
O setor gaúcho da borracha irá bater seu recorde de arrecadação de ICMS  
neste ano de 2009 

 
 

 
No acumulado de janeiro a novembro de 2009, o volume de ICMS arrecadado a partir do setor 

gaúcho da borracha atingiu R$ 86,8 milhões, representando 1,5% da indústria de transformação do 

Estado. No mesmo período do ano passado, a arrecadação do imposto pelo setor foi de R$ 73,7 

milhões, 18% a menos. Levando-se em consideração que falta ainda ser contabilizado o mês de 

dezembro, o acumulado do ano irá atingir mais de R$ 90 milhões, a maior arrecadação do setor da 

borracha desde 1996, quando teve início a série histórica. Com isso, a arrecadação de ICMS neste ano 

será de aproximadamente 20% a mais do que o volume recolhido pelo setor em 2008. 

Na análise dos meses de janeiro a novembro de 2009, frente a período análogo de 2008, sete 

deles obtiveram variação percentual positiva. O melhor desempenho relativo foi observado no mês de 

outubro, um crescimento de 66,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Por sua vez, o ápice da 

arrecadação, em valores, ocorreu no mês de abril, quando chegou ao patamar de R$ 11,3 milhões, bem 

acima da média de arrecadação dos demais meses do ano que foi de R$ 7,9 milhões.    

As variações mensais negativas se deram no primeiro trimestre do ano, resultado da crise 

internacional que afetou as vendas externas, tendo impacto direto sobre o desempenho da produção 

industrial e, portanto, sobre a arrecadação de ICMS. A recuperação do setor da borracha começou a ser 

observada a partir do segundo trimestre do ano e refletiu, portanto, no aumento do recolhimento 

mensal do imposto.  

 
Arrecadação de ICMS do setor da borracha – Rio Grande do Sul 
Variação (%) dos meses de 2009 em relação aos meses de 2008 

Volume (1000 R$) 
Mês 2009 2008 

Variação 

Janeiro 5.027,11 5.299,09 -5,1% 
Fevereiro 5.888,60 6.850,58 -14,0% 

Março 7.515,90 7.620,28 -1,4% 
Abril 11.257,52 9.068,62 24,1% 
Maio 8.889,72 7.026,98 26,5% 

Junho 6.871,19 5.714,42 20,2% 
Julho 8.682,03 5.566,10 56,0% 

Agosto 7.412,76 6.566,43 12,9% 
Setembro 6.041,88 7.019,78 -13,9% 
Outubro 9.833,40 5.916,01 66,2% 

Novembro 9.425,53 7.038,89 33,9% 
Dezembro(1) 7.540,42 5.328,61 41,5% 
Acumulado 94.386,06 79.015,80 19,5% 

                        Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul (Sefaz – RS) – Receita Estadual 
                        Nota: (1) Dezembro 2009 = estimativa Sinborsul 
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