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A Desoneração da Folha de Pagamentos adotada pelo governo Dilma vem sendo 
exaltada por grande parte dos setores público e privado como uma medida necessária e eficaz 
para promover a competitividade da indústria nacional, sofrendo contínua expansão desde o 
inicio de sua implementação em 2011: de 4 setores econômicos inicialmente beneficiados para 
mais de 50 em 2014.1 Adotada sob caráter temporário, declarações do Ministério da Fazenda 
afirmam que a partir de 2015 a regra deve tornar-se permanente e ainda mais ampla, implicando 
uma renúncia de recursos que somente para este ano foi estimada em R$ 21,6 bilhões.2 No 
entanto, seu caráter não é inovador: a concessão de benefícios tributários ao setor privado têm 
sido uma constante dentre as principais políticas de incentivo do governo brasileiro desde os 
anos 90, ganhando ainda mais destaque com sua ampla utilização para combate aos efeitos 
recessivos da crise internacional após 2008, e apoiando-se cada vez mais na renúncia a recursos 
destinados à Política Social. 

Este artigo procura relativizar as perspectivas de efetividade da política de desoneração 
da folha de pagamentos, dimensionando-a dentro da extensa trajetória de concessão de 
benefícios tributários como instrumento de estímulo econômico do governo brasileiro. Busca-se 
refletir sobre a natureza potencialmente espúria dos ganhos de competitividade associados a tais 
instrumentos – isto é, incapazes de garantir uma inserção internacional sustentável e com maior 
inclusão social. O argumento sustenta-se na ideia de que, embora os incentivos tributários 
tenham crescido desde o final do século XX, a persistência dos problemas de competitividade 
interna e externa enfrentados pela indústria brasileira (sinalizada pelo baixo crescimento da 
indústria de transformação, especialmente em setores expostos à concorrência internacional, e 
pela deterioração da Balança Comercial com crescente dependência dos produtos primários) 

parece indicar sua incapacidade em contrabalançar diversas forças contrárias à elevação da 
competitividade nacional, garantindo os resultados esperados. A primeira dimensão do caráter 
potencialmente espúrio dos ganhos decorrentes das desonerações tributárias, como a da folha de 
pagamentos, se daria pela manutenção de obstáculos sistêmicos que há décadas prejudicam a 
competitividade brasileira, conferindo-lhes assim efetividade duvidosa no longo prazo. A 
segunda dimensão, o conflito com o progresso social, fundamentar-se-ia pela concessão de 
benefícios ao setor privado apoiados em recursos próprios da Seguridade Social, instituição 
central para garantia de acesso a direitos universais básicos e redução da pobreza e desigualdade 
no Brasil. 

Após uma breve contextualização das mudanças nos paradigmas de competitividade 
internacional ocorridas a partir do final do século XX e as dificuldades enfrentadas pela 
indústria brasileira desde então, busca-se indicar a importância dos incentivos tributários – 
incluindo a desoneração da folha – como estímulo ao setor privado e a crescente oneração da 
Seguridade Social, refletindo sobre as perspectivas e natureza dos ganhos dela derivados. A 
existência de diferentes tipos de competitividade com implicações distintas para o 
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1 A medida consiste na substituição da contribuição dos empregadores para a Previdência de 20% da folha salarial 
por uma alíquota de 1,5% a 2,5% da receita bruta deduzida de exportações, podendo ser considerada uma 
“desoneração” porque esta taxa tende a ser inferior à “alíquota neutra”, aquela que manteria inalterada a arrecadação 
patronal (Ministério da Fazenda, 2012). Embora por seu caráter compulsório tenha acarretado um aumento da carga 
tributária em alguns segmentos, a representatividade destes casos é muito pequena numa avaliação da política, como 
mostra Afonso et. al. (2014). Até meados de 2014, a lista de atingidos abrangia 56 segmentos de natureza variada dos 
setores secundário e terciário (Ministério da Fazenda, 2013). 
2 www1.valor.com.br/brasil/3565190/governo-torna-desoneracao-da-folha-permanente 



desenvolvimento econômico tem por base a definição de Fajnzylber (1988), que considera como 
competitividade “positiva” (“autêntica”) a capacidade de um país para sustentar e expandir sua 
participação nos mercados internacionais elevando simultaneamente o nível de vida da 
população, baseada em ganhos de produtividade e incorporação de progresso técnico ‒ trajetória 
característica dos países desenvolvidos. Em contraposição, a competitividade “espúria” estaria 
associada a políticas incapazes de garantir os mesmos resultados mesmo gerando alívios 
comerciais imediatos, como desvalorização cambial e precarização das condições ambientais e 
de trabalho ‒ identificada em diferentes fases das economias latinoamericanas. 

