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A base de cálculo da parcela das contribuições previdenciárias paga 

pelos empregadores (ou contribuições patronais) tem sofrido uma mudança 

importante: a migração cada vez maior da folha salarial para o faturamento 

bruto.  O último movimento nessa direção envolveu a chamada desoneração 

da folha salarial, iniciada em meados de 2011, ampliada este ano para mais 

de 50 atividades e, recentemente, ainda tornada uma norma permanente (por 

força da Medida Provisória n. 651 de 9/7/2014)1.  

Os impactos desta desoneração ainda não foram plena e 

adequadamente avaliados. Uma avaliação do pouco de estatísticas oficiais já 

divulgadas (sobre a distribuição de contribuintes, vínculos e renúncia), 2 

mostrou um resultado diferente do preceito inicial que seria a melhora da 

competitividade externa e o foco na indústria. Porém, ainda maior é o 

desconhecimento e a insuficiência de análise sobre a importante mudança 

promovida no perfil de financiamento da previdência social.  

Esta nota técnica tem por objetivo apresentar um brevíssimo 

diagnóstico da composição e comportamento das principais categorias das 

receitas previdenciárias para chamar a atenção para a necessidade de 

maiores reflexões sobre tais mudanças. Contribuição previdenciária deixou 

de ser sinônimo de tributação dos salários no Brasil; de certa forma, é até 

possível dizer que se tornou quase um micro-sistema tributário, por 

contemplar bases de cálculo e formas de incidência tão distintas entre si.  

Antecipa-se que, contra o senso comum, salários pesam cada vez 

menos e faturamento cada vez mais. Contudo é preciso se preocupar, para o 

futuro, se há um efeito cíclico nesse processo, ou seja, na fase de expansão, 

faturamento cresce mais rápido que a folha; já na fase de desaceleração, ou 

                                                        
* As opiniões expressas neste ensaio são exclusivamente dos autores e não expressam 
necessariamente as da FGV/IBRE. Os autores são particularmente gratos à revisão técnica 
de Bernardo Fajardo. Elaborado com base em informações disponíveis até 22/7/2014. 
** José Roberto Afonso é economista, doutor pela UNICAMP e pesquisador da FGV/IBRE.  
*** Vilma da Conceição Pinto é economista pela UERJ, assistente de pesquisa 
macroeconômica e integrante da equipe do núcleo de finanças públicas da FGV/IBRE. 
1

 Para mais detalhes ver Medida provisória 651/14 Art. 41, disponível em: 
http://bit.ly/1sKw62y.  
2
 Ver Texto para Discussão IBRE: Composição da Desoneração (Completa) da Folha de 

Salários, dos mesmos autores desta nota técnica, disponível em: http://bit.ly/1zJNyX1  

http://bit.ly/1sKw62y
http://bit.ly/1zJNyX1
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mesmo na recessão, ocorra o inverso. Sabidamente, durante a crise global 

de 2008/2009, no Brasil, houve uma clara opção dos empregadores a 

retardarem demissões e com isso o emprego e a massa salarial decresceu 

menos que a produção e as vendas. Sendo assim, o novo perfil da 

contribuição previdenciária pode ter tornado esta receita mais vulnerável ao 

ciclo econômico. Se vier a mergulhar em recessão, essa receita pode vir a 

sentir mais agora do que nas crises passadas, porque, como 

proporcionalmente depende cada vez mais de faturamento e menos de 

salários, os efeitos negativos podem ser mais danosos nas novas crises.  

As análises sobre a receita previdenciária geralmente se prendem 

apenas a sua evolução, que foi muito positiva no longo prazo, mas perdeu 

fôlego no período mais recente. Tomando como exemplo o arrecadado em 

junho de 2014 3 , o último mês com estatísticas disponíveis, em termos 

constantes, se constatou um crescimento de 87,3% nos últimos dez anos – 

ou seja, passou de R$ 13.1 bi para R$ 24,6 bi entre junho de 2004 e de 2014. 

Até junho de 2012 tal variação já tinha sido de 83,3%, ou seja, apenas 4,0 

pontos do avanço em uma década foram registrados nos últimos dois anos. A 

desaceleração tem muito a ver com a adoção da desoneração da folha de 

salários, que entrou em vigor em fins de 2011 (Figura 1).  

  

                                                        
3
 As informações para elaboração da presente nota técnica foram retiradas da série histórica 

de “Receitas de Contribuições” divulgadas pela STN em seu portal, disponível em: 
http://bit.ly/UlZdux. Cabe destacar que os valores para o mês de maio e de junho de 2014 
foram extraídos do sistema SIGA Brasil do Senado Federal através de consulta realizadas na 
data 22/7/2014, sistema disponível em: http://bit.ly/1cUMqlv.  

http://bit.ly/UlZdux
http://bit.ly/1cUMqlv
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Figura 1 – Evolução da Contribuição Previdenciária – R$ Bilhões Constantes e Varação 
% do mês contra mesmo mês do ano anterior. 

