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RESUMO 
 

O presente trabalho estuda os aspectos referentes à desoneração da 

folha de pagamento, uma das medidas instituídas pelo Plano Brasil Maior 

através da Lei 12.546/2011. 

Este estudo propôs apresentar os reflexos da desoneração da folha nas 

empresas, especificamente as que atuam no setor de Call Center e Transporte 

de Cargo objeto desta pesquisa, tendo como elemento fundamental o histórico 

do faturamento e da folha de pagamento referente período janeiro/2017 a 

dezembro/2017, dados imprescindíveis para que fosse possível realizar um 

comparativo entre as duas formas de apuração da contribuição previdenciária 

patronal.  

Ao analisar os resultados apurados, constatou-se que a opção pela 

desoneração da folha de pagamento é mais benéfica para as empresas em 

estudo, fato que contribuiu para a decisão de continuarem optantes pela 

contribuição previdenciária sobre o faturamento em 2018. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Desoneração da Folha de Pagamentos; Plano 

Brasil Maior; Lei n° 12.546/2011 Contribuição Previdenciária Patronal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The present paper studies the aspects of the payroll tax reduction, which 

was launched by Plano Brazil Maior at the 12.546/2011 law. 

This paper has proposed to present the payroll tax reduction reflexes in 

the companies, specifically the call centers and cargo transport area ones, 

which are objects of this study, having as reference the billing history and the 

payroll in the period from January of 2017 to December of 2017. These are 

mandatory data to reach the comparative between the two determination 

manners of the social security employer´s contribution. 

The analysis results show that the payroll tax reduction is the most 

beneficial for the companies studied here, fact which was essential for them to 

keep their choice for the social security contribution over the 2018 revenues. 

 

KEY WORDS: payroll tax reduction; Brazil Maior plan; 12.546/2011 law; 

social security employer´s contribution 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Formulação do Problema 
 

O Brasil é um país que possuí um sistema tributário que precisa ser discutido 

e melhor elaborado, portanto no decorrer do tempo é necessário realizar alterações 

nas formas de tributações, bem como na criação de novos projetos e leis, afim de 

amenizar o impacto que as empresas sofrem com os a quantidade e o valor dos 

tributos, dentre os quais está a contribuição previdenciária, cuja base de cálculo é a 

folha de pagamento, que engloba as remunerações dos empregados, dos sócios e 

dos eventuais prestadores de serviços.  

Há algum tempo existe uma discussão sobre uma outra forma de tributação 

sobre a folha de pagamento, visto que, o custo da mão de obra para muitas 

empresas, é bastante oneroso, fato que contribui para a escassez de trabalho 

formal.  

Após a crise econômica de 2008, no intuito de aquecer o setor da indústria, o 

governo criou em 2011, o Plano Brasil Maior, cujo objetivo era a redução nos custos 

de produção, bem como, o crescimento econômico e social do país. Dentre as 

medidas contidas no plano, está a Desoneração da Folha de Pagamento. 

Diante do contexto exposto, o tema escolhido para esta pesquisa, foi a 

Desoneração da Folha de Pagamento e o título Os Reflexos da Desoneração da 

folha de Pagamento nas Organizações. 

De acordo com o cenário descrito, buscou-se responder o seguinte problema 

de pesquisa: Quais os impactos da desoneração da folha de pagamento nas 

organizações? 

O objetivo geral do presente trabalho, consistiu em realizar uma análise da lei 

12.546/2011, suas alterações e seus efeitos nas organizações. 

Para alcançar o objetivo geral, foi necessário estabelecer os objetivos 

específicos: 

 

 Descrever sobre o que foi o Plano Brasil Maior 

 Conceituar a Desoneração da Folha de Pagamento 

 Discriminar os setores impactados pela Desoneração da Folha de Pagamento 

 Avaliar os tributos afetados 
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 Avaliar os impactos da desoneração da Folha  

 Comparar os resultados em relação ao período antes e depois da 

desoneração. 

O presente trabalho teve como justificativa, retratar as mudanças ocorridas 

com a desoneração da folha de Pagamento, uma vez que, a medida proposta desde 

2011, afeta fortemente os resultados das empresas, uma vez que abrange a folha de 

salários, a receita bruta auferida e a contribuição previdenciária patronal.  

O tema aqui proposto é uma realidade no dia a dia das empresas, portanto, 

de grande relevância para os atuais e futuros profissionais, pois precisam estar 

atentos as mudanças que ocorrem na legislação, afim de adquirir conhecimento 

necessário, para que, no momento oportuno tenham propriedade para orientar as 

empresas com precisão quanto às tomadas de decisões. 

A pesquisa realizada abordou um assunto de interesse da classe contábil e 

empresarial, pois, trata-se de uma lei atual que vêm apresentado constantes 

alterações desde sua instituição. Atualmente aguarda-se decisão do Congresso 

Nacional sobre o fim da desoneração da folha de pagamento, fato que, 

provavelmente vêm gerando muitas discussões, pois tal decisão reflete no resultado 

das empresas. 

O presente estudo delimitou-se em interpretar a lei que trata da desoneração 

da folha de pagamento e seus impactos nas organizações, tendo como referência, 

empresas de seguimentos distintos, situadas em Belo Horizonte e São Paulo. 

 
1.2 Metodologia de Pesquisa 

 

Para melhor compreensão, fez-se necessário conhecer os métodos de 

pesquisa. Metodologia é um conjunto de métodos que contribui para atingir os 

objetivos de uma pesquisa. 

 

A metodologia é entendida como uma disciplina que se relaciona 
com a epistemologia. Consiste em estudar e avaliar os vários métodos 
disponíveis, identificando suas limitações ou não no que diz respeito às de 
suas utilizações. A metodologia quando aplicada examina e avalia os 
métodos que conduzem a captação e o processamento de informações com 
vistas à resolução de problemas de investigações. (BARROS E LEHFELD, 
2007, p.2) 

  

Este é um trabalho científico, e conhecimento científico segundo Marconi: 
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é transmitido por intermédio de treinamento apropriado, sendo um 
conhecimento obtido de modo racional, conduzido por meio de 
procedimentos científicos. Visa explicar por que e como os fenômenos 
ocorrem, na tentativa de evidenciar os fatos que estão correlacionados, 
numa visão mais globalizante do que a relacionada com um simples fato. 
(MARCONI, 2017, p. 66) 

 
Para Faria Filho; Arruda Filho: 

 

Ciência é o conhecimento gerado a partir de um processo em que é 
operado um sistema de princípios ou leis gerais especialmente obtidos e 
testados por intermédio de métodos. Portanto, o conhecimento científico é 
um produto resultante da investigação metódica, da prática do pensar e do 
observar, do agir e do tentar repetir experimentos. (FARIA FILHO; ARRUDA 
FILHO, 2015, p. 2) 

 

Quanto à abordagem do problema, o tipo da pesquisa é classificado como 

qualitativa e quantitativa, pois serão abordados variáveis presentes nas alterações 

de cálculo e a forma de retenção da contribuição patronal, números e fatos que irão 

contribuir para um entendimento do tema proposto pela presente pesquisa.  

Segundo Goldenberg (1997), “pesquisa qualitativa caracteriza-se pela 

tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características 

situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas 

quantitativas de características de comportamentos. ” (APUD, GERHARTDT E 

SILVEIRA, 2009, p.32) 

A pesquisa quantitativa utiliza números para explicar fatos, portanto apresenta 

resultados que podem ser quantificados, o que é ser relevante em estudo 

comparativo. 

De acordo com Fonseca (2002): 

 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 
quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são 
grandes e consideradas representativas da população, os resultados são 
tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da 
pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada 
pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com 
base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos 
padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 
matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 
variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa 
permite recolher mais informações do que se poderia conseguir 
isoladamente. (APUD, GERHARTDT E SILVEIRA, 2009, p.32) 
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O desenvolvimento da pesquisa teve como base, simulações de empresas 

obrigadas a contribuição previdenciária patronal, substituída pela receita bruta, de 

onde serão obtidos os indicativos de estudo, para uma análise comparativa inerente 

ao período antes e depois da desoneração da folha. 

 O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa descritiva, pois 

realiza um estudo detalhado, com levantamento de dados através das técnicas de 

coleta, para uma análise e interpretação destes dados 

Conforme Flick, Uwe (2013, p.36) “as questões descritivas têm como objetivo 

a descrição de uma determinada situação, estado ou processo.” 

