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RESUMO: A pesquisa tem como objetivo entender os encaminhamentos gerados pelo acesso aos 

subsídios fiscais em duas empresas situadas no município de São Luís de Montes Belos – Goiás. 

De forma específica, buscou-se analisar o estímulo à competitividade através do acesso aos 

incentivos. E, a partir do estudo de caso comparativo realizado em duas empresas do setor 

industrial no município de São Luís de Montes Belos – Goiás, o presente estudo investigou os 

resultados do acesso aos benefícios e os encaminhamentos no estímulo à competitividade nas 

empresas. A partir da observação direta e de entrevistas realizadas com pessoas-chave das 

empresas selecionadas, foram levantadas informações em relação aos usos dos incentivos e suas 

destinações. Foi possível demonstrar os usos dos benefícios por parte das empresas e tecer 

considerações críticas a respeito do acesso aos subsídios e da falta de encaminhamento dos usos 

para os recursos conseguidos.  

PALAVRAS-CHAVE: Incentivos fiscais. Fomentar. Produzir. Competitividade. São Luís de Montes 

Belos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O tema Incentivo Fiscais permite diferentes formas de abordagem e leituras críticas. Neste 

trabalho, serão apresentadas algumas formas de enxergá-lo, algumas críticas, mas, mais 

especificamente se há exigências de destinação das verbas dos programas, e de que forma isso 

se reflete em empresas que acessam os benefícios. Um dos itens escolhidos foi o tema da 

competitividade, por esta ser definida como fator de grande importância para o bom andamento 

das atividades econômicas e, portanto, como item que deveria estar atrelado aos projetos de 

incentivos para desenvolvimento das atividades produtivas em Goiás.  

O Governo de Goiás dispõe de programa de atração de indústrias através de incentivo 

fiscal que prevê benefícios para seus participantes, objetiva o desenvolvimento da região e 
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geração de empregos. Considera-se benefício fiscal como um termo mais abrangente, pois em 

economia a palavra fiscal envolve tanto questões ligadas à receita como à despesa, podendo, 

assim, designar não apenas os benefícios tributários, como também os gastos diretos na forma de 

subsídios, subvenções, etc. (ALMEIDA, 2000, p. 28).  

Através da redução de parte do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS) com os programas Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do 

Estado de Goiás (FOMENTAR) e Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás (PRODUZIR) 

o Governo de Goiás projeta estimular , revitalizar e/ou ainda possibilitar a instalação de empresas 

e tornar o mercado mais competitivo, fazendo desenvolver-se econômica e socialmente Goiás.  

Assim, esta pesquisa teve como objetivo geral entender os encaminhamentos gerados 

pelo acesso aos incentivos fiscais em duas empresas situadas no município de São Luís de 

Montes Belos – Goiás. De forma específica, buscou-se enxergar o estímulo à competitividade 

através do acesso aos incentivos.  

Para tantos foi necessário identificar os programas acessados pelas empresas 

selecionadas para a pesquisa, descrever programas existentes, analisar a existência de discurso 

de apoio à competitividade, se há exigências de destinação dos valores acessados nos 

programas; analisar de que forma são utilizados os recursos obtidos com o acesso aos incentivos, 

a que se destinaram; e, verificar o emprego gerado após acesso aos benefícios.  

Foi realizado um estudo de caso comparativo em duas empresas que atuam no setor 

industrial no município de São Luís de Montes Belos – Goiás, e investigado o acesso dessas 

empresas a dois programas de incentivo, o Produzir e o Fomentar, para avaliar se houve 

diferença no estímulo à competitividade nos dois programas. A observação direta e as entrevistas 

com pessoas-chave das duas empresas permitiram o levantamento de informações em relação 

aos usos dos incentivos e suas destinações. Foi possível demonstrar os usos dos benefícios por 

parte das empresas e tecer considerações críticas à respeito do acesso aos incentivos e da falta 

de encaminhamento dos usos para os recursos conseguidos.  

A pergunta norteadora se delineou, afinal, como: Qual a contribuição dos programas 

Fomentar e Produzir para o estímulo à competitividade em duas empresas do município de São 

Luís de Montes Belos – Goiás?  

O presente trabalho é composto pelas seguintes partes: Introdução, primeira parte em que 

serão abordados conceitos de Desenvolvimento, Competitividade, Políticas Públicas e Incentivos 

Fiscais, posteriormente, a segunda parte em que se apresenta um debate sobre os incentivos 

fiscais em Goiás e, a terceira parte em que se apresentam os dados sobre pesquisa efetuada em 

empresas para enxergar o papel dos incentivos dentro do poder privado. Ao final, serão 

apresentadas as referências que nortearam o estudo.  
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2. DESENVOLVIMENTO, COMPETITIVIDADE, POLÍTICAS PUBLICAS E INCENTIVOS 

FISCAIS.   

 

Este item apresenta discussão sobre os temas Desenvolvimento, Competitividade e 

Incentivos Fiscais. Para tratar destes, serão articulados os conceitos trazidos por diferentes 

autores e algumas variações encontradas. E, posteriormente, serão apresentados os principais 

programas de incentivos fiscais de Goiás. 

 

2.1. Desenvolvimento 

 

O conceito de Desenvolvimento é discutido por diferentes autores. A perspectiva aqui 

analisada é do desenvolvimento econômico. Para Bresser (2006), o desenvolvimento econômico é 

um fenômeno histórico que ocorreu nos países que realizaram uma revolução capitalista. Esta, por 

sua vez, se caracteriza pelo aumento da produtividade, da renda por habitante, de acúmulo de 

capital e incorporação de progresso técnico. 

No dicionário de economia, crescimento econômico é tido como o aumento da capacidade 

produtiva, da produção de bens e serviços de determinado país ou área econômica. 