 

  
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Senado Federal (Siga Brasil) e Inst. Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Elaboração IBRE/FGV. 

 

Muito já foi dito que a renúncia contribuiu para uma forte 

desaceleração na expansão real da contribuição previdenciária. Mas, dentre 

os impactos ignorados da desoneração da folha aqui importa atentar para o 

fato de que a medida potencializou a tendência anterior à mudança na 

composição da contribuição previdenciária, de modo a explorar cada vez 

mais outras fontes, sobretudo o faturamento.  

 Tradicionalmente a receita previdenciária tem sido acompanhada 

apenas com base nos boletins mensais de arrecadação da Receita Federal 

(RFB), da execução financeira do Tesouro Nacional (STN), ou ainda no 

desempenho do regime geral da Previdência Social (MPAS)4, fontes que 

nada ou pouco abrem sobre a sua composição.  

                                                        
4
 As diferentes fontes de dados estão disponíveis em: http://bit.ly/1sLlhNZ (STN); 

http://bit.ly/1qcC78c (RFB) e http://bit.ly/WBk7HM (MPAS). 
 

http://bit.ly/1sLlhNZ
http://bit.ly/1qcC78c
http://bit.ly/WBk7HM
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Há uma fonte oficial e pública que permite desagregar essa receita, 

mas geralmente ignorada pelos economistas: a contabilidade governamental. 

Os seus produtos são constituídos por balanços anuais e balancetes e 

demonstrativos, mensais, bimensais ou quadrimestrais, sendo que, a partir 

deles, a STN divulga em seu portal uma planilha com séries históricas das 

grandes contas: cada receita da União, mês a mês, desde 1994, é 

desdobrada em itens e subitens.5  

Na categoria receita de contribuições, é possível, atualmente, 

discriminar a composição das contribuições para a previdência social em 22 

códigos:6 desde as contribuições dos empregados (assalariados, autônomos, 

empregadas domésticas) às dos empregadores (com naturezas diversas, 

como empresas, produtores rurais, governos, microempresas, entidades 

filantrópicas); e também as diferentes bases de incidência (salários, 

faturamento bruto, parcelamentos). Observe que, para essa análise, são 

computadas apenas as receitas recorrentes – ou seja, aqui não serão 

analisadas as decorrentes da dívida ativa, de multas e juros de mora (que 

não são contabilizadas na planilha de contribuições, mas de outras receitas 

correntes).  

Os dados extraídos da planilha da STN foram agrupados em um 

formato mais apropriado a esta análise e são apresentados, em valores 

correntes, em anexo ao final deste texto – ora para o mês de junho, ora 

acumulado no ano até esse mês. Os valores convertidos em preços 

constantes usarão o IPCA como deflator.  

Inicialmente, será tirada uma fotografia atualizada das fontes dessa 

receita. Para melhor captar os efeitos da completa desoneração da folha é 

considerada a receita acumulada em 2014 até junho (para ser preciso, o 

impacto foi em cinco dos quatro meses) e decomposta por grandes 

contribuintes ou bases, conforme a Figura 2.  

                                                        
5
 Disponível na seguinte página: http://bit.ly/WnJdd2  

 
6
 Desde o código 12103001 (contribuintes individuais) até 12103099 (outras), cabe destacar 

que estes códigos referem-se à natureza de receita, cuja composição se dá na seguinte 
sequência: 

http://bit.ly/WnJdd2


 

5  Economia Aplicada 
Ano 2014 |  

 

 

Figura 2 – Composição das Receitas Previdenciárias – Acumulada até o mês de junho 

em R$ Milhões Correntes e Part. % 

Fonte: STN e SIGA Brasil. Elaboração IBRE/FGV. 

 A migração de bases da contribuição previdenciária começou já na 

própria Constituição de 1988, que previu que produtores rurais contribuíssem 

sobre suas vendas (neste ano, até junho, essa fonte arrecadou cerca de R$ 

1,9 bilhões ou 1.3% do total).  

 A mais importante mudança de base envolveu a criação do regime 

simplificado para microempresas, que veio a mudar para a base faturamento 

a forma como que pagam a maior parte dos empregadores do País – até 

junho de 2014, arrecadou R$ 14.2 bilhões ou 9.7% do total recolhido para a 

previdência. Como se vê, é um equívoco associar o Simples a algo pequeno, 

irrelevante para a arrecadação – fica ainda mais evidente quando se constata 

que equivaleu a 28.6% do recolhido pelas (médias e grandes) empresas 

sobre a base salários.  