A desoneração da folha de pagamento alcançou vários setores da economia, 

sendo o universo de pesquisa para este trabalho, empresas desoneradas e de 

segmentos diversificados.  

Segundo Gil: 

 
Universo ou população. E um conjunto definido de elementos que 

possuem determinadas características. Comumente fala-se de população 
como referência ao total de habitantes de determinado lugar. Todavia, em 
termos estatísticos, pode-se entender como amostra o conjunto de alunos 
matriculados numa escola, os operários filiados a um sindicato, os 
integrantes de um rebanho de determinada localidade, o total de indústrias 
de uma cidade, ou a produção de televisores de uma fábrica em 
determinado período. (GIL, 2008, p.90) 

 
Como amostra, foram selecionadas dentro do universo, algumas empresas 

para avaliar a desoneração, sendo que o critério de escolha será a disponibilidade 

das informações e a acessibilidade dos dados. 

 

Amostra. Subconjunto do universo ou da população, por meio do 
qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo ou 
população. Urna amostra pode ser constituída, por exemplo, por cem 
empregados de urna população de 4.000 que trabalham em uma fábrica. 
Outro exemplo de amostra pode ser dado por determinado número de 
escolas que integram a rede estadual de ensino. Outros exemplos: urna 
quantidade definida de peixes retirados de determinado rio, certo número de 
parafusos retirados do total da produção diária de uma indústria ou um 
cálice de vinho de um tonel. (GIL, 2008, p90) 
 

O estudo foi desenvolvido através de simulações de situações ocorridas em 

empresas de setores distintos, que possui seu CNAE (Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas) enquadrados na lei n°12.546/2011 e suas alterações. Foi 

realizada uma análise comparativa entre alguns setores da economia, abrangidos 

pela desoneração da folha, verificando o valor de sua folha mensal, e do seu 
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faturamento, apresentando um demonstrativo de cálculo antes e depois da 

desoneração.  

Para elaboração deste trabalho, foram utilizados à pesquisa bibliográfica e 

documental, visto que, o principal objetivo foi reunir informações e dados que 

servirão de base para uma melhor abordagem do tema. 

 

Pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda a 
bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, artigos científicos impressos ou eletrônicos, material 
cartográfico e até meios de comunicação oral: programas de rádio, 
gravações, audiovisuais, filmes e programas de televisão. Sua finalidade é 
colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou 
filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de 
debates que tenham sido transcritas de alguma forma. (MARCONI, 2017, 
p.200). 

 

Já pesquisa documental foi realizada através de documentos reais que são 

fonte de dados essenciais para a realização deste trabalho. 

 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa 
bibliográfica. A única diferença entre ambas está na natureza das fontes. 
Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 
contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa 
documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento 
analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos 
da pesquisa. (GIL, 2008, P. 51) 
 

Portanto este trabalho tem seus métodos de pesquisa definidos, no intuito de 

facilitar o entendimento dos reflexos sofridos pelas empresas que foram 

contempladas pela desoneração da folha de pagamento no Plano Brasil Maior. 

 
1.3 Estrutura do Trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado em 5 capítulos, o capítulo 1 que traz a 

introdução com um breve relato sobre o tema, apresentando como tópicos 

importantes a metodologia e a justificativa para a realização deste projeto. Em 

sequência, têm-se o referencial teórico onde consiste em opiniões e entendimentos 

de alguns autores e estudiosos servindo como embasamento para a discussão do 

tema. O capítulo 3 trata da apresentação do objeto de estudo, sendo a 

caracterização das empresas seguido do capítulo 4 que trata da análise do impacto 
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da desoneração da folha nas empresas estudadas e por fim o capítulo 5 que expõe 

a conclusão deste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

As relevantes alterações que ocorrem na legislação tributária brasileira afetam 

diretamente as rotinas das organizações, bem como dos profissionais responsáveis 

pela elaboração de processos e apuração dos impostos, uma vez que, com a 

criação ou alteração de uma lei é necessário adaptar as novas regras, o que resulta 

em um impacto financeiro positivo ou negativo de acordo com o setor que será 

contemplado com a mudança. O sistema tributário brasileiro abrange vários tributos, 

dentre os quais está contribuição previdenciária, considerada o maior encargo sobre 

a folha de pagamento. No intuito de reduzir este custo, foi instituída pela lei 

12.546/2011 a Desoneração da Folha de Pagamento.  

Com o objetivo de possibilitar um melhor entendimento sobre o tema aqui 

proposto, se faz necessário conhecer um pouco sobre alguns aspectos 

considerados importantes em relação a essa nova forma de tributação que envolve a 

previdência social, as contribuições previdenciárias, a folha de pagamento das 

empresas, o faturamento e os regimes tributários.  

 
2.1 Previdência Social 

 

A Previdência Social é um direito social previsto na Constituição Federal, que 

garante renda ao trabalhador e sua família em situações específicas. 

 

  Previdência Social é o seguro social para a pessoa que 
contribui. É uma instituição pública que tem como objetivo reconhecer e 
conceder direitos aos seus segurados. A renda transferida pela Previdência 
Social é utilizada para substituir a renda do trabalhador contribuinte, quando 
ele perde a capacidade de trabalho, seja pela doença, invalidez, idade 
avançada, morte e desemprego involuntário, ou mesmo a maternidade e a 
reclusão. (MINISTÉRIO DA FAZENDA,2017) 
 

A Previdência Social é organizada sob contribuições previdenciárias 

obrigatórias, sendo os contribuintes a pessoa física que exerce alguma atividade 

remunerada e a pessoa jurídica em todas as suas formas. 

 
O recolhimento das taxas previdenciárias é socialmente importante 

porque assegura alguma proteção e dignidade, contribuindo para a redução 
da pobreza, é economicamente importante porque arrecada muito por ano e 
é politicamente importante porque colabora com uma paz social. (REVISTA 
INFOESCOLA) 
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No Brasil, a Previdência Social é administrada pelo Ministério da Previdência 

Social, criado no dia primeiro de maio de 1974. Suas ações são executadas 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

 
2.2 Seguridade Social 

 

O Instituto Nacional de seguridade Social – INSS, foi criado em 27 de junho 

de 1990 por meio do Decreto nº 99350. É uma organização pública que presta 

serviços previdenciários à sociedade brasileira. 

A Seguridade Social está prevista na Constituição Federal de 1988, onde traz 

seu Art. 194, 

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (BRASIL,1988) 

A Seguridade Social é financiada pelo governo, empresas e trabalhadores, 

sócios, autônomos e demais tipos de prestadores de serviços, mediante recursos 

provenientes dos orçamentos da União, Estados e Munícipios e das seguintes 

contribuições sociais: 

 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na 
forma da lei, incidentes sobre:  

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou 
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo 
sem vínculo empregatício;   

b) a receita ou o faturamento;   
c) o lucro; 
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, 

não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 
regime geral de previdência social de que trata o art. 201;  

III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 
IV - Do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei 

a ele equiparar. (BRASIL,1988) 

 
2.3 Plano Brasil Maior 

 

Em 2011 foi lançado pela então Presidente Dilma Rousseff através da MP 

540/2011, o Plano Brasil Maior com o lema “Inovar para Competir” Competir para 

Crescer, composto de várias medidas que alterou o sistema tributário. O principal 

objetivo do PBM foi estimular o crescimento econômico do país. Dentre as medidas 

apresentadas destaca-se a Desoneração da Folha de Pagamento. Com isso as 
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empresas passaram a substituir a contribuição das empresas destinadas à 

previdência social por um determinado percentual sobre a receita bruta. 

 

O Governo Federal instituiu o Plano Brasil maior como forma de 
reduzir o custo da produção, da exportação, do valor dos bens de consumo 
e dos índices de inflação, redundando no aumento da competitividade.  
No âmbito previdenciário, a principal medida consiste na desoneração da 
folha de pagamento, que, como é sabido, representa um significativo custo 
para as empresas, especialmente as que precisam de um volume maior de 
mão de obra, ou seja, contratação de mais trabalhadores. (IOB, 2017) 
 

Visto que o custo com mão de obra é bem oneroso para as empresas, com a 

desoneração da folha de pagamento haveria a redução nos encargos e estimularia 

novas contratações. Para tanto, alguns setores foram enquadrados na desoneração 

com o propósito de acelerar a economia e fortalecer a concorrência. 