 Vieira e Santos (2012) fazem uma análise sobre o conceito de desenvolvimento e 

argumentam que a quantidade de recursos financeiros ou bens materiais e aumento da produção 

são importantes ao desenvolvimento econômico. Mas, a melhor distribuição dos recursos 

possibilita a harmonização do desenvolvimento, contribuindo para melhorias na qualidade de vida. 

É preciso pensar que os instrumentos que corroboram para o desenvolvimento devem 

apoiar também formas de distribuição dos recursos, visto que a geração de emprego é uma forma 

muito estimulada para dar conta deste item. 

Nas palavras de Borges (2014): 

Entende-se que o desenvolvimento deve contribuir para a melhoria das condições de 
vida da população, garantindo que todos terão suas necessidades básicas atendidas, e 
isto significa o provimento não apenas de alimentos e vestuários, mas de moradia, 
saúde, educação, saneamento, e transporte coletivo. Esta propensão simples, mas 
poderosa, é frequentemente esquecida na busca de riqueza material e nas 
preocupações convencionais da economia (BORGES, 2014, p. 22). 
 

Ainda segundo Borges (2014), nas literaturas, a industrialização sempre fora vista como 

fator essencial no desenvolvimento. Entretanto, esse fator busca relevância no aspecto da 

eficiência, visto que o aumento da renda per capita do país é sugerido como indicador de 

desenvolvimento deste. No entanto, indicadores como redução da pobreza, da desigualdade 

social e baixa do desemprego são fatores que não podem ser ignorados ao avaliar 

desenvolvimento econômico. 
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Sachs (2014) diz que: 

 
Igualdade, equidade e solidariedade estão por assim dizer, embutidas no conceito de 
desenvolvimento, com consequências de longo alcance para que o pensamento 
econômico sobre desenvolvimento se diferencie do consumismo redutor. Em vez de 
maximizar o crescimento do PIB, o objetivo maior se torna promover a igualdade e 
maximizar a vantagem daqueles que vivem nas piores condições, de forma a reduzir a 
pobreza, fenômeno vergonhoso, porquanto desnecessário, ao nosso mundo de 
abundância (SACHS, 2014, p.14). 
 

Dessa forma, o desenvolvimento precisa ser integral e atingir a todos, pois 

desenvolvimento parcial gera desigualdades e consequências como aumento da pobreza, assim: 

“[...] Nesse intuito, o desenvolvimento não envolve somente o crescimento econômico, mas a 

expansão das capacidades, porque o que qualifica o desenvolvimento são as oportunidades que 

oferecem” (BORGES, 2014, p. 30). 

Consoante à necessidade de crescimento e de desenvolvimento das diferentes áreas de 

um país, os governos criam estratégias para esses objetivos. No caso de Goiás há alguns 

instrumentos, entre eles os programas de incentivos fiscais que serão tratados mais adiante. 

Estes apoios recebidos pelas empresas JBS Couros e Laticínios Montes Belos são exemplos de 

políticas públicas em que o Governo visa o desenvolvimento do estado por meio do crescimento 

das atividades econômicas das diferentes áreas. 

Neste sentido, a análise buscará enxergar se houve desenvolvimento econômico nas 

atividades empresariais, entendendo este como aumento da produtividade, aumento de renda 

para habitantes (enxergado aqui sob a perspectiva de geração de emprego) e, incorporação de 

progresso técnico nas atividades empresariais com aquisições de maquinários ou melhorias no 

processo produtivo.  

Para enxergar funcionamento do desenvolvimento econômico, será tratado o tema da 

competitividade e, posteriormente, os temas das políticas públicas e incentivos. Assim, será 

possível compreender o funcionamento do desenvolvimento econômico das atividades produtivas 

capitalistas e a articulação das ações do estado para estímulo destas atividades produtivas. 

 

 2.2 Competitividade 

 

Em função do crescimento das atividades produtivas, as empresas estão em busca de 

obter vantagens competitivas para que possam sobreviver ou alavancar o mercado. 

Competitividade e vantagem competitiva são termos bastante usados entre consultores, 

empresários e agentes do Governo. 

Pode-se dizer que o termo competitividade é usado tanto para empresas como para as 

nações. Neste contexto, Porter (1990) discute a vantagem competitiva das indústrias e Porter 
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(1993) das nações, sob o enfoque dos cinco tipos de forças competitivas: o poder de negociação 

dos clientes, o poder de negociação dos fornecedores, ameaça de novos entrantes, ameaça de 

produtos/serviços substituídos e rivalidade entre os concorrentes. 

Conforme Porter (1999), no poder de negociação dos clientes, o mercado é influenciado 

pelos compradores que forçam a baixa dos preços, demandam uma maior qualidade ou mais 

serviços, possuindo então a capacidade de aumentar a disputa em um determinado mercado, 

colocando as empresas uma contra as outras, aguçando, dessa forma, a competitividade. 

Com relação ao poder de negociação dos fornecedores, Porter (1999) diz que eles podem 

exercer seu poder junto às empresas ao ameaçarem elevar os preços ou diminuir a qualidade dos 

produtos, deixando de fornecer a matéria-prima. E no que se refere à ameaça de novos entrantes, 

ele discorre que a entrada de novas empresas gera novas condições ao mercado, podendo haver 

redução dos preços, inflação dos custos, diminuição dos lucros de todo o mercado e que o grau 

de ameaça de um novo concorrente dependerá da preparação das empresas já existentes. 

Finalizando as cinco forças competitivas levantadas por Porter (1999), tem-se a ameaça de 

produtos/serviços substituídos, a qual pode partir de qualquer empresa que possa lançar produtos 

que de alguma forma venha substituir os produtos existentes, sendo que esses novos produtos 

podem estabelecer um teto de preços do mercado, limitando o potencial de retorno. E a rivalidade 

entre os concorrentes, considerado o principal motivador da competitividade no mercado 

industrial, destaca-se na competição em relação ao preço do produto, inovação, melhorias na 

logística, entre outros. 

