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Resumo 

 

 
O tema apresentado possui relevância na geração de valor e sustentabilidade para a 
empresa, por interferir diretamente em sua estrutura tributária. Diante disso, 
acredita-se que estudos continuados sobre este tema tornam-se cada vez mais 
importantes. A pesquisa descrita nesta dissertação teve como objetivo analisar a 
percepção de empresas e contadores da região metropolitana de Belo Horizonte 
sobre os efeitos da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) sobre a carga 
tributária, a competitividade e a geração de novos empregos. A metodologia utilizada 
contemplou a aplicação de pesquisa de campo baseada em questionários 
direcionados a gestores, contadores e técnicos dos departamentos de pessoal e 
fiscal das micros, pequenas e médias empresas. Optou-se pela pesquisa descritiva, 
com abordagem qualitativa, tendo como público-alvo as micros, pequenas e médias 
empresas estabelecidas conforme critérios fixados pelo Sebrae da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. O referencial teórico trouxe sustentação para a 
pesquisa, e através da aplicação do questionário foi possível perceber que a 
Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) trouxe um novo cenário para a gestão 
tributária das empresas pesquisadas. Um dos objetivos da pesquisa foi de avaliar a 
redução da carga tributária, a geração de novos empregos e aumento da 
competitividade das empresas ä partir da (DFP), analisando as percepções de 
gestores, contadores e técnicos dos departamentos de pessoal e fiscal das micros, 
pequenas e médias empresas. As conclusões indicaram que ao analisar as 
percepções sobre os impactos da desoneração da folha de pagamento (DFP) no 
período de 2012 a 2015, os objetivos propostos pela legislação não obtiveram seus 
efeitos atingidos na prática. Buscou-se também, analisar se o planejamento tributário 
foi utilizado pelas empresas nesse período. A maioria dos respondentes passou a 
perceber que não se encontrava suficientemente preparados e com informações 
suficientes para adequar à nova legislação, caracterizada por seu aspecto 
impositivo. Parte dos entrevistados desenvolveu algumas opções de planejamento 
tributário em relação à DFP e parte entendeu que a DFP não reduziu a carga 
tributária, tendo em alguns casos até aumentado, não promoveu aumento na 
competitividade, não trouxe impactos financeiros positivos e não aumentou a 
contratação de mão de obra.  
 

Palavras-chave: Desoneração da folha de pagamento. Micro, pequenas e médias 
empresas. Planejamento tributário. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract 

 

The theme presented is relevant in the generation of value and sustainability for the 
company, for interfering directly in its tax structure. Therefore, it is believed that 
continued studies on this topic become increasingly important. The research 
described in this thesis was to analyze the perception of companies and accountants 
of the metropolitan region of Belo Horizonte on the effects of Exemption Payroll (PE) 
on the tax burden, competitiveness and the creation of new jobs. The methodology 
included the use of questionnaires based on field research applied to managers, 
accountants and technicians of personnel departments and tax of micro, small and 
medium enterprises. We opted for the descriptive research with a qualitative 
approach, with the audience micro, small and medium enterprises established 
according to the criteria set by the SEBRAE in the metropolitan region of Belo 
Horizonte. The theoretical framework brought support for the implementation of the 
survey questionnaire, allowing realize that the exemption from Exemption Payroll 
(PE) brought a new scenario for the tax management of the companies surveyed. 
The findings indicate that when analyzing the perceptions of managers, accountants 
and technicians of personnel departments and tax of micro, small and medium 
enterprises on the payroll exemption (PE) of impacts in the period 2012-2015 in order 
to assess the objectives of reducing the tax burden, create new jobs and increase the 
competitiveness of enterprises, the objectives proposed by the legislation did not 
achieve its effects achieved in practice. Seeking also to examine whether the tax 
planning was used by the companies in this period. Most respondents came to 
realize that was not adequately prepared and with sufficient information to conform to 
the new legislation, characterized by its imposing appearance. Part of respondents 
developed some tax planning options regarding PE and part held that the PE did not 
reduce the tax burden, in some even increased cases not increased the 
competitiveness, not brought positive financial impact and did not increase the hiring 
-of-work 
 
Keywords: Payroll exemption. Micro, small and medium-sized businesses. 
Taxplanning.  
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1 Introdução 

 

Em um cenário de crescente complexidade econômica, as empresas procuram 

redesenhar suas estruturas organizacionais em sintonia com o meio em que operam 

com a finalidade de identificar suas capacidades e desenvolver políticas que 

orientem suas estratégias organizacionais (Oliveira, 2015). As empresas brasileiras, 

em particular, além da eficiência exigida para sobreviver às condições adversas do 

mercado e das taxas de juros, enfrentam um contexto macroeconômico de elevada 

complexidade tributária (Jordão, Silva, Brasil & Vasconcelos, 2015). Isso pode 

demandar capacidades adicionais de gestão pela necessidade de administrar 

dezenas de impostos, taxas e contribuições. Igualmente, não é surpresa a 

constatação de que grande parte do esforço das empresas para conseguir aumentar 

seus resultados seja perdida sob a forma de tributos. No entanto, poucas 

organizações no país são capazes de implementar uma estratégica administração 

tributária efetiva – consistindo em um dos maiores desafios dos empresários e 

tributaristas brasileiros. 