 
1. Os novos paradigmas da competitividade industrial 
 

O final do século XX foi marcado por mudanças fundamentais na organização produtiva 
em nível mundial, com redefinição das velhas formas de divisão internacional do trabalho. Em 
oposição à velha dicotomia entre exportadores de manufaturados e matérias-primas, a 
intensificação do processo de globalização com emergência de um novo paradigma técnico-
econômico (da metal-mecânica para o complexo eletrônico, com crescente complexidade e 
rapidez das mudanças tecnológicas), custos cadentes de transporte e comunicação e 
liberalização comercial e financeira viabilizaram a emergência de sistemas de produção cada 
vez mais flexíveis e internacionalmente fragmentados, reconfigurando também as relações de 
trabalho.3 Diante destas novas possibilidades, os custos de produção, em especial aqueles 
associados à mão-de-obra, passam a assumir um papel central na determinação da nova divisão 
internacional do trabalho e, consequentemente, na inserção dos países no comércio internacional 
‒ evidenciado pela ascensão de novos players extremamente competitivos como China e Índia, 
detentores de oferta de trabalho abundante e barata.4 Os deslocamentos parciais ou totais das 
etapas de produção em busca de custos mais baixos se processaram também dentro das 
fronteiras nacionais, com migração de setores intensivos em mão-de-obra para regiões de 
salários mais baixos e relações de trabalho mais flexíveis – com o caso emblemático da 
transferência massiva da indústria de calçados do polo tradicional no Sul para a região Nordeste 
durante os anos 90.5  

A política macroeconômica brasileira no período encontrava-se pautada pelo objetivo da 
estabilização monetária e alinhamento às convenções liberalizantes dos países centrais, 
promovendo-se grande valorização da taxa de câmbio (flexibilizado somente em 1999), 
elevação dos juros, privatização e transnacionalização de diversos segmentos produtivos, num 
contexto de abertura comercial e financeira.6  

Identificando-se na virada do século uma melhora contundente dos resultados no setor 
externo, os persistentes déficits comerciais dos anos 90 são revertidos a partir de 2001, quando o 
país alcança seu primeiro superávit comercial em sete anos (US$ 2,6 bi) com auge em 2006 

                                                           
3 O estudo deste fenômeno por Havik & McMorrow (2006) ilustra a fase de integração comercial sem precedentes 
pelo aumento em cerca de 15 vezes no volume de bens transacionados entre os anos 50 e 2000, com a 
internacionalização das etapas produtivas evidenciada pelo grande crescimento das trocas de bens intermediário (bens 
semi-finais/partes e componentes) ‒ que na China teriam passado de 58% do total das importações em 1992 para 
mais de 75% em 2000. 
4 A título de comparação, entre 1990 e 1994 a média do custo por trabalhador na manufatura da China e Índia era 
cerca de 30 vezes inferior à do Japão, Estados Unidos e Alemanha (US$ 960/ano contra US$ 31.687/ano), enquanto 
as manufaturas cresceram em média cinco vezes mais nos primeiros durante a década (9,4 % a.a. contra 1,6 % a.a. 
entre 1990 e 2001), segundo dados do Banco Mundial (2003). 
5 Uma pesquisa do Banco do Nordeste coordenada por Lavinas & Storper (1999) identifica que entre 1992 e 1998 
houve um aumento de 97% no número de pessoas ocupadas na atividade calçadista no Nordeste concomitantemente à 
sua redução em 16% no Sul, enquanto o diferencial entre as remunerações pagas amplia-se ao longo da década ‒ de 
8% para quase 20% a mais nesta última região. 
6 A taxa efetiva de câmbio em 1998 encontrava-se em patamar 65% inferior ao seu valor em 1992; a taxa básica de 
juros, Selic, chegou a superar 45% a.a. em fins de 1997; a taxa média de proteção efetiva da indústria caiu de 48% em 
1990 para 25% em 1995 e o Investimento Estrangeiro Direto líquido aumentou de US$1,1 bi em 1992 para US$ 25,9 
bi em 1998 (Banco Central, Ministério da Fazenda e Carneiro, 2002) 



