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CARACTERIZAÇÃO E IMPACTO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE 

PAGAMENTOS NAS RECEITAS E DESPESAS DO RGPS 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar o impacto da desoneração da folha 

de pagamentos nos resultados do regime geral de previdência social (RGPS). Para tratar 

a questão da pesquisa, foi efetuado levantamento das estatísticas disponibilizadas 

oficialmente pelo Governo Federal brasileiro no período de 2012 a 2019, e realizada 

análise qualitativa e exploratória das renúncias previdenciárias e desonerações da folha 

de pagamentos concedidas, identificando as regiões brasileiras, anos, valores e 

segmentos de atuação das empresas beneficiadas. Também foi realizada análise 

preliminar do impacto das ações de enfrentamento da pandemia da Covid-19 nos 

resultados previdenciários, tanto em função da postergação do pagamento das 

contribuições previdenciárias, quanto do encolhimento do produto interno bruto (PIB). 

Os resultados da pesquisa mostram que, em média, entre 2012 a 2015 esses benefícios 

fiscais tiveram impacto relevante no resultado previdenciário, representando mais do 

80% do déficit do RGPS apurado no período. E que no período de 2015 e 2019, esse 

impacto caiu para pouco mais de 30%, sendo que apenas 6,8% destes foram decorrentes 

especificamente da desoneração da folha de pagamentos. As despesas previdenciárias, 

por sua vez, apresentam tendência de crescimento em todo o período, sem o 

correspondente aumento da receita, gerando déficits cada vez maiores. Sobre o impacto 

da pandemia da Covid-19 nos resultados previdenciários, as estatísticas mostram que as 

medidas excepcionais resultaram em um recuo de 16,61% na arrecadação das 

contribuições previdenciárias no acumulado do ano comparativamente ao mesmo 

período de 2019, afetando, portanto, o equilíbrio das contas previdenciárias. 

 

Palavras-chaves: Benefícios Fiscais; Covid-19; Desonerações e Renúncias; Folha de 

Pagamento; Previdência. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, as políticas de benefícios e incentivos fiscais têm sido usadas 

pelos governos nacionais para estimular a economia com o propósito de financiar a 

organização política em coletividade (Fachin, 2020). De acordo com a Constituição 

Federal do Brasil de 1988, os benefícios/incentivos fiscais podem ser classificados em 

três espécies: benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia (CF de 1988, art. 

165, § 6º). 

Quando há potencial ou efetiva redução da arrecadação de receita tributária 

como consequência da concessão de benefícios de natureza tributária, tem-se a figura do 

gasto tributário (IPC 16, item 25), que pode ser caracterizado ou não como desoneração 

tributária. De acordo com a Receita Federal do Brasil, são consideradas desonerações 

tributárias todas e quaisquer situações que promovam presunções creditícias, isenções, 

anistias, reduções de alíquotas, deduções, abatimentos e diferimentos de obrigações de 

natureza tributária (Ministério da Economia, 2019). Entre as desonerações tributárias 

mais comuns, está a desoneração da folha de pagamentos (Souza; Cardozo & 

Domingues, 2016).  

A política de desoneração da folha salarial, introduzida em 2011, teve como 

objetivo beneficiar os exportadores ao eliminar a tributação de mão-de-obra (Afonso & 

Barros, 2013). Contudo, de acordo com os pesquisadores, meses depois esses benefícios 

foram ampliados para além da indústria, inclusive, para atividades que pouco ou nada 

exportam. Segundo Mendonça e Costa Moura (2014), a redução dos encargos sociais, 

notadamente sobre a folha de pagamentos, sempre foi uma demanda da classe 

empresarial sob o fundamento do necessário acréscimo da competividade das empresas 

nacionais no mercado interno e internacional, bem como do incremento e manutenção 

do grau de empregabilidade, reduzindo, com isso, a taxa de desemprego ou 

subocupação no país. 

Na prática, o que se observa ao longo dos anos é que a concessão de benefícios e 

incentivos fiscais, notadamente a desoneração da folha de pagamentos, tem se tornado 

uma medida recorrente no âmbito dos entes federados brasileiros, visando desenvolver 

determinada área, atrair novos empreendimentos ou manter aqueles já instalados 

(Harada, 2011; Rezende et al, 2019). Porém, ao avaliar a relação das políticas de 

desonerações tributárias com indicadores socioeconômicos das regionais brasileiras no 

período de 2005 a 2014, Botelho e Abrantes (2020) verificaram que não foram 
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visualizadas melhorias significativas sobre indicadores de emprego, exportação, PIB 

regional e arrecadação federal por região pelo efeito das desonerações tributárias.  

Goularti (2019) também considera que a desoneração da folha de pagamentos 

tem sido um dos acontecimentos mais significativos na política de desoneração nos 

últimos anos, mas que traz como externalidade um sério risco para a sobrevivência do 

Sistema Brasileiro de Previdência Social. Segundo o pesquisador, a corrosão das contas 

previdenciárias pelas desonerações tem levado a reformas que têm restringido cada vez 

mais o significado da seguridade social.  

Dados do Tribunal de Contas da União (TCU) confirmam essa preocupação. Na 

última década as desonerações previdenciárias tiveram crescimento real de 117,2%, 

enquanto a receita previdenciária cresceu apenas 24,6%. Nesse período, as desonerações 

previdenciárias passaram de 0,5% para 0,9% do produto interno bruto (PIB) (TCU, 

2019). Para especialistas, o problema se agrava quando se considera que os sistemas de 

pensões já enfrentam enormes desafios, entre eles, os efeitos da dinâmica demográfica 

decorrente do aumento da longevidade e do baixo índice de natalidade (Lima & Matias-

Pereira, 2014; Cardozo, 2019). Em 2020, o total de renúncias fiscais alcançou mais de 

300 bilhões de reais e, em 2021, em razão da pandemia da Covid-19, a expectativa é 

que sejam concedidos mais de 400 bilhões de benefícios tributários, quase 6% do PIB 

brasileiro (Agência Senado, 2020).  

Assim, em que pese a expectativa de os benefícios fiscais promoverem o 

aquecimento da economia, com a possibilidade de atrair novos investimentos e 

beneficiar empresas locais, tais recursos podem deixar de estar sendo empregados de 

forma mais eficiente para a geração do Bem-estar social (Gentil et al, 2020). Cordilha 

(2014) alerta, inclusive, para indícios que caracterizam essa medida como sendo de 

competitividade espúria uma vez que, mesmo gerando alívios comerciais imediatos, 

traria graves riscos sistêmicos, como a fragilização do orçamento da seguridade social. 

