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NOTÍCIAS DO FISCO

Reconhecimento 

Brasil cresceu 2,3% em 2013

Santa Catarina pode contar com a eficiência do fisco estadual.  
O desempenho acima da média nacional foi objeto de uma reunião de trabalho histórica, com cerca de 
800 fazendários, no dia 12 de fevereiro, em Florianópolis.
O Governador do Estado Raimundo Colombo, o Vice-Governador Eduardo Pinho Moreira e o Secre-
tário da Fazenda Antonio Marcos Gavazzoni pessoalmente agradeceram  pelos esforços e pelo excelente 
desempenho em 2013. E que venham as próximas metas!

Os números finais de 2013 estão completos agora, que o IBGE divulgou o crescimento do PIB em 2,3%.  
Entre as 13 maiores economias do mundo que já divulgaram seu PIB, estamos em 3º lugar.
A Economia mundial cresceu perto de 3%, puxada pelos países emergentes, principalmente China e Índia, 
já que Estados Unidos e Europa ainda tentam se levantar da crise iniciada em 2008. 

E Santa 
Catarina?

Acima da Média 

O PIB catarinense cresceu acima da média nacio-
nal, número que se estima próximo a 3,6%.  Se esta 
expectativa se confirmar, o PIB catarinense terá 
crescido 56% a mais que o PIB nacional.

Este número comprova:  se a economia catarinense 
cresceu consideráveis 3,6% mas a arrecadação cres-
ceu 4,4%, temos um indicativo de que boa parte 
da arrecadação tributária deve-se à efetividade da 
ação do Fisco catarinense. 
Não apenas por recuperar o sonegado, mas acom-
panhando de perto a economia para evitar que haja 
sonegação.

Arrecadação 
Federal 

cresceu...

...mas a de SC 
cresceu o 

dobro!

Comparando com SP...

A Receita Federal anunciou em janeiro o recorde 
de arrecadação de R$ 1,13 trilhão, com incremen-
to real de 4,08% em relação a 2013.   
Este número não é tão grande se considerarmos 
apenas as chamadas “receitas administradas” (que 
excluem royalties), cujo crescimento parou nos 
2,3%.

A Arrecadação Tributária de SC teve crescimento 
nominal de 10,56%. Descontada a inflação do 
período, o crescimento real foi de 4,4%. 
Se as receitas administradas pela União cresce-
ram 2,3%, as de Santa Catarina cresceram 4,4%, o 
que equivale a um crescimento 90% maior que o 
crescimento da união. Quase o dobro.

São Paulo teve um crescimento na Receita Tributária 2,6% acima do projetado, chegando perto de 
5%.  No entanto, usou mão de um recurso conhecido: um programa de revigoramento de empresas, 
com descontos consideráveis para recuperar impostos atrasados.  Descontando a arrecadação com este 
programa, a arrecadação tributária de SP cresceu 0,2%.
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