(US$ 46,4 bi), fenômeno fortemente 
de 2002 a tendência de apreciação cambial 
continuidade do receituário ortodoxo de estabilização monetária, evolução favorável dos termos 
de troca pela valorização das commodities

 
2. A perda de competitividade da 
 

Embora fuja ao escopo deste trabalho a discussão sobre as controversas teses de 
desindustrialização e reprima
competitividade industrial tanto no 
decréscimo de participação da indústria de transformação no PIB
de importações concorrentes 
externos de produtos manufaturados
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (201

 Dados do IBGE mostram que a participação da Indústria de Transformação no total do 
valor adicionado da economia caiu de 18,3% em 1996 para 15,1% em 2011
identificam-se sinais do fortalecimento do Brasil como exportador de matérias
crescente dependência da exportação de bens não
sustentação dos superávits brasileiros
industriais, com aumento dos 
1).10  

 
Setores intensivos em mão

são casos exemplares das dificuldades de adaptação de certos segmentos da indústria brasileira 
nova organização mundial, especialmente 

                                                          
7 Dados da UNCTAD e COMTRADE mostram que entre 2000 e 2009 o peso dos primários no total das exportações 
mundiais cresceu de 11,6% para 13,4% e, no caso brasileiro, passou de 37% para 51% do total de sua pauta 
exportadora (DE NIGRI & ALVARENGA, 2011)
8 Ver, por exemplo, ABDI (2011). A taxa de câmbio nominal média passou de quase R$4,00/US$ em 2002 para cerca 
de R$1,50/US$ em meados de 2011; no mesmo período, as taxas de juros permaneceram como uma das mais altas do 
mundo, com a média da Selic acima de 15% a.a. (Banc
evidenciada pela ascensão do país de 12º para 4º maior receptor de Investimento Estrangeiro Direto entre 2000 e 
2012, segundo dados da UNCTAD. 
9 Feijó & Lamonica, 2013. 
10 Dados do Banco Mundial divulgad
que o Brasil passa do 18º lugar no ranking dos maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas no início da 
década de 80 (1980-85) para o 9º lugar ao fim dos anos 2000 (2006
da 17ª para a 26ª posição no mesmo período.  A crescente importação de manufaturados é atestada pelo avanço de 11 
posições no ranking internacional de maiores importadores em apenas sete anos, da 31ª colocação 
em 2012. 
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Dados: SECEX/MDIC. Elaboração própria. *Segundo classificação OCDE utilizada por SECEX/MDIC.

fenômeno fortemente associado ao boom internacional de commodities
tendência de apreciação cambial retoma suas forças, usualmente associad

continuidade do receituário ortodoxo de estabilização monetária, evolução favorável dos termos 
commodities e grande entrada de capital estrangeiro

A perda de competitividade da indústria brasileira  

ao escopo deste trabalho a discussão sobre as controversas teses de 
desindustrialização e reprimarização da economia brasileira, esta apresenta sinais de 

tanto no mercado interno quanto no comércio internacional
participação da indústria de transformação no PIB, forte tendência de 

importações concorrentes e perda de participação das exportações domésticas nos mercados 
externos de produtos manufaturados ‒ conforme advogado pelo próprio M
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2013).  

Dados do IBGE mostram que a participação da Indústria de Transformação no total do 
valor adicionado da economia caiu de 18,3% em 1996 para 15,1% em 20119; 

fortalecimento do Brasil como exportador de matérias
crescente dependência da exportação de bens não-industriais e de baixa tecnologia para 

ação dos superávits brasileiros concomitantemente à perda de competitiv
com aumento dos déficits em produtos de maior intensidade tecnológica