Diante do exposto, considerando que é importante que sejam conhecidos os 

fatores determinantes da sustentabilidade dos regimes previdenciários do Brasil e do 

mundo, e que as desonerações da folha de pagamentos podem representar um risco para 

que a sustentabilidade das contas previdenciárias seja alcançada (Ansiliero et. al, 2008; 

Lima & Matias-Pereira, 2014), o presente estudo tem como objetivo analisar o impacto 

da desoneração da folha de pagamentos nos resultados do RGPS.  

Para tratar a questão da pesquisa, inicialmente foi efetuado levantamento dos 

aspectos legais e normativos, assim como da literatura, envolvendo desonerações 
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tributárias no âmbito do Governo Federal, a fim de compreender o funcionamento das 

políticas de desonerações. Na fase seguinte, a partir do levantamento das estatísticas 

disponibilizadas oficialmente pelo Governo Federal brasileiro no período de 2012 a 

2019, foi efetuada análise qualitativa e exploratória das renúncias previdenciárias e 

desonerações da folha de pagamentos concedidas, identificando as regiões, anos, 

valores e segmento de atuação das empresas beneficiadas. Também foi realizada análise 

preliminar do impacto da pandemia da Covid-19 nos resultados previdenciários, tanto 

em função da postergação do pagamento das contribuições previdenciárias, quanto do 

encolhimento do produto interno bruto (PIB). 

Além desta introdução, este estudo tem mais quatro seções. Na Seção 2, é 

apresentada a estrutura do Sistema Tributário Brasileiro, os aspectos conceituais e 

normativos relacionados aos benefícios e incentivos fiscais e, ainda, os fundamentos 

legais e normativos envolvidos na política de desoneração da folha de pagamentos. A 

metodologia é apresentada na Seção 3. Os achados da pesquisa são apresentados na 

Seção 4, com a análise tanto do período de 2012 a 2019, como do impacto das ações de 

enfrentamento da pandemia da Covid-19 nas contas previdenciárias. Na Seção 5, são 

apresentadas as considerações finais do estudo, seguidas das referências utilizadas.  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA E NORMATIVA 

2.1 Estrutura do Sistema Tributário Brasileiro 

O Sistema Tributário Nacional Brasileiro, regido pelo Código Tributário 

Nacional (CTN), instituído pela Lei n° 5.172/1966, consiste no recolhimento de tributos 

com a finalidade de financiar as ações do governo, como os serviços prestados a 

população, investimentos em infraestrutura e pagamentos dos salários dos servidores 

públicos (CTN, 1966). Trata-se de um conjunto de regras que regulam a instituição, a 

cobrança, a arrecadação, e a partilha dos tributos (CTN, 1966). A Receita Federal do 

Brasil (RFB), vinculada ao Ministério da Fazenda, é o órgão responsável pela 

administração dos tributos no âmbito federal e, no âmbito estadual e municipal a 

administração é feita pelas secretarias da Receita Federal nos estados e municípios 

(RFB, 2021). 

Segundo os dispositivos normativos, o tributo é toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda cujo valor se possa exprimir, que não constitua sansão de ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada (CTN, art. 3º). Os tributos brasileiros estão divididos em três categorias: 
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tributos federais (de competência da União, também responsável pela sua arrecadação, 

com o objetivo custear os gastos públicos de âmbito federal); tributos estaduais (de 

competência dos estados e Distrito Federal e arrecadados por eles, para custear seus 

respectivos gastos públicos); e tributos municipais (de competência municipal, sendo 

esses entes federados também responsáveis pela sua arrecadação, para custeio de seus 

próprios gastos) (CTN, 1966; CF, 1988).  

O CTN classifica os tributos em três espécies – impostos, taxas e contribuições 

de melhoria (art. 5º). Adicionalmente a estas, a Constituição Federal do Brasil de 1988 

traz também as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios, sendo que cada 

uma das espécies tem diferentes características e peculiaridades (artigos 148 e 149). O 

Sistema Tributário Brasileiro possui ainda em sua estrutura três regimes de tributação – 

Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, em que o cálculo e a forma de 

recolhimento dos tributos se diferenciam em cada regime; e cada empresa deve analisar 

em qual regime se enquadra e optar por um deles. Na Figura 1 encontra-se sintetizada a 

estrutura do Sistema Tributário Brasileiro.  

 

 

Figura1 – Estrutura do Sistema Tributário Brasileiro 

Fonte: Elaboração própria a partir do CTN (1966) e da CF de 1988 

 

O Sistema Tributário Brasileiro é considerado complexo pelos contribuintes, 

dada a diversidade das normas tributárias, a constante produção normativa, a forte 

presença de impostos cumulativos e a elevada carga tributária suportada por eles que, 

além de onerar cidadãos de classes sociais diferentes com a mesma alíquota, contribui 

com a intensificação do problema da sonegação fiscal (Giambiagi & Além, 1999; Leite, 

2011; Cabral, 2020). Cabral (2020) apresenta que são as várias classificações de 
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competências, imunidades, não incidência, isenção e possibilidade de alíquota zero que 

acabam por tornar o Sistema complexo. 

De acordo com Oliveira (2018), a reforma tributária de 1966 (que definiu o 

Sistema Tributário Brasileiro nos moldes contemporâneos) introduziu várias mudanças 

para remover os entraves para a competitividade e o crescimento da economia, 

modificando diversos tributos para estimular a produção, os investimentos, o consumo 

de bens duráveis e as exportações. Tais mudanças, segundo o pesquisador, abriram 

espaço para o surgimento de diversos incentivos fiscais, em forma de renúncias, 

transformando o Brasil em um paraíso fiscal, com o objetivo de fomentar a acumulação, 

fortalecer a demanda agregada e abrir mercados externos para a produção nacional. Em 

contraponto, a aplicação dos incentivos fiscais não faz do Brasil um paraíso fiscal. 

Na visão de Goularti (2019), a reforma tributária de 1966 atuou em duas frentes: 

uma permitindo que a legislação ampliasse as desonerações tributárias, e outra 

possibilitando a criação de novos programas fiscais para uma variada gama de setores. 

No entendimento de Oliveira (2018), outro fator foi tornar as políticas sociais 

autofinanciáveis, liberando espaço orçamentário para atender as necessidades do 

processo de acumulação, criando, para esse fim, diversas contribuições parafiscais, 

geralmente incidentes sobre a folha de salários ou sobre o faturamento e a receita bruta 

das empresas. 

 

2.2 Benefícios e Incentivos Fiscais e suas Naturezas 

Na literatura, os conceitos relacionados aos benefícios e incentivos fiscais 

diferem dependendo da autoria: benefício tributário, benefício fiscal, desoneração 

tributária, gasto tributário, renúncia de receita, entre outros (Barral & Barreto, 2010; 

Piola et al, 2010; Harada, 2011; Paes, 2014; Pellegrini, 2014; Junior; Alberton & 

Oliveira, 2020). A Nota Técnica nº 010/2009, emitida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda do Governo do Estado de Mato Grosso apresenta que enquanto o benefício 

fiscal consiste em toda a liberalidade tributária que visa atender ao interesse público de 

qualquer ordem, o incentivo fiscal é um benefício específico, capaz de satisfazer 

interesse de ordem econômica e social, ou seja, voltada para estimular as atividades 

econômicas em troca de contrapartidas de ordem social (SEFAZ/MT, 2009).  

A Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) 16 – Benefícios Fiscais, editada 

pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em novembro do ano de 2020, apresenta o 

benefício fiscal como um conceito geral e abrangente das disposições preferenciais da 
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legislação que concede vantagens a determinados agentes econômicos e atendem algum 

critério específico estabelecido. Segundo o disposto na referida norma, o benefício 

fiscal engloba os conceitos de benefício tributário, financeiro e creditício. 

Enquanto os benefícios tributários são disposições preferenciais da legislação 

que fornecem vantagens tributárias a certos contribuintes e que não estão disponíveis a 

outros, os benefícios financeiros são disposições que concedem subsídios ou 

subvenções na forma de desembolsos efetivos realizados por meio das equalizações de 

juros e preços e da assunção das dívidas. No caso dos benefícios creditícios, 

correspondem às disposições que criam gastos decorrentes de programas oficiais de 

crédito que são operacionalizados por fundos ou programas que emprestam recursos 

públicos a uma taxa de juros inferior ao custo de captação (STN, 2020). Na IPC 16 

também se encontram relacionadas as renúncias de receitas tributárias e não tributárias, 

entre outros benefícios fiscais (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Fluxo de conceitos relacionados aos benefícios fiscais conforme IPC 16 

Fonte: IPC 16 (STN, 2020) 

 

Nos conceitos relacionados aos benefícios fiscais, estão os gastos implícitos (que 

não representam uma renúncia de receita propriamente dita) e os gastos explícitos 

(geração despesa orçamentária). Enquanto os benefícios tributários geram como gastos 

implícitos um benefício fiscal de renúncia de receita, os benefícios creditícios criam um 

gasto implícito que, posteriormente, gera uma assunção de dívida, e por fim gera uma 
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despesa orçamentária (IPC 16, itens 44 e 45). Já os benefícios financeiros e outros 

benefícios fiscais também geram como gastos explícitos uma despesa orçamentária (IPC 

16, itens 37 a 39).  

É dentro do conceito de benefícios tributários que se enquadram as desonerações 

tributárias (gastos tributários) (IPC 16, itens 24 e 25). Portanto, insere-se no conceito de 

benefício tributário a desoneração de operação normalmente sujeita à incidência de 

tributo ou contribuição social e que resulte em decréscimo, mesmo que potencial, de 

arrecadação tributária. Segundo a IPC 16, as desonerações tributárias podem assumir a 

forma de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção, alteração de alíquota 

ou modificação da base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou 

contribuições, ou quaisquer outras espécies de benefícios que correspondam a 

tratamento tributário diferenciado (IPC 16, item 24). Porém, o crédito presumido 

quando concedido em situação de tributação não cumulativa, não se enquadra como 

uma desoneração. Assim, a renúncia de receita constitui-se no efeito fiscal concreto, 

monetariamente quantificável e negativo para o ente público, da desoneração tributária 

(IPC, item 19).  

De acordo com o disposto no art. 14 da Lei nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício 

de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 

vigência e nos dois exercícios seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes 

orçamentárias e ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e/ou estar 

acompanhada de medidas de compensação. 

Para Mendonça e Moura (2014), a desoneração é uma medida exercida no 

âmbito da função extrafiscal da norma jurídica tributária, com a finalidade de estimular 

a promoção econômica – por meio da ampliação das exportações, captação de 

investimento externo, intensificação de fluxo capital; e a difusão social, sem deixar de 

reduzir a taxa de desemprego e incrementar a formalização do mercado de trabalho, 

renunciando a parcela da arrecadação fiscal.  

De acordo com o TCU, as desonerações podem servir para diversos fins, dentre 

os quais, a simplificação e/ou diminuição dos custos de administração; promoção da 

equidade; correção de desvios; compensação de gastos realizados pelo contribuinte com 

serviços não prestados pelo governo; compensação de entidades civis que desenvolvem 
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ações complementares às funções típicas de Estado; promoção da equalização das 

rendas entre regiões, e incentivo a determinado setor da economia (TCU, 2019).  

Além de levar o respectivo ente federado a perder sua base arrecadatória, a 

desoneração tributária pode elevar a regressividade do sistema tributário e levar ao 

aumento da ineficiência na alocação dos recursos públicos e maior tributação de grupos 

que não são privilegiados pelos incentivos para recompor as perdas tidas com a renúncia 

(Monteiro Júnior, 2016; Oliveira, 2018; Souza, 2019; Rezende et al, 2019). Com relação 

à previdência, a desoneração tributária se materializa nas renúncias previdenciárias e na 

desoneração da folha de pagamentos, implementada pela Lei nº 12.546/2011 e suas 

atualizações. 

 

2.3 Sobre a Política da Desoneração da Folha de Pagamentos 

O movimento de ampliação dos gastos tributários (renúncia fiscal) se apoia em 

aspectos jurídico-legais brasileiros, principalmente, a partir da década de 1990, com 

maior presença nas decisões de política econômica, voltadas para assegurar o 'princípio 

da contenção do gasto' (Mendes & Weiller, 2015).  Segundo Costa (2010), nessa época 

o tema virou o centro das atenções: as mudanças estruturais na economia e nas 

instituições do mercado de trabalho ampliou a informalidade no Brasil, agravando a 

condição de instabilidade e insegurança econômica e social dos brasileiros, resultando, 

consequentemente, em impactos no resultado previdenciário.  

A ideia de desoneração da folha de pagamentos surgiu por meio da PEC 

(Proposta de Emenda Constitucional) nº 233/2008, que tinha como intuito a redução 

gradativa da alíquota das contribuições sociais (Zotti, 2017). Nesse sentido, em 2011, o 

Governo Federal brasileiro lançou uma série de medidas estabelecendo uma nova 

política industrial, tecnológica e de comércio exterior para o período de 2011 a 2014, 

conhecido como Plano Brasil Maior. O Plano Brasil Maior tinha como objetivo 

fortalecer a indústria nacional, à época prejudicada pela valorização do real e pelas 

incertezas do cenário internacional, e trouxe como previsão uma série de ações visando 

desonerações tributárias, financiamento ao investimento e inovação e desoneração das 

exportações (Souza, Cardoso & Domingues, 2016).  

