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1 INTRODUÇÃO

A visão predominante em políticas e práticas tributárias no país tem sido a de 
arrecadar por arrecadar. Isso, independentemente de quem paga, sobre o que os 
impostos incidem e, quais sejam os impactos sobre a economia e sobre a sociedade.

Essa visão representou uma espécie de inovação mundial, em termos de 
tributação, pois consagrou o princípio da comodidade (Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira – CPMF, substituição tributária, base presumida, 
dentre outros exemplos). Porém, é importante que as repercussões econômicas e 
sociais do sistema tributário sejam levadas em consideração, em eventuais propostas 
de reformulações.

O Brasil parece ter levado ao limite a ideia de que o sistema tributário deve 
servir exclusivamente para arrecadar e suportar o ajuste fiscal. O país possui uma 
das cargas tributárias mais altas entre os emergentes e, pior, um paradigma inter-
nacional de má qualidade.

O atual sistema tributário possui mais de meio século de vigência, e, em-
bora tivesse sido eficiente na época de sua criação, hoje sofre com os avanços que 
a economia experimentou. O fato é que o sistema tributário está envelhecido e 
atualmente é visto como um dos mais complexos e difíceis.

A despeito dessa complexidade tributária, a discussão em torno de uma re-
forma do sistema não é recente e exige prudência em como fazer, quando e com 
que estratégia. É fundamental que o atual sistema obedeça aos princípios basilares 
da neutralidade, da equidade, da simplicidade e da transparência. CDES (2009) 
explicita que existe a 

necessidade da construção de uma estrutura tributária justa, simples, racional e pro-
gressiva, que contenha impostos de qualidade e que seja estimuladora da produção e 
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do emprego, como requisito indissociável da agenda de desenvolvimento com Justiça 
social no Brasil (CDES, 2009, p. 11).

Porém, até mesmo em meio a uma extensa e plural discussão em torno de 
uma reforma do sistema tributário nacional, é preciso avanços. O discurso tem 
sido muito focado nos tributos sobre bens e serviços e naqueles que incidem sobre 
a renda4 – talvez por possuírem maiores distorções econômicas. Há muito pouco 
foco na tributação sobre outras bases, como a base da massa de salários.

O objetivo deste breve trabalho é, portanto, instigar o debate acadêmico dos 
problemas da atual tributação sobre a folha de salários e apresentar proposições, 
com vistas a corrigir e/ou minimizar esse dilema.

Além desta introdução, o trabalho está assim estruturado. A segunda seção 
é dedicada a descrever a evolução e o nível da tributação brasileira sobre salários. 
A terceira seção descreve os problemas enfrentados no mercado de trabalho.  
Em seguida, a quarta seção trata da desoneração da folha de salários. Posterior-
mente, na quinta seção, é apresentada uma proposta para a tributação sobre folha.  
Por fim, têm-se as observações finais.

2 PANORAMA GERAL DA TRIBUTAÇÃO SOBRE SALÁRIOS

A tributação sobre a folha de salários é predominantemente utilizada para o finan-
ciamento da seguridade social, de modo que a discussão sobre esse tema geralmente 
é tratada em conjunto com os problemas relativos aos gastos e deficit da seguridade.5 
Embora se faça necessário entender como funciona todo o sistema, o foco deste 
estudo será sobre o âmbito da tributação.

Outro foco de discussão em torno da tributação sobre salários diz respeito 
às mudanças que vêm ocorrendo no mercado de trabalho, como uma nova revo-
lução industrial, desemprego estrutural e transformação do trabalho em capital 
(pejotização). Afonso et al. (2000) pontuam que 

o surgimento, nos países industrializados, de problemas até então típicos de países 
em desenvolvimento, como é o caso do desemprego estrutural, não mais restrito às 
atividades agrícolas. A perspectiva de uma crise de desemprego não solucionável pelos 
instrumentos tradicionais de estímulo à atividade econômica é motivo de grande 
inquietação (p. 10).

Outro ponto de atenção foi assim destacado por Mendes:

há evidências empíricas, para países da União Europeia, de que alta tributação sobre 
o trabalho (contribuições sociais sobre a folha de pagamento, imposto sindical, etc.) 

4. Para um aprofundamento a respeito desse tema, ver Lukic (2015), Gobetti e Orair (2016) e Afonso et al. (2000). 
5. Para mais detalhes sobre financiamento da seguridade social no Brasil, ver Varsano (2003), Boschetti e Salvador 
(2006) e Sachsida (2017).
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afeta negativamente o emprego e o crescimento econômico, pois eleva o custo do 
trabalho. No caso de haver sindicatos fortes, tal custo não recai sobre os salários, mas 
sim sobre o lucro das empresas. Isso as induz a substituir trabalho por automação, 
e o consequente uso intensivo do fator capital reduz a sua produtividade marginal, 
desestimulando o investimento e o crescimento econômico (Mendes, 2008. p. 21).

A tributação sobre salários no Brasil é considerada muito elevada, e, por isso, 
na tentativa de buscar alternativas em que o custo fosse menor, os contribuintes 
acabam por gerar impactos sobre a arrecadação. Uma dessas alternativas diz res-
peito ao que se convencionou chamar de pejotização. Assim, Paiva e Piazza (2017)
afirmam que 

é inegável que a prática de pejotização contribui de forma significativa para arrecadação 
tributária: apesar de não serem recolhidos os encargos trabalhistas e previdenciários, 
essas empresas contribuem para a arrecadação tributária federal dentro dos regimes 
do simples e do lucro presumido (p. 1).

Essa pluralidade de temáticas, que apresentam ligações diretas com a tribu-
tação da folha, explicita a dimensão das distorções que o atual sistema apresenta. 
Conhecê-lo é de extrema importância para melhor redesenho de sua estrutura.

A carga tributária incidente sobre os salários é composta por uma pluralidade 
de tributos, que torna o sistema muito oneroso. Um tributo típico dessa base e que 
é praticado ao redor do mundo é a contribuição previdenciária; porém, além desse 
tributo, existem outros que incidem sobre a mesma base, como salário-educação, 
contribuições para o sistema S, seguros sobre acidentes de trabalho, entre outros.

O Brasil destaca-se como um outlier quando se trata de nível de tributação. 
Em comparação com países da América Latina, vemos que o país não somente 
possui elevada carga tributária total, como também a parcela proveniente da massa 
de salários é uma das maiores (Kacef, 2008).  

O gráfico 1 mostra que a carga tributária total de 2015 só está abaixo da 
de Cuba, Argentina e a da média dos países-membros da Organização para a  
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Cumpre destacar que o 
resultado assusta não só pelo nível, mas também pela dinâmica, pois nos últimos 
anos o país experimentou queda nos tributos – em decorrência da recessão eco-
nômica iniciada em meados de 2014 – e, ainda assim, continua como uma das 
maiores cargas tributárias.



Desafios da Nação: artigos de apoio78 | 

GRÁFICO 1
Carga tributária total do PIB – OCDE e economias emergentes (2015)
(Em %)
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Fonte: OECD et al. (2017). 
Obs.: ALC = América Latina e Caribe.

Comparações internacionais reforçam ainda mais quão custoso é gerar um 
emprego formal no país. Entre outros estudos, UHY (2016) apresenta uma compa-
ração entre os países do BRICS – bloco econômico constituído por Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul –, mostrando que a carga dos tributos suportados por 
um empregado com ganho anual de US$ 30 mil em proporção do salário bruto 
era de 71,4% no Brasil em 2015, contra 42% na China, 18% na Rússia e 12% na 
Índia. A média global situava-se em 20,5%. Destaca ainda que o custo anual do 
empregador brasileiro estimado em US$ 16,5 mil é cerca de quinze vezes maior 
do que o custo mais baixo, o egípcio, avaliado em US$ 1,1 mil. 

Essa profunda discrepância entre a posição brasileira e a mundial, ainda mais 
se comparada a muitas economias emergentes, reforça que os encargos trabalhistas 
no Brasil exercem pressão para o empregador muito superior à que se passa em 
outros países. Contratar é caro no país e demitir, também. Sendo assim, o mercado 
de trabalho apresenta reação tardia diante das crises econômicas: há certa lentidão 
para que as empresas comecem a demitir em meio à recessão, bem como aguar-
dam mais tempo que o normal para retomar contratações, quando percebem que 
a recuperação iniciou.   
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TABELA 1
Alíquotas incidentes sobre a folha de uma empresa típica
(Em %)

  Mínimo Máximo

Contribuições da empresa 34,30 39,80

       INSS 20,00

       Seguro de acidentes de trabalho 0,50 6,00

       Salário-educação 2,50

       Sistema S 2,50

       Sebrae 0,60

       Incra 0,20

       FGTS 8,00

Contribuição do empregado para INSS 8,00 11,00

Total sem FGTS 34,30 42,80

Total com FGTS 42,30 50,80

Fonte: Appy (2017).
Obs.:  INSS – Instituto Nacional do Seguro Social; Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; Incra – 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

GRÁFICO 2
Carga tributária incidente sobre salários: participação relativa (2006-2015)
(Em %)
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Fonte: Receita Federal do Brasil (RFB).
Elaboração dos autores.

Em termos macro, temos que o agregado desses tributos representa cerca 
de 26% de toda a carga tributária nacional. É importante destacar que a carga 
tributária sobre salários – além de muito elevada – cresceu muito relativamente 
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aos demais tributos de 2008 para 2009 e depois manteve certa estabilidade, o que 
pode ser visto no gráfico 2. Um dos motivos para a mudança de patamar ocorrida 
na virada de 2008 para 2009 pode ser explicado pelo aumento da massa de salários.

A evolução da carga tributária em nível revela queda aguda desde 2012, pas-
sando de 8,6% do produto interno bruto (PIB) para 8,3%. Esse resultado reflete 
os efeitos negativos da atual crise econômica e também a desoneração da folha de 
pagamentos,6 que entrou em vigor no final de 2011 (gráfico 3).

GRÁFICO 3
Carga tributária incidente sobre salários: evolução (2006-2015)
(Em % do PIB)
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Fonte: RFB.
Elaboração dos autores.

Varsano e Mora resumem bem os problemas que uma tributação elevada sobre 
salários podem causar, sobretudo sobre o trabalho. Para os autores, 

as elevadas contribuições sobre a folha de salários, (...) além de afetarem a compe-
titividade, criam uma cunha entre o custo dos trabalhadores para as empresas e o 
salário que eles recebem, o que tenderia a estimular a informalização das relações 
trabalhistas e a reduzir não só a proteção social, como a própria base das contribuições 
(Varsano e Mora, 2007, p. 322).

Desde 2011, o Brasil optou por promover uma desoneração da folha parcial e 
seletiva,7 em que beneficiava mais de cinquenta setores de atividades, selecionadas 
de maneira não convencional – entre outros estudos, consultar o de Pinto e Afonso 
(2014; 2015). Mais uma vez de forma inédita no mundo – e até contraditória 
com a reforma das contribuições sociais há uma década e as promessas de reforma 
tributária –, o governo brasileiro trocou a base folha salarial pela do faturamento – 

6. Na próxima seção, destacam-se as profundas e importantes mudanças na tributação sobre a folha de salários. 
7. Para o debate entre tributar folha salarial ou valor adicionado, ver, entre outros autores, Bird e Michael (2012) e 
Keen, Kim e Varsano (2006). 
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outros países que também mudaram a tributação da folha, como muitos do Leste 
Europeu, mudaram para a base valor adicionado. 

Pouco depois de tornar essa regra permanente ao final de 2014, a nova polí-
tica econômica mudou novamente a lei e reverteu ou atenuou a desoneração para 
muitas das atividades antes contempladas, mas, ainda assim, a renúncia projetada 
para os próximos anos – pela própria Receita Federal do Brasil (RFB) – situa-se em 
patamar muito superior ao observado nos primeiros anos de adoção da medida. 

3 MUTAÇÕES RECENTES NO MERCADO DE TRABALHO

Para a análise da estrutura tributária incidente sobre salários, é de suma importância 
o conhecimento do atual momento do mercado de trabalho. Nos últimos anos, o 
mercado de trabalho brasileiro experimentou mudanças estruturais importantes 
e que afetam negativamente a carga tributária, como o fenômeno da chamada 
pejotização. Isso é diferente e vai além da chamada terceirização. 

A terceirização de mão de obra é um fenômeno mundial, mas surgiu e 
expandiu-se vinculada basicamente à prestação de serviços auxiliares a maioria dos 
negócios, como os de vigilância e segurança, limpeza, transportes, ou até mesmo 
processamento de dados e contabilidade. Porém, nos últimos anos, a terceirização 
no Brasil foi muito além desse processo tradicional, alcançando contingentes cres-
centes de executivos, engenheiros, professores, jornalistas e artistas, entre outros 
exemplos. Na verdade, nesses casos, deixou de haver um intermediário, que era 
contratado para empregar trabalhadores e estes prestarem um trabalho. Muitas 
vezes, esses trabalhadores eram contratados diretamente. 

Outro é o caso das relações modernas de trabalho, em que, para fins de 
contratação, remuneração e até mesmo desenvolvimento das suas tarefas, o traba-
lhador se organiza como pessoa jurídica (PJ). O trabalho em si passa a ser prestado 
sob o formato de relação comercial – isto é, mera prestação de serviços. Não há, 
portanto, obrigação trabalhista de qualquer natureza, e, como o indivíduo pode 
oferecer seus préstimos a mais de uma empresa, a possibilidade de configurar 
vínculo empregatício fica descartada (Afonso, 2014). 

Por certo, esse processo constitui uma alternativa de planejamento tributário, 
não apenas do trabalhador, que busca fugir de alíquotas mais altas do Imposto de 
Renda – Pessoa Física (IRPF), mas, sobretudo, do empregador, que procura reduzir 
os custos com os encargos patronais e riscos de demandas na justiça trabalhista. Essa 
transformação não significa isenção tributária, uma vez que tal opção não implica 
dispensa geral de tributos: sobre as vendas da empresa, incidem vários tributos fe-
derais, como o Imposto de Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ) e as contribuições sociais 
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, Programa de 
Integração Social – PIS e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL). 
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Como prestador de serviço, o profissional ainda está sujeito ao imposto municipal 
(imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS). De qualquer forma, importa 
atentar que duas das contribuições (Cofins e CSLL) são vinculadas à seguridade 
social e, como tal, suas receitas podem custear a Previdência Social. Contudo, tais 
proporções estão longe de serem próximas.

É rara a literatura econômica que aborda especificamente o exercício do 
trabalho na forma de contratação como firma individual – não se confunde isso 
com a clássica “terceirização”. Nesse caso, o trabalhador, por livre vontade ou ge-
ralmente induzido pelo potencial contratante, torna-se proprietário de uma firma 
individual – ou em sociedade –, geralmente relacionada às características da sua 
profissão. O trabalho em si é prestado sob o formato de relação comercial – isto 
é, mera prestação de serviços. 

Outro é o caso de análises que tratam da chamada terceirização da mão de 
obra, com uma leitura predominante pela ótica da administração das empresas.  
Já na economia política, e até mesmo nas finanças públicas, mais recentemente o 
tema da equidade tributária finalmente começou a entrar na agenda dos debates 
brasileiros. Nesse caso, a diferença de tratamento tributário entre rendas do trabalho 
e do capital aproximou alguns analistas locais do debate ora proposto. 

Esse panorama da literatura nacional também se aplica à internacional.  
Ao que tudo indica, não é tão comum e generalizada no exterior a prática de 
contratar trabalho através de empresa. Consultados organismos financeiros mul-
tilaterais e economistas especializados em finanças públicas e tributação com 
atuação internacional, estes reportaram desconhecer referências bibliográficas que 
abordem precisamente tal questão, mas citaram que a prática aparece em outros 
países latino-americanos.  

Entre outros países latinos em que tal prática seria comum, o Chile é um caso 
citado e tido como decorrência da aplicação de um imposto de renda com alíquo-
tas marginas mais elevadas sobre os indivíduos. Assim, foi realizada uma análise 
específica e atualizada que fica próxima à proposta neste estudo; a de Fairfield e 
Jorratt de Luis (2015). Eles investigaram a desigualdade e a concentração da renda 
naquele país, com especial atenção ao rendimento das empresas que domina entre 
os indivíduos mais ricos – embora reconheçam a dificuldade em identificar os 
proprietários individuais. A conclusão principal desse estudo é que, em estimativa 
conservadora, a fatia dos 1% mais ricos dos chilenos detém 15% da renda, e isso 
colocaria o Chile entre os mais desiguais do mundo.

Assim, essa prática de substituição da forma de contratar ficou conhecida 
como pejotização e pode ser entendida como processo em que pessoas físicas se 
transformam em pessoas jurídicas e, em muitos casos, individuais. Para Turcato 
e Rodrigues:
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tem sido prática cada vez mais comum a de empresas que contratam funcionários na 
forma de pessoa jurídica (PJ). Ou seja, o empregado é levado a constituir empresa 
e passa a receber mensalmente como prestador de serviço. Há ainda casos em que 
o empregado compra uma nota fiscal de uma terceira empresa para apresentar ao 
empregador, mediante o recebimento do salário. Nesse tipo de relação, quem contrata 
paga menos impostos e se isenta de inúmeras responsabilidades. Quem é contratado 
abre mão de seus direitos trabalhistas – como FGTS + 40%, férias, 13o salário, ho-
ras extras, verbas rescisórias – e assume gastos para manter a pessoa jurídica, como 
emissão de nota fiscal e administração contábil (Turcato e Rodrigues, 2008, p. 11).

Para a RFB (2016), 

a possibilidade jurídica de a empresa contratante flexibilizar uma relação típica de 
emprego, reduzindo os encargos sociais e direitos trabalhistas, desloca para outro ponto 
o equilíbrio da relação econômica com o profissional da atividade regulamentada. 
Reduzindo-se o imposto sobre a renda e a contribuição previdenciária e excluindo-se 
a parcela do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e os direitos como 
décimo terceiro salário, férias, horas extras, etc., há uma significativa alteração para 
menos no custo final do serviço contratado (RFB, 2016, p. 4).

O gráfico 4 traz uma evidência empírica da destruição rápida e intensa do 
emprego privado e de alta renda, bem como da quebra do subsídio cruzado da 
Previdência Social.

GRÁFICO 4
Variação acumulada do estoque de emprego formal em 31 de dezembro, por faixas 
de salário mínimo (2002-2015)
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Fonte: Relação Anual das Informações Sociais (Rais).
Elaboração dos autores.
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Simultaneamente a essa destruição do emprego formal de alta renda, ocor-
reu a proliferação de firmas individuais, sem ou com pouquíssimos funcionários 
(pejotização). Esses números são melhores representados na tabela 2, que mostra 
que, em 2014, mais da metade dos contribuintes do setor privado eram ou conta 
própria (11,3% do total de contribuintes) ou proprietário de empresas (17,4% do 
total) – ou seja, dos 15,8 milhões de declarantes, 7,9 milhões não eram empregados 
(50,1% dos declarantes do setor privado).

TABELA 2
Consolidação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF):  
ano-base 2014 – número de declarantes (2015)

Grupo de ocupação Número de declarantes
Total  
(%)

Servidor público 5.298.439 19,2

Empregado estatal 1.422.259 5,2

Setor público 6.720.698 24,4

Empregado privado 7.894.721 28,6

Capitalista ou proprietário 4.791.840 17,4

Conta própria 3.124.449 11,3

Setor privado 15.811.010 57,3

Aposentado 3.761.267 13,6

Outros e não identificado 1.288.078 4,7

Total 27.581.053 100,0

Fonte: RFB.
Elaboração dos autores.

Mas além do problema da pejotização, outro que permeia o mercado de tra-
balho e que geram impactos perversos para a arrecadação tributária, diz respeito ao 
alto nível de desemprego. Dados do indicador de nascimento de empresas da Serasa 
Experian aponta que no primeiro trimestre deste ano, o número de empresas bateu 
recorde desde o início da série histórica do indicador, criado em 2010. Para a Serasa, 

o recorde apresentado no surgimento de novas empresas no país continua sendo 
determinado pelo chamado “empreendedorismo de necessidade”. Desta forma, com 
as taxas de desemprego muito elevadas, indivíduos desempregados acabam abrindo 
negócios como forma de geração de renda, sobretudo no setor de serviços (Serasa 
Experian, 2017, p. 1).

Parte do receituário conhecido para os problemas do desemprego tem nítidas 
implicações tributárias, que vai além da já sancionada reforma trabalhista que visa 
à desregulamentação das relações entre patrão e empregado, de forma a reduzir os 
custos da contratação e da dispensa do trabalhador, para fazer face às exigências de 
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maior mobilidade de mão de obra. Assim, as demandas por redução dos encargos 
que oneram os salários e o custo do emprego são veiculadas com insistência.  
Em todo o mundo, contribuições compulsórias sobre os salários formam a principal 
base de sustentação financeira dos sistemas previdenciários, cuja sobrevivência – 
nos moldes conhecidos – é ameaçada por exigências decorrentes da atual crise 
de desemprego.  

Outro fator de grande inquietação diz respeito a uma nova revolução indus-
trial, conhecida como revolução 4.0. Esta concerne a uma onda de robotização e 
automação, que aumentam a produtividade das empresas; porém, podem gerar 
queda no nível de emprego da economia. Alguns economistas afirmam que esse 
movimento geraria apenas uma substituição nas vagas de emprego, e não uma 
destruição de emprego, mas segundo o Fórum Econômico Mundial (WEF, 2016), 
até 2020, haverá saldo de empregos perdidos da ordem de 5 milhões. Segundo as 
estimativas do WEF, aproximadamente 7,1 milhões de empregos desaparecerão do 
mundo, ao passo que apenas cerca de 2,1 milhões de novos empregos seriam criados.

Outro estudo que destaca o impacto da revolução 4.0 no mercado de tra-
balho é o de Manyika (2017). Nas estimativas dele, muitos empregos podem ser 
automatizados; porém, poucos seriam 100% automatizados. Ocorreria um corte 
brusco na quantidade de pessoas para a mesma função e raramente uma substi-
tuição seria por completo, em que cerca de 60% dos empregados podem ter suas 
tarefas automatizadas em 30%.

Em uma comparação internacional, é possível verificar o quanto o Brasil foge 
da curva em termos de tributação sobre salários. A alta disparidade entre a carga 
tributária sobre salários do Brasil e a dos demais países impressiona. Dados de OECD 
et al. (2016) mostram que o ônus supera a 25% da folha salarial, quando a média 
latina, assim como a dos países riscos, nem chega a mesma proporção em 15%. 

É importante notar que a combinação do elevado custo dos encargos tra-
balhistas com o crescente número de profissionais mais qualificados e com alta 
remuneração está gerando uma tendência a estes profissionais optarem por trabalhar 
como pessoas jurídicas, fazendo com que o emprego tradicional seja deteriorado. 

Em resumo, os distintos fatores aqui analisados constituem um forte motor, 
que impulsiona as transformações tributárias em curso e sinaliza o caminho a ser 
percorrido. O ritmo dessas transformações é desigual, mas a força centrípeta gerada 
pela velocidade das mudanças que vêm ocorrendo no mundo tende a atrair todos 
aqueles que ainda giram em uma órbita mais distante. O resultado desse movi-
mento ainda não pode ser inteiramente vislumbrado, mas as linhas gerais já estão 
traçadas. Os sistemas tributários estarão cada vez mais pautados por exigências de 
harmonização, uniformização e estabilidade.
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4 A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIOS

A desoneração da folha de pagamentos foi iniciada no final de 2011 e representou 
um marco na questão tributária nacional.8 Isso porque esta não só desonerou, como 
também trocou a base de incidência de um importante tributo nacional. Assim, 
pode-se dizer que o país passou pelo experimento de uma minirreforma no sistema 
de tributos sobre salários.

A desoneração começou com poucos setores e, em pouco tempo, expandiu-se, 
até se tornar permanente, e hoje já se estuda sua revogação. Defendeu-se, inclusive, 
que a criação dessa renúncia em 2011 teria sido o maior erro da política fiscal: 
seja porque inicialmente se alegava incentivar o emprego em uma época em que 
o mercado vivia fase próxima ao pleno emprego, seja em razão de posteriormente 
se expandir de forma indiscriminada para diferentes atividades. Estas, por sua vez, 
pouco ou nada tinham a ver com aquelas intensivas em mão de obra expostas à 
concorrência – por vezes predatória – de outros países, em que mão de obra e, 
sobretudo, sua tributação eram inferiores.9

A alteração da legislação tributária incidente sobre a folha de pagamento 
(desoneração da folha) foi efetuada em 2 de agosto de 2011, por intermédio da 
Medida Provisória (MP) no 540, convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro 
de 2011 (Brasil, 2011a; 2011b), e ampliada por alterações posteriores.

O governo federal tornou permanente a chamada desoneração da folha 
salarial, com a edição da MP no 651, de 9 de julho de 2014, – que, aliás, trata de 
várias outras matérias tributárias. A justificativa básica, no discurso, foi conceder 
benefício tido como crucial para melhorar a competitividade da indústria brasi-
leira. Na exposição de motivos, da medida citada, foi realçado o impacto sobre 
o emprego – mas nenhuma estatística foi citada para ilustrar ou fundamentar os 
efeitos positivos alegados.

Em agosto de 2015, por meio da Lei no 13.161/2015 (Brasil, 2015), o be-
nefício da desoneração da folha de salários foi revertido parcialmente através da 
majoração das alíquotas incidentes sobre a receita interna: a de 2% saltou para 4,5% 
e a de 1%, para 2,5%. Uma mudança importante, mas pouco comentada, foi que 
a troca da base (de salários para receita) deixou de ser obrigatória para atividades 
discriminadas por leis e – a partir do primeiro mês de cada ano – se tornou opcio-
nal para os empregadores, mas apenas das atividades ainda selecionadas. Assim, 
desde a possibilidade de a empresa optar por qual base de incidência recolher  

8. Estudos sobre a desoneração na folha já foram realizados e criticados, como em Pinto, Afonso e Barros (2014), 
Pinto e Afonso (2014; 2015), assim como Cordilha (2015), mas ainda não se tinha a ideia do fenômeno mais recente.
9.  A respeito das medidas setoriais enfatizadas pelo Plano Brasil Maior, cujo principal desdobramento foi a desoneração 
da folha de pagamento, ver artigo de Souza, Cardoso e Domingues (2016).



Reforma Tributária: alternativas para a tributação sobre salários  | 87

o tributo, ocorreu forte redução do número de contribuintes que eram tributados 
sobre receita, como mostra o gráfico 5.

GRÁFICO 5
Valor da renúncia e número de contribuintes: desoneração da folha (jan./ 2012-jan./2013)
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Fonte: RFB.
Elaboração dos autores.

Devido à atual recessão e aos resultados fiscais deteriorados, o governo decidiu 
por revogar a dita desoneração, com exceção de três grandes ramos de atividade. 
Para tanto, foi editada a MP no 774, de 30 de março de 2017. A exposição de 
motivos alega a necessidade de combater o deficit previdenciário e não faz qual-
quer referência de que algumas atividades poderão continuar contribuindo sobre 
a receita, quanto mais explicar as razões para a escolha destas. Vale reproduzir: 

Submeto à apreciação de Vossa Excelência projeto de Medida Provisória que revoga 
a contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta – CPRB, de que tratam 
os arts. 7o, 7o A, 8o, 8o A, 9o e 10 da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para 
alguns setores da economia. 

2. O motivo da revogação é que o quadro atual aponta para a necessidade de redu-
ção do déficit da previdência social pela via da redução do gasto tributário, com o 
consequente aumento da arrecadação. 

3. Recentemente, foi enviada ao Congresso Nacional a PEC 287/2016, que altera 
regras na concessão de benefícios, tornando-as mais rígidas No entanto, somente 
o ajuste na concessão de benefícios não é suficiente para o equilíbrio das contas da 
Previdência Social, havendo também a necessidade urgente de reduzir o dispêndio 
com desonerações setoriais, que é o que se propõe na presente Medida Provisória. 
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4. Além do mais, a decisão do Supremo Tribunal Federal de excluir o ICMS da 
base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS poderá vir a ser 
estendida à CPRB, já que as sistemáticas de cálculo desses tributos são similares, o 
que aumentará ainda mais o valor da renúncia com essa contribuição (Brasil, 2017a).

Nota à imprensa publicada no site do Ministério da Fazenda (MF) reconhe-
ce e justifica a escolha dos três setores de atividades, a pretexto de serem setores 
altamente intensivos em mão de obra.

Também para aumentar a receita, o governo decidiu reverter a desoneração da folha 
de pagamento para a grande maioria de setores que fizeram essa opção. Com isso, 
deixam de ter a alternativa de recolher a contribuição patronal sobre a receita bruta. 
A medida, que entrará em vigor em 90 dias, terá impacto de R$ 4,8 bilhões.

O ministro Henrique Meirelles esclareceu, no entanto, que setores altamente intensivos 
de mão de obra foram preservados e poderão manter a desoneração da folha. São 
eles: transporte rodoviário coletivo de passageiros (ônibus); transporte metroviário e 
ferroviário de passageiros (metrô e trem); construção civil e obras de infraestrutura; 
e comunicação (rádio, TV, prestação de serviços de informação, edição e edição 
integrada à edição) (Brasil, 2017b).

Na coletiva, ainda foi dito que “a desoneração funcionou nesses segmentos”; 
porém, não foram apresentados números comparados setorialmente. Vale notar 
que, em uma avaliação singela, ao consultar o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e listar a redução líquida de 
emprego formal em 2016 (mais de 1,371 mil empregos) por atividade – classifi-
cadas a 2 dígitos –, a atividade que mais desempregou entre uma centena destas 
foi justamente a de construção de edifícios (-180 mil empregos líquidos). Entre 
os demais grandes desempregadores, aparecem justamente obras de infraestrutura 
(-126 mil) e transporte terrestre (-72 mil). Também edição e impressão e atividades 
de rádio e TV demitiram 8,6 e 3,5 mil, respectivamente. Na direção oposta, um 
ramo a criar empregos líquidos foi o de saúde (mais de 35 mil); em menor escala, 
também foram positivos os serviços financeiros e seguros e de informações (abaixo 
de mil); no entanto, foi extinto o benefício destes. 

Decompondo-se os efeitos desde o início da desoneração em 2012, é possível 
observar, a partir do gráfico 6, que os efeitos em 2016 são muito próximos aos 
praticados em 2013, quando a desoneração ainda não era plena. Essa deterioração 
reforça a ideia de evasão de contribuintes para fora da desoneração da folha. 
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GRÁFICO 6
Evolução da estimativa da renúncia (2012-2016)
(Em % do PIB)
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Fonte: RFB.
Elaboração dos autores.

O efeito mudança de regime fica mais claro quando olhamos para a de-
terioração do número de contribuintes que contribuem sobre a receita bruta. 
Nota-se, também a partir do gráfico 5, que a quantidade de contribuintes seguiu 
ladeira abaixo desde o início de 2016. 

Não há muito o que o governo e a Previdência Social comemorarem quando 
um empregador prefere voltar para a base salário porque esta está reduzindo de 
importância relativa à receita. Pode ser sinal de que ele está produzindo e faturando 
o mesmo ou mais, mas contratando menos empregados com carteira assinada. 

A economia e a sociedade estão mudando em ritmo tão intenso e rápido 
que pecados acabam por virar virtudes. Questão esta bem ilustrada no que se 
passou com os contribuintes que optaram pela desoneração da folha salarial.  
O total recolhido sobre a base da receita comportou-se melhor que teoricamente 
teria sido recolhido sobre a base de salários: -23% contra -39%, em termos reais, 
em 2016 contra 2015.

Contribui para tanto, no curto prazo, o fato de os empregadores esperarem 
um aumento sólido do faturamento para voltar a contratar, mas, no longo prazo, 
podem ter substituído assalariados por firmas prestadoras de serviços. Paradoxal-
mente, a depender da alíquota e de não facultar troca de regime, o fisco deveria 
preferir a base de receita a de salários.
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5 ALTERNATIVAS PARA A TRIBUTAÇÃO SOBRE SALÁRIOS

Conforme exposto anteriormente, o modelo de arrecadação sobre a folha de salários 
existente no Brasil possui algumas ineficiências que geram significativos impactos 
sobre a economia. O objetivo desta seção é especular sobre possíveis mudanças no 
atual sistema de tributação sobre a folha de salários, com vistas a estimular emprego 
e não onerar o fisco nem as empresas que empregam. 

O norte das proposições que seguem tende a onerar aquelas empresas que 
contratam sem carteira assinada – por exemplo, as que praticam a pejotização – e 
não fazer o mesmo com as que empregam via Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). Na existência de margem, com a possibilidade de reduzir a tributação.

O atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles afirmou que: “o risco 
de pejotização na reforma trabalhista é controlável. Isto pode ser resolvido com 
facilidade por meio de contribuição sobre o faturamento”.10 Fica implícito que a 
ideia seria aumentar a carga sobre o faturado pelos trabalhadores travestidos em 
prestadores de serviços, como forma de coibir tal prática ou evitar sua expansão 
no lugar dos empregos formais. 

A ideia é tentadora; porém, há pecado capital que dificulta esse diagnóstico 
e há um obstáculo legal instransponível. 

Ao contrário do resto do mundo, em que o trabalhador tende a comandar o 
processo e procura converter-se em firma para fugir de tributação da renda indi-
vidual mais pesada sobre altos salários, no Brasil é o empregador quem controla 
esse processo e é motivado – praticamente compelido – a contratar o trabalhador 
na forma de uma firma de prestadora de serviço, em vez de como empregado com 
carteira assinada; é uma clara busca por redução de custo e aumento de produti-
vidade. Na linha citada pelo ministro da Fazenda, se fosse possível elevar a carga 
sobre o faturamento do prestador de serviço, em tese, isso não aumentaria o custo 
de sua contratação e não mudaria a decisão do empregador de preferir contratar 
uma pessoa jurídica a uma física. O mais provável é que o maior imposto sobre 
o faturamento diminua o lucro ou o ganho do trabalhador travestido em PJ.  
A situação só mudaria se este conseguisse efetivamente repassar seu maior custo 
tributário ao contratante do serviço. Não é provável; ao menos, em uma economia 
assolada por recessão e desemprego histórico. 

Ao lado do problema econômico, há um legal. É vedado expressamente, 
pela Constituição brasileira, aplicar tributar de forma diferente contribuintes 
que exercem atividade em comum. Não é possível definir diretamente que um 
mesmo serviço prestado por uma firma sem empregado – criada para atender à 
chamada pejotização – suportaria um tributo maior do que aquela empresa com 

10. Afirmação retirada da matéria do jornal Valor Econômico (Meirelles, 2017). 
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empregados e que preste exatamente o mesmo serviço. É até possível, pela mesma 
Carta Magna, diferenciar alíquotas de alguns impostos e contribuições – inclusive, 
as sociais sobre faturamento – mas por atividades e não entre contribuintes que 
exercem a mesma atividade. 

Para tentar diferenciar e inibir a contratação de firmas no lugar de emprega-
dos, é preciso recorrer a alguma engenharia tributária, no afã de tentar contornar 
ou reduzir as duas restrições antes citadas – ou seja, é preciso perseguir o mesmo 
objetivo por meio indireto. Restaria testar uma nova base de incidência tributária. 
Isso seria uma saída para evitar que empresas contratassem outras empresas em vez 
de pessoas físicas, para economizar em tributos.

Assim, as simulações que seguem consistem em duas etapas centrais:

• um aumento de carga tributária através do PIS/Pasep,11 que incide sobre 
faturamento e outras bases; e

• possibilidade de redução da tributação sobre salários, condicionado a 
empregabilidade da empresa.

Em síntese, as empresas sofreriam com aumento de carga tributária na 
tributação sobre faturamento – aqui sendo representada pelo PIS/Pasep –, mas 
esse aumento poderia ser revertido via redução de tributação sobre salários (nesse 
exercício, a contribuição patronal), desde que a empresa empregue. Para dar maior 
transparência, a medida deveria passar pela criação de alíquota adicional, com 
apuração e arrecadação apartada da hoje exigida.

Estudos realizados ao redor do mundo já apontam como boas alternativas 
de tributação a troca dos tributos sobre a folha de pagamentos para tributos sobre 
valor adicionado (Franco, 2010; Farhi et al., 2013). No Brasil, como hoje não 
existe imposto sobre valor adicionado, foi criada a contribuição previdenciária 
sobre a receita bruta (CPRB). Devido à sua alíquota ser teoricamente inferior à 
que tornaria a tributação sobre a folha neutra, acaba por se tornar um incentivo 
para as empresas.    

Existem duas maneiras de aplicar esse sistema de tributação. A primeira seria 
pelo lado do custo da empresa, em que as empresas que contratam serviços profis-
sionais fossem taxadas com a alíquota adicional; porém, estas podem deduzir os 
valores devidos da parcela dos encargos patronais, até o limite correspondente – ou 
seja, até o quanto pagariam com a alíquota adicional. 

11. A escolha por esse tributo deve-se ao fato de possuir uma base mais abrangente do atual sistema, e sobretudo 
porque sua arrecadação é vinculada constitucionalmente ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Não somente para 
pagar o seguro-desemprego – que tende a crescer, em termos estruturais, devido à nova revolução industrial –, como 
também para custear treinamento e relocação de mão de obra.
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A segunda sugestão de tributação, seguindo essa sistemática, seria taxar pelo 
lado das receitas. Essa sugestão consiste em sobretaxar as empresas prestadoras de 
serviços profissionais, através de uma alíquota adicional do PIS/Pasep, incidente 
sobre o faturamento decorrente da prestação de serviços classificados em atividades 
econômicas típicas, pela categorização da Classificação Nacional das Atividades 
Econômicas (Cnae).12 Nesse caso, não compreenderia serviços financeiros, de 
comunicações, de educação e de saúde. 

A justificativa para a não incidência da tributação sobre alguns setores diz 
respeito ao fato de tentar-se distinguir as empresas que estão de fato substituindo o 
emprego formal – como é o caso de um profissional que trabalha em tempo integral 
para uma mesma empresa e que recebe sua remuneração via PJ, e não via CLT –,  
daquelas que de fato prestam serviços para diversas empresas conjuntamente.  
A necessidade de dar tratamento diferenciado na caracterização das empresas foi 
muito bem documentada por Paiva e Piazza (2017).

Assim, uma vez sendo sobretaxadas as empresas que prestam serviços pro-
fissionais, estas estariam habilitadas a abater do valor adicional devido o que for 
encargo patronal pago sobre a folha salarial. 

Ambas as alternativas seguem o mesmo enredo: onerar a pejotização e não 
taxar as empresas que empregam. Essa medida seria uma alternativa a incentivar 
a formalização do mercado de trabalho, sem onerar mais os cofres públicos – 
como o caso da desoneração da folha de pagamentos – nem as empresas que 
geram emprego.  

Por último, vale mencionar brevemente que existem hoje tributos que alcan-
çam a folha salarial e não são arrecadados para nenhum regime de previdência, 
nem social, nem próprio. É o caso desde a contribuição para o salário-educação, 
que passa pelos cofres públicos, até as contribuições para custear entidades sindi-
cais de formação de mão de obra e assistência (o chamado sistema S). Sem entrar 
no mérito da vinculação e da eficácia de tais políticas, há uma antiga proposta de 
mudar a base de cálculo, para a da receita ou do faturamento – como no caso da 
Cofins ou do PIS –, ou até mesmo a do valor adicionado – se for criado um novo 
imposto fundindo os atuais tributos indiretos. É possível recalibrar alíquotas e 
também prever sua incidência apenas sobre as transações realizadas por contri-
buintes do setor beneficiado – distinguindo-se comércio e indústria, por exemplo.  
O importante é que a folha salarial fosse preservada como uma base exclusiva para a 
Previdência Social. Fora isso, a medida corroboraria para atender a um dos maiores 
desafios da nova geração de reforma tributária, que é desonerar os salários, uma 

12. Sua estrutura está no site disponível em: <http://bit.ly/1y1WLWm>. Acesso em: 3 ago. 2017.

http://bit.ly/1y1WLWm
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vez que as novas tecnologias já levarão a um aumento exponencial do chamado 
desemprego estrutural. 

6 OBSERVAÇÕES FINAIS

A despeito da tributação sobre salários, o estudo mostrou que o país tem uma das mais 
altas cargas tributárias do mundo. Esse elevado volume da tributação sobre a folha de 
pagamentos fez com que empresas buscassem alternativas de contratação sem que o 
custo tributário fosse muito alto. Assim, expandiu-se o movimento da pejotização.

Com vistas a tentar reduzir o custo do emprego e aumentar a empregabilidade, 
o governo criou e expandiu a desoneração da folha de pagamentos, que substituía 
a tradicional contribuição patronal sobre salários, para que esta fosse realizada 
totalmente sobre o faturamento e com carga menor. 

Essas mudanças reduziram a qualidade das relações trabalhistas e também a 
base tributária do governo. 

Como alternativa, há a hipótese de aplicar uma alíquota extraordinária, 
incremental a alguma tributação já aplicada sobre o faturamento ou a receita, 
como no caso da Cofins ou do PIS/Pasep; porém, prevendo-se que desta se pode 
deduzir e compensar o que efetivamente se recolher de contribuição sobre a folha 
salarial. Seria essa uma tentativa de sobretaxar as pessoas jurídicas que não geram 
ou pouco geram de emprego formal, sempre usando tal receita para custear a se-
guridade social. A compensação com a contribuição previdenciária atenuaria ou 
evitaria que essa sobrecarga alcançasse os empregadores, sobretudo aqueles que 
mais empregam. A expectativa, ainda, é que – por meio dessa alternativa – a carga 
tributária global não sofra tanto com os efeitos perversos do mercado de trabalho, 
que a taxa de desemprego diminua e que as empresas vejam no emprego formal 
uma forma de economia tributária. 

Essa alternativa inovadora, de sobretaxar a receita ou o valor adicionado e 
permitir desta descontar o que for recolhido de contribuição patronal, pode ser 
mais saudável ao sistema que a hipótese já levantada de substituir tal encargo pela 
tributação da movimentação financeira – como no caso da CPMF. Ou seja, mudar 
a contribuição dos empregadores de salários para transações financeiras. Nessa hi-
pótese, há a crítica dos danos da cumulatividade tributária e da desintermediação 
financeira para os sistemas produtivo e bancário, respectivamente.    

Por último, é importante destacar que uma reforma da tributação dos salários 
exigirá uma mudança praticamente completa no sistema tributário. 

A começar do diagnóstico de que é o pesado encargo para contratar empregados 
com carteira assinada que empurra parcela crescente de trabalhadores a tornarem-se 
firmas. Como tal, são contratados por empregadores que querem diminuir seus 



Desafios da Nação: artigos de apoio94 | 

custos, e, por sua vez, a renda destes converteu-se em lucros e retiradas de suas 
pessoas jurídicas. Nessa curta e mera descrição, está envolvida a tributação não 
apenas da folha salarial, como também das receitas e do faturamento, além dos 
lucros. A reforma de um tributo puxará necessariamente a reforma dos outros.

Não há como repensar a tributação dos salários sem rever ao mesmo tempo 
e de forma equilibrada a tributação doméstica sobre serviços e a das rendas, tanto 
individuais quanto empresariais. Por si só, isso significa que se precisa de reforma 
estrutural e definitiva do sistema tributário brasileiro, que já acumula mais de meio 
século de existência e se tornou totalmente obsoleto.
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