 Outra fonte muito importante de renda para a previdência e ainda mais 

desconhecida envolve a retenção na fonte sobre os pagamentos de notas 

fiscais de prestação de serviços (denominada como sub-rogação na 
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contabilidade pública). É o caso, por exemplo, da contratação de serviços de 

vigilância ou limpeza, em que o contratante é obrigado a reter e recolher para 

os cofres um percentual do que pagarem a pessoa jurídica prestadora. Até 

junho de 2014, essa outra fonte baseada no faturamento gerou cerca de R$ 

11.6 bilhões ou 7.9% do total recolhido para a previdência social.  

  Somadas essas incidências sobre o faturamento das empresas, foram 

recolhidos nos primeiros seis meses de 2014 para a previdência social cerca 

de R$ 36.2 bilhões, ou seja, 24.9% de sua receita total. Fica ainda mais 

visível a mudança no perfil de recolhimento das empresas quando se 

compara tal volume com os R$ 49.6 bilhões recolhidos pelas empresas de 

forma tradicional sobre a folha de seus assalariados (fora acidente de 

trabalho). Ou seja, a base faturamento já rendeu este ano 73.1% do que 

proveio da base salários, consideradas apenas empresas e o que contribuem 

apenas para fins de previdência.  

 Além das empresas, outros segmentos também contribuem de forma 

expressiva para a previdência social. Os órgãos do poder público formam um 

dos maiores contribuintes individuais: os R$ 14,2 bilhões recolhidos até junho 

de 2014, respondem por 9.8% do total dessa receita. Já entidades 

filantrópicas recolhem R$ 1,4 bilhões ou 1% do total. Ainda no mesmo 

período, parcelamentos e depósitos judiciais geraram perto de R$ 5 bilhões 

ou 3.3% do total da receita.  

 Os trabalhadores (desde assalariados até autônomos e empregadas 

domésticas) recolheram R$ 32,4 bilhões ou 22,2% da receita previdenciária 

arrecadada nos seis primeiros meses deste ano.  

No global, se observa que três quartos (74.5%) da receita 

previdenciária proveio dos empregadores (dos quais menos de 40% do total 

recolhidos por empresas e com base na folha salarial) contra um quarto 

oriundo dos trabalhadores (assalariados mais contribuintes individuais, 

inclusive empregadas domésticas).  

Se computadas apenas a primeira parcela, das ditas contribuições 

patronais, se observa que pouco mais da metade (52.2% dos 74.5%) foi 
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arrecadado por empresas e com base na folha salarial, enquanto um terço 

(dos 74.6%) já foram recolhidos com base no faturamento, e o resto (14.4%) 

vindo de órgãos públicos e entidades filantrópicas – Figura 3.    

 

Figura 3 – Composição das Receitas Previdenciárias Patronais – Acumulada até o mês 

de junho em R$ Milhões Correntes e Part. % 

 Fonte: STN e SIGA Brasil. Elaboração IBRE/FGV. 

 

 Analisada a fotografia, pretende-se agora exibir um filme da evolução 

real7 da receita previdenciária, desdobrada por grupos ou itens. O filme a ser 

passado deixa mais claro a profunda transformação no padrão de 

financiamento da previdência. Como destaque nota-se o arrecadado até 

junho de 2014 contra igual período de 2013 (mais para mostrar o efeito da 

desoneração da folha) e, sobretudo, o de 2004 (para mostrar o que mudou 

em dez anos na previdência).  

 O recolhido nos seis primeiros meses de 2014 cresceu em termos 

reais, apenas 1,7% contra o mesmo período de 2013 – em grande parte 

                                                        
7 Deflacionado pelo IPCA. 
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decorrente da maior renúncia com a mudança de base e também com a 

desaceleração da economia. Não por acaso que essa mesma variação no 

caso do recolhido pelas empresas sobre a nova base, da receita bruta, 

aumentou em 68.4% enquanto que caiu em 3.2% o que as mesmas 

contribuíam sobre a antiga base, da folha salarial. Não surpreenderam taxas 

tão altas e diferenciadas porque seriam as esperadas diante de importante 

mudança de base ora processada.  

O que preocupa no curto prazo, porém, é uma receita em nada afetada 

pela desoneração. A contribuição dos empregados assalariados, que caiu 

1.0%, vem na contramão da direção da receita total. Reflete a contenção 

conjuntural da massa salarial e, possivelmente, a mudança estrutural que se 

passa com o trabalho de maior qualificação e renda no setor privado, que 

deixa de ser celetista. Evidência nesse sentido vem do profundo contraste 

com a evolução da receita dos segurados obrigatórios e individuais: 

aumentou em 5.6%. A contribuição previdenciária agregada dos empregados 

recuou apenas 0.2% no acumulado até junho, sendo este resultado salvo 

pelos autônomos.  