Com relação à desoneração da folha de pagamentos, o Plano Brasil Maior foi 

consolidado em três ações: i) na limitação da contribuição previdenciária sobre a folha 

(20%); ii) na adoção de uma nova contribuição previdenciária sobre a receita bruta das 

empresas, cuja alíquota variava de 1 a 2% do total do faturamento, dependendo do setor; 



 

13 
 

e iii) na imposição de um acréscimo igual à alíquota sobre a receita bruta na Cofins 

sobre as importações, de modo a reduzir as assimetrias na tributação entre o produto 

nacional e o importado (Afonso & Barros, 2013; Barreto, 2014; Souza, Cardoso & 

Domingues, 2016; Santos, 2018). 

Em dezembro de 2011, a medida foi convertida na Lei 12.546, em que a 

vigência da substituição da nova contribuição social foi estipulada até dezembro de 

2014, e posteriormente ampliada (Santos, 2018; RFB, 2021). Em 2015, uma medida 

complementar foi aprovada - Lei n° 13.161/2015, que tornou facultativa a adoção da 

desoneração da folha de pagamentos no momento da contribuição, e alterou a variação 

das alíquotas de 1% a 4,5% da receita bruta, dependendo do setor (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Legislação vigente sobre desoneração da folha de pagamento 

Desoneração da Folha 

de Salários 

Legislação Vigência 

Lei nº 12.546/12, arts. 7º a 11; Lei nº 12.715/12, arts. 55 e 56; 

Lei nº 12.794/13, arts. 1º e 2º; MP nº 601/12; MP nº 612/13, arts. 

25 e 26; Lei nº 12.844/13; MP nº 651/14, art. 41; Lei nº 

13.043/14, art. 53; Lei n° 13.161/15; Lei n° 13.202/15; Lei n° 

13.670/2018. 

Indeterminado 

Fonte: Adaptado de RFB (2021) 

 

Ao longo dos anos, outras medidas visando o estimulo da economia ou incentivo 

às exportações e a redução do preço dos bens e serviços para o consumidor promoveram 

novas desonerações da folha de pagamentos (Ministério da Fazenda, 2018). Em todas 

elas, o Governo brasileiro busca aumentar a competitividade da indústria nacional por 

meio da redução dos custos laborais, estimular as exportações e ampliar a formalização 

no mercado de trabalho, uma vez que a contribuição previdenciária dependerá da receita 

e não mais da folha de salários (Brasil, 2011; Barbosa, 2015; Souza, Cardoso & 

Domingues, 2016; Santos, 2018).  

Em que pese a expectativa de efeitos positivos da desoneração da folha de 

pagamentos sobre a economia e o mercado de trabalho, é certo que essa medida impacta 

as contas previdenciárias, representando um custo social e fiscal elevado (Lúcio & 

Scherer, 2019). Para Goularti (2019), a desoneração patronal sobre folha de salários e 

aquelas relativas ao Simples Nacional, por exemplo, tornaram-se as principais medidas 

responsáveis pela elevação das renúncias previdenciárias. Com a justificativa de 

reequilibrar as contas públicas, o Congresso Nacional brasileiro limitou na Lei 
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n°14.020/2020 que após 31 de dezembro de 2021 o patamar de 20% de contribuição ao 

INSS será retomado. 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para analisar o impacto da desoneração da folha de pagamentos nas receitas e 

despesas do regime geral de previdência social (RGPS), inicialmente foram levantadas 

as receitas e despesas do RGPS relativas ao período de 2012 a 2019, bem como o 

impacto das renúncias e das desonerações concedidas no período sobre as contas 

previdenciárias.  

Em seguida, foi efetuada uma análise qualitativa e exploratória das renúncias 

previdenciárias e desonerações da folha de pagamentos concedidas, identificando as 

regiões, ano, valores e segmento de atuação das empresas envolvidas. Os dados dos 

resultados do RGPS e das renúncias previdenciárias foram coletados dos informes de 

resultado da previdência social (SPREV, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020). Os dados sobre as desonerações da folha de pagamentos foram retirados de 

documentos do Ministério da Economia e da Receita Federal do Brasil (ME, 2020; 

RFB, 2017, 2018). 

Também foi realizada análise preliminar das ações de enfrentamento da 

pandemia da Covid-19 nos resultados previdenciários, tanto em função da postergação 

do pagamento das contribuições previdenciárias, quanto do encolhimento do produto 

interno bruto (PIB). Os dados foram coletados dos informes de resultado da previdência 

social, e dados divulgados do PIB do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) (IBGE, 2021).  

Registre-se que as bases de dados disponíveis de desoneração da folha de 

pagamentos divergem umas das outras em relação aos números divulgados, razão pela 

qual foram utilizados tanto dados publicados pela Secretaria de Previdência Social 

como da Receita Federal do Brasil.  

A análise por segmento de atuação das empresas foi feita até o ano de 2017 

devido à base de dados da Receita Federal demonstrarem esses valores até novembro do 

ano de 2017, porém enriqueceram os resultados da pesquisa. As bases de dados foram 

analisadas dessa forma devido às informações presentes em cada informe se 
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completarem, fornecendo informações em separado, agregando mais à pesquisa e 

resultados obtidos. Todos os valores apresentados nos resultados foram atualizados pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), corrigidos a valores de 2021. 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Análise do período de 2012 a 2019 

A partir das informações apresentadas no Quadro 2 (receitas previdenciárias e 

despesas previdenciárias), nota-se que a arrecadação e as despesas do RGPS cresceram 

com o passar dos anos, porém, o ritmo de crescimento das despesas tem superado cada 

vez mais a arrecadação previdenciária, fazendo com que o déficit previdenciário fique 

cada vez maior.  

Quadro 2 – Evolução do resultado do RGPS no período de 2012 a 2019, em R$ Milhões 

Resultado do RGPS 

Ano Receitas RGPS Despesas RGPS Total 

2012 438156,22 -503021,81 -64865,59 

2013 488018,83 -567234,05 -79215,22 

2014 536250,95 -626337,26 -90086,31 

2015 556539,16 -692893,57 -136354,41 

2016 569036,15 -806945,08 -237908,92 

2017 595486,99 -885377,61 -289890,63 

2018 621539,80 -931683,85 -310144,04 

2019 656732,64 -995448,03 -338715,39 

Fonte: elaboração própria a partir do fluxo de caixa do INSS (DATAPREV) 

O Gráfico 1 ilustra a evolução do déficit do RGPS ao longo dos anos, com um 

ritmo rápido e uma tendência de resultados cada vez piores. 

Gráfico 1 – Evolução do deficit do RGPS no período de 2012 a 2019, em 

R$Milhões  

 
Fonte: elaboração própria a partir do fluxo de caixa do INSS (DATAPREV) 
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O Quadro 3, a seguir, apresenta os valores das renúncias previdenciarias do 

período de 2012 a 2019, e os seus respectivos impactos nas receitas do RGPS em cada 

ano. Percebe-se que o valor total das renúncias previdenciárias teve crescimento 

expressivo no periodo: em 2012 a previdência deixou de arrecadar um valor de R$35,5 

bilhões, enquanto em 2019 esse valor ultrapassou a 85 bilhões de reais.  