Setores intensivos em mão-de-obra e fortemente expostos à concorrência internacional 
são casos exemplares das dificuldades de adaptação de certos segmentos da indústria brasileira 

specialmente pela concorrência com os baixos custos de produção 

                   

a UNCTAD e COMTRADE mostram que entre 2000 e 2009 o peso dos primários no total das exportações 
mundiais cresceu de 11,6% para 13,4% e, no caso brasileiro, passou de 37% para 51% do total de sua pauta 
exportadora (DE NIGRI & ALVARENGA, 2011) 

mplo, ABDI (2011). A taxa de câmbio nominal média passou de quase R$4,00/US$ em 2002 para cerca 
de R$1,50/US$ em meados de 2011; no mesmo período, as taxas de juros permaneceram como uma das mais altas do 
mundo, com a média da Selic acima de 15% a.a. (Banco Central). A entrada de capital estrangeiro pode ser 
evidenciada pela ascensão do país de 12º para 4º maior receptor de Investimento Estrangeiro Direto entre 2000 e 

 

Dados do Banco Mundial divulgados pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) mostram 
que o Brasil passa do 18º lugar no ranking dos maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas no início da 
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commodities.7 A partir 
usualmente associada à 

continuidade do receituário ortodoxo de estabilização monetária, evolução favorável dos termos 
grande entrada de capital estrangeiro no país.8 

ao escopo deste trabalho a discussão sobre as controversas teses de 
rização da economia brasileira, esta apresenta sinais de perda de 

comércio internacional, como o 
tendência de penetração 

perda de participação das exportações domésticas nos mercados 
conforme advogado pelo próprio Ministério do 

Dados do IBGE mostram que a participação da Indústria de Transformação no total do 
; no front externo, 

fortalecimento do Brasil como exportador de matérias-primas, pela 
industriais e de baixa tecnologia para 

concomitantemente à perda de competitividade dos bens 
maior intensidade tecnológica (Gráfico 
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asiáticos. Políticas voltadas ao barateamento dos custos da mão-de-obra para ganhos de 
competitividade, como a desoneração da folha, têm influência fundamental nestes segmentos, e 
a discussão sobre sua efetividade não é de importância menor dada sua grande importância para 
o nível de emprego e produto da economia brasileira.11 

 
3. A expansão dos benefícios tributários no Brasil 
  
 Em meio à recessão internacional e ao desempenho problemático da indústria brasileira, 
em 2011 é lançado o Plano Brasil Maior, definido como a nova “política industrial, tecnológica 
e de comércio exterior” do Governo Federal (MDIC, 2013). Diagnosticando a carga tributária 
como um dos principais entraves à retomada de competitividade das empresas12, as 
desonerações setoriais figuram com centralidade no rol de medidas, tendo sido instituídas a 
substituição da contribuição patronal da folha de pagamentos, elevação da COFINS-Importação, 
redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para bens de consumo e de capital e 
instituição do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas 
Exportadoras (REINTEGRA) – apenas para citar alguns exemplos.13 

 Longe de uma política inovadora, a trajetória das desonerações tributárias indica que 
tais instrumentos constituem-se em prática constante e crescente desde os anos 90, dada sua 
expansão em montantes absolutos, como parcela da arrecadação tributária e do PIB. Outra 
característica da mesma é a oneração crescente da política social para concessão destes 
estímulos, pelo aumento mais que proporcional dos benefícios assentados na renúncia a 
contribuições sociais (fonte primordial de recursos da Seguridade, sistema que abrange os 
setores públicos de Saúde, Previdência e Assistência Social).14 Um levantamento realizado por 
Mancuso & Moreira (2013) entre 1998 e 2008 mostra como grupos mais favorecidos por este 
tipo especial de benefício os segmentos dos setores primário, secundário e terciário e as 
empresas exportadoras, evidenciando a prática da concessão de incentivos ao empresariado com 
base em recursos da política social.15  

 Tais processos podem ser identificados na Tabela 1, que mostra as estimativas da 
Receita Federal sobre as renúncias decorrentes de Gastos Tributários Totais (GT) e da sua 
parcela apoiada na renúncia a contribuições sociais (GCS), convertidas para valores constantes 
de 2013. Conforme definição da instituição, consideram-se Gastos Tributários “todas e 
quaisquer situações que promovam presunções creditícias, isenções, anistias, reduções de 
alíquotas, deduções ou abatimentos e adiamentos de obrigações de natureza tributária” 
(Demonstrativo dos Gastos Tributários, 2013). Os resultados anuais foram agrupados e 
convertidos pela média segundo os períodos de gestão presidencial. No caso dos gastos 
tributários totais, identifica-se um leve arrefecimento na segunda gestão de Fernando Henrique 
Cardoso (1999-2002) seguida de forte aceleração a partir do primeiro governo Lula (2003-