De acordo com Wood Jr. e Caldas (2007), alguns fatores como planejamento estratégico, 

relações de trabalho, financiamento, infraestrutura, desenvolvimento de mercados e tributação 

influenciam diretamente na capacidade competitiva de uma empresa. Sendo o Brasil detentor de 

uma das cargas tributárias mais pesadas se comparado a outros países com mesma fase de 

desenvolvimento, faz-se necessário um plano tributário eficaz para que haja aumento na 

competitividade industrial e estimule investimentos. 

Assim, desafiando o país para alcançar estabilidade da necessidade do Estado em 

arrecadar com seus impostos e manter um bom ambiente de negócios, “A competitividade pode 

ser definida, de forma geral, como a capacidade de um sistema - país, setor industrial, grupo de 

empresas ou uma empresa específica - de atuar com sucesso em um dado contexto de negócios” 

(WOOL JR. e CALDAS, 2007, p. 70). 

Devem-se avaliar as possibilidades da empresa bem como fatores críticos, sendo 

observadas as particularidades da empresa. Segundo Roman et al. (2012), em uma pesquisa 

realizada, foram encontradas quinze estratégias que possibilitarão uma competitividade 

organizacional de sucesso. Estes fatores podem ser observados no Quadro 01: 
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Quadro 1 – Fatores de Competitividade Organizacional 

Aliança Estratégica 
Configura-se na visão de manter relacionamentos articulados entre 

empresas concorrentes, distribuidores e fornecedores. 

Capital Humano 

O capital humano deve ser valorizado com: treinamentos 
adequados, objetivando maximizar suas competências; um bom e 

ético ambiente de trabalho capaz de motivar o funcionário a 
melhorar seu desempenho. 

Confiabilidade 

Refere-se às relações com fornecedores e eficiência de 
equipamentos, assim gera confiabilidade ser pontual na entrega, a 
entrega ser com qualidade, planejamento organizacional a fim de 

evitar algum contratempo. 

Conhecimento 

Considerado como fator crítico de sucesso dentro do ambiente 
empresarial, sua disponibilização para as pessoas certas, no 

momento certo, é vital para a estruturação e para a conservação de 
competências de uma organização. 

Custo 
Configura-se na redução de desperdícios, redução de custo na 

produção com a finalidade de poder repassar ao consumidor um 
preço mais acessível. 

Fatores Culturais 
Fazem parte da competitividade e estão ligadas as ideologias, às 
leis e a rituais cotidianos que envolvem as pessoas da empresa. 

Flexibilidade 
Refere-se às mudanças ocorridas no ambiente e a capacidade da 

organização responder efetivamente a esses novos desafios. 

Inovação 
Pode ser no fato de produzir novos produtos, novos negócios, 

novas iniciativas, novas tecnologias. 

Qualidade 
Constituem da necessidade do cliente, assim os produtos são 

avaliados como forma de evitar ao máximo imperfeições e redução 
de erros no atendimento aos clientes. 

Rapidez 
Refere-se ao tempo de ser feito o produto, e tempo de entrega do 
produto de maneira que o tempo oferecido seja menor que o da 

concorrência. 

Relacionamento com 
os Clientes 

É relevante, pois aderi às necessidades do cliente e suas 
particularidades, como fidelização e respeito ao cliente. 

Responsabilidade 
Social 

Tem sido um ponto bastante cogitado na atualidade em que 
favorece a imagem da empresa criar condições para que seja 

realizado o uso de recursos ambientais, mas que visem a 
preservação do meio ambiente, e uso de tecnologias limpas, que 

não agridem o meio ambiente. 

Sistema de Controle 
Relacionado ao planejamento diante da avaliação de desempenho 

da empresa. 

Técnicas de Produção 
Referem-se aos meios de obter maior rendimento por meio de 
redução de desperdícios, utilização consciente dos recursos 

necessários e busca continua por melhorias. 

Tecnologias de 
Informação e de 

Comunicação (TIC) 

Nesse contexto atual de globalização, esse fator é preponderante 
uma vez que, por meio das TIC já não há mais distância entre as 

pessoas, assim seus produtos podem ser vistos por muitas 
pessoas. Diminuindo o custo nas transações comercias. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Roman et al. (2012). 

 

O quadro acima foi utilizado para apoiar as questões da entrevista. O roteiro para a 

entrevista foi dividido nos eixos: capital humano, uso de incentivos fiscais, caracterização da 
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empresa, destino da produção/relacionamento com clientes, custo da produção, relação empresa 

x responsabilidade social, e, por último, o uso de tecnologia de informação e de comunicação. 

Neste roteiro foi possível enxergar os usos dos incentivos e se há encaminhamentos 

visando aumento da competitividade. Pois, verificou-se nas discussões teóricas que empresas 

bem sucedidas são aquelas que investem em competitividade, com organização interna (gestão 

competente) e com competitividade com outras empresas do setor.  

Nota-se então que as empresas devem apresentar prioridades, com finalidade de 

desenvolver sustentar-se em longo prazo no mercado competitivo, haja vista que todas as 

empresas, não apenas as grandes, mas micro e pequenas empresas possam alcançar seu “lugar” 

no mercado. 

E, assim, ao se desenvolverem, possibilitem a região ampliação das capacidades de 

melhores condições de vida em que gerem políticas que abranjam melhorias e que possibilitem 

tais comércios a permanecerem em uma determinada região. Como por exemplo, os incentivos 

fiscais que propiciaram possibilidades a uma empresa de manter na região e, com isso, gerar 

empregos e salários que projetem nos comércios, gerando maior poder de compra. 

 

2.3. Políticas Públicas e Incentivos Fiscais 

 

Partindo do princípio que o desenvolvimento do país depende de algumas políticas 

públicas, torna-se necessário explorar o assunto. 

De acordo com Secchi (2010), ainda não há na literatura especializada um consenso a 

cerca dos questionamentos básicos sobre a definição de política pública. 