O agregado de todos empregadores avançou em 3.5%, acima da 

média geral e até da economia. Mas importa atentar que isso só foi possível 

pelos ganhos com as receitas oriundas de outras bases - ou seja, no que não 

dependeu da folha salarial das empresas privadas. Estas recolheram sobre 

faturamento bruto 12.3% a mais em apenas um ano, puxada pela nova base, 

já comentada, mas também pelo excelente desempenho do Simples (+8.9%) 

e dos produtores rurais (+8.2%), compensando a forte contenção no retido 

dos prestadores de serviços (-6.5%). Outro crescimento espetacular se 

passou com o recolhido pelos órgãos públicos (+11.1%) e até pelas 

entidades filantrópicas (+8.0%).  

A comparação entre receita acumulada até junho de 2014 vis-à-vis 

2013 mostra comportamentos muito diferentes para um período tão curto. 

Não há dúvida de que se a previdência social dependesse de sua tradicional 

incidência – o contribuído pelas empresas e seus empregados sobre a folha 
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salarial – poderia sofrer uma queda real de arrecadação - pior do que uma 

taxa baixa, mas ainda positiva no agregado. 

O que salvou o resultado geral foi às incidências pouco convencionais 

ou pouco atentado, sobretudo o que o setor privado recolheu sobre o 

faturamento (desde o Simples até a nova base das grandes empresas 

desoneradas) e, ainda, o governo e até as entidades filantrópicas – Figura 4. 
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Figura 4 – Taxa de Crescimento acumulado no ano até o mês de junho – 2014 contra 

2013. 

 Fonte: STN e SIGA Brasil. Elaboração IBRE/FGV. 
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 O mesmo cenário traçado para a evolução do acumulado nos seis 

primeiros meses também aparece se considerado apenas o mês de junho, 

conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Composição das Receitas de Contribuições comparação interanual para o 
mês de junho – R$ Milhões Constantes, crescimento e participação %. 

 
Fonte: IBGE, STN/MF e SIGA Brasil. Elaboração FGV/IBRE. 
*Participação % em relação ao Total das Receitas de Contribuições. 
**Participação % em Relação ao Total dos Empregadores de Diferentes Bases. 

 

 

 A evolução no longo prazo é ainda mais importante para realçar o 

tanto que mudou o perfil de financiamento da previdência social. Aqui se faz 

uma comparação singela entre o arrecadado até junho de 2014 contra o de 

2004.  

 A receita previdenciária praticamente dobrou em uma década – 

incremento real de 103.1%. O recolhido pelo conjunto de trabalhadores 

superou aquela média geral ao aumentar em 107.7% e, ao contrário do 

último ano, os assalariados cresceram (112.4%) a frente dos autônomos 

Descrição jun/14 jun/13 jun/04
jun/14 x 

jun/13

jun/14 x 

jun/04

Part. % 

jun/14*

Part. % 

jun/14**

Total das Receitas de Contribuições 24.602 24.110 13.132 2,0% 87,3% 100,0%

Empregados = Individual + Assalariado + 

Domestica + Segurados
5.478 5.447 2.959 0,6% 85,1% 22,3%

Empregador Folha = Assalariados + Acidente 9.089 9.277 5.730 -2,0% 58,6% 36,9%

Empregador Folha Outros = Filantrópica + 

Governos + Débitos Municípios
2.794 2.502 1.285 11,6% 117,5% 11,4%

Empregador Receita = Simples + Esportes + 

Rural + Sub + Rec Bruta
6.285 5.967 1.426 5,3% 340,7% 25,5%

Parcelamentos + Judiciais 965 918 387 5,2% 149,1% 3,9%

Demais -8 -1 1.345 1179,3% -100,6% 0,0%

Empregadores Diferentes Base 18.167 17.746 8.441 2,4% 115,2% 73,8% 100,0%

Empregador Folha = Assalariados + Acidente 9.089 9.277 5.730 -2,0% 58,6% 36,9% 50,0%

Empregador Folha Outros = Filantrópica + 

Governos + Débitos Municípios
2.794 2.502 1.285 11,6% 117,5% 11,4% 15,4%

Empregador Receita = Simples + Esportes + 

Rural + Sub + Rec Bruta
6.285 5.967 1.426 5,3% 340,7% 25,5% 34,6%

Base Receita Bruta (Desoneração) 1.566 1.160 - 35,0% - 6,4% 8,6%

Empregado Folha 4.529 4.545 2.203 -0,3% 105,6% 18,4% 24,9%

Empregador Folha 11.882 11.779 7.014 0,9% 69,4% 48,3% 65,4%
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(94.7%). Chama atenção que o recolhido por empresas e sobre a folha 

aumentou apenas 72.8%, muito abaixo do resultado geral, enquanto quase 

quadruplicou (365.9%) o que as mesmas pagaram sobre suas receitas – 

além da nova base dos desonerados, triplicaram ou quase o arrecadado pelo 

Simples (329.5%) e o retido em serviços prestados (291,9%) – Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Composição das Receitas de Contribuições comparação interanual 

acumulado no ano até o mês de junho – R$ Milhões Constantes, crescimento e part.%.