                                                           
11 Ver Junior et. al. (2012). Segundo o IBGE, os setores de calçados e vestuários, por exemplo, apresentaram uma 
retração média do valor da produção de (-3,1%) e (-1,7%) a.a. entre 2001 e 2011 (op. cit.), enquanto seu desempenho 
no comércio exterior juntamente aos setores Têxtil e de Couro passou de superávit de US$ 3,7 bi em 2004 para um 
déficit de US$ -2,5 bi em 2013 (MDIC/SECEX). A importância destas indústrias para a economia brasileira pode ser 
ilustrada pelo fato de que somente estes dois primeiros setores responderam por cerca de 14% do emprego e 5% do 
Valor Adicionado na Indústria de Transformação em 2011 (FIESP, 2014). 
12 Ver Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 540/2011 (www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/Exm/EMI-122-MF-MCT-MDIC-Mpv540.htm) 
13 A lista de medidas legais do PBM pode ser encontrada em www.brasilmaior.mdic.gov.br/conteudo/14.  
14 Conforme definido pela Constituição de 1988, o Orçamento da Seguridade Social encontra-se dissociado do 
Orçamento Fiscal e possui fontes próprias de receitas, provenientes da arrecadação de contribuições sociais 
(principalmente contribuições previdenciárias, COFINS, PIS-PASEP e CSLL), receitas das entidades da Seguridade e 
contrapartidas do Orçamento Fiscal (ANFIP, 2013). 
15 O levantamento considera as medidas legais de desoneração tributária atreladas ao Programa de Integração Social 
(PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) entre 1998 e 2008, identificando 52 dispositivos dos quais 61,5% (32 medidas) encontraram-se direcionadas 
a setores produtivos específicos e 30% (16 dispositivos) às empresas exportadoras.  



2006); no entanto, é neste primeiro momento que se identifica o aumento da utilização dos 
recursos de contribuições sociais para a concessão de incentivos, que de 2,4% do valor total dos 
Gastos Tributários em 1995-98 passa para quase 40% em 2011-13. 

 Tabela 1 - Gastos Tributários Totais (GT) e Gastos de Contribuições Sociais (GCS) 
estimados*, 1995-2012, média por governo, valores constantes de 2013** 

 GT (R$ bi) GCS (R$ bi) GCS (% GT) GT (% PIB) 
GT (% Receita 
Administrada) 

FHC I (1995-98) 43,1 1,1 2,4% 2,1% 16,5% 
FHC II (1999-02) 41,4 2,5 5,9% 1,6% 9,0% 
LULA I (2003-06) 47,7 12,1 24,3% 1,7% 10,4% 
LULA II (2007-10) 108,0 42,9 39,1% 2,9% 17,2% 
DILMA (2011-13) 151,8 58,9 38,9% 3,2% 19,9% 
Fonte: Receita Federal (Demonstrativo dos Benefícios Tributários 1995-2003, Demonstrativo dos Gastos Tributários 
2004-2013). Elaboração própria com base na metodologia de Gonçalves (2012). *Renúncias do PIS/PASEP, 
COFINS (indisponível para 1995 e 1996) e CSLL (indisponível para 1997 e 1999). **Convertidos pelo IPC-
A/IBGE, com referência no mês de agosto. 

 
Tendo em vista a contínua concessão de benefícios tributários pelo governo federal a 

partir dos anos 90 com persistência de sinais de deterioração da inserção externa e dinamismo 
interno da indústria no período, deve-se questionar até que ponto a DFP é somente uma política 
de “mais do mesmo”, que procura reduzir a carga tributária das empresas sem a modificação de 
entraves sistêmicos que obstaculizam os ganhos de competitividade nacionais. A noção de 
competitividade sistêmica ressalta que o desempenho empresarial depende e é também resultado 
de fatores situados fora de seu âmbito interno e da estrutura industrial da qual fazem parte, 
fatores estes como a ordenação macroeconômica, as infraestruturas, o sistema político-
institucional e as características socioeconômicas dos mercados nacionais no qual se inserem.16 