 

Valadão (2011) corrobora que a globalização exige dos países, principalmente, 

aqueles em desenvolvimento, novos desafios de adaptação e evolução. Decorre daí 

necessidade de modernização de estruturas, incluindo a regulação dos agentes 

econômicos e a modificação das estruturas tributárias. Isso impõe aos Estados 

contemporâneos a adoção de medidas de ajustes estruturais, para se adaptarem às 

novas exigências, cada vez mais estritas da competição internacional. Assim, a 

intervenção da ordenação socioeconômica, por meio do livre comércio, exige ainda 

mais do Estado, responsável por assegurar a ordem e a igualdade promovida pelos 

mercados internos e externos. 

 

A constante busca de estruturas organizacionais em sintonia com seu meio, 

identificando formas de maximizar os resultados e de ampliar a competição no 

mercado, torna-se o grande desafio. A definição de metas é necessária, mas sempre 

esbarra em alguns obstáculos, criando restrições que dificultam ou, até mesmo, 

diminuem os lucros esperados pelas organizações. Goldratt (1994), em sua teoria 

das restrições, afirma que há restrição sempre que qualquer elemento ou fator que 

impeça que um sistema atinja um nível esperado e não atinja suas metas. 
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e que empresas são agentes econômicos que convergem os recursos de produção 

disponíveis que além de empregar os combinam, gerando  bens e serviços que 

atenderão as necessidades de consumo e de acumulação da sociedade. 

 

O atual ambiente político e econômico brasileiro se mostra extremamente desafiador 

e complexo para as empresas. Uma das restrições identificadas pelos gestores 

prende-se à elevada carga tributária brasileira, considerada como um dos principais 

fatores de interferência em sua lucratividade. Atualmente, vários estudos 

demonstram que o Brasil está entre os países de maior carga tributária e maior 

custo trabalhista, à frente, inclusive, de países de primeiro mundo (Instituto Brasileiro 

de Planejamento Tributário [IBPT], 2013). Além dos tributos, a complexa legislação 

trabalhista, que tem a intenção de garantir o direito dos trabalhadores, mas em 

contrapartida gera os encargos sociais e dificulta ainda mais a redução de custos 

nas empresas. A carga tributária, segundo Gico, Valadão e Plutarco (2012), sobre os 

salários, incluindo consumo e renda (impostos e contribuições previdências), é de 

40,37% e 44,81% dependendo da faixa de remuneração.  

 

Além dos custos tributários, há os custos operacionais de tributação, que também 

compõem os custos administrativos, as chamadas "obrigações acessórias", segundo 

Gico et al. (2012). A correlação positiva desses custos e o (trade-off) não é 

contabilizada e eles deveriam ser levados em conta em toda e qualquer alteração na 

legislação tributária. Atualmente, as empresas brasileiras estão tendo que se 

estruturar, contratar e qualificar profissionais e investir em softwares, tudo isso para 

conseguir atender a todas as obrigações acessórias previstas na legislação.  

 

Para Alves, Petri e Petri (2012), a legislação tributária brasileira tem-se adaptado 

gradativamente aos fenômenos da globalização o governo vem desenvolvendo 

mecanismos de controle e fiscalização extremamente eficientes e a continuidade 

das empresas exige a adoção de caminhos lícitos para a organização dos negócios 

de forma legalmente mais econômica, definida como elisão. Esta corresponde à 

prática de atos lícitos, enquanto outros enveredam pela sonegação, cujo artifício 

está desprotegido dos princípios da legalidade tributária, definidos como evasão 

fiscal, que é efetuado concomitante ou posteriormente à incidência tributária, na qual 
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são utilizados meios ilícitos (fraude, sonegação, simulação) para escapar ao 

pagamento de tributos (Santos, 2010).  

 

Além da complexidade, a desvantagem competitiva, que surge a partir dos impostos 

em efeito cascata, a imposição do ônus tributário aos bens de capital que 

desestimula os investimentos, a falta de uniformidade na legislação, a grande 

quantidade de alíquotas e o peso da tributação sobre a folha de pagamento levam 

alguns autores, como Cintra (1990), Alves et al. (2012) e Colombo (2012), a 

defenderem a reforma tributária e a unificação dos impostos. Para ele, isso poderia 

trazer simplificação aos procedimentos, facilitando a vida de contadores, empresas e 

contribuintes, que são afetados diretamente, além de inibir a evasão tributária.  