 
Fonte: IBGE, STN/MF e SIGA Brasil. Elaboração FGV/IBRE. 
*Participação % em relação ao Total das Receitas de Contribuições. 
**Participação % em Relação ao Total dos Empregadores de Diferentes Bases. 

 

O mais impressionante na década foi o recolhido pelos órgãos 

públicos, que quase quintuplicou (465.8%). Aí não está a maioria dos 

servidores públicos que possuem regime próprio no governo federal e na 

maioria dos estaduais e das grandes cidades. Mas, nesses casos, é preciso 

contribuir para o regime geral quando um cargo é ocupado por quem não é 

servidor público, e talvez isso explique muito desse desempenho excepcional 

da receita oriunda desses órgãos (que geravam menos de 9% do recolhido 

pelas empresas sobre folha há dez anos e atualmente já passa de 28%).  

Descrição 2014 2013 2004 2014 x 2013 2014 x 2004 Part. % 2014* Part. % 2014**

Total das Receitas de Contribuições 147.779 145.297 72.747 1,7% 103,1% 100,0%

Empregados = Individual + Assalariado + 

Domestica + Segurados
32.808 32.866 15.793 -0,2% 107,7% 22,2%

Empregador Folha = Assalariados + Acidente 57.518 59.309 33.278 -3,0% 72,8% 38,9%

Empregador Folha Outros = Filantrópica + 

Governos + Débitos Municípios
15.808 14.273 7.566 10,8% 108,9% 10,7%

Empregador Receita = Simples + Esportes + 

Rural + Sub + Rec Bruta
36.751 32.730 7.889 12,3% 365,9% 24,9%

Parcelamentos + Judiciais 4.908 6.116 3.984 -19,7% 23,2% 3,3%

Demais -14 2 4.236 -745,4% -100,3% 0,0%

Empregadores Diferentes Base 110.077 106.312 48.733 3,5% 125,9% 74,5% 100,0%

Empregador Folha = Assalariados + Acidente 57.518 59.309 33.278 -3,0% 72,8% 38,9% 52,3%

Empregador Folha Outros = Filantrópica + 

Governos + Débitos Municípios
15.808 14.273 7.566 10,8% 108,9% 10,7% 14,4%

Empregador Receita = Simples + Esportes + 

Rural + Sub + Rec Bruta
36.751 32.730 7.889 12,3% 365,9% 24,9% 33,4%

Base Receita Bruta (Desoneração) 8.661 5.144 0 68,4% - 5,9% 7,9%

Empregado Folha 27.222 27.494 12.814 -1,0% 112,4% 18,4% 24,7%

Empregador Folha 73.326 73.582 40.844 -0,3% 79,5% 49,6% 66,6%
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É explicito que face à evolução diferenciada da arrecadação por 

fontes, resultou que a composição dos itens que compõe a contribuição 

previdenciária se alterou de forma expressiva nos últimos dez anos. 

Conforme evidenciado pela Tabela 3, em dez anos, diminuiu a importância do 

recolhido pelas empresas em cima da base salários (-6.8 pontos de 

diferença) e aumentou os que pagam sobre o faturamento (+14.1 pontos 

percentuais), bem como o recolhido pelos órgãos públicos (+0,3 p.p.).  

 

Tabela 3 – Composição das Fontes de Recursos nos últimos dez anos – Part. % 

 
Fonte: IBGE, STN/MF e SIGA Brasil. Elaboração FGV/IBRE. 

 

 

 

Descrição 2014 2013 2004

Total das Receitas de Contribuições 100,0% 100,0% 100,0%

Empregados = Individual + Assalariado + 

Domestica + Segurados
22,2% 22,6% 21,7%

Empregador Folha = Assalariados + Acidente 38,9% 40,8% 45,7%

Empregador Folha Outros = Filantrópica + 

Governos + Débitos Municípios
10,7% 9,8% 10,4%

Empregador Receita = Simples + Esportes + 

Rural + Sub + Rec Bruta
24,9% 22,5% 10,8%

Parcelamentos + Judiciais 3,3% 4,2% 5,5%

Demais 0,0% 0,0% 5,8%

Empregadores Diferentes Base 74,5% 73,2% 67,0%

Empregador Folha = Assalariados + Acidente 38,9% 40,8% 45,7%

Empregador Folha Outros = Filantrópica + 

Governos + Débitos Municípios
10,7% 9,8% 10,4%

Empregador Receita = Simples + Esportes + 

Rural + Sub + Rec Bruta
24,9% 22,5% 10,8%

Base Receita Bruta (Desoneração) 5,9% 3,5% 0,0%

Empregado Folha 18,4% 18,9% 17,6%

Empregador Folha 49,6% 50,6% 56,1%
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Portanto, se o total das receitas previdenciárias mais do que dobrou 

em termos reais, esse desempenho só foi possível graças às contribuições 

que não passavam pelo tradicional recolhimento de empresas e sobre folha 

salarial. Houve uma clara e forte migração de salários para faturamento, ao 

mesmo tempo em que microempresas, prestadores de serviços e, sobretudo, 

governos contribuíram mais para tal expansão que as empresas de médio e 

grande porte.  

Outra faceta dessa profunda mudança na base de cálculo da receita 

previdenciária passa pela crescente razão entre tal arrecadação e a massa 

salarial nominal efetiva (medida pelo IBGE), conforme evidenciado na Figura 

5.  

É importante notar que, no período citado, não aumentaram as 

alíquotas das contribuições exigidas dos empregadores e nem dos 

empregados e disparou à proporção que a receita representa da massa - 

tanto usando o valor reportado no boletim do Tesouro, quanto no da Receita 

Federal (divergem em cobertura)8. Tomando esta última fonte, note-se que o 

total arrecadado para a previdência em proporção da massa salarial nominal 

efetiva disparou de 45% em 2003 para mais de 61% em 2013, com 

incrementos contínuos, ano a ano (fora que esta última porcentagem, por si 

só, é demasiado elevada). É importante notar que a melhoria da formalização 

do emprego e também a criação de postos de trabalho, por princípio, 

deveriam impactar ambos os lados da fração, mas a receita previdenciária 

subiu tão mais rápido que a massa salarial que em apenas uma década a 

diferença entre eles se encurtou pela metade. Uma possível explicação para 

esse comportamento dispare seja a já citada diversificação das bases de 

financiamento da previdência social. 

 

 

 

                                                        
8
 Disponível em: http://bit.ly/1qcC78c.  

http://bit.ly/1qcC78c
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Figura 5 – Contribuição Previdenciária como proporção da Massa 

Salarial Nominal Efetiva (%). 

 

Fonte: STN, RFB, IBGE. Elaboração IBRE/FGV. 

 

Em tese, pode haver um limite para o impacto dessa mudança de 

base. Não custa ressaltar que, na observação da Figura 5, se verifica que 

desde 2011 parou de crescer ou estabilizou (ainda que em patamar muito 

mais alto) a razão entre receita/massa salarial. Ora, tal período coincide com 

o da criação e expansão da desoneração da folha salarial, isto é, a medida 

serviu para mudar a base, mas teve um custo que interrompeu o viés de alta 

na relação entre o que se arrecadava e a folha salarial dos contribuintes. Em 

outras palavras, foi feita uma nova rodada de mudança de base de cálculo, 

como antes, trocando salários por faturamento bruto, mas essa medida 

contemplava uma renúncia e esse custo pode ter absorvido o que seria o 

impacto na margem da alteração da base de cálculo.  

É interessante notar que, no passado, a criação do Simples e depois 

do Supersimples, embora tenham implicado também em renúncia e em 

volumes expressivos, não impediram que crescesse a razão citada (ou 

porque sua renúncia talvez não fosse tão grande, visto que sua alíquota 
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média final pode até superar a dos grandes contribuintes, e/ou porque o 

faturamento do segmento de microempresas tenha crescido mais do que sua 

folha salarial, apesar dos notórios avanços em termos de formalização e 

criação de novas vagas).  

Chama-se a atenção que essa alteração no perfil de financiamento do 

regime geral da previdência social reclamaria, no mínimo, mais estudos, e o 

ideal seria traçar novos cenários e mesmo políticas para o setor. Isto para 

não falar que nos últimos anos, ou na última década, esta arrecadação pode 

se beneficiar de um intenso processo de formalização do emprego, que tende 

a perder fôlego ou até mesmo efeito. Mais que isso, preocupações podem ser 

requeridas para uma cena macroeconômica, que no seu víeis pessimista 

tanto pode contemplar uma desaceleração longa ou uma recessão rápida, 

mas acentuada. Certamente, será preciso rever elasticidades e repensar as 

tendências da contribuição previdenciária. Talvez ao contrário do sinalizado 

pela teoria ou por muitas experiências internacionais, a mudança da base 

salário pela receita pode ter tornado a contribuição mais vulnerável a uma 

retração econômica. No auge da crise global do final da década passada, a 

prática dos negócios apontou que, mesmo diante da queda de vendas e 

produção, se preferiu retardar ou minimizar a demissão de trabalhadores. 