Quadro 3 – Demonstrativo das Renúncias Previdenciárias no período de 2012 a 2019, em R$ 

Milhões. 

Renúncias Previdenciárias 

Ano Renúncias Previdenciárias Receitas RGPS Impacto nas Receitas 

2012 35560,50 438156,22 8% 

2013 45317,48 488018,83 9% 

2014 52465,99 536250,95 10% 

2015 63752,58 556539,16 11% 

2016 68990,00 569036,15 12% 

2017 69562,31 595486,99 12% 

2018 73545,63 621539,80 12% 

2019 86689,13 656732,64 13% 

Fonte: Fluxo de Caixa INSS; Informar/DATAPREV 

Elaboração: SPREV/MF. 

 

 

Apesar dessa evolução nas renúncias previdenciárias, que apresenta tendência de 

crescimento (Gráfico 2), o impacto efetivo na arrecadação previdenciaria não 

representou aumento relevante no período analisado e seguiu constante, sendo 13% do 

valor total das renúncias em 2019, ano em que o valor atingiu o maior impacto nas 

receitas previdenciárias. 

 

Gráfico 2 – Evolução das renúncias previdenciárias, em valores absolutos, no 

período de 2012 a 2019, em R$Milhões.  

 
Fonte: elaboração própria a partir do fluxo de caixa do INSS (DATAPREV) 
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O Gráfico 3 mostra a proporção das renúncias previdenciárias em relação às 

receitas do RGPS, que seguem uma tendência constante. 

 

Gráfico 3 – Impacto das renúncias previdenciárias nas receitas do RGPS no período de 2012 a 

2019, em R$Milhões 

 

Fonte: elaboração própria a partir do fluxo de caixa do INSS (DATAPREV) 

 

O Gráfico 4 ilustra melhor o impacto em relação ao resultado final do RGPS no 

período analisado, evidenciando que no periodo de 2012 a 2015 as renúncias se 

apresentavam como uma das principais variáveis do déficit do RGPS, porém, a partir de 

2016, o impacto sobre os resultados é cada vez menor, visto que o déficit aumenta cada 

vez mais, e vai se distanciando das renúncias. Registre-se que esse achado vai ao 

encontro do relatório da STN  (2017), que apresenta uma projeção de longo prazo para o 

deficit previdenciário em relação as renúncias, e mostra que as renúncias se tornam cada 

vez menos significantes em relação ao deficit total. 
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Gráfico 4 – Impacto das renúncias previdenciárias no resultado do RGPS no período de 2012 a 

2019, em R$Milhões  

 
Fonte: elaboração própria a partir do fluxo de caixa do INSS (DATAPREV) 

 

Os dados do Gráfico 5 mostram que, no periodo de 2012 a 2019 as renúncias 

relativas ao Simples Nacional e as Entidades Filantrópicas se destacam na composição 

das renúncias previdenciarias. Apesar de as Entidades Filantrópicas aparecerem entre os 

segmentos mais beneficiados, elas permaneceram constantes durante todo o periodo 

analisado, assim como as desonerações sobre as Exportações da Produção Rural,  que 

apresentaram o mesmo comportamento. 

Gráfico 5 – Impacto das renúncias previdenciárias por tipo de entidade no período 

de 2012 a 2019, em R$Milhões  

 
Fonte: elaboração própria a partir do fluxo de caixa do INSS (DATAPREV) 

 

A partir da análise dos dados do Gráfico 6, observa-se que houve crescimento 

expressivo da desoneração da folha de pagamentos entre os anos de 2012 e 2015, o que 

pode ser explicado pelas medidas que ampliaram o alcance da Lei nº 12.546/2011, que 
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aumentou a quantidade de setores autorizados a utilizar esse método de recolhimento 

dos tributos, que subiu de 8,1 mil em janeiro de 2012 para 84,3 mil, ao final de 2014 

(Senado, 2018).  

 

Gráfico 6 –Evolução do impacto da desoneração da folha de pagamentos, em 

R$Milhões   

 
Fonte: elaboração própria a partir do fluxo de caixa do INSS (DATAPREV) 

 

Já a queda drástica da desoneração da folha de pagamentos a partir de 2015 pode 

ser explicada pela entrada em vigor da Lei nº 13.161/2015, que reonerou a carga 

tributária sobre a folha de pagamentos das empresas e reduziu o numero de setores 

beneficiados pela politica de desoneração da folha. A metodologia usada a partir dessa 

nova lei baseia-se na escolha do regime mais vantajoso pelo contribuinte, levando em 

consideração o aumento proposto e seus dados disponiveis. Outras medidas que 

reoneraram a folha de pagamentos foram implementadas posteriormente, como a 

Medida Provisória n° 774/2017, e a Lei n° 13.670/2018, com a justificativa de 

reequilibrar as contas públicas (STN, 2017; Santos, 2018). 

Os resultados encontrados corroboram, em parte, os achados de Silva (2017), 

que afirmou que a desoneração da folha de pagamentos não gerou grande impacto nos 

resultados da previdência social. Segundo o pesquisador, entre os motivos estão a 

quantidade mínima de empresas que optaram pela medida (a desoneração da folha não é 

obrigatória), que consideraram não ser vantajosa a opção de recolher tributos com base 

na desoneração (Quadro 4). 
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Quadro 4 – Desoneração da folha de pagamentos no período de 2012 a 2019, em R$Milhões. 

Desoneração da Folha 

Ano Valor da Desoneração Evolução Receitas RGPS 
Proporção da 

Receita 

2012 5744,89 - 438156,22 1% 

2013 19518,23 239,75% 488018,83 4% 

2014 35125,78 79,96% 536250,95 7% 

2015 40038,21 13,99% 556539,16 7% 

2016 23112,81 -42,27% 569036,15 4% 

2017 21774,11 -5,79% 595486,99 4% 

2018 19642,18 -9,79% 621539,80 3% 

2019 15530,30 -20,93% 656732,64 2% 

Fonte: Ministério da Economia (2020) 

 

Ainda de acordo com o Quadro 4, verifica-se que a desoneração da folha de 

pagamentos alcançou seu ápice nos anos de 2014 e 2015. Durante os anos de 2012 a 

2015, os valores da desoneração da folha de pagamentos demostraram o maior impacto 

alcançado, e se apresentavam como grandes responsáveis pelo deficit das contas 

previdenciárias ate o ano de 2015 (Gráfico 7), juntamente com as renúncias 

previdenciárias (Gráficos 4 e 7). Juntos, esses beneficios fiscais impactaram em média 

no periodo de 2012 a 2015 mais de 80% do deficit apurado no RGPS, porém, esse 

impacto caiu para pouco mais de 30% no período de 2015 a 2019, com tendência de 

queda.  