Conforme Sabatier (1995), a política pública surgiu como parte significativa entre os anos 

1960 e 1970, dentro da disciplina de Ciência Política, e Daniel Lerner e Harold Laswell são 

considerados os pioneiros em estudos sobre a mesma. Para Souza (2006), a área de políticas 

públicas teve quatro importantes precursores, Easton, Laswell, Lindblom e Simon. 

 Algumas definições de políticas públicas relacionam a expressão “política pública” ao seu 

elaborador, outras ao seu objetivo. Primeiramente, é necessário saber que política pública não é 

uma decisão isolada, e sim, um agrupamento de decisões. Neste sentido, Rua (2009, p. 20) diz 

que “embora uma política pública implique decisão política, nem toda decisão política chega a 

constituir uma política pública”. 

Para Secchi (2010), a abordagem estatista reconhece as políticas públicas propriedade de 

atores estatais. Ou seja, somente é política pública quando for proveniente de ator estatal. 

Partindo do mesmo princípio, Salisbury (1995) discorre que política pública constitui-se das 

decisões aprovadas ou sancionadas pelo Governo. Em outras palavras, significa os resultados de 

processos governamentais. 
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Rua (2009) defende que a atuação e decisões partidas da iniciativa privada, mesmo que 

sejam de interesse público não se misturam com atos políticos e com política pública. Que 

havendo ação partindo da sociedade para tentar resolver um problema público, haverá uma ação 

privada de benefício público, e não uma ação de política pública. 

Ainda de acordo com Secchi (2010), a abordagem estatista permite que atores estatais 

tenham influência no processo de elaboração de políticas públicas, porém, não lhes confere o 

direito de estabelecer e encabeçar o processo. 

Os incentivos fiscais são programas elaborados a partir de políticas públicas criadas pelo 

Estado que visam o desenvolvimento. Diante do contexto sobre políticas públicas apresentada por 

Secchi (2010), pode-se dizer que fazem parte da abordagem estatista, onde o ator estatal elabora 

e coordena todo o processo. 

O termo incentivo está relacionado à atitude de estimular, animar e entusiasmar. Quando 

se fala de incentivos fiscais, trata-se dos estímulos criados pelos governos para estimular, por 

meio de parcerias com a rede privada os interesses de alguns setores no país. 

Considera-se benefício fiscal como um termo abrangente, pois “em economia a palavra 

fiscal envolve tanto questões ligadas à receita como à despesa, podendo, assim, designar não 

apenas os benefícios tributários como também os gastos diretos na forma de subsídios, 

subvenções” (ALMEIDA, 2000, p. 28). 

 Tratando-se de incentivos fiscais ou benefícios fiscais, deve-se ser percebido que nem 

todo benefício fiscal é um benefício tributário. 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu artigo 165 e a Lei Complementar 101 de 

2000, chamada também de Lei da Responsabilidade Fiscal, no artigo 14, assinalam as ações de 

benefícios fiscais como: anistias, créditos presumidos, alterações de alíquotas, isenção, 

mudanças na base de cálculo, remissões e subsídios. Estas ações de benefícios fiscais 

representam um quadro de modalidades de benefícios: a desoneração tributária, os benefícios 

creditícios, benefícios tributários e benefícios financeiros. 

Benefícios tributários são os previstos em legislação tributária específica que de acordo 

com Sayd (2003 p. 12), “dizem respeito aos dispositivos legais que permitem a isenção ou 

redução dos impostos que constituem a receita que é obtida através de arrecadação tributária, 

com objetivos específicos de beneficiar grupos relativamente restritos”. 

Deste modo, os benefícios fiscais que são relacionados com a tributação são chamados de 

benefícios tributários, os quais podem ser considerados incentivos fiscais, ou não. Os que são 

considerados incentivos fiscais são aqueles que fomentam uma indução do comportamento dos 

agentes econômicos que se submetem a este. 

Almeida (2000, p. 28) define incentivo fiscal como “benefício tributário que estimule os 

agentes a agir de determinada forma, objetivando a atingir um alvo econômico ou social 
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previamente definido”. Segundo o Código Tributário Nacional, os incentivos fiscais fazem parte do 

conjunto de políticas econômicas que visam facilitar o aporte de capitais em uma determinada 

área através da cobrança de menos impostos ou de sua não cobrança, visando o aquecimento 

econômico do respectivo território, principalmente com capitais exógenos de fora. 

Os governos estaduais adotam os incentivos fiscais como instrumentos de promoção e 

forma de incrementar a industrialização em suas regiões. Esta prática é realizada por meio de 

políticas públicas. 

 Com a criação de alguns programas de incentivo fiscal, o Estado deixa de arrecadar parte 

de alguns impostos, mas busca atrair número maior de empresas e, com isso, se desenvolver. 

Pois, parte das empresas beneficiadas realiza ações como geração de empregos, aumento da 

renda, emprega com direitos trabalhistas, dentre outros elementos. 

Entre os incentivos fiscais, os mais adotados no cenário tido como “guerra fiscal”, entre os 

Governos estaduais e que de acordo com Alves (2001), são os que: 

[...] promovem a redução do somatório de débitos e créditos (imposto devido): 
redução direta, a partir de desconto sobre o valor nominal ou real devido e 
redução indireta; o recolhimento é feito em prazo maior que o normal sem 
correção monetária e sem juros (ALVES, 2001, p. 50). 
 

Com a Constituição de 1988, os Estados e Municípios alcançaram sucesso num 

movimento em favor de uma maior autonomia fiscal. Em meados da década de 1990, ocorreram 

transformações na economia brasileira, modificando-se as condições políticas e econômicas. 

Neste período, intensificou-se no Brasil uma grande disputa fiscal entre os Estados, que foi 

chamada de “guerra fiscal”.  

Esta se deu como consequência das isenções tributárias concedidas por muitas unidades 

da Federação para atrair investimentos, tendo como objeto de negociação a arrecadação de 

tributos, habitualmente, o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 

para os Estados e o Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) para os municípios. 