Nesse sentido mais amplo, poder-se-ia inferir que a indústria brasileira opera sob várias 
condições adversas à elevação de competitividade, como câmbio sistematicamente valorizado 
por duas décadas, taxas de juros reais situadas dentre as maiores do mundo (distorcendo o 
mercado de crédito e desestimulando o investimento produtivo), elevada defasagem tecnológica 
em diversas partes das cadeias de produção, comercialização e distribuição, deficiências 
históricas em Formação Bruta de Capital Fixo, Ciência & Tecnologia e Educação, baixa taxa de 
investimentos públicos em comparação a outros países e baixa produtividade do trabalho.17  

Apesar do debate acerca da validade e influência de cada um destes fatores em particular, 
é razoável a aceitação de um contexto desfavorável de operação das empresas brasileiras em 
múltiplos aspectos, cuja reversão exigiria esforços em diferentes frentes ainda não alcançadas 
pela estratégia do governo – como, por exemplo, o nível de câmbio e juros. Neste sentido, não 
há evidências – nem exigências – de correlação entre as desonerações tributárias e elevações da 
produtividade com incorporação de progresso técnico, podendo com isso estimular-se uma 
inserção internacional baseada no simples barateamento dos custos de produção com 
competição em nichos de menor valor agregado. Levando em conta todos estes aspectos, não se 
deveria esperar da substituição da contribuição patronal (e dos benefícios tributários em geral) a 
capacidade de contrabalançar tantas forças contrárias ao dinamismo industrial, com elevação 
sustentável da competitividade interna e externa no longo prazo.  

 
4. O conflito entre desonerações e inclusão social 
 

Por outro lado, a desoneração da folha ‒ assim como parte crescente das renúncias 
tributárias, conforme evidenciado na Tabela 1 ‒ entraria em conflito direto com o processo de 

                                                           
16 Coutinho & Ferraz, 1994. 
17 Ver, por exemplo, Gentil & Araújo (2012) e Feijó & Lamonica (2013). 



inclusão social ao retirar recursos diretamente vinculados ao Sistema de Seguridade do país. A 
medida impacta diretamente seu financiamento ao exonerar os empregadores de sua parcela de 
contribuição para o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), que corresponde a mais de 
60% das receitas do sistema previdenciário e estas, por sua vez, a quase 45% da receita total do 
Orçamento da Seguridade Social (ANFIP, 2013), substituindo-a por uma contribuição inferior 
sobre o faturamento (vide nota nº 1) e cuja diferença passa a depender de compensações do 
Tesouro Nacional, que se dão de forma atrasada e parcial ‒ a ANFIP (2013) mostra que em 
2012, por exemplo, dos R$ 4,1 bi esperados pelo Ministério da Previdência Social somente R$ 
1,7 bi foi efetivamente repassado devido a limitações de crédito orçamentário. E o crescimento 
das renúncias é progressivo: estimadas pela Receita Federal em R$ 3,6 bi para 2012 e R$ 12,2 
bi para 2013, em 2014 devem alcançar R$ 21,6 bi, segundo o Ministro da Fazenda. Além da 
redução das receitas diretas, destaca-se a tendência de crescente oneração dos trabalhadores para 
sustentarem, sozinhos, a Previdência – lógica incompatível com o financiamento tripartite do 
sistema (Estado, empregados e empregadores), sua forma tradicional de operação.18 

A Seguridade ‒ que engloba os sistemas públicos de Saúde, Previdência e Assistência 
Social ‒ é um dos pilares centrais da política social brasileira, destinada à garantia de acesso 
universal a direitos básicos por toda a população. Na última década, mostrou-se essencial para 
redução da pobreza e redistribuição dos ganhos do crescimento econômico: segundo estimativas 
do IPEA (2012), entre 2001 e 2011 três das transferências de renda da Seguridade (benefícios 
previdenciários, de Prestação Continuada e do Bolsa-Família) teriam contribuído em 36% para a 
queda da desigualdade de renda no Brasil, por sua vez responsável por mais da metade da 
redução da pobreza.19 O sistema teria exercido também papel fundamental para o crescimento 
econômico recente ao injetar renda nas classes mais baixas da população, dinamizando o 
mercado interno.20 

Vale lembrar que tal desempenho apenas teria sido possível dado que o sistema 
encontra-se pautado em princípios característicos dos modelos de Welfare State europeus21, 
viabilizadores de uma apropriação do desempenho positivo da economia e do mercado de 
trabalho por grupos previamente excluídos do processo de desenvolvimento econômico. Como 
exemplo, pode citar-se o estabelecimento do piso de um salário mínimo para os benefícios 
previdenciários, com grandes impactos durante uma década de expressivo crescimento de seu 
valor real.22 

Embora a criação de empregos – um dos principais benefícios da desoneração da folha, 
segundo seus defensores – também tenha exercido papel fundamental para as melhorias 
anteriormente mencionadas23, deve-se levar em conta a precariedade da inclusão social pelo 
mercado de trabalho quando dissociada de um aparato institucional adequado, que aumenta a 
vulnerabilidade do processo aos revezes dos ciclos econômicos e limita-o ao favorecimento da 
população em idade ativa empregada e, de forma marginal, seus dependentes. Além disso, a 
renda do trabalho não garante padrões equitativos de acesso a direitos essenciais como saúde e 
                                                           
18 A menção ao processo de “esvaziamento” dos recursos diretamente vinculados à Seguridade deve ainda ressaltar 
outro ponto importante, o dispositivo de Desvinculação de Receitas da União (DRU), que permite redirecionar 20% 
de recursos próprios da Seguridade para fins diversos do Orçamento Fiscal. Somente entre 2006 e 2012, o desvio de 
recursos superou R$ 300 bilhões (ANFIP, 2013). 
19 O estudo mostra a queda da desigualdade de renda e da pobreza no Brasil entre 2001 e 2011, ilustrada crescimento 
550% mais rápido da renda per capita do décimo mais pobre da população em relação aos 10% mais ricos e pela 
redução em 57,5% da população com renda domiciliar per capita abaixo da linha de pobreza. Neste período, o 
crescimento médio do PIB foi de 3,6% a.a., frente a 2,6% do período 1991-2000, chegando a quase 5% a.a. entre 
2004-2008 (Banco Central); foram criados em torno de 13 milhões de empregos formais (CAGED) e o salário 
mínimo real valorizou-se em 81% (IPEA). 
20 Ver Lavinas (2013a). 
21 Universalidade da cobertura, uniformidade e equivalência dos benefícios, equidade no custeio e diversidade das 
fontes de financiamento (art. 194 da Constituição Federal de 1988) 
22 Para relações entre Seguridade, crescimento econômico e inclusão social, ver Lavinas (2013a). 
23 O mesmo estudo do IPEA (2012) mostra contribuição de 58% das fontes de renda do trabalho para a redução da 
desigualdade de renda entre 2001 e 2011. 



educação através do setor privado, o que demandaria um fortalecimento no poder estatal de 
provisão de serviços públicos desmercantilizados. Neste sentido, poder-se-ia identificar uma 
dinâmica frágil e limitada de inclusão social. 

Assim, as desonerações tributárias podem atuar contra o progresso social ao ameaçar a 
sustentabilidade financeira de longo prazo da Seguridade, fragilizando sua capacidade em atuar 
como mecanismo universal e abrangente de proteção social e alimentando propostas de 
reformas a favor de sua desconstrução.24  

 
5. Conclusão 
 

Como se procurou mostrar neste breve artigo, os incentivos tributários têm sido 
amplamente utilizados desde o governo FHC sem, no entanto, reverterem os problemas de 
competitividade interna e externa apresentados pela indústria brasileira, mostrando-se incapazes 
de contrabalançarem uma diversidade de forças contrárias atuantes no Brasil. Assim, a 
efetividade da desoneração da folha, e dos incentivos tributários em geral, deve ser relativizada 
considerando-se a existência de graves entraves sistêmicos. Por outro lado, tais medidas 
implicam a fragilização do orçamento da Seguridade, instituição central da política social no 
Brasil. Com isso, mostram-se indícios para sua caracterização como uma medida de 
competitividade espúria ‒ isto é, vulnerável e incompatível com o a elevação permanente da 
qualidade de vida da população. 
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