Em 2018, com a entrada em vigor da Lei n° 13.670, que reonerou a folha de 

pagamentos para diversos seguimentos, com a justificativa de reequilibrar as contas 

públicas, permaneceram somente 17 seguimentos que poderiam utilizar a política de 

desoneração da folha de pagamentos. Com a Lei n°14.020/2020, o prazo para o 

encerramento da medida foi prorrogado, que antes era dezembro de 2020 e passou a ser 

31 de dezembro de 2021, quando a contribuição previdenciária de 20% para o INSS 

deverá ser retomada. 
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Gráfico 7 –  Impacto da desoneração da folha nos resultados do RGPS, em 

R$Milhões. 

 
Fonte: elaboração própria a partir do fluxo de caixa do INSS (DATAPREV); ME (2020) 

 

A partir do Gráfico 8 a seguir, é possível observar quais foram os estados 

brasileiros mais beneficiados com a política de desoneração de folha de pagamentos no 

período de 2012 a 2019.  

Gráfico 8 –  Desoneração da folha por região no período de 2012 a 2019, em 

R$Milhões 

 
Fonte: Ministério da Economia (2020) 

Elaboração Própria 

 

O fato de o Sudeste do Brasil ser a região mais beneficiada com a política de 

desoneração da folha de pagamentos até 2015 pode ser justificado pelo fato de tratar-se 

do maior centro industrail, comercial e financeiro do Brasil, visto que essa região 

representa mais de 50% do PIB brasileiro (IBGE, 2021). A região Sul, aparece logo em 

seguida como a região que mais desonerou e que mais apresentou crescimento depois da 

regiao Sudeste (Quadro 5). 
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Fonte: Ministério da Economia (2020) 

Quadro 5, elaborção própria 

 

Após o ano de 2015, em que foi sancionada a Lei n° 13.161, que reonerou a 

folha de pagamentos, a região Centro-Oeste passou a se destacar em relação às outras 

regiões (Gráfico 9).  

Gráfico 9 –  Desoneração da folha por região no período de 2012 a 2019, em R$Milhões 

 
Fonte: Ministério da Economia (2020) 

Elaboração Própria 

 

No Gráfico 10 é possível observar a dinâmica envolvida no aumento das receitas 

e despesas previdenciárias, e do impacto da renúncias e da desoneração da folha de 

pagamentos no equilíbrio das contas previdenciárias.  

 

 

Quadro 5 – Desoneração da folha de pagamentos por região no período de 2012 a 2019, em R$Milhões. 

Desoneração da Folha por Região 

Ano Total Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

2012 3615,69 23,45 397,04 300,66 4045,31 978,41 

2013 12284,29 206,25 1269,16 727,09 14084,54 3231,20 

2014 22107,30 323,61 2560,00 1086,17 25537,39 5618,62 

2015 25199,06 341,24 3051,90 1441,02 28508,98 6695,05 

2016 14546,63 1858,68 2990,70 12519,38 4229,81 1514,23 

2017 13704,09 255,03 1650,65 917,67 15077,12 3873,60 

2018 12362,30 1592,67 2511,41 10377,75 3865,91 1294,43 

2019 9774,39 1259,26 1985,67 8205,28 3056,63 1023,46 

Total   5860,21 16416,53 35575,02 98405,70 24229,01 
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Gráfico 10 –  Impacto da Desoneração da Folha e Renúncias Previdenciárias nas receitas e 

despesas do RGPS, em R$Milhões. 

 
Fonte: Ministério da Economia (2020) 

 

O Quadro 6 a seguir demonstra a desoneração da folha de pagamentos 

destrinchada pelos segmentos de atuação (CNAE) das espresas envolvidas, no periodo 

de 2012 a novembro de 2017. Os dados mostram que os setores que mais desoneraram 

são: fabricação de produtos alimentícios, fabricação de maquinas e equipamentos; 

fabricação de veiculos automotores, reboques e carrocerias; obras de infra-estrutura; 

transporte terrestre; e serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços; e 

atividades dos serviços de tecnologia da informação. Juntos, esses segmentos foram 

responsáveis por 53,14% do total de desoneração da folha. A atividade de transporte 

terrestre e a atividade dos serviços de tecnologia da informação se destacam por serem 

as que mais desoneraram a folha de pagamentos: apenas as empresas desse seguimento 

foram responsáveis por 13% e 11,08%, respectivamente, do total da desoneração da 

folha no período analisado. 
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Quadro 6 – Desoneração da folha de pagamentos por CNAE no período de 2012 a nov 2017, em 

R$Milhões. 

UNIDADE: R$ MILHÕES 
RENÚNCIA DESONERAÇÃO DA FOLHA POR CNAE - 2012 a Nov 

2017 

CNAE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

01 - Agricultura, pecuária e 

serviços relacionados 
0,00 27,04 45,95 34,32 20,97 6,80 135,09 

02 - Produção florestal 0,00 0,00 0,00 0,00 5,07 0,00 5,07 

03 - Pesca e aquicultura 0,00 15,87 22,40 22,01 20,48 9,72 90,49 

05 - Extração de carvão 

mineral 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 - Extração de petróleo e 

gás natural 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 - Extração de minerais 

metálicos 
0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

08 - Extração de minerais 

não-metálicos 
0,00 17,64 32,41 36,46 26,90 19,65 133,07 

09 - Atividades de apoio à 

extração de minerais 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 - Fabricação de produtos 

alimentícios 
107,34 778,95 1181,44 1562,45 1379,80 789,37 5799,35 

11 - Fabricação de bebidas 0,00 0,05 5,12 -0,25 0,00 0,00 4,91 

12 - Fabricação de produtos 

do fumo 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 - Fabricação de produtos 

têxteis 
166,93 548,97 697,14 792,47 252,06 156,76 2614,32 

14 - Confecção de artigos do 

vestuário e acessórios 
399,21 636,44 839,56 919,10 408,02 324,80 3527,13 

15 - Preparação de couros e 

fabricação de artefatos de 

couro 

496,33 705,86 862,92 913,37 780,09 678,05 4436,62 

16 - Fabricação de produtos 

de madeira 
2,22 14,41 30,70 65,00 10,44 6,94 129,72 

17 - Fabricação de celulose, 

papel e produtos de papel 
2,21 501,37 661,50 696,72 196,70 180,81 2239,32 

18 - Impressão e reprodução 

de gravações 
1,70 9,42 46,40 49,35 31,86 29,01 167,74 

19 - Fabricação de coque, de 

deriv. do petróleo e 

biocombustíveis 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 - Fabricação de produtos 