Os benefícios oferecidos às empresas não se limitam somente em questões fiscais, 

contemplando também doação de terrenos, infraestrutura e ajuda financeira, por meio de 

financiamentos em longo prazo. Trata-se de um conjunto de ações gerado entre governos 

estaduais (e, ocasionalmente entre governos municipais) com intuito de atrair investimentos 

privados ou de retê-los em seus territórios. 

O desafio é que se faz necessário a adoção de instrumentos que possibilitem o 

desenvolvimento em áreas diferentes dos eixos desenvolvidos, e, que não estimulem a guerra 

fiscal.  

Santos e Silveira (2004) tratam da reorganização produtiva do território ocasionado pela 

descentralização industrial, a modernização agrícola e ainda das especializações territoriais 
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produtivas. Neste contexto pode-se enxergar que em seu processo de imposição de políticas de 

atratividade ou guerra de lugares o Estado submete as empresas a se reorganizarem nos mais 

diversos territórios, tendo estas muitas vezes que se adaptarem ao local de instalação. 

 

3. INCENTIVOS FISCAIS EM GOIÁS 

 

De acordo com Oliveira (2011), o Fundo de Expansão da Indústria e Comércio do Estado 

de Goiás (Feicon) é o precursor dos programas de incentivos fiscais do Estado de Goiás, criado 

pela Lei nº. 7.531 de 1971, sendo estabelecido pela Comissão de Desenvolvimento Industrial. 

Este programa foi idealizado para satisfazer algumas empresas específicas, tais como: 

Cecrisa, Itambé, Laboratório Halex Star, Emegê e Mabel que iniciaram suas atividades no estado. 

Segundo Oliveira (2011), cerca de 90 projetos, sendo 66 em Anápolis, 12 em Goiânia e demais no 

centro-sul de Goiás, tratando-se das empresas a cima, a maioria ainda se mantém ativas. 

No entanto, o Feicon não era visto como atrativo para desenvolvimento, uma vez que tinha 

cobertura e ferramentas reduzidas, sendo este considerado como teste para manter as empresas 

em Goiás. 

A partir da Lei nº. 7.700 de 1973 foram concedidos incentivos fiscais e financeiros a várias 

indústrias, iniciando-se uma industrialização no estado. Os programas de incentivos fiscais 

Fomentar e Produzir são resultados de projetos de políticas públicas usadas pelo Governo de 

Goiás para estimular o desenvolvimento através de atração de indústrias.  

 

3.1. Fomentar e Produzir 

 

O Governo do Estado de Goiás criou os programas Fomentar e Produzir que buscam 

incentivar as atividades industriais através do uso do ICMS. 

Para entender o que são o Fomentar e Produzir é necessário primeiramente que se faça 

uma abordagem sobre o elemento principal destes programas, o Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços, conceituando primeiramente imposto e, por fim, o ICMS. 

 Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa à sua atividade ou a seu patrimônio, é o que de depreende da 

dicção do art. 16 do CTN. 

Carvalho (2004) define imposto como sendo o tributo que tem por princípio de incidência 

um fato alheio a qualquer atuação do Poder Público. Assim, pode-se definir o imposto como tributo 

não vinculado à atividade estatal, o que o torna ligado à atividade do particular, ou seja, ao âmbito 

privado do contribuinte. 
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 O art. 145, I, da CF/88 também prevê esta figura tributária, sem tecer considerações sobre 

o aspecto material do gravame. 

Para Rocha (2009, p. 18): 

A definição do CNT, não é satisfatória, eis que ela é apenas negativa. Tal definição deve 
ser entendida de modo a levar em conta também o preceito constitucional do artigo 145, 
que estipula o princípio de que os impostos devem ser graduados de acordo com a 
capacidade econômica (ROCHA, 2009, p. 18). 
 

O imposto, portanto, deve guardar relação com a capacidade contributiva. Daí, pode-se 

extrair o princípio de que quanto maior for a manifestação de riqueza em dada situação, maior 

será o valor do imposto devido. Para Carvalho (2004, p. 36), “podemos definir impostos como o 

tributo que tem por hipótese de incidência um fato gerador alheio a qualquer atuação do Poder 

Público”. O imposto é de competência privativa, atribuída pela CF/88, ou seja, é exclusivamente 

da União ou dos Estados ou dos Municípios ou do Distrito Federal (arts. 153 a 155 da CF/88). O 

art. 155, II da CF/88 e Lei Complementar (LC) nº. 87/96 tratam o ICMS como “imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação”. 

O ICMS é de grande importância para os Estados e Distrito Federal, pois representa o 

imposto de maior arrecadação do País. A atual CF/88 atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal a 

competência para regulamentar o ICMS, observando as normas gerais previstas pela Lei 

Complementar nº. 87/96 e pelos convênios firmados entre os Estados. É por essa razão que cada 

Estado brasileiro possui seu próprio regulamento para esse imposto, determinando o prazo de 

recolhimento e o documento a ser utilizado em sua arrecadação. 

 Segundo Paschoal (2009), o Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do 

Estado de Goiás (Fomentar) foi criado pela Lei nº. 9489/84, visando apoiar o desenvolvimento dos 

setores de micro, pequenas e médias empresas, apoiando também o desenvolvimento de grandes 

empreendimentos industriais de relevância social e econômica. 

Consoante a Secretaria de Indústria e Comércio (SIC), os resultados alcançados em vinte 

e quatro anos conduziram ao início de um forte parque industrial firmado na crescente 

agroindústria goiana, gerando empregos diretos e indiretos.  

O Produzir, lançado em 2000, tem por objetivo incentivar a implantação, expansão ou 

revitalização de empresas industriais. O Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás 

(Produzir) é conceituado pela Secretária de Estado de Indústria e Comércio como: 

Programa que incentiva a implantação, expansão ou revitalização de indústrias, 
estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica e o aumento da 
competitividade estadual com ênfase na geração de emprego, renda e redução das 
desigualdades sociais e regionais (SIC, 2012). 

  

Com a Lei nº. 16.285 de 2008, às empresas beneficiárias do programa Fomentar puderam 

migrar para o Produzir, podendo estas também permanecer no Fomentar e reformular seus 
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projetos. Ambos os programas atuam financiando parcela mensal de ICMS devido pelas empresas 

que possuem o benefício, levando a um custo de produção mais baixo, possibilitando uma maior 

competitividade no mercado, diferenciando-se no limite total do ICMS a ser financiado, sendo 70% 

no Fomentar e 73% no Produzir. 

O Produzir é considerado o programa do Governo de maior importância na atração de 

investimentos, sendo este amparado pela Lei nº. 13.591/00 e Decreto nº. 5.265/00. Contribui para 

a implantação, expansão e revitalização das indústrias em Goiás. Este programa tem por objetivo 

financiar parte do ICMS mensal devido pela empresa. Dos 73% do ICMS que podem ser 

financiados, a empresa pagará juros de 0,2% a.m. e, ainda, uma antecipação de 10% sobre o 

valor financiado como forma de garantia, a qual será usada para implementar vários programas de 

Governo. 

O Produzir é dividido em subprogramas e cada um deste é destinado a um ramo de 

atividades específicas e forma de enquadramento do regime de tributação. 

Para financiar o ICMS, ambos os programas possuem taxas de juros de 0,2 a.m., os quais 

não são capitalizáveis. Os prazos de uso do benefício variam conforme observação dos 

coeficientes de prioridade do projeto, medidos de acordo com critérios econômicos e sociais 

regulamentados, podendo chegar ao limite de até cinco anos para o Microproduzir ou 15 para o 

Produzir, com prazo limite o ano de 2020. Em atendimento a uma demanda do setor industrial que 

argumentava insegurança de investir devido à proximidade do final dos incentivos, recentemente, 

em 2014, foi prorrogado pelo Governo o prazo de fruição até o ano de 2040. 

Os programas exigem projetos, sendo este completo, com assinatura de economista 

regularizado no Conselho Regional de Economia/Goiás (CORECON/GO) para as empresas que 

vão se inscrever no Produzir e projetos simplificados, em modelo padrão e não necessita de 

economista para os candidatos ao Microproduzir. 

Para efetuar os pagamentos do recolhimento normal, os participantes do Produzir devem 

recolher 27% de ICMS para o Tesouro Nacional, 10% de antecipação sobre o valor mensal 

financiado de 73%. Os participantes do Microproduzir vão recolher 10% de ICMS e antecipação 

de 5% sobre o valor mensal financiado do ICMS utilizado de 90%. O pagamento da antecipação 

de ambos deverá ser realizado no ato da utilização. 

As empresas terão doze meses de carência sobre o saldo devedor acumulado do ano e 

redução no pagamento através dos fatores de descontos, que podem chegar até 100%. Os juros 

são pagos mensalmente sobre o saldo das parcelas do ICMS financiado. Não existe incidência de 

correção monetária nos dois programas e algumas garantias são exigidas. 

De acordo com a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Seplan), em 2010, 

foram aprovados 76 projetos com previsão de geração de 6.055 empregos diretos, investimentos 

fixos de R$ 710 milhões e concessões de R$ 4 bilhões. Em 2011, foram aprovados 74 projetos, 
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com previsão de 6.182 novos empregos diretos, R$ 2 bilhões de investimentos fixos e R$ 8,8 

bilhões de concessões. Já em 2012, foram 85 projetos aprovados, mais de R$ 1,4 bi em 

investimentos fixos e R$ 4,8 bi em benefícios. 

Segundo dados da SIC, nos últimos treze anos foram aprovados mais de 1.600 projetos do 

Fomentar, Produzir e seus Subprogramas, gerando em torno mais de 200 mil empregos diretos. 

Para 2013, nos projetos aprovados até outubro, o número de novos empregos diretos já 

ultrapassa 2012, mas o total dos investimentos, apesar de significativo, será menor. Até o 

momento, se tem mais de R$ 1 bi em investimentos fixos e R$ 6,6 bi em benefícios concedidos. 

Com o incentivo dos programas, houve uma mudança no perfil produtivo do Estado que 

antes era agrário passando a ser mais diversificado, destaque para os incentivos que estimularam 

atividades de Mineração e o setor de produção automotiva. 

A SIC juntamente com o Instituto Mauro Borges realizaram em fevereiro de 2014 o Censo 

das empresas participantes do Fomentar, Produzir e Subprogramas. Os dados foram coletados 

até 31 de dezembro de 2012, podendo ser verificado que de um total de 459 empresas que 

estavam em fruição no período de coleta das informações, 456 responderam ao Censo. 

Dados da pesquisa mostraram que o Produzir, juntamente com seus subprogramas, reuniu 

o maior volume de faturamento (R$ 32,2 bilhões e 51,3%) e arrecadação do ICMS (R$ 592,1 

milhões e 54,5%). Entre os subprogramas do Produzir, destacam-se o Comexproduzir, 

Centroproduzir e o Progredir, que possuem grandes participações, tanto no volume de 

faturamento, quanto em ICMS recolhido.  

Segundo informações levantadas pelo Censo Produzir/Fomentar (2012), no total, as 

empresas participantes dos programas acumulavam em 2012 mais de 108 mil pessoas 

empregadas de forma direta, sendo que 23% deste total eram preenchidos por mulheres. 

 

4. PRODUZIR E FOMENTAR EM SÃO LUIS DOS MONTES BELOS DE GOIAS 

 

Neste item serão apresentadas as empresas participantes do estudo e os resultados 

alcançados após as observações e entrevistas. 

A empresa A – JBS S.A. – surgiu da oportunidade de negócios no setor de indústrias. Atua 

com curtimento de couro há 20 anos, localizada na zona rural do município de São Luis de Montes 

Belos, anteriormente chamada Bracol, foi adquirida pelo grupo JBS em 2009, empresa de capital 

aberto e conta atualmente com um quadro de 250 funcionários. A mesma faz parte de uma das 26 

unidades fabris localizada em quatro continentes. A produção desta unidade se baseia no 

processamento de couro wet blue, ou seja, o couro passa por um processo inicial de curtimento 

para depois receber o acabamento com outras cores e texturas.  

A escolha desta empresa como objeto de estudo se deu em virtude desta participar do 
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programa de incentivo fiscal Fomentar, estar instalada na região há 20 anos, contribuindo para o 

desenvolvimento do município por meio do grande número de pessoas que emprega e, também, 

por sua contribuição para o comércio local e de toda região. 

A empresa B – Laticínios Montes Belos Eireli – trabalha com produção de derivados de 

leite na região de São Luís de Montes Belos e cidades vizinhas. Está no mercado há 25 anos, 

quando seu atual e único proprietário juntamente com outros dois até então sócios, os quais 

trabalhavam juntos inicialmente como ajudantes em transportadoras leiteiras e posteriormente ao 

adquirirem caminhões começaram a transportar leite da região para outros laticínios da cidade, 

trabalhando de forma independente, perceberam em 1991 a necessidade de mudanças e 

decidiram trocar o seguimento de transporte de leite e implantaram o Laticínio Montes Belos, uma 

indústria para produzir derivados de leite. A empresa gera cerca de 90 empregos.  

As empresas pesquisadas são indústrias que atuam no município de São Luís de Montes 

Belos – Goiás, uma é do segmento de curtume e outra de lácteos. Ambas fazem parte de 

programas de incentivos fiscais, sendo uma participante do Fomentar e outra do Produzir. Com 

base nos casos estudados, nas entrevistas realizadas e observações feitas in-loco, foi possível 

perceber que cada empresa possui suas próprias características, e, possuem características em 

comum quando se trata do uso de incentivos fiscais com intuito de ampliar sua produtividade. 

As empresas A e B estão instaladas há pelo menos 20 anos no município que abrange 

esta pesquisa e que deste o fim do primeiro ano de funcionamento aumentaram 

consideravelmente o número de funcionários próprios, elevando a oferta de emprego na região. 

Por isso mesmo, é possível retomar a análise teórica para enxergar que o acesso a 

incentivos fiscais, ou seja, instrumentos de políticas públicas foram possíveis por indústrias que 

geram emprego e proporcionam renda para parte da população local. 

 Entretanto, ambas as empresas possuem um grande número de funcionários com pouca 

qualificação e que a maior parte dos colaboradores são homens e residem no município. O grande 

índice de pessoas sem qualificação escolar se dá em função dos serviços executados por estes 

não exigir alto grau de formação, sendo realizados treinamentos para melhorar o processo 

produtivo. 

A baixa qualificação expõe que os serviços desenvolvidos pela população local não 

necessitam de qualificação bem como não estimulam. A crítica que pode ser feita é que os 

incentivos concedidos não exigem perfil de mão de obra, não exigem também contrapartidas no 

que diz respeito às melhorias nas condições de trabalho, no estímulo à qualificação da mão de 

obra. Assim, os incentivos foram criados para atrair indústrias, apoiar o aumento da produção, 

mas não houve especificidade nas leis voltadas à qualificação para realização do trabalho. E, 

como foi apresentado, pensar melhorias na produtividade exige pensar no papel do empreendedor 

e na competitividade. O empreendedor como o agente das mudanças em busca de 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1384 

competitividade e, competitividade como item mobilizador das melhorias no processo produtivo, 

exige melhoria e investimentos nos elementos apresentados no Capítulo 1: capital humano, 

confiabilidade, conhecimento, custo, inovação, rapidez, relacionamento com clientes, 

responsabilidade social, sistemas de controle, técnicas de produção e tecnologias de informação e 

de comunicação, dentre outros. 

As empresas A e B realizam pesquisa de clima/satisfação dos funcionários e divulgam os 

objetivos e/ou estratégias da empresa, possuindo facilidade em se adaptar às mudanças que 

ocorrem tanto no cenário interno quanto ao externo das organizações. Mas, apenas a empresa A 

possui missão e visão e projetos ativos para motivar seus colaboradores a melhorarem sua 

produtividade, realizando avaliação de desempenho, a tornando uma empresa mais competitiva. 

 Com relação ao uso de incentivos fiscais, as empresas A e B buscaram o incentivo fiscal visando 

redução de custos. Ambas consideram que sua participação nestes projetos permitiu seu 

crescimento, as tornando mais competitivas. No entanto, a empresa B, diferentemente da A que 

não identificou nenhum ponto negativo com relação aos programas, apontou que sua participação, 

além dos benéficos, trouxe também certa submissão ao estado, o que não diminui sua satisfação 

em relação ao programa. 

Quanto à caracterização da empresa e destino da produção/relacionamento com clientes, 

a empresa A tem como principal matéria-prima o couro bovino e só tem um produto, o couro Wet 

Blue, enquanto a B fabrica vários produtos, como o queijo mussarela, queijo prato, queijo 

provolone e requeijão cremoso, todos fabricados da sua principal matéria-prima, o leite, e está 

sempre procurando lançar novos produtos no mercado. 

 Ambas as empresas realizam grande investimentos em equipamentos nacionais, sendo que 

somente a empresa A, investiu em equipamentos importados. Os principais clientes das empresas 

A e B são empresas privadas, e elas não têm encontrado dificuldades para comercializar seus 

produtos, sendo que as duas empresas destinam sua produção tanto para o estado de Goiás 

como para outros estados. Existe competitividade no ramo em que as duas empresas atuam e 

ambas realizam pesquisas sobre necessidades dos clientes e têm a qualidade como diferencial 

dos seus produtos. 

Tratando-se do custo de produção, tanto a empresa A quanto a empresa B utiliza algum 

programa ou planilha pré-elaborada na estrutura de formação do custo do produto, 

acompanhando os preços dos produtos no mercado e planejam o fornecimento de matéria-prima. 

 Quando questionados sobre responsabilidade social, ambas as empresas alegaram efetuar 

coleta seletiva, se preocupando com questões relacionadas ao meio ambiente. Mas, somente a 

empresa A possui programa social voltado pra sociedade, sendo ele o EJA. As empresas A e B 

utilizam algum meio tecnológico de informação e de comunicação para divulgarem sua marca e 
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seus produtos e também para disseminar informações entre os colaboradores, sendo a empresa 

A adepta de mais modalidades de TIC do que a empresa B. 

Para finalizar, de maneira geral, o que se percebeu foi que o acesso aos incentivos fiscais 

não acarretou compromissos com metas de aumento de produtividade, de competitividade ou de 

melhorias na qualificação das indústrias. Embora o montante economizado tenha permitido 

aumento da produtividade e aumento na geração de emprego, o perfil das empresas não foi 

alterado. Percebendo-se então que os programas Fomentar e Produzir não trazem como 

requisitos para participação em seus projetos que as empresas se tornem inovadoras e mais 

competitivas, não sendo, portanto necessário comprovar os investimentos em inovação. 

Percebeu-se que a empresa local de laticínios diversificou seu portfólio de produtos, ao passo que 

a empresa que não é local, continuou apenas como produtora especialista em um único produto. 

E, não houve incentivo para que a produção deste único produto apresentasse algum diferencial 

ou pudesse proporcionar qualificação ou estímulo à qualificação dos trabalhadores de maneira 

que a unidade produtora local se tornasse mais impactante na rede de sua matriz. 

Assim, entendendo que os dois programas Fomentar e Produzir foram institucionalizados 

em épocas em que havia necessidade de atração de indústrias para Goiás, esta pesquisa se 

coloca como apoiadora de que futuros programas possam ir mais a fundo nas proposições para 

que os incentivos existam, visto que podem sim atrair e estimular a produção, mas que possuam 

instrumentos mais específicos para exigir continuidade de ações que visem competitividade, 

inovação e melhorias nas condições de trabalho e, incentivo de trabalhos com mão de obra 

qualificada, ou qualificação da mão de obra existente. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho apresentou um levantamento bibliográfico a partir da literatura atualizada como 

o objetivo de discutir sobre a competitividade trazida por incentivos fiscais em duas empresas 

situadas no município de São Luís de Montes Belos – Goiás. 

Foram apresentados os conceitos de desenvolvimento e competitividade segundo 

diferentes visões.  

 Considerou-se que para haver desenvolvimento se faz necessário o apoio do Estado com 

a criação de políticas públicas e que o desenvolvimento econômico de uma determinada área 

pode ser estimulado pelo aumento da competitividade de suas empresas. 

As empresas objeto de estudo desta pesquisa são indústrias que estão instaladas há 

bastante tempo no município de São Luís de Montes Belos – Goiás. Foi possível levantar o perfil 

da empresa e ao confrontá-lo com as teorias estudadas verificou-se que ela tem um perfil 

empreendedor e que dentro do seu segmento atua como uma empresa competitiva. Possui um 
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número expressivo de pessoas que concluíram somente o ensino fundamental e assim para 

melhorar a qualificação de seus colaboradores promove em parceria com a prefeitura municipal e 

o SESI de Goiás um projeto que visa à conclusão do ensino médio não somente de seus 

funcionários, como também de pessoas da comunidade. Usa dos meios de tecnologias de 

informação disponíveis para fazer a comunicação da empresa com os funcionários e também 

como meio de divulgar sua marca e produto, tem a prática de investir em novas tecnologias, 

realiza pesquisas de clima/satisfação tanto com os colaboradores quando com os clientes e, 

ainda, possuem projetos que incentivam os colaboradores além de se preocupar com o meio 

ambiente. 

A empresa Laticínios Montes Belos Eireli, neste trabalho denominada como empresa B, 

atua no segmento de lácteos e está instalada na cidade há 25 anos. Neste período, ela ampliou 

seu número de funcionários desde o seu primeiro ano de funcionamento. Esta empresa também 

possui um perfil empreendedor e com as entrevistas realizadas, foi possível detectar que a 

mesma, desde sua abertura, cresceu bastante, inovando sua cesta de produtos, adquirindo novos 

equipamentos para aumentar sua produção. 

 Ambas as empresas distribuem seus produtos para outros estados e não exigem qualificação da 

mão de obra de seus funcionários, haja vista que somente aplicam treinamento para que os 

mesmos possam realizar suas funções. 

Foi possível verificar que as empresas pesquisadas adquiriram máquinas e equipamentos 

para aperfeiçoar o processo de produção.  

Tratando-se da relação empresa versus incentivos fiscais, conclui-se que o acesso aos 

programas foi possível em função das atividades das empresas em da capacidade de geração de 

emprego.  

Foi possível constatar que a participação nestes programas não ocasiona compromissos 

com metas de aumento de produtividade, de competitividade ou de melhorias na qualificação das 

indústrias e que os programas não exigem das empresas que os possuem a obrigação de 

comprovar os investimentos realizados com inovação. Assim, é possível destacar a importância de 

tais incentivos como forma de atração de indústrias para determinadas regiões e que estes, de 

certo modo, geram desenvolvimento para as empresas beneficiadas, mas que se faz necessário 

que futuros programas possuam instrumentos mais específicos, que exijam continuidade de ações 

que visem competitividade, inovação e melhorias nas condições de trabalho e, incentivo de 

trabalhos com mão de obra qualificada, ou qualificação da mão de obra existente. 

Apesar da limitação da pesquisa, por seu número de amostragem reduzido, destaca-se a 

importância de se aprofundar no estudo sobre o uso de incentivos fiscais e a capacidade 

competitiva das empresas como forma de se desenvolverem e fornecerem postos de trabalho que 

proporcionem rendas melhores e estimulem qualificação.  
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