 

Cada ente federado - ou seja, os Estados da federação - deveriam observar sua 

Constituição para criar suas legislações. Cada um possui seu próprio Código 

Tributário. Esse emaranhado de normas, impostos e obrigações afetam diretamente 

o consumidor, as classes médias e populares, os trabalhadores e as empresas, que 

arcam com o ônus fiscal, culminando em oneração dos produtos, redução de 

demanda, restrição da produção, redução da oferta de emprego e prejuízo ao 

crescimento econômico. 

 

Afonso (2013) acrescenta que, pelo fato de a arrecadação nacional representar até 

36 pontos percentuais do produto interno bruto (PIB), a falta de interesse de 

reconhecimento da importância da ação política do debate técnico da equidade fiscal 

e a falta de vontade política e de pensadores sobre o ônus do imposto que alcança a 

sociedade são supridas pela alta arrecadação tributária. Um país considerando de 

Terceiro Mundo, como o Brasil, gasta parte do que arrecada com a população pobre 

e com as políticas das áreas sociais, precisando, assim, de mais recursos para 

financiar suas ações. Resulta daí uma política tributária regressiva, diante um 

cenário com profundas desigualdades sociais. 

 

Varsano (1996), Varsano et al. (1998),e Rezende, Oliveira e Araújo (2008) 

acrescentam que a elevação da carga tributária brasileira processou-se inicialmente 

por meio das sucessivas regulamentações das contribuições sociais, com o objetivo 

primordial de custear as despesas de seguridade social, além dos ajustes fiscais. 
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1.1 Problema da pesquisa 

 

Diante do exposto, o problema de pesquisa desta dissertação consistiu em: 

Identificar a percepção de empresas e contadores sobre os efeitos da aplicação da 

DFP, cujo propósito foi "beneficiar" alguns segmentos, na forma de uma legislação 

impositiva, trazendo como meta reduzir a carga tributária, gerar empregos e 

aumentar a competitividade nas empresas.  

 

Diante da pesada carga tributária a que as empresas brasileiras estão submetidas, o 

governo promoveu algumas reformas no sistema tributário brasileiro. Uma delas foi a 

desoneração da folha de pagamento, publicada pela Medida Provisória 563/12, 

convertida em Lei 12.715/12 e regulamentada pelo Decreto 7.828/12, que promoveu 

a alteração da forma de arrecadação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

patronal das empresas de alguns setores (Instrução Normativa RFB 1.436, 2013). 

 

Desoneração significa o conjunto de normas fiscais (federal, estadual e municipal) 

que reduzem, permitem ou tenham incentivos do governo da não incidência de 

tributos. Empresas que arrecadam 20% de INSS patronal sobre o valor bruto da 

folha de pagamento passaram a arrecadar sobre o seu faturamento de acordo com 

alguns produtos que vendem. O decreto definiu os segmentos pelo seu Código de 

Atividade Econômica (CNAE), e incluindo somente os produtos enquadrados e 

identificados pelo código da Tabela de Incidência dos Impostos sobre Produtos 

Industrializados (TIPI) e para alguns setores de serviços, por exemplo, do ramo 

hoteleiro, Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC). A contribuição previdenciária passou a ser calculada sobre o faturamento, 

com alíquotas de 1% ou 2%, conforme prevê a legislação (Instrução Normativa RFB 

nº1.436, 2013).  

 

Com a nova legislação, de caráter impositivo, os estabelecimentos tiveram que 

adotar a desoneração da folha de pagamento, estando a partir da inclusão, 

obrigadas a alterar a forma de arrecadação. O governo pretendia que as empresas 

se tornassem mais competitivas e gerassem mais empregos. Como a desoneração 

flutua de um mês para o outro, dependendo da geração da receita beneficiada, 
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tornou-se difícil para as empresas fazer o repasse do valor desonerado para a 

formação do preço final de seus produtos. 

 

Quanto à Previdência Social, houve um impacto muito grande, pela falta de repasse, 

em decorrência da desoneração, estando o governo obrigado a custear a parcela 

desonerada para que não houvesse implicações na redução da concessão dos 

direitos aos segurados. Segundo o jornal Valor Econômico (2013), a desoneração 

beneficiou 56 setores, responsáveis por uma receita bruta anual de R$1,9 trilhão no 

mercado interno, valor equivalente à metade do PIB do País, antes dos impostos. 

Um dos problemas foi o fato de o Tesouro não ter ressarcido a Previdência pelas 

renúncias, conforme prevê a lei. Em 2012, o governo transferiu apenas R$1,7 bilhão 

à Previdência Social para cobