbito do Acordo entre a Repú-
blica da Colômbia e o Reino da 

Espanha para a Promoção Recí-
proca de Investimentos (TBI) pe-
rante o CIADI do Banco Mundial 
(Caso UNCT/18/1). A alegação de 
não cumprimento é apresentada 
pela suposta ‘expropriação’ reali-
zada pelo Governo Nacional con-
tra a Gas Natural e se ampara no 
número 1 do artigo 4 do TBI entre 
Colômbia e Espanha adotado em 
31 de março de 2005:

 “1. Os investimentos de inves-
tidores de uma Parte Contratante 
no território da outra Parte Con-
tratante não serão submetidos 
a nacionalização, expropriação 
nem a qualquer outra medida de 
efeitos similares (doravante “ex-
propriação”) exceto por razões 
de utilidade pública ou interesse 
social, de acordo ao devido pro-
cedimento legal, de maneira não 
discriminatória e acompanhada 
do pagamento de uma indeniza-
ção rápida, adequada e efetiva” 

Tabela 1  Plano de investimento e plano de recuperação 
de perdas da Electricaribe (bilhões de pesos colombianos)

Fonte Electricaribe

Conceito Valor
Investimento em redes 443

Investimento em blindagem de rede 108

Plano de Recuperação de Perdas 195

Sistemas de informação e outros investimentos 34

Total plano de investimento e plano de recuperação de perdas 781

Recursos CONPES solicitados 735

Recursos Electricaribe 46

Total recursos 781
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(TBI Colômbia e Espanha, pág. 5).
De acordo com a informação do 
CIADI, até o dia 2 de agosto de 
2019, o processo se encontrava 
em uma fase inicial de respostas e 
réplicas por parte dos demandan-
tes (Gas Natural) e demandados 
(Colômbia).

2  Caracterização do 
setor elétrico

Na Colômbia, o subsetor elétrico 
faz parte do setor de ‘Forneci-

mento de eletricidade, gás, vapor 
e ar condicionado; Distribuição de 
água; disposição e tratamento de 
esgoto, gestão de resíduos e ativi-
dades de saneamento ambiental’. 
Este setor econômico representa 

hoje 3% do PIB nacional, com um 
crescimento levemente superior 
ao nacional (2,7% vs. 2,6%).
Por sua vez, o subsetor eléctrico 
representa 58,4% do setor e ape-
nas 1,8% do PIB no ano de 2018, 
mas apresentou uma dinâmica de 
crescimento superior ao PIB nos 
últimos 2 anos.

Em termos de empregos, o setor 
de fornecimento de eletricidade, 
gás e água não é um importante 
gerador de postos de trabalho no 
país. Em 2018, o setor ocupou 
apenas 127.000 trabalhadores, o 
que representa 0,6% da ocupa-
ção nacional, constituindo assim 
o setor que menos ocupa no país. 
Entretanto, desde 2006, o cresci-
mento médio de empregados no 
setor é de 4,7%.

3   A má gestão e os 
benefícios da Electricaribe

Os resultados financeiros da 
empresa de 2007 a 2018 mos-

tram os seguintes resultados:

•  A empresa teve um fluxo cons-
tante de receita operacional, 
com uma média anual de 3,04 
trilhões de pesos colombianos, 
tendo o pico mais alto em 2016 
quando o montante foi de 4,8 
trilhões.

•   Não se realizaram os investimen-
tos necessários na empresa, já 
que desde 2008 a meta proposta 
no plano de investimentos da 
Electricaribe não era cumprida 
(cumpria-se no máximo 80%), 

além de serem montantes muito 
baixos, até antes da intervenção 
do Governo Nacional. Entre os 
dados mais relevantes, ao com-
parar os resultados de 2015 com 
anos anteriores, ficou eviden-
ciado que os investimentos desse 
ano foram os mais baixos nos úl-
timos nove anos: a companhia 
destinou 131,8 bilhões de pesos 
em 2015, uma cifra inferior à de 
2007 e superior à de 2006, quanto 
investiu 118,42 bilhões de pesos.

•  A empresa aplicava a depreciação 
de maneira acelerada, apesar de 
não ter investimentos para au-
mentar ou melhorar seus ativos. 
Pois a taxa de crescimento da de-
preciação entre 2007 e 2014 foi 
de 189,2%, com uma taxa média 
anual de crescimento de 25%.