Neste caso, a estratégia brasileira de trocar salário por faturamento pode ter 

sido um mau negócio para o futuro mais imediato das contas previdenciárias 

e das públicas em geral. 

Cabe destacar que a hipótese é que a base faturamento (do Simples, 

da Subrogação, e agora da desoneração) tenha evoluído melhor que a 

massa salarial. Até antes de começar a desoneração, houve essa mudança 

clara de padrão. Desde 2011, o viés de alta foi interrompido, a inclinação da 

curva mudou e passou a ser estável, ou seja, a nova renúncia pode ter 

absorvido os eventuais ganhos com a nova mudança de base e não mais se 

repetiu o mesmo efeito benéfico para a arrecadação do passado.  

De qualquer forma, é impressionante que a arrecadação representa um 

percentual da massa salarial muito superior ao que seria a soma da alíquota 
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do empregador (algo como 23%, incluindo acidente de trabalho e Sistema S) 

mais a do empregado (em torno de 8%, na média) sobre a folha salarial. 

Em conclusão, há muito tempo a contribuição previdenciária no Brasil 

deixou de ser um típico ou exclusivo tributo sobre folha salarial, como ocorre 

no resto do mundo. Na prática, tal contribuição virou aqui uma espécie de 

mini-sistema tributário porque também incide (e cada vez mais) sobre 

faturamento bruto (Simples, novos desonerados), sobre prestação de 

serviços (subrogação), sobre comissões dos cargos públicos, sobre produção 

rural, sobre espetáculos esportivos, sobre o FPM (caso dos parcelamentos 

municipais) e etc. No final, a fonte clássica de recursos, mal gera 40% do 

total arrecadado atualmente para a previdência social.  

Nesta análise se recorreu às séries históricas publicadas pela STN a 

partir dos balancetes mensais da União, que decompõe na tabela das 

receitas de contribuições a previdenciária em mais de duas dezenas de 

diferentes fontes, para se inferir que houve uma importante mudança no perfil 

de financiamento da previdência social. Isso tem sido ignorada ou pouco 

analisada até porque não é comum se publicar uma decomposição entre as 

diferentes fontes do total arrecadado por aquela contribuição. Mas o novo 

perfil deveria reclamar, ao menos, mais e circunstanciados estudos, e, o 

principal, que fossem traçados novos cenários e, por consequência, fossem 

reformuladas as políticas tributária e previdenciária.  

Em particular, é preciso atentar que, aparentemente, na última década 

e meia, esta contribuição pode ter se beneficiado de um intenso processo de 

formalização do emprego, que doravante pode vir a perder fôlego ou até 

mesmo efeito – não só pela desaceleração, mas que porque há um 

componente once for all na própria formalização.  

A nova estrutura de arrecadação exigiria rever elasticidades e 

repensar as tendências da contribuição. Pode preocupar mais os danos 

decorrentes de uma recessão agora do que antes. Pois, ao contrário do 

esperado, a mudança da base salário pela receita pode ter tornado a 

contribuição mais vulnerável a uma retração. No auge da crise global do final 
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da década passada, a prática dos negócios apontou que, mesmo diante da 

queda de vendas e produção, se preferiu retardar ou minimizar a demissão 

de trabalhadores. Neste caso, a estratégia do governo brasileiro de trocar 

salário por faturamento pode ter sido um mau negócio para o futuro mais 

imediato das contas previdenciárias e das públicas em geral.   

Por isso se defende aqui que é premente atentar para a mudança no 

padrão de financiamento da previdência social, cada vez menos dependente 

de sua base de incidência clássica (a folha salarial), e com expansão notável 

de outras fontes (o faturamento bruto já responde por proporção importante; 

em particular, o que já se passava com as microempresas, por conta do 

Simples, agora chegou às grandes empresas, com a desoneração da folha). 

Se a renúncia decorrente da desoneração já desacelerou a receita federal e 

nacional que mais crescia e assim já impôs um elevado custo para o 

resultado fiscal no presente do país, o pior ainda pode vir. Se persistir uma 

economia desacelerada, ou se esta eventualmente vier a mergulhar numa 

recessão, há uma hipótese de que a troca de salários por faturamento possa 

vir a impor, no futuro, impactos negativos ainda mais duros para a 

contribuição previdenciária do que os atuais. 
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ANEXO ESTATÍSTICO 
 

Tabela A1 – Composição das Contribuições Previdenciárias – R$ 
Milhões Correntes para meses de junho de cada ano.

 
Fonte: STN e SIGA Brasil. Elaboração IBRE/FGV. 
 
 
 
 
  

Descrição jun/04 jun/05 jun/06 jun/07 jun/08 jun/09 jun/10 jun/11 jun/12 jun/13 jun/14

Total das Receitas de Contribuições 7.654 8.354 9.946 11.210 12.709 13.164 15.264 19.082 21.185 22.634 24.602

Empregados = Individual + Assalariado + Domestica + Segurados 1.725 1.673 2.659 2.493 2.916 3.222 3.745 4.347 4.909 5.114 5.478

Segurado Obrigatório - Contribuinte Individual
177 160 207 208 237 232 237 374 432 506 582

Segurado Assalariado
1.284 1.392 2.289 2.105 2.470 2.771 3.276 3.707 4.175 4.266 4.529

Segurado Facultativo
178 39 53 53 55 56 56 82 100 118 129

Segurado Especial
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Segurado Obrigatório - Empregada Doméstica
85 82 109 126 154 162 175 184 201 223 237

Empregador Folha = Assalariados + Acidente 3.340 3.782 5.145 4.613 5.391 5.993 7.243 8.117 9.175 8.708 9.089

Empresas - Segurado Assalariado
2.932 3.400 4.699 4.123 4.826 5.368 6.250 7.081 8.035 7.582 7.896

Seguro Acidente de Trabalho
408 382 447 490 565 625 993 1.036 1.140 1.127 1.193

Empregador Folha Outros = Filantrópica + Governos + Débitos 

Municípios
749 799 841 1.014 1.281 1.466 1.566 1.824 2.022 2.349 2.794

Órgãos do Poder Público
260 712 744 899 1.153 1.328 1.419 1.663 1.840 2.143 2.561

Entidades Filantrópicas
90 87 97 115 127 138 147 161 182 207 234

Débitos/Parcelamentos - Municípios
399 0 NA NA 0 -1 0 NA NA -1 -1

Empregador Receita = Simples + Esportes + Rural + Sub + Rec 

Bruta
831 1.153 1.762 2.368 2.225 1.741 2.011 3.921 4.153 5.601 6.285

SIMPLES
344 390 1.012 1.338 870 314 349 1.817 1.866 2.154 2.431

Empresas - Espetaculos Esportivos
2 2 2 3 4 5 5 11 7 9 8

Contribuicao Sobre Producao Rural
171 162 184 189 241 271 213 277 297 295 348

Contrib.Prev.-Ret. S/Nota Fiscal- Subrogacao
314 599 565 839 1.110 1.151 1.444 1.817 1.771 2.054 1.932

Contr.Prev. Empresa S/ Segurado S/Rec.Bruta
NA NA NA NA NA NA NA 0 211 1.089 1.566

Parcelamentos + Judiciais 226 730 -462 722 898 743 732 873 928 862 965

Contr.Prev.Reg.Parcelamento De Debitos - RGPS
286 163 -204 210 329 243 315 365 443 417 562

Reclamatoria Trabalhista
74 93 64 108 147 140 110 170 211 210 193

Contr.Prev.Na Forma De Dep.Jud.,Rec. E Custas
6 86 -80 107 102 79 139 139 121 129 157

Receita De Parc - Contr. Emp/Trab Seg. Social
-139 334 -364 225 262 216 116 150 122 88 53

Arrecadacao FIES
0 54 121 72 57 65 53 49 30 18 NA

Demais 784 217 0 0 -3 0 -34 0 -1 -1 -8

Contribuicao Previd.Segurado Obrig.-Empresar.
NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0

Outras Contribuicoes Previdenciarias
784 217 0 NA -3 0 -34 0 -1 -1 -8

Empregadores Diferentes Base 4.919 5.734 7.749 7.995 8.897 9.199 10.820 13.862 15.349 16.659 18.167

Empregador Folha = Assalariados + Acidente 3.340 3.782 5.145 4.613 5.391 5.993 7.243 8.117 9.175 8.708 9.089

Empregador Folha Outros = Filantrópica + Governos + Débitos 

Municípios
749 799 841 1.014 1.281 1.466 1.566 1.824 2.022 2.349 2.794

Empregador Receita = Simples + Esportes + Rural + Sub + Rec Bruta 831 1.153 1.762 2.368 2.225 1.741 2.011 3.921 4.153 5.601 6.285

Base Receita Bruta (Desoneração) NA NA NA NA NA NA NA 0 211 1.089 1.566

Empregado Folha 1.284 1.392 2.289 2.105 2.470 2.771 3.276 3.707 4.175 4.266 4.529

Empregador Folha 4.088 4.581 5.987 5.627 6.672 7.458 8.810 9.940 11.196 11.058 11.882
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Tabela A2 – Composição das Contribuições Previdenciárias – R$ Milhões Correntes 

acumulado no ano até o mês de junho.

 
Fonte: STN e SIGA Brasil. Elaboração IBRE/FGV. 
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