químicos 
2,86 142,05 259,51 304,00 49,64 42,72 800,78 

21 - Fabricação de produtos 

farmoquímicos e 

farmacêuticos 

0,00 866,22 1144,82 1235,99 349,14 226,88 3823,04 

22 - Fabricação de produtos 

de borracha e de material 

plástico 

148,10 732,60 996,16 1034,09 298,72 114,19 3323,87 

23 - Fabricação de produtos 

de minerais não-metálicos 
6,74 262,47 439,55 500,05 187,07 130,86 1526,74 

24 - Metalurgia 28,08 160,19 283,36 293,86 127,60 78,05 971,14 
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25 - Fabricação de prod. de 

metal, exceto máquinas e 

equipamentos 

68,43 356,29 490,30 583,71 268,98 137,99 1905,70 

26 - Fabricação de equip. de 

informática, eletrônicos e 

ópticos 

49,80 275,56 348,71 360,17 166,51 106,61 1307,36 

27 - Fabricação de máquinas, 

aparelhos e materiais elétricos 
85,82 638,81 745,49 707,48 134,86 97,30 2409,75 

28 - Fabricação de máquinas 

e equipamentos 
337,24 1345,91 1572,70 1674,30 857,39 571,46 6358,99 

29 - Fabricação de veículos 

automotores, reboques e 

carrocerias 

439,26 1589,86 1849,50 1905,14 715,74 401,13 6900,64 

30 - Fabricação outros equip. 

transp., exceto veíc. 

automotores 

237,84 728,96 956,96 1033,91 857,91 557,60 4373,19 

31 - Fabricação de móveis 81,33 313,98 396,47 456,12 161,30 117,61 1526,82 

32 - Fabricação de produtos 

diversos 
10,66 177,11 243,37 262,82 121,93 84,02 899,91 

33 - Manutenção, reparação e 

instal. de máquinas e 

equipamentos 

10,07 92,49 146,89 153,44 83,64 51,16 537,69 

35 - Eletricidade, gás e outras 

utilidades 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 - Captação, tratamento e 

distribuição de água 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 - Esgoto e atividades 

relacionadas 
0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,32 

38 - Coleta, trat. e disposição 

de resíduos; recup. de 

materiais 

0,40 2,92 6,26 14,03 3,70 0,95 28,27 

39 - Descontaminação e 

outros serviços de gestão de 

resíduos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 

41 - Construção de edifícios 0,16 84,50 1095,36 1533,84 645,72 356,50 3716,07 

42 - Obras de infra-estrutura -2,80 -9,60 2672,95 2704,70 790,61 288,02 6443,88 

43 - Serviços especializados 

para construção 
4,23 65,40 859,07 1238,34 547,11 373,08 3087,24 

45 - Comércio e reparação de 

veículos automotores e 

motocicletas 

-1,29 -0,81 2,32 9,52 4,23 2,35 16,32 

46 - Comércio p/ atacado, 

exceto veíc. automotores e 

motocicletas 

252,22 573,28 623,67 678,82 277,39 183,91 2589,28 

47 - Comércio varejista 39,48 728,07 2203,45 2204,04 383,83 228,91 5787,79 

49 - Transporte terrestre 0,30 1272,55 3691,96 4711,75 4723,67 3767,80 18168,03 

50 - Transporte aquaviário 0,00 334,62 440,50 424,25 374,29 277,00 1850,66 

51 - Transporte aéreo 0,00 646,51 778,84 906,87 669,17 561,89 3563,28 

52 - Armazenamento e 

atividades auxiliares dos 

transportes 

0,00 24,02 291,34 371,54 413,31 312,31 1412,53 
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53 - Correio e outras 

atividades de entrega 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 - Alojamento 45,82 271,78 356,37 398,01 105,60 71,29 1248,87 

56 - Alimentação 0,00 4,07 8,53 17,75 13,14 6,91 50,40 

58 - Edição e edição integrada 

à impressão 
0,00 7,25 518,13 477,66 350,17 292,31 1645,52 

59 - Atividades 

cinematográficas, produção 

de vídeos e programas 

0,00 0,00 0,60 1,13 0,00 0,00 1,73 

60 - Atividades de rádio e de 

televisão 
0,00 0,00 855,85 1116,68 914,41 786,67 3673,61 

61 - Telecomunicações 8,47 13,30 24,91 15,60 3,50 4,59 70,37 

62 - Atividades dos serviços 

de tecnologia da informação 
1349,35 2403,14 3276,73 3849,87 2601,55 2007,45 15488,09 

63 - Atividades de prestação 

de serviços de informação 
145,33 202,04 457,10 593,14 378,98 243,30 2019,91 

64 - Atividades de serviços 

financeiros 
3,24 29,58 51,37 35,94 26,79 48,03 194,96 

65 - Seguros, resseguros, 

previd. complementar e 

planos de saúde 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 - Atividades auxiliares dos 

serviços financeiros, seguros 

etc. 

0,00 0,00 10,49 12,50 0,00 0,00 22,99 

68 - Atividades imobiliárias 0,08 0,33 -0,73 3,67 1,87 1,91 7,13 

69 - Atividades jurídicas, de 

contabilidade e de auditoria 
0,75 4,77 4,53 3,40 1,43 1,86 16,73 

70 - Atividades de sedes de 

empresas e de consultoria em 

gestão 

100,53 390,78 452,39 594,86 364,92 291,50 2194,97 

71 - Serviços de arquit. e 

engenharia; testes e análises 

técnicas 

3,80 17,29 61,58 63,40 40,14 12,22 198,42 

72 - Pesquisa e 

desenvolvimento científico 
9,18 19,18 9,61 -10,38 0,00 0,00 27,60 

73 - Publicidade e pesquisa de 

mercado 
2,45 0,54 2,97 5,74 6,75 5,28 23,72 

74 - Outras atividades 

profissionais, científicas e 

técnicas 

0,11 -0,48 3,80 7,82 3,35 37,26 51,86 

75 - Atividades veterinárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

77 - Aluguéis não-

imobiliários e gestão de ativos 

não-financeiros 

2,27 15,32 39,48 41,93 17,41 12,79 129,21 

78 - Seleção, agenciamento e 

locação de mão-de-obra 
0,00 21,12 33,19 56,66 44,52 27,09 182,58 

79 - Agências de viagens, 

oper. turísticos e serviços de 

reservas 

0,00 0,25 1,49 0,81 0,00 0,00 2,56 
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80 - Atividades de vigilância, 

segurança e investigação 
0,00 0,49 0,73 7,69 9,10 9,98 28,00 

81 - Serviços para edifícios e 

atividades paisagísticas 
0,00 0,41 4,13 7,48 3,18 2,94 18,14 

82 - Serviços de escritório, de 

apoio administ. e outros 

serviços 

455,31 1393,60 1880,55 2215,18 1779,22 1597,85 9321,72 

84 - Administração pública, 

defesa e seguridade social 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 - Educação 4,15 13,62 6,59 8,77 6,75 3,59 43,47 

86 - Atividades de atenção à 

saúde humana 
0,00 18,24 1,32 2,84 0,00 0,00 22,40 

87 - Atividades de atenção à 

saúde integradas com assist. 

social 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

88 - Serviços de assistência 

social sem alojamento 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

90 - Atividades artísticas, 

criativas e de espetáculos 
0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,54 

91 - Atividades ligadas ao 

patrimônio cultural e 

ambiental 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92 - Atividades de exploração 

de jogos de azar e apostas 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

93 - Atividades esportivas e 

de recreação e lazer 
0,00 2,88 4,93 7,39 0,00 0,00 15,19 

94 - Atividades de 

organizações associativas 
0,00 3,48 4,96 4,59 6,40 4,42 23,85 

95 - Reparação e manut. 

equip. de informática e 

objetos pessoais 

-14,20 -4,50 11,39 24,25 5,56 3,62 26,12 

96 - Outras atividades de 

serviços pessoais 
0,00 0,92 2,45 2,32 0,00 0,00 5,69 

97 - Serviços domésticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 - Organismos internac. e 

outras instituições 

extraterritoriais 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

00 - Outros* 76,65 32,51 75,30 76,95 90,47 45,74 397,62 

* Nesse grupo estão classificados os contribuintes com inconsistências cadastrais e/ou cuja divulgação das informações 

possam comprometer o sigilo fiscal. 

Fonte: RFB (2017) 

Quadro 6 

 

A partir do Quadro 6, pode ser observada a queda dos valores a partir de 2016 

em praticamente todos os setores, com exceção da atividade de transporte terrestre. 

Como mencionado anteriormente, essa queda refere-se a sanção da Lei n° 13.161/2015, 

que reonerou a folha de pagamentos. Tal queda pode ser justificada pelo fato de as 

empresas considerarem a política de desoneração da folha de pagamentos como não 

sendo vantajosa em relação ao metódo de 20% do total da folha, após as alterações 
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feitas pela Lei n° 13.161/2015; ou pela diminuição da quantidade de empregados nas 

empresas devido à elevação dos custos trabalhistas, decorrente do aumento das 

alíquotas. 

 

4.2 Medidas Excepcionais: impacto da pandemia da Covid-19 nas contas 

previdenciárias 

 Com o advento da pandemia da Covid-19, o governo brasileiro tomou uma série 

de medidas para amenizar o impacto sobre a economia das empresas. Uma delas se deu 

em abril de 2020, com a prorrogação do prazo para o recolhimento das contribuições 

previdenciárias (Portarias do Ministério da Economia 139/2020 e 150/2020). No mesmo 

mês, o Comitê Gestor do Simples Nacional, por meio da resolução CGSN n° 154/2020, 

prorrogou os prazos de pagamentos de tributos no âmbito do Simples Nacional. 

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Previdência do Ministério da 

Fazenda, no ano de 2020 a dinâmica fiscal do RGPS foi atípica principalmente devido à 

pandemia da Covid-19 e das novas regras estabelecidas pela EC 103/2019, com queda 

da arrecadação da contribuição previdenciária (Portaria 139/2020). No que diz respeito 

às renúncias previdenciárias, contudo, o aumento em 2020 foi um pouco maior do que 

no mesmo período em 2019 (Informe de Previdência Social 10/2020), mas não se 

mostrou relevante em relação aos resultados da previdência, conforme Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 – Evolução das receitas e despesas previdenciárias mês a mês 2019/2020 

 

Fonte: Previdência Social (2020)  
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Fazendo uma análise dos resultados da perspectiva do RGPS, houve um recuo de 

16,61% na arrecadação das contribuições previdenciárias no acumulado do ano 

comparativamente ao mesmo período de 2019. Partindo de uma análise anual, as 

receitas previdenciárias recuaram 2,07%, enquanto as despesas aumentaram e fizeram 

com que o déficit previdenciário também aumentasse. Em 2020, o déficit previdenciário 

representou 7,62% do PIB brasileiro. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar os impactos da desoneração da 

folha de pagamentos nas receitas e despesas do regime geral da previdência social 

(RGPS), identificando as regiões, anos, valores e segmento de atuação das empresas 

beneficiadas, a partir de dados evidenciados em documentos disponibilizados pela 

previdência social, pelo ministério da economia pela receita federal do Brasil. 

A revisão da literatura mostrou que os conceitos relacionados aos benefícios e 

incentivos fiscais diferem dependendo da autoria: benefício tributário, benefício fiscal, 

desoneração tributária, gasto tributário, renúncia de receita, entre outros. E que as 

desonerações tributárias podem assumir a forma de anistia, remissão, subsídio, crédito 

presumido, isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo que 

implique redução discriminada de tributos ou contribuições, ou quaisquer outras 

espécies de benefícios que correspondam a tratamento tributário diferenciado.  

Com relação à política da desoneração da folha de pagamentos, a ideia surgiu 

em 2008 por meio da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) nº 233 e, que 

preliminarmente teve como objetivo beneficiar os exportadores ao eliminar a tributação 

de mão-de-obra, mas, com o passar do tempo, esses benefícios foram ampliados para 

além da indústria, inclusive, para atividades que pouco ou nada exportam.  

Sobre os impactos da desoneração da folha de pagamentos nas receitas e 

despesas do RGPS, verificou-se que esses beneficios fiscais, junto com as renúncias 

previdenciárias, impactaram em média no periodo de 2012 a 2015 mais de 80% do 

deficit apurado no RGPS, porém, esse impacto caiu para pouco mais de 30% no período 

de 2015 a 2019, com tendência de queda. E que a Região Sudeste do Brasil foi a mais 

beneficiada com a política de desoneração da folha de pagamentos até 2015, com a 

possível justificativa de se tratar maior centro comercial do Brasil, mas que isso mudou 
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com a sanção da Lei nº 13.161/2015, quando a Região Centro-Oeste passou a ser a 

maior beneficiada. 

A atividade de transporte terrestre e a atividade dos serviços de tecnologia da 

informação se destacaram por serem as que mais desoneraram a folha de pagamentos: 

apenas as empresas desse seguimento foram responsáveis por 13% e 11,08%, 

respectivamente, do total da desoneração da folha no período analisado. 

Sobre os impactos da pandemia da Covid-19 nas contas previdenciárias, houve 

um recuo de 16,61% na arrecadação das contribuições previdenciárias no acumulado do 

ano comparativamente ao mesmo período de 2019. Partindo de uma análise anual, as 

receitas previdenciárias recuaram 2,07%, enquanto as despesas aumentaram e fizeram 

com que o déficit previdenciário também aumentasse. Em 2020, o déficit previdenciário 

representou 7,62% do PIB brasileiro. 

Para futuras pesquisas recomenda-se que seja feito um estudo mais elaborado 

sobre as desonerações da folha de pagamentos por região, e por quais motivos a Região 

Centro-Oeste passou a desonerar mais do que as outras. 
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