A partir daí várias mudanças ocorreram afim de ampliar o benefício para 

outros setores que posteriormente vieram a ser contemplados. 

Conforme, Rose Leide De Sousa Costa, Taisa Mara Santos da Paixão, José Hilton 

Santos Aguiar, Revista de Iniciação Científica – RIC Cairu. Jan 2015, Vol. 02, n° 01, 

p.179-195 

 
A Lei 12.546/2011 vinculada ao Programa Brasil Maior do Governo 

Federal veio com o objetivo de trazer a redução dos encargos sobre a 
folha de pagamento, conceituado nos arts. 7°, 8° e 9°, que trata da 
substituição patronal previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento e 
passa ser calculada sobre percentual na receita bruta operacional, 
excluindo as vendas canceladas e os descontos incondicionais 
concedidos. (COSTA; PAIXÃO; AGUIAR, 2015, p. 179 – 195) 

 
Segundo o Governo Federal, as medidas adotadas pelo Plano Brasil Maior, 

estimularia à inovação e à produção nacional. Neste momento o governo acreditou 

aumentar a concorrência industrial tanto no mercado interno como no externo, 

alcançando assim um crescimento econômico e social. 

 

2.3.1 Fundamentos Constitucionais da Desoneração  
 

Há muitos anos vem sendo debatido uma forma de reduzir os encargos 

sociais, buscando amenizar diversos problemas sociais, bem como diminuir os 

impactos causados pela alta carga tributária existente no Brasil, assunto já discutido 

como o “Custo Brasil”. 

 



 
 
 
34 
 

A Emenda Constitucional 42/2003 incluiu os parágrafos 12 e 13, no 
art. 195, da Constituição Federal de 1988, conforme segue: 
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as 
contribuições incidentes na forma dos inclusos I, b; e IV do caput, serão 
não-cumulativas. 
§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição 
gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso I, a, 
pelo incidente sobre a receita ou o faturamento. (BRASIL,1988) 
 

Conforme Arion Augusto Nardello Nasihgil, artigo cientifico, 2015. 

 

O debate acerca da desoneração da folha de pagamento é antigo, 
ganhando maior expressão nos anos 90 por ocasião das intensas 
preocupações do governo com a crescente informalidade no mercado de 
trabalho, a perda de concorrência em âmbito global e a fragilização do 
financiamento da Previdência Social. (NASIHGIL, 2015,p. 40) 
 

A partir daí, começaram a ocorrer várias mudanças na legislação 

vislumbrando a desoneração da folha de pagamento, o que resultou na criação de 

algumas Emendas Constitucionais que permitiam a alteração na forma de cálculo 

das contribuições sociais devidas pelas empresas. Em 2008, foi anunciada a PEC 

233/2008 que tratava de uma possível reforma tributária que alcançava vários 

pontos do sistema tributário, dentre eles a desoneração da folha de pagamento, no 

entanto não ocorreu resultado positivo esperado. 

 
A desoneração das contribuições patronais incidentes sobre a folha 

de salários é tema antigo e largamente discutido. Ela entrou definitivamente 
na agenda política a partir de 2008, por meio da Proposta de emenda 
`Constituição (PEC) nº 233/2008, que encaminhou a última proposta de 
reforma tributária do governo federal. O artigo 11 determina reduções 
gradativas “da alíquota da contribuição social de que trata o Artigo 195, I, da 
Constituição Federal de 1988. ( JÚNIOR, MENDONÇA, 2011, p. 85) 
 

Portanto, o texto acima faz alusão para substituição das contribuições 

patronais previdenciárias (art. 195, I, a, da CF/88) por uma contribuição incidente 

sobre a receita ou faturamento. Kertzman (2015). 

Após algum tempo, já no governo Dilma Rousellf foi lançado o plano Brasil 

Maior, conforme citado anteriormente, onde foi criada a MP 540/2011 que 

apresentou a desoneração da folha de pagamento. 

 
Na MP 540, primeiro ato normativo a tratar desse assunto, as 

alíquotas propostas pelo governo já representavam uma renúncia fiscal. E, 
durante a tramitação, houve uma redução sensível dessas alíquotas 
aplicáveis aos setores industriais e de serviços. Ampliou-se assim a 
renúncia. E, para garantir essa vantagem, após a redução das alíquotas, 
foram excluídos do processo os segmentos que não se viam contemplados 
com essa redução. (ANFIP, 2013) 
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Desde a criação da Lei 12.546/2011, outras normas e leis foram sendo 

editadas a fim de incluir novos setores, revisar e alterar as alíquotas da contribuição 

sobre a Receita Bruta, bem como a base cálculo tornando a política da desoneração 

permanente. 

 
2.3.2 A Desoneração da folha de pagamento 

 

A desoneração da folha de pagamento adotada pelo Plano Brasil Maior 

instituída pela lei 12.546/2011, e consiste na substituição da CPP (contribuição 

previdenciária patronal) pela CPRB (contribuição sobre a receita bruta) das 

empresas, reduzindo dessa forma os encargos sociais sobre a folha de pagamento. 

Para alguns defensores da desoneração da folha de pagamento, a medida 

estimularia a competitividade das empresas contempladas, uma vez que, haveria 

redução dos custos de produção (Júnior; Mendonça; 2011) 

Uma das primícias da desoneração da folha de pagamento, é o aumento da 

formalização nas relações de trabalho e a criação de novos empregos, uma vez 

que, com a desoneração o custo da folha de pagamento diminuiria, impulsionando 

o mercado à novas contratações. 

Ainda segundo Júnior, Mendonça (2011): 

 
Adicionalmente, a desoneração serviria como estímulo à formalização 

de parte de mão de obra desocupada ou alocada no mercado informal de 
trabalho. As perdas de receitas previdenciárias seriam compensadas com 
maior volume de contribuições dos trabalhadores formalizados. (JÚNIOR; 
MENDONÇA, 2011, p.86) 
 

“A necessidade de substituição da contribuição previdenciária patronal 

incidente sobre a folha de pagamento, por outra que traga menos impacto para a 

sociedade, vêm sendo discutida há muitos anos. Com o agravamento do risco social 

do desemprego involuntário, o debate foi impulsionado” (KERTZMAN, 2015, p.217) 

“Segundo os defensores da desoneração da folha de salários, as 

contribuições sociais patronais representam entrave para a geração de empregos 

formais. Maior desoneração levaria à geração de empregos formais.” (JÚNIOR, 

MENDONÇA 2011, p.86) 

Visto que a contribuição previdenciária que cabem as empresas é bem 

onerosa, reduzindo a alíquota de 20% o custo da folha de pagamento ficaria menor 

e estimularia as empresas a aumentarem a mão de obra. 
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Carvalhaes (2014) complementa que a desoneração da folha de pagamento é 

uma medida governamental voltada para estimular o crescimento da produção. Os 

benefícios são vários, entre eles aumentar a formalização da mão de obra, 

desvinculando o cálculo do tributo da remuneração do trabalhador, uma vez que a 

contribuição passa a ser calculada sobre a receita Bruta. 

 

A desoneração da folha de pagamento consiste, exclusivamente, na 
substituição da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal 
básica (20%), a qual é a folha de pagamento de empregados, trabalhadores 
avulsos e contribuintes individuais, pela receita bruta (chamada contribuição 
substitutiva). (IOB, 2017) 
 

A desoneração da folha de pagamento é constituída de duas medidas 

complementares, a primeira o governo eliminou a contribuição previdenciária 

patronal (20% sobre a folha de pagamento) substituindo-a pela contribuição sobre 

faturamento (percentual variável). A segunda contempla a mudança da base de 

cálculo, bem como, a redução da carga tributária dos setores beneficiados, visto que 

alíquota sobre a receita bruta é menor que a alíquota aplicada anteriormente 

Conforme Oliveira e Outros (2014) 

 

A Desoneração da folha de pagamento, compreende a substituição 
às contribuições previdenciárias de 20% sobre a folha de pagamento dos 
empregados, avulsos e contribuintes individuais pela contribuição com 
alíquota de 2% sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas 
canceladas e os descontos concedidos. Essa decisão do governo visa à 
ampliação do corte de impostos trabalhistas, sendo que algumas empresas 
vão pagar menos taxas, para reduzir os custos dos funcionários. (OLIVEIRA 
E OUTROS, 2014, p.7)  
 

 “Conhecidos pelo termo de ‘Desoneração da folha de pagamento’, os 

incentivos compreendem a substituição do INSS sobre a folha de salários pela 

aplicação de alíquotas sobre o faturamento das pessoas jurídicas que variam entre 

1% e 2%.” (FABRETTI, 2016, p.205) 

Um dos objetivos do governo ao criar o incentivo da desoneração da folha 

de pagamento é reduzir os custos tributários sobre a folha salários, numa tentativa 

de aquecer a economia uma vez que, com o custo menor haveria mais emprego, 

bem como mais produtividade. 

 

A aplicação da substituição da contribuição previdenciária adotada 
pela Desoneração da Folha de Pagamento, faz com que vários setores 
tenham uma redução no custo das contribuições obrigatórias pelas 
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empresas, assim a adoção desta medida tem por viabilizar a possibilidade 
de realizar novas contratações, uma vez que o custo por empregado é 
reduzido, em decorrência da substituição da contribuição sobre a Receita 
Bruta prevista no artigo 9° da Lei n° 12.546/2011 regulamentada pela artigo 
1°, § 4°, da IN RFB n° 1.436/2013 (ECONET, 2017) 
 

Porém, segundo Kertzman (2015) nem todos os setores que foram 

abrangidos pela desoneração foram beneficiados, visto que, a contribuição 

substitutiva incidente sobre a receita bruta pode representar aumento nos custos 

tributários. 

Houve muita discussão à época, uma vez que aqueles que tem um 

faturamento alto, porém uma folha de pagamento menos onerosa, obviamente 

preferem ser tributadas sobre a folha de pagamento do que sobre a receita bruta 

Nasihgil (2015). 

“A Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast), um dos setores 

economicamente mais ativos, calcula que a medida analisada beneficiou 85% das 

empresas e teve o efeito de uma redução de 5,2 % na alíquota usada como 

parâmetro para a cobrança do tributo cobrado anteriormente.” (NASIHGIL, 2015, 

p.109) 

É importante ressaltar que, a substituição da CPP pela CPRB, ocasionou a 

redução da arrecadação, uma vez que as alíquotas da CPRB foram fixadas em valor 

inferior ao percentual da CPP já existente. 

A Receita Federal é responsável por apurar a renúncia decorrente dessa 

medida, para fins do repasse do Tesouro ao Fundo do Regime Geral de Previdência 

Social, como forma de compensar as perdas com essa renúncia (RFB, 2017) 

Para tanto, é realizado um acompanhamento mensal e relatórios são emitidos 

divulgando várias informações, dentre estas os valores da renúncia evidencia dados 

sobre o número de contribuintes beneficiados e sua respectiva  

quantidade de empregados, com a discriminação dos setores econômicos. 
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GRÁFICO 1: Número de contribuintes e valor da renúncia 

 
Fonte: Receita Federal (2017) 

 

Entretanto, para compensar essa redução a Lei 12546/2011 determinou que a 

União fosse responsável pelo reembolso da renúncia previdenciária decorrente da 

desoneração da folha. 

 A política da Desoneração da Folha foi criada para amenizar a carga tributária 

de algumas empresas, cujos setores foram determinados pela legislação. 

Entretanto, a medida foi sendo ampliada gradativamente mediante a edição de 

diversas medidas provisórias que incluíram outros setores e/ou produtos, bem como 

outros fatores. 

As alterações na legislação que trata a desoneração ocorreram de maneira 

progressiva e em um curto espaço de tempo. Para um melhor entendimento será 

exposto um breve histórico da evolução da lei da desoneração da folha de pagamento 

conforme demonstrativo a seguir. 
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QUADRO 1: Legislação da Desoneração da folha de pagamento 

Legislação  
Data 
Publicação 
 

 
Dispõe 
 

Atividades 

 

MP 540/2011 

02/08/2011 
 

Vigência: 
01/12/2011 a 
31/12/2012 

 
Substituição da contribuição 
previdenciária 20% sobre a folha 
pelo percentual s/receita bruta 
.     

 
confecções, calçados, móveis e 
TI/TIC 
 

 

Lei 12.546/11 

14/12/2011 
 

Vigência: 
01/12/2011 a 
31/12/2012 

 
Conversão da MP 540/11. 
Extensão do prazo de vigência  

 
 
Mantidas 

 

MP 563/12  

03/04/2012 
 

Vigência: 
01/08/2012 a 
31/12/2012 

 
Redução das alíquotas para 1% 
(indústria) e 2% (serviços).   

Inclusão do setor hoteleiro, 
outros serviços e ampliação do 
rol de produtos da tabela TIPI 

 

Lei 12.715 

03/04/2012 
 

Vigência: 
01/01/2013 

a 
   31/12/2014 

Inclusão de novos setores 
Estabeleceu a retenção de 3,5% 
sobre o valor bruto da nota fiscal na 
contratação de empresas para a 
execução de serviços mediante 
cessão de mão de obra. 
Incluiu procedimentos p cálculo da 
contribuição das empresas com 
atividade concomitantes 
 

Fabricação de vários produtos 
nos códigos classificados na 
TIPI, transporte coletivo de 
passageiros, transporte aéreo, 
transporte marítimo, de 
transporte por navegação; de 
manutenção 

 

MP 582 
Convertida 
na lei 12.794 

20/09/2012 
 

Vigência: 
01/01/2013 

a 
   31/12/2014 

 

Alterou o cálculo da contribuição 
patronal para as empresas com 
atividades concomitantes, antes 
previsto na MP 563 Exclusão dos 
produtos da TIPI conforme tabela 1  
Inclusão de novos setores.       
Adequação do cálculo do INSS 
para empresas com atividades 
concomitantes. Alteração das 
alíquotas 

Foram incluídos fabricantes de 
diversos produtos listados no 
Anexo I dessa lei 

 

 
 

 
MP/601 
 

28/12/2012 
 

Vigência: 
01/04/2013 

a 
   03/06/2013 

 
 
Inclusão de novos setores.  
Inseriu novos serviços sujeitos à 
retenção de 3,5%. 

 
 
Construção Civil 
Empresas  
Comercias 
E outros 

 

MP 610 
 
Convertida 
na Lei 12.844 

02/04/2013 
 

Vigência: 
01/04/2013 

a 
    31/12/2014 

Reedita o texto da MP 601/12, 
reincluindo os setores 
contemplados nesta medida 

 
Construção Civil; 
Empresas Comerciais e outros. 
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MP 612 
 
Não 
convertida em 
lei 

04/04/2013 
 

Vigência: 
04/04/2013 

a 
01/08/2013 

ampliação do rol de produtos 
abrangidos, com base na Tabela de 
Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (TIPI). 

 à adequação do cálculo 
proporcional a ser aplicado no caso 
de empresas que se dedicam a 
outras atividades, além das que 
estiverem desoneradas 
 
Exclusão da lista de beneficiados 
constantes na tabela TIPI cuja 
identificação é feita de acordo no 
NCM (Nomenclatura Código 
Mercosul) conforme tabela 1 

Transporte rodoviário, 
ferroviário ou metroviário de 
passageiros, pesquisa e 
manutenção de equipamentos 
militares, construção de obras 
de infraestrutura, empresas de 
engenharia e arquitetura, 
manutenção de máquinas e 
equipamentos. Carga e 
descarga em portos, transporte 
aéreo, transporte rodoviário, 
marítimo e ferroviário de carga, 
agenciamento de navios, 
navegação de travessia, 
infraestrutura portuária, 
empresa de jornalismo.  
 

 

Lei 12.794     02/04/2013 Confere o disposto na MP 582 Mantém o disposto na MP 582 
 

Lei 12.844 
 
Conversão da 
MP 610/2013 
 
 

19/07/2013 
Vigência: 

01/08/2013 
a 

31/12/2014 

Inclusão de novos setores.  
Mantidos os setores da MP 612. 
Item anterior  
   

 

Lei 13.161/15 

 
31/08/2015 
 
Vigente desde 
2015 
 

Inclui majorização das alíquotas,  
A opção pela desoneração da folha 
passou a ser facultativa parte de 
01/12/2015                

Call Center, Ti e TIC, 
Construção Civil, hoteleiro, 
transportes, comércio varejista 
Anexo II. Produtos 
TIPI anexo I 

 

MP 774/2017 

30/03/2017 
 

Vigência 
 01/07/2017 a 

08/08/2017 

Dispõe sobre o fim da desoneração 
para a maior parte dos setores. 
. 

Transporte rodoviário, 
ferroviário e metro ferroviário de 
passageiros, construção civil, 
construção obras infraestrutura, 
jornalísticos e radiodifusão 
sonora e de sons e imagens nos 
termos da lei 

 

MP 794/2017 

 
09/08/2017 

 
 

 
Revogou a MP 774/2017. Mantem 
a desoneração conforme lei 
13.161/2015 
Perda da eficácia em 06/12/2017 
 

Mantém todos os setores que 
estavam contemplados pela lei 
13.161/15 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

2.3.3 Formas de Aplicação  
 

A receita bruta que constitui a base de cálculo da contribuição a que se 

referem os artigos 7° e 8° da Lei 12.546/2011 compreende a receita decorrente da 

venda de bens nas operações de conta própria, a receita decorrente da prestação 

de serviços em geral, e o resultado auferido nas operações de conta alheia. 
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De acordo com art. 7º e 8º da lei 12.546/2011, a contribuição previdenciária 

patronal foi substituída pela contribuição da receita bruta 

 

Art. 7o  Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da 
receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos 
incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos 
incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, à alíquota 
de 2% (dois por cento)  

Art. 8o    Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da 
receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos 
incondicionais concedidos, à alíquota de um por cento, em substituição às 
contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, as empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi, 
aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos códigos 
referidos no Anexo I. 

 

Portanto para cálculo da CPRB, os percentuais que são aplicados sobre a 

receita bruta foram fixados de acordo com as atividades contempladas pela 

legislação e suas alterações conforme demonstrado a seguir: 

 

QUADRO 2: Alíquotas Aplicáveis 

Base Legal 
Data 

Publicação 

 
Base de Cálculo 

 
Alíquotas Aplicáveis 

MP 540 
 

02/08/2011 
 

Receita Bruta 
apurada 
conforme 
disposto nos 
artigos 7º e 8º da 
lei 

 
1,5% (Industria)  
 
 2,5 % (serviços) 

Lei 12.546 
 

14/12/2011 
 

 
Mantido item 
anterior 

 
Idem, item anterior 

MP 563/12  30/04/2012 

 
Mantido item 
anterior 

 
1%(indústria)  
 
 2%(serviços) 
 

Lei 12.715 
 

03/04/2012 
 

 
 
Mantido item 
anterior 

 
2% para transportes de 
passageiros e  
 
1% para demais setores 

Lei 12.794 
 

20/09/2012 
 

 
Mantido item 
anterior 

 
Mantido item anterior 
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Lei 13.161 

 
31/08/2015 
 
 

 
Mantido item 
anterior 

 
1%,1,5%,2%, 
2,5%,3% e4,5% 

MP 774 

 
30/03/2017 

 
 

 
Mantido item 
anterior 

 
2% e 4,5% 

MP 794 

 
09/08/2017 

 
 

 
Mantido item 
anterior 

 
1%,1,5%,2%, 
2,5%,3% e4,5% 

Lei 13.161 

 
31/08/2015 
 
 

 
Mantido item 
anterior 

 
1%,1,5%,2%, 
2,5%,3% e4,5% 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

 

É importante salientar que além do que já foi exposto, para que a apuração da 

CPRB seja realizada de maneira eficaz, há algumas particularidades que devem ser 

observadas e analisadas visto que, são necessárias para aplicação da norma. 

A desoneração da folha aplica-se as empresas optantes pelo lucro real ou 

presumido. Para as empresas optantes pelo simples nacional, têm-se o seguinte 

entendimento segundo a Receita federal do Brasil. 

 

O entendimento inicial da Secretaria da Receita Federal, por meio 
da SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB Nº 70, DE 27/06/2012 (DOU 
02/07/2012), foi no sentido de não reconhecer a aplicação da Lei 
12.546/2011 aos optantes pelo Simples Nacional, tendo em vista que tal 
aplicação caracterizaria a prática da utilização de regime misto de 
tributação, algo não permitido. Contudo, ocorreu uma reforma desse 
entendimento por meio da SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 35 de 25 de 
Marco de 2013, onde a restrição se limita aos optantes tributados na forma 
dos Anexos I e III da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 

Portanto as empresas optantes pelo Simples Nacional que podem optar pela 

desoneração da folha de pagamento são aquelas que estão enquadradas no anexo 

IV da lei complementar 123/2006, cujas atividades estão relacionadas com cessão 

de mão de obra. 

 



 
 

43 
 

2.3.3.1 Atividades com Alíquota Diferenciada sobre a Receita Bruta 

Para as empresas cujas atividades são diferenciadas e ambas desoneradas, 

deverão averiguar de forma separada quais as alíquotas aplicáveis para cada da 

atividade, obedecendo o disposto no §1º do art.9º da IN 1.597/2015 que diz, 

As empresas que se dedicam a atividades ou fabriquem produtos 
sujeitos a diferentes alíquotas sobre a receita bruta irão calcular a 
contribuição mediante a aplicação da respectiva alíquota sobre a receita 
bruta correspondente a cada atividade ou produto. 

 

2.3.3.2 Atividades Concomitantes 

No caso de empresas que possuem e faturem sobre atividades enquadradas 

na desoneração e também se dediquem e faturem a outras atividades (além das 

desoneradas), devem observar o disposto na lei, 

 

No caso de empresas que se dedicam a outras atividades, além das 
abrangidas pela desoneração, o cálculo da CPRB obedecerá: 
a) à aplicação da alíquota correspondente à desoneração, conforme o 
caso, quanto à parcela da receita bruta correspondente às atividades 
abrangidas pela substituição da base de cálculo; e 
b) quanto à parcela da receita bruta relativa a atividades não sujeitas à 
CPRB, a 20%, sobre a remuneração de empregados, trabalhadores 
avulsos e contribuintes individuais, reduzindo-se o valor da contribuição 
a recolher ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de 
atividades não relacionadas aos serviços ou à fabricação dos produtos 
abrangidos pela substituição e a receita bruta total (BRASIL, 2014) 

 
2.3.3.3 Setores Contemplados pela Desoneração da Folha de Pagamento 

Haja vista que o rol de setores contemplados pela desoneração da folha de 

pagamento é bem diversificado, será exposto como objeto de pesquisa um 

demonstrativo que evidencia de forma sucinta os grupos de atividades que foram 

beneficiados pela legislação em vigor. 

QUADRO 3: Setores Contemplados pela Desoneração 
Alíquota CNAE Descrição 
 
 
1% 

  Fabricação dos produtos classificados na TIPI sob os códigos: 
02.03; 0206.30.00; 0206.4; 02.07; 02.09; 02.10.1; 0210.99.00; 
03.03; 03.04; 0504.00; 05.05; 1601.00.00; 16.02; 1901.20.00 
Ex.:01; 1905.90.90, Ex01; e 03.02, exceto 0302.90.00 (Lei nº 
12.546/2011, arts. 8º e 8º-A.) 

  
 
 

  
  

Transporte aéreo de carga e de serviços 
auxiliares ao transporte aéreo de cargas 
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1,5% 

  
  
  
  

transporte aéreo de passageiros regular e 
de serviços auxiliares ao transporte aéreo 
de passageiro regular 

   

Transporte marítimo de carga de 
navegação de cabotagem 

  

Transporte marítimo de passageiros na 
navegação de longo curso 

  

Transporte de navegação interior de 
carga 

  

Transporte por navegação interior de 
passageiros em linhas regulares 

  

5212-5 Carga, descarga e armazenagem, de contêineres em portos 
organizados 1231-1 

4930-2 Transporte rodoviário de cargas 
4911-6 Transporte ferroviário de cargas 
1811-3  

 
 
 
Empresas jornalísticas e de rádio fusão sonora e de sons e 
imagens de que trata a lei n 10.610/2002 

5811-5 
5812-3 
5813-1 
5822-1 
5823-9 
6010-1 
6021-7 
6319-4 
  Fabricação de produtos classificados da TIPI nos códigos: 

6309.00, 64.01 a 64.06 e 87.02, exceto 8702.90.10 
  
 
 
2% 

4921-3 Transporte coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
municipal, intermunicipal em região metropolitana, 
intermunicipal, interestadual e internacional. 

4922-1 

4912-4/01  
Transporte ferroviário de passageiros 4912-4/02 

4912-4/03 Transporte metro ferroviário de passageiros. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fabricação de produtos classificados na TIPI (Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados) 
constantes no anexo I da Lei 12.546/2011. 
Manutenção e reparação de aeronaves, motores, 
componentes e equipamentos correlatos. 
Navegação de apoio marítimo e portuário 

Manutenção e reparação de embarcações 

4713-0/01 Lojas de departamentos ou magazines Comércio varejista, 
exceto lojas 
exclusivas via 
internet, catálogo 
ou outro meio 
similar; e lojas ou 

4744-0/05 Lojas de Materiais de construção 
4744-0/99 Lojas materiais de construção em geral 
4751-2 Lojas especializadas em equipamentos e 

suprimentos de informática 
4752-1 Lojas especializadas em equipamentos de 
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2,5% 

telefonia e comunicação redes de lojas com 
características 
similares a 
supermercados, 
que comercializem 
brinquedos, 
vestuários e outros 
produtos além de 
alimentícios cuja, 
participação no 
ano-calendário 
anterior seja 
superior a 10% da 
receita total. 

4753-9 Lojas especializadas em eletrodomésticos 
e equipamentos de áudio e vídeo 

4754-7/01 Lojas de móveis 
4755-5 Lojas especializadas em tecidos e artigos 

de cama, mesa e banho 
4759-8 Lojas de outros artigos de uso doméstico 
4761-0 Lojas de livros, jornais revistas e 

papelaria 
4762-8 Lojas de disco, CD, DVD e fitas 
4763-6/01 Lojas de brinquedos e artigos recreativos 
4763-6/02 Lojas de artigos esportivos 
4772-5 Lojas de cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal 
4781-4 Lojas de vestuário e acessórios 
4782-2 Lojas de calçados e artigos de viagem 
4789-0/05 Lojas de produtos domissanitários 
4789/08 Lojas de artigos de fotografias e para filmagem. 

  
 
 
 
3% 

   
 
 
Call center 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,5% 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Serviços de Tecnologia de Informação (TI) e Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) 

  Atividade de concepção, desenvolvimento ou projeto de 
circuitos integrados 

5510-8/01 Setor hoteleiro  
412 Construção de edifícios  

Construção Civil 
(Opção feita por 
obra) 

 
432 

Instalações elétricas, hidráulicas e outras 
instalações em construção 

433 Obras de Acabamento 
 
439 

Outros Serviços especializados de 
construção 

 
421 

Construção de ferrovias, rodovias, 
ferrovias, obras urbanas e obras-de-arte 
especiais 

 
 
 
Construção de 
obras de 
infraestrutura 

 

 

 
422 

Obras de infraestrutura para energia 
elétrica, telecomunicações, água, esgoto 
e transporte por dutos 

 
429 

Construção de outras obras de 
infraestrutura 
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Observações 

Para as empresas de construção civil enquadradas nos grupos 412,432,433 e 439 deverão observar 
para as obras:  

a) Até 31.03.2013, o recolhimento da contribuição previdenciária patronal básica sobre a folha de 
pagamento, até o seu término;  

b) No período compreendido entre 01/04 e 31/05/2013 a contribuição previdenciária patronal básica 
incidirá sobre a receita bruta até o seu término;  

c) No período compreendido entre 01/06 a 31/10/2013 a contribuição previdenciária patronal básica 
poderá incidir mediante opção, sobre a receita bruta ou sobre a folha de pagamento; e 

d) No período compreendido entre 01/11/2013 a 30/11/2015 a contribuição previdenciária patronal 
básica incidirá sobre a receita bruta até o seu término 

e) A partir de 01/12/2015 a contribuição previdenciária patronal básica poderá incidir sobre a receita 
bruta ou sobre a folha de pagamento, de acordo com a opção.    

A opção pela desoneração é irretratável até o seu encerramento.  

As opções "b"," c", e "d" a contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta permanecerá 
com alíquota 2% até o final. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos da pesquisa (2018) 
 

Diante do exposto, para que uma empresa seja favorecida pela desoneração 

da folha, não basta apenas possuir o CNAE enquadrados na legislação, é 

necessário que se faça um estudo detalhado que engloba uma previsão de 

faturamento, uma previsão da folha de salários, dentre outras informações conforme 

a atividade, pois uma vez feita opção pela medida, esta será irretratável durante todo 

o ano calendário 

 
 2.4 Folha de Pagamento 

“A folha de pagamento consiste na informação sobre o total da remuneração 

do trabalhador, bem como a apuração dos proventos e descontos legais, gerando o 

valor líquido que o trabalhador terá direito a receber. ” (FIDELIS,2016, p.30).  

Segundo Gomes, (2010): 

 
   A folha de pagamento é um resumo dos pagamentos e 

descontos por parte dos empregadores e contribuintes individuais 
(empresários, autônomos e equiparados). A obrigatoriedade da elaboração 
folha de pagamento é decorrente da legislação previdenciária. Na folha de 
pagamento a empresa irá discriminar os nomes dos empregados, 
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais (autônomos e 
empresários), bem como o cargo, função, as parcelas integrantes e não 
integrantes da remuneração e os descontos legais. Não existe 
obrigatoriedade de confeccionar uma única folha para os empregados e 
contribuintes individuais. O empregador poderá elaborar uma folha para os 
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empregados e outra para os contribuintes individuais. (GOMES, 2010, p. 
105) 
 

Não há na legislação vigente, um conceito específico de folha de pagamento, 

contudo, o referido conceito pode ser definido como sendo um meio onde o 

empregador, seja ele pessoa física ou jurídica, presta o devido informativo ao 

trabalhador e/ou ao Estado, referente a todos as receitas creditadas ou debitadas a 

título de contraprestação por um trabalho prestado, segundo Econet (2016). 

A folha de pagamento deve ser elaborada por estabelecimento ou por obra de 

construção civil se for o caso, mencionando nesta todos os trabalhadores presentes 

no quadro de funcionários, discriminando os referidos proventos e descontos, bem 

como os dados profissionais necessários, lembrando que, além dos empregados, 

devem ser inclusos na folha de pagamento os sócios, trabalhadores autônomos e 

outros que de forma eventual prestam serviços. 

 

2.4.1 Contribuições Sociais Previdenciárias sobre a Folha de Pagamento 
 

Chamam-se contribuições sociais previdenciárias aquelas 
destinadas exclusivamente ao custeio dos benefícios previdenciários. São 
as contribuições do empregador, da empresa e entidades a ela equiparadas 
sobre a folha de pagamento (I, a) e as contribuições do trabalhador e 
entidades a ela equiparadas sobre a “remuneração” recebida (II) (art.167, 
XI, da CF/88). (KERTZMAN,2015, p.66) 

  

Consiste na contribuição calculada sobre a remuneração dos trabalhadores, 

sócios, prestadores de serviços que de forma eventual prestaram serviços à pessoa 

jurídica. Tal contribuição segue parâmetros estabelecidos pelo governo, onde o valor 

a ser descontado na folha de salários, para o labore e RPA (recibo de pagamento de 

autônomo) variam conforme tabela divulgada anualmente pela previdência social. 

 
2.4.2 Contribuição Previdenciária Patronal 

 

Trata-se do recolhimento da alíquota de 20% (vinte por cento) sobre o total da 

folha de pagamento, na qual deve constar as remunerações dos trabalhadores, 

sócios e prestadores de serviços. 

 

Abrangem diversas contribuições cobradas de empresas ou 
entidades equiparadas à empresa pela legislação. Em regra, a contribuição 
incide sobre a folha de pagamento, porém, alguns contribuintes estão 
sujeitos à incidência da contribuição previdenciária sobre a receita, como é o 
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caso do produtor rural pessoa jurídica, da agroindústria, da associação 
desportiva que mantém equipe de futebol profissional, além das empresas 
abrangidas pela Lei nº 12.546, de 2011(BRASIL, 2016) 
 

Além do percentual de 20% (vinte por cento) as empresas devem recolher 

sobre a folha de pagamento os percentuais referente ao SAT (seguro acidente do 

trabalhador), que variam de 1% a 3% conforme o grau de risco das atividades, bem 

como com os percentuais que variam de 2,7% a 5,8% de terceiros, que é destinado 

a outras entidades como Sesi, Sesc, Senat, Senai e outras. É importante ressaltar 

que, as contribuições referentes ao SAT e terceiros são calculados somente sobre a 

remuneração dos empregados.  

De acordo com Kertzman (2015): 

 
A empresa incluída na desoneração deve continuar efetuando o 

recolhimento das demais contribuições previdenciárias referentes ao 
pagamento de empregados e avulsos, sendo estas o SAT, o FAP e o 
adicional de alíquota para o financiamento da aposentadoria. A empresa 
continua também recolhendo as contribuições para terceiros sobre a folha 
de pagamento. (KERTZMAN, 2015, p.578) 
 

2.5 Reoneração da Folha de Pagamento  
 

Em 30 de março de 2017 afim de aumentar a arrecadação, o governo criou a 

medida provisória 774 que revoga a Lei 12.546/2011 que instituiu a desoneração da 

folha de pagamento.  

 
Dispõe sobre a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. 
Altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para revogar 

para todas as empresas dos setores comercial e industrial e para algumas 
empresas do setor de serviços a Contribuição Previdenciária Incidente 
sobre a Receita Bruta (CPRB), com efeitos a partir de 1º de julho de 2017. A 
Medida Provisória também revoga, por perda de finalidade, a alíquota 
adicional de 1% da COFINS-Importação, prevista no § 21 do art. 8º da Lei 
10.865, de 30 de abril de 2004, na redação dada pelo art. 12 da Lei nº 
12.844, de 19 de julho de 2013 (BRASIL, 2017) 
 

A MP 774/2017 atingiu a maioria dos setores, somente seis destes 

continuariam serem beneficiados, dentre os quais são: transporte coletivo rodoviário, 

metroviário e ferroviário, construção civil, obras de infraestrutura e comunicação. 

 

A partir da mesma data, também seriam aplicadas sobre a receita 
bruta, apenas 3 alíquotas a saber: 
a) 2% para as empresas de transportes rodoviário, ferroviário e metroviário 
mencionadas nas letras "a", "c" e "d"; 
b) 4,5% para as empresas de construção civil mencionadas nas letras "b" e 
"e"; 
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c) 1,5% para as empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens mencionadas na letra "f" (IOB, 2017) 
 

 No entanto, diante do impacto causado pela publicação da nova medida, foi 

publicada em 09/08/2017 a Medida Provisória nº 794, de 2017, que revoga a Medida 

Provisória 774/2017, concedendo às empresas ora excluídas o direito de continuar 

optando pela desoneração da folha. 

Contudo, as Medidas Provisórias nº 774 e 794/2017 tiveram suas vigências 

encerradas em 08.12.2017 e em 06.12.2017, por meio do Ato Declaratório CN nº 

70/2017 e Ato Declaratório CN nº 67/2017 respectivamente (IOB,2017) 

Em seu Art. 62, 

 

"§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta 
dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações 
jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência 
conservar-se-ão por ela regidas. 
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da 
medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja 
sancionado ou vetado o projeto" (BRASIL, 1988) 

 

Diante da perda da eficácia das medidas 774 e 794/2017, voltaram a ser 

aplicadas as alíquotas de contribuição que variam de 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3% ou 

4,5% sobre a receita bruta, conforme a atividade econômica desenvolvida prevista 

na lei 13.161/2015. 

Após encerramentos das medidas ora mencionadas, há discussão sobre um 

novo projeto de lei que visa reduzir o número de setores atualmente beneficiados 

pela desoneração da folha, favorecendo somente alguns setores, cujos segmentos 

têm maior relevância na economia. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

 Para alcance do objetivo desta pesquisa, foi realizado um estudo em duas 

empresas de seguimentos distintos, cujas atividades são contempladas pela 

desoneração da folha de pagamento.  

Com o propósito de preservar a identidade destas empresas, serão usados 

nomes fictícios, porém os dados apresentados são reais. 

 

3.1 Setor de Transportes de Carga –  Kairós Transportes e Logística S/A. 
  

A Kairos transportes é uma empresa que atua no mercado de transportes de 

cargas desde 2013, possui matriz e filiais, cuja matriz fica estabelecida no estado de 

São Paulo, e duas filiais sendo uma MG e outra em Santa Catarina. Para este 

estudo serão apresentados os dados da matriz. 

 O quadro de pessoal é composto por 33 empregados registrados e 51 

contribuintes, sendo 02 sócios e 49 prestadores de serviços (carreteiros). Seu 

regime de tributação é o lucro real e é optante pela desoneração da folha de 

pagamento desde 2013, cujo setor foi incluso pela lei 12.844/2013 

 

3.2 Setor de Call Center – Meta Consultoria e Serviços de Crédito e Cobrança 
Ltda 

 

A empresa encontra-se estabelecida em Belo Horizonte e atua no mercado de 

serviços de recuperação de crédito há 20 anos e tem como atividade principal, as 

atividades de teleatendimento (Call Center).  

Atualmente, possui em seu quadro de funcionários 148 colaboradores 

registrados e 02 sócios, seu regime de tributação é o lucro real. É optante pela 

desoneração da folha de pagamento desde 2011, visto que a atividade de Call 

Center foi umas das primeiras a serem contempladas e a opção era obrigatória, 

segundo a lei 12.546/2011. 

Contudo, quando a opção passou a ser facultativa a partir de 01/2016, a 

empresa continuou optante pela contribuição previdenciária sobre o faturamento, 

visto que possui uma folha de pagamento onerosa, o que justifica continuar como 

optante pela desoneração, uma vez que obteve melhores resultados. 
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4. ANÁLISE DO IMPACTO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 
 

Com o propósito de analisar os resultados obtidos com a desoneração da 

folha de pagamento, foram realizados os cálculos da contribuição previdenciária 

sobre a folha de salários e sobre o faturamento a partir de dados fornecidos pela 

contabilidade das empresas referente ano de 2017. Os documentos analisados 

foram os resumos da folha de pagamento e o relatório de faturamento. 

4.1 Demonstrativo do Cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal da 
empresa Kairós Transportes e Logística 

 

TABELA 1: INSS Desoneração x INSS Sobre a Folha de Pagamento 

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 

MÊS  FOLHA   FATURAMENTO  MÊS CPRB CPP (20%) 
1  81.862,76        564.491,96  1        8.467,38    16.372,55  
2  91.490,76  519.814,12  2 7.797,21     18.298,15  
3 83.048,68  598.927,18  3 8.983,91   16.609,74  
4  82.672,38  515.647,71  4 7.734,72    16.534,48  
5  80.948,17   682.680,56  5      10.240,21        16.189,63  
6 75.446,20   643.352,08  6        9.650,28   15.089,24  
7 86.338,68 609.861,46  7 9.147,92    17.267,74  
8 86.338,68   609.861,46  8        9.147,92     17.267,74  
 9 86.338,68  609.861,46  9 9.147,92         17.267,74  
10 86.338,68   609.861,46  10 9.147,92   17.267,74  
11  86.338,68  609.861,46  11        9.147,92   17.267,74  
12 86.338,68   609.861,46  12        9.147,92   17.267,74  

Total 1.013.501,03 7.184.082,37 Total 107.761,24 200.702,21 
 

Percentuais INSS Desoneração     Percentuais INSS sobre a Folha 

INSS Receita 1,50%     INSS Folha 20,00% 
INSS RAT + 
Terceiros 

8,80%     INSS RAT + 
Terceiros 

8,80% 

 

INSS Desoneração     INSS sobre a Folha 

Receita ano 2017          7.184.082,37       INSS Folha             200.700,21  

INSS Receita 107.761,24                        INSS RAT + 
Terceiros  

89.188,09                   

INSS RAT e 
Terceiros 

              89.188,09          

Total Geral 196.949,36 
  
 

   Total Geral  291.888,30 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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GRÁFICO 2:  INSS Desoneração e INSS Sobre a Folha.  
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Conforme os dados acima, é perceptível a diferença entre o cálculo da CPP e 

da CPRB, podendo afirmar que a empresa conseguiu reduzir seu custo com mão de 

obra em aproximadamente 32% no período de janeiro a dezembro/2017, porém em  

julho do mesmo ano, em decorrência do disposto pela MP 774,a  empresa recolheu 

a contribuição previdenciária patronal nos moldes anteriores à lei, ou seja sobre a 

folha de pagamento, uma vez que a atividade de transporte de cargas foi excluída 

da lista dos setores contemplados pela  desoneração. Nesse período a empresa 

obteve um custo maior conforme exposto a seguir: 

TABELA 2:  INSS Desoneração e INSS Sobre a Folha 
Comparativo Mensal 

              
Mês  FOLHA   FATURAMENTO  Mês CPRB CPP (20%) 

7 
                          

86.338,68  
                    

609.861,46  
7 

                            
9.147,92  

                    
17.267,74  

 
Total 

                     
86.338,68  

                
609.861,46  Total 

                            
9.147,92  

                    
17.267,74  

 

Percentuais INSS Desoneração     Percentuais INSS sobre a Folha 

INSS Receita 1,50%     INSS Folha 20,00% 
INSS RAT + 
Terceiros 

8,80%     
INSS RAT + 
Terceiros 

          8,80% 

 

196.949,33

291.888,30

INSS Desoneração INSS sobre a Folha
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INSS Desoneração     INSS sobre a Folha 

Receita Julho 2017 
                 

609.861,46  
     INSS Folha  

                  
17.267,74  

INSS Receita 
                      

9.147,92  
     INSS RAT + 

Terceiros  
                    

7.597,80  
INSS RAT e 
Terceiros 

  
7.597,80  

        

Total Geral               16.745,73       Total Geral               24.865,54  
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Nota-se que o total da contribuição previdenciária no mês de julho onerou a 

folha de pagamento em R$ 8.119,00.Em agosto de 2017, com a revogação da MP 

774 a empresa volta a ser desonerada, apurando a contribuição previdenciária 

patronal sobre a receita bruta. Ressalta-se que, os demonstrativos expostos contêm 

valores reais e foi de grande valia para que a empresa optasse pela desoneração 

em 2018. 

4.2 Demonstrativo do Cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal da 

empresa Meta Consultoria 

TABELA 3: INSS Desoneração x INSS Sobre a Folha 
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 

 

 Percentuais INSS Desoneração     Percentuais INSS sobre a Folha 

INSS Receita                3,00%     INSS Folha 20,00% 

INSS RAT/Terceiros 
               

                6,80% 
 

 
 
  

  INSS RAT/Terceiros 6,80% 

      

INSS Desoneração     INSS sobre a Folha 

Receita 2017        15.171.902,52      INSS Folha            647.053,15 

INSS Receita            455.157,08      INSS Pro Labore  27.214,29  

INSS RAT/Terceiros             219.998,07      INSS RAT/Terceiros                  219.998,07  

Total Geral           675.155,15   Total Geral          894.765,51 
 Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Mês  FATURAMENTO  FOLHA  PRO LABORE  CPRB  CPP 20% 
1          918.039,76     292.594,93        11.062,62 27.541,19    60.731,51        
2       1.503.264,24     271.527,03        11.062,62 45.097,93    56.517,93        
3       1.422.224,83     274.669,31        12.382,62 42.666,74    57.410,39        
4       1.489.722,82     270.928,11        11.062,62 44.691,68    56.398,15        
5       1.222.323,34     259.553,07        11.062,62 36.669,70    54.123,14        
6       1.295.317,42     270.880,42        11.062,62 38.859,52    56.388,61        
7       1.250.373,34     287.318,43        11.062,62 37.511,20    59.676,21        
8       1.163.048,69     278.104,68        11.062,62 34.891,46    57.833,46        
9       1.765.542,71     262.082,59        11.062,62 52.966,28    54.629,04        

10          906.731,95     254.804,91        15.562,62 27.201,96    54.073,51        
11       1.229.180,74     247.193,76        11.062,62 36.875,42    51.651,28        
12       1.006.132,68     265.608,50        11.062,62 30.183,98    55.334,22        

Total     15.171.902,52  3.235.265,74       138.571,44 455.157,08 674.767,44     
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GRÁFICO 3:  INSS Desoneração x INSS Sobre a Folha.  
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

De acordo com o demonstrativo acima, a empresa obteve um resultado 

favorável ao optar pela desoneração da folha de pagamento. Na apuração realizada 

verificou-se uma economia de R$ 219.610,37 em ano de 2017 no custo com mão de 

obra. Assim como a empresa Kairós, a Meta Consultoria foi impedida de recolher a 

CPRB em julho de 2017 em virtude da publicação da MP 774/2017, que excluiu do 

rol de setores contemplados a atividade de call center. Dessa forma, a contribuição 

previdenciária patronal da competência 07/2017 foi calculada sobre a folha de 

pagamento como segue: 

TABELA 4: INSS Desoneração x INSS Sobre a Folha 

Mês  Faturamento  Folha   Pro labore   CPRB  CPP 20%  

7 1.250.373,34 287.318,43 11.062,62 37.511,20 59.676,21 
 

Percentuais INSS Desoneração     Percentuais INSS sobre a Folha 

INSS Receita 3,00%     INSS Folha 20,00% 

INSS RAT + Terceiros 6,80%     INSS RAT +Terceiros 6,80% 

  
  

      

  
  

   
INSS Desoneração     INSS sobre a Folha 

Receita Julho 2017        1.250.373,33       INSS Folha          57.463,69  

INSS Receita                         37.511,20       INSS RAT/Terceiros   19.537,66  

INSS RAT/Terceiros       19.537,66       INSS Pro Labore            2.212,52  

Total Geral 
              

57.048,86  
     Total Geral  

             
79.213,87  

Fonte: elaborado pela autora (2018) 

675155,148

894765,5144

INSS Desoneração INSS sobre a Folha
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Neste período é possível verificar um aumento de R$ 22.165,01 referentes à 

contribuição previdenciária no referido mês, fato que demonstra que a opção pela 

desoneração é mais vantajosa. 

Os comparativos apresentados foram necessários para orientar a empresa na 

tomada de decisão, ou seja, manter a qual foi continuar a opção pela desoneração 

da folha de pagamento em 2018. 
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5. CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho possibilitou um conhecimento mais amplo do tema aqui 

proposto.  

A desoneração da folha de pagamento foi uma das medidas instituídas pelo 

Plano Brasil Maior, criado pelo Governo Federal brasileiro com o objetivo de 

impulsionar a economia do País. 

O Governo Federal ao adicionar empresas à desoneração diz que estas 

foram beneficiadas com tal medida. No entanto, somente uma análise da folha de 

pagamento e do faturamento de cada setor desonerado poderá dizer se as 

empresas estão sendo beneficiadas ou prejudicadas, oneradas ou desoneradas com 

tal medida.  

Esta pesquisa permitiu compreender melhor sobre a desoneração da folha de 

pagamento, a lei que a instituiu e suas alterações, os setores contemplados, os 

tributos afetados, bem como analisar e comparar os resultados obtidos com esta 

medida em duas empresas dos seguimentos de Transporte de Cargas e Call 

Centers.  

As empresas que foram objetos de estudo para esta pesquisa, 

obrigatoriamente substituíram o pagamento do INSS Patronal 20% sobre a folha de 

salários, pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta de 

1,5% e 3% respectivamente sobre o faturamento. Os dados obtidos para realização 

da análise foram os resumos da folha de pagamento e o relatório de faturamento do 

ano de 2017. 

Para ambas empresas, a medida foi benéfica, o impacto foi positivo uma vez 

que vislumbraram uma redução no pagamento da contribuição previdenciária, 

diminuindo assim os custos com mão de obra. 

Portanto, a partir do estudo realizado, foi possível verificar que a desoneração 

da folha de pagamento trouxe vantagem para os setores contemplados, promovendo 

assim resultados favoráveis, fato que que ensejou que tais empresas continuassem 

optantes pela desoneração da folha de pagamento no ano seguinte. 

Ressalta-se que esta pesquisa foi realizada em empresas cujas receitas são 

exclusivamente desoneradas, e sugere-se que novos estudos sejam realizados em 

entidades que possuem atividades desoneradas e não desoneradas, bem como em 
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empresas que possuem atividades concomitantes ou que não se enquadre na 

desoneração da folha de pagamento. 
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