Gráfico 1  Participação do subsetor elétrico 
no PIB e crescimento anual do setor

Fonte elaboração própria com base em dados do DANE

Gráfico 2  Participação do setor eletricidade, gás e água na ocupação 
nacional e crescimento anual na ocupação do setor

Fonte elaboração própria com base em dados do DANE

Participação fornecimento de eletricidade, gás e água

Variação anual setor eletricidade, gás e água

Eletricidade/PIB Crescimento PIBCrescimento setor eletricidade
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•  Os gastos de administração, 
vendas e distribuição mostram 
que a empresa não gastava o ne-
cessário com pessoal e para ex-
pandir ou melhorar o negócio de 
eletricidade na Costa Caribe, de 
2007 a 2014, os gatos adminis-
trativos representavam apenas 
7% do total de gastos.

•  De 2007 até 2016, a empresa teve 
apenas dois anos de prejuízo, em 
2014 com 78,59 bilhões de pesos 
em perdas e, em 2016, com 235,8 
bilhões. Em 2018, o prejuízo foi 
de 531,67 bilhões de pesos.

As manobras financeiras por 
parte da empresa espanhola Gas 
Natural Fenosa mostram que não 
foram investidos os recursos ne-
cessários na Electricaribe, apesar 
de contar com um fluxo de recei-
tas constantes e relativamente 
crescentes durante a adminis-
tração desta empresa entre 2007 
e 2016. Nesse período, a planta e 
os equipamentos/a equipe da em-
presa aumentaram em apenas 

$ 516,82 bilhões, enquanto en-
tre 2016 e 2018, por este mesmo 
conceito, aumentaram em $ 1,03 
trilhão.

Situação contrária à receita ope-
racional da empresa que, enquanto 
foi administrada pela Gas Natural 
Fenosa, aumentou sua receita em 
quase 3,2 trilhões de pesos, sendo 
que, desde a administração do go-
verno, sua receita foi reduzida em 
324,5 bilhões, produto da “dimi-
nuição do valor dos componentes 
do custo unitário de prestação de 
serviço” (Electricaribe, 2018, pág. 
8), embora caiba destacar que a 
empresa melhorou os índices de 
cobrança do serviço de energia.

Além disso, estratégias financei-
ras como a aplicação de deprecia-
ção acelerada foram utilizadas pela 
empresa para mostrar resultados 
melhores do que os reais. Conside-
rando isto, as depreciações desde 
2007 chegaram a representar 11,5% 
do total de despesas operacionais, 
proporção alta em comparação 
com os gastos em administração 
que em 2014 não superaram 6%. 

No momento de o governo tomar 
o controle sobre a companhia, essa 
relação caiu a 2,2%.

Depois da intervenção estatal, as 
provisões, exaustões, depreciações 
e amortizações caíram 73,6%, pas-
sando de 404,52 bilhões para 106,83 
bilhões de pesos de 2014 a 2017, o 
que é uma amostra da má adminis-
tração prévia à intervenção.

Outro ponto a se considerar são 
os baixos níveis de gastos rela-
cionados à administração, venda 
e distribuição, que contemplam, 
entre outros, pessoal, alguns in-
vestimentos e despesas gerais. Ali 
se reflete como tais gastos repre-
sentavam, em média, entre 2007 

e 2014, 7,3% de todas as despe-
sas operacionais, o que mostra o 
pouco dinheiro que se injetava na 
empresa para o desenvolvimento 
de seu objeto social, enquanto os 
custos de vendas representavam 
cerca de 83,2%. Essas manobras le-
vam a empresa a ter um bom lucro 
bruto, mas quando se observam 
os lucros operacionais e o lucro 
líquido, estes se reduzem drama-
ticamente devido à má gestão por 
parte da Gas Natural Fenosa na 
empresa (aumentar de maneira 
substancial os montantes de pro-
visões, exaustões, depreciações e 
amortizações), a qual não recebeu 
os investimentos necessários para 

Gráfico 3  Investimentos e cofinanciamento do governo na Electricaribe

Fonte El Heraldo

Gráfico 4  Receita operacional vs. propriedade, 
planta e equipamento da Electricaribe 2007-2018

Fonte Elaboração própria com base em dados do SUI da Superintendência de Serviços Públicos e EMIS.
*Anos de posse do governo iniciada no final de 2016.
Em relação ao ano de 2015, o capital da Electricaribe em 31 de dezembro estava representado em 
50,1 bilhões de ações ordinárias com um valor nominal de 42 pesos colombianos cada uma. Não 
obstante, segundo o relatório da Controladoria Geral da Nação, através de seu relatório de atuação 
especial sobre a Electricaribe (ACES), fornece informação procedente das atas das assembleias 
de acionistas, uma vez que não há dados detalhados para o público dos demonstrativos financeiros 
da Electricaribe nesse ano.
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a prestação do serviço de energia, 
situação pela qual, em 1998, foi 
privatizada, além de utilizar dife-
rentes estratégias financeiras para 
satisfazer interesses próprios.

Somado a isso, foi estabelecido 
que a Electricaribe pôde obter po-
tencialmente 66 diferentes tipos 
de benefícios tributários no im-
posto de renda outorgados por 
diferentes governos desde 1979, 
embora caiba esclarecer que não 
significa que ela os utilize em sua 
totalidade. Esses benefícios são 
classificados da seguinte maneira:

•  28 são deduções
• 3 anistias
• 6 descontos tributários
• 4 exclusões de lucro presumido
• 1 isenção
•  17 receitas não constitutivas de 

renda
• 2 reduções de adiantamentos
• 4 rendas isentas
• 1 em tarifas

Do ponto de vista da contabi-
lidade é complicado estabelecer 
claramente quanto custaram aos 
colombianos os benefícios outor-
gados à Electricaribe, porém, é 
feita uma estimativa aproximada 
considerando a participação que 
a empresa tem no mercado, que é 
de 23%, precedida por EPM e Enel-
-Codensa. Foram considerados 
os agregados das declarações de 
renda, feita a inferência através 
dos benefícios que os subsetores de 
comercialização e distribuição de 
energia desfrutam. 

Considerando que o acesso à in-
formação sobre as declarações de 
renda das empresas é protegido 
pelo Governo Nacional, inclusive 
quando há multas e sanções de tipo 
penal, esta pesquisa tenta mostrar 
como o setor elétrico e os subseto-
res comercialização e distribuição 
de energia, nos quais a Electrica-
ribe opera, desfrutam de benefí-
cios que fortaleceram sua operação 
financeira, mas não a melhoria de 
serviço aos seus usuários.

De 2012 a 2017, os benefícios tri-
butários para o setor elétrico to-
talizaram 12,2 trilhões de pesos 
colombianos, com um custo asso-
ciado para as finanças públicas do 
país (custo fiscal) de 4,6 trilhões, 
dos quais a distribuição e a comer-
cialização de energia participam 
em 29,6%, ou seja, 1,4 trilhões. 
Com a participação da empresa 
no setor elétrico, pode-se afirmar 
que os benefícios tributários para 
a Electricaribe foram pouco mais 
de 2,81 trilhões de pesos (468,33 
bilhões em média anual), com um 
custo fiscal associado de 1,06 tri-
lhões de pesos ($ 176.666 bilhões 
em média anual).

Esses benefícios incidiram for-
temente nas tarifas efetivas pagas 
tanto pelo setor elétrico quanto 
pelos subsetores de comerciali-
zação e distribuição de energia. 
Assim, o setor elétrico em 2017 pa-
gou apenas 3,7% da alíquota efe-
tiva do imposto de renda, com uma 
alíquota nominal de 34%, assim 
como os dois subsetores mencio-
nados que pagaram apenas 3,7% 

Gráfico 5  Depreciação vs. despesas operacionais

Gráfico 6  Despesas de administração, vendas e distribuição vs. 
receitas operacionais Electricaribe 2007-2018
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Gráfico 7  Lucro bruto, operacional e líquido da Electricaribe 2007 – 2018 
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de alíquota efetiva, o que mostra 
que os benefícios têm um efeito 
direto nas finanças das empresas 
do setor, incluindo a Electricaribe.

Apesar de contar com alíquo-
tas efetivas tão baixas, a Gas Na-

tural Fenosa nunca aproveitou 
tal situação para fazer os investi-
mentos necessários na empresa, 
mas sim para aumentar seu lu-
cro líquido, como já foi observado 
anteriormente. 

Gráfico 8  Benefícios tributários para o setor elétrico e para os subsetores de 
comercialização e distribuição de energia (cifras em bilhões de pesos)

Fonte elaboração própria com base em dados da DIAN

Gráfico 9  Alíquota efetiva do imposto de renda do setor elétrico e 
dos subsetores comercialização e distribuição de energia

Fonte elaboração própria com base em dados da DIAN

A má gestão não é vista apenas 
do ponto de vista técnico. Na 
percepção dos habitantes da 

Costa Caribe existe também uma alta 
inconformidade com a Electricaribe 
devido à prestação de serviço defi-
ciente e às cobranças excessivas nas 
faturas de energia.

Norman Alarcón, líder cívico e repre-
sentante do movimento Indignados por 
Electricaribe, menciona algumas das 
percepções das personas na Costa Car-
ibe em relação à empresa de energia.

O líder menciona que hoje são mais 
de 10 milhões de pessoas, dos sete 
departamentos da Costa Atlântica, os 
afetados pelo péssimo serviço de ele-
tricidade por culpa da Electricaribe. 
Essa foi a primeira região da Colômbia 
a sofrer os embates da privatização do 
patrimônio público com a aplicação 
do artigo 365 da Constituição Política 
de 1991.

Em 1998, as sete empresas de en-
ergia elétrica da Costa, assim como as 
distribuidoras e as comercializadoras, 
passaram para o capital privado, che-
gando no ano 2000 às mãos da trans-
nacional espanhola Unión Fenosa e 
sendo tranformada em 2008 na Gas 
Natural Fenosa, hoje escondida por 
trás do nome Naturgy S.A. O desastre, 
a negligência e a corrupção foram tais 
que, no dia 15 de novembro de 2016, 
a Superservicios teve que intervir para 
evitar um apagão na região, pelo fato 
de a empresa não poder pagar as con-
tas das empresas geradoras.

Mantendo a fracassada proposta de 
Santos, Duque colocou a Electricar-
ibe à venda para o setor privado no 
final de 2018, mas nenhuma empresa 
apresentou uma oferta de compra, e 

o presidente anunciou, com estardal-
haço, antes de terminar novembro, que 
perdoava o passivo previdenciário por 
um valor superior a 1,2 trilhões de pe-
sos, presente que será pago por todos 
os colombianos. Apresentou um novo 
plano de venda segmentando a empre-
sa, o que a faz perder a economia de es-
cala e a integralidade que lhe eram da-
das por seu caráter regional. Esses de-
spropósitos foram colocados no Plano 
Nacional do Desenvolvimento PND, Lei 
1955 de 2019, capítulo Electricaribe, 
que contempla três tarifaços, dois dos 
quais já começaram a ser aplicados: o 
do aumento de 4 pesos por quilowatt 
hora para todos os colombianos e o de 
1% de contribuição adicional que todas 
as empresas de serviços públicos domi-
ciliares pagam para Superservicios 
de suas despesas de funcionamento, 
cobrados nas tarifas de seus sofridos 
usuários. O terceiro aumento vem como 
novo regime especial tarifário para a 
região Caribe, porque, segundo o PND, 
“os habitantes da Costa pagam tarifas 
muito baixas e têm que contribuir para 
resolver a crise”. 

O péssimo serviço de energia que 
temos na Costa Caribe significa que 
estamos retrocedendo. A subnor-
malidade continua crescendo e temos 
uma infraestrutura obsoleta sem uma 
manutenção adequada, que produz 
oscilações permanentes, apagões e 
mortes por eletrocussão. Cerca de 500 
pessoas faleceram nos últimos dez anos 
por problemas no serviço e quando são 
danificados eletrodomésticos não há 
um protocolo para ressarcir os danos. 
Temos dívidas inflacionadas e im-
pagáveis e o tratamento aos usuários é 
indigno e despótico.

Fontes (Alarcón, 2019) e (Zona Cero, s.f.)

Quadro 1 A percepção das pessoas com a Electricaribe
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3.1  Lei de financiamento 
e plano nacional de 
desenvolvimento: o plano de 
salvamento da Electricaribe

A reforma tributária de 2018, 
denominada Lei de Financia-

mento (Lei 1943), estabeleceu uma 
série de novos benefícios tributá-
rios para as empresas na Colôm-
bia. A diminuição da alíquota do 
imposto de renda, os 100% de des-
conto de IVA, a diminuição gradual 
da tributação do lucro presumido e 
o desconto do ICA , dos quais po-
derão usufruir as empresas, terão 
um custo para as finanças públicas 
de 9,5 trilhões de pesos. A Electri-
caribe, sem dúvida, utilizará esses 
benefícios, o que melhoraria sua 
posição financeira, considerando 
que em breve será realizada a li-
citação para que um novo opera-

dor seja responsável pela empresa, 
quando o governo é quem realiza 
hoje todos os investimentos ne-
cessários para manter a empresa e 
a prestação de serviço de energia 
na Costa Caribe colombiana.
Do mesmo modo, o novo Plano 
Nacional de Desenvolvimento 
2018-2022 estabeleceu novos be-
nefícios, incluindo especifica-
mente a Electricaribe do artigo 312 
ao artigo 318 da Lei 1955 de 2019, 
entre os quais:

• O Governo Nacional assumirá o 
passivo previdenciário da Electri-
caribe por recursos próximos aos 
1,2 trilhões de pesos.

• É criada uma tarifa excedente de 
4 pesos por KWh no consumo de 
energia das pessoas pertencentes 
aos estratos 4, 5 e 6 em todo o ter-
ritório nacional até o ano de 2022; 

Tabela 2  Novos benefícios tributários para todas as empresas que operam 
na Colômbia aprovados na Lei 1943 de 2018 (Lei de Financiamento)

Fonte elaboração própria com base em dados do Ministério da Fazenda

este valor corresponde a uma con-
tribuição por habitante de 1.996 
pesos ao ano , o que deixaria para 
o governo recursos de 180 bilhões 
de pesos anuais, com o objetivo de 
fortalecer o Fundo Empresarial da 
Superintendência de Serviços Pú-
blicos, responsável pela interven-
ção da Electricaribe.

• Contribuição de 1% adicional 
das entidades vigiadas pela Supe-
rintendência de Serviços Públicos 
para o Fundo Empresarial dessa 
Superintendência.

Conclusões

Aprestação de energia elétrica 
é fundamental para o cres-

cimento e desenvolvimento de 
qualquer país, é por isso que as 
empresas que operam no setor 
devem ser obrigadas a uma pres-
tação eficiente do serviço. Com a 
onda das privatizações na Colôm-
bia desde o início da década de 90, 
muitas das empresas do setor elé-
trico terminaram sendo vendidas 
ao setor privado sob argumentos 
de falta de eficiência e rentabi-
lidade por e para o governo, pro-
blemáticas que o setor privado 
supostamente solucionaria.

É assim que entre as empresas 
vendidas encontra-se a Electrica-
ribe, antes distribuída em várias 
empresas de energia elétrica re-
gionais, controlada pela espanhola 
Unión Fenosa e, posteriormente, 
pela Gas Natural, também espa-
nhola. Vale lembrar que a principal 
premissa do capital é a rentabi-
lidade, o que não seria diferente 
com estas empresas; por isso, ape-
sar dos compromissos, nunca fo-
ram realizados os investimentos 
necessários para a efetiva presta-
ção do serviço de eletricidade na 
Costa Caribe e, em contrapartida, 
o que houve foram várias estraté-
gias financeiras para demonstrar 
que a empresa não era rentável.

Todas as práticas realizadas pela 
então Unión Fenosa, depois Gas 
Natural Fenosa, poderiam consti-
tuir uma forma de elisão fiscal com 

Cifras em bilhões de pesos 2020 % PIB

1.  Diminuição da alíquota do imposto de renda: 32% em 2020,  31% em 2021 e 30% 
a partir de 2022

-1,182 -0,1

2.  Desconto do IVA (100%) pela aquisição de bens de capital -6,616 -0,6

3.  Diminuição gradual (3%, 1,5% e 0%) da tributação do lucro presumido -0,206 0

4. Desconto ICA  (50% a partir de 2020 ano) -1,542 -0,1

TOTAL BENEFÍCIOS EMPRESAS -9,546 -0,8%
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relação a suas responsabilidades 
na Colômbia, já que aproveitaram 
trama financeira do país para usu-
fruir da maior parte dos benefícios 
possíveis sem investir os recursos 
necessários na Electricaribe. Toda 
essa malha é o resultado das más 
políticas de diferentes governos 
que, desde a privatização da em-
presa, souberam bem dos proble-
mas enfrentados pelos usuários 
de energia elétrica na Costa Ca-
ribe, mas não quiseram agir, a não 
ser quando o problema se tornou 
“midiático”.

Ora, a função dos benefícios tri-
butários em qualquer país deveria 
contribuir para o crescimento de 
um setor específico durante um 
determinado período de tempo. 
Igualmente, é necessário que 
exista um mecanismo de avalia-
ção do tipo custo-benefício dos 
favorecimentos outorgados a di-
ferentes setores econômicos.

É assim que, no caso da Electri-
caribe, o prejuízo fiscal chegou a 
1,06 trilhão entre 2012 e 2017, re-
cursos que teriam servido para:

•  O financiamento de todos os in-
vestimentos que a Electricaribe 
precisa para normalizar a pres-
tação do serviço de energia elé-
trica na Costa Caribe.

•  A compra de 18.286 Habitações 
de Interesse Prioritário (VIP, por 
suas siglas em espanhol), casas 
destinadas às pessoas com me-
nores recursos.

•  A compra de 9.482 Habitações 
de Interesse Social (VIS, por sus 
siglas em espanhol), casas desti-
nadas às personas de baixas/mé-
dias rendas.

•  O financiamento da constru-
ção de 18 hospitais com uma 
área superior a 11.000 metros 
quadrados.

•  Financiar todo o orçamento do 
setor de comércio, indústria e 
turismo por um ano.

•  Financiar 13,3% dos 8 trilhões 
de pesos de que a Electrica-
ribe precisa em investimentos 
nos próximos 10 anos para uma 
prestação efetiva de energia 
elétrica.

•  Esse montante é superior ao or-
çamento de 12 dos 30 setores 
considerados no Orçamento Ge-
ral da Nação.

Esses benefícios se somam aos 
aprovados recentemente na Lei 
de Financiamento, que para mui-
tos analistas acabou sendo de 
‘desfinanciamento’, pois o Go-
verno Nacional reconheceu que 
não arrecadou o que esperava e 
com a entrada dos novos bene-
fícios tributários haverá um fal-
tante para financiar o orçamento 
do país no ano de 2020, já que o 
governo anunciou a privatização 
de várias empresas do setor ener-
gético, tais como:

Tabela 3  Valor patrimonial contábil por 
empresa (2018) (cifras em bilhões de pesos)

Fonte Marco Fiscal de Médio Prazo 2019 (Ministério da Fazenda e Crédito Público)
Fonte DGPE - MHCP com informação enviada por cada empresa. 
Nota O valor patrimonial contábil não constitui em nenhum caso uma estimativa do valor co-
mercial da empresa ou do valor que a Nação espera receber por uma possível venda. Pelo con-
trário, o valor de mercado

Finalmente, é necessário que a 
atual Electricaribe se mantenha em 
mãos públicas, seja como uma em-
presa de âmbito nacional ou uma 
empresa de âmbito territorial, já 
que há suficiente evidência de que 
nenhum dos propósitos no mo-
mento da privatização foi cumprido 
passados 20 anos. O que houve foi 
uma posta em risco do desenvol-
vimento econômico e social da 

Costa Caribe colombiana, por isso 
é imperativo que, com os recursos 
investidos pelo Governo Nacional 
desde 2016, não se faça a licitação 
pública programada para o mês 
de dezembro, na qual se pretende 
confiar a um novo agente privado 
a prestação do serviço de energia 
elétrica em uma das regiões com 
maior capacidade de impulsionar o 
desenvolvimento do país.

Empresa
Valor patrimonial 
contábil ajustado por 
participação da Nação

Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) 6.102,210

Empresa Urrá (Urrá) 1.147,358

Generadora y Comercializadora de Energia del Caribe (Gecelca) 1.121,747

Gestión Energética (Gensa) 464,300

Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar) 341,008

Electrificadora del Huila 316,278

Centrales Eléctricas del Cauca (Cedelca) 205,897

Empresa Distribuidora del Pacifico (Dispac) 147,761

Electrificadora del Meta 157,417

Electrificadora del Caquetá 61,284

Empresa de Energia del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa 
Catalina (EEDAS)

33,555

TOTAL 10.098,817
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NOTA ESCLARECEDORA:

Para a conversão das cifras de pesos colombianos para dólares estadu-
nidenses, os valores devem ser divididos por:

1998 1.426
1999  1.757
2000  2.088
2001  2.300
2002  2.505
2003  2.878

2004  2.628
2005  2.321
2006  2.359
2007  2.078
2008  1.965
2009  2.158

2010  1.899
2011  1.848
2012  1.798
2013  1.869
2014  2.001
2015  2.742

2016  3.055
2017  2.951
2018  2.956
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N
as últimas décadas, o que nasceu para 

servir como uma política pontual de 

desenvolvimento, os benefícios fis-

cais, tornou-se quase regra nos países 

latino-americanos como forma de atrair em-

presas e investimentos internacionais. Nesse 

contexto, esta publicação examina dois estu-

dos de caso – do setor elétrico na Colômbia e 

das indústrias de “maquila” no Paraguai – com 

o objetivo de avaliar a qualidade desses be-

nefícios tributários e se eles foram benéficos 

para a população.

INCENTIVOS FISCAIS NA AMÉRICA LATINA

Benefícios para as “maquilas” no Paraguai 

e para o setor elétrico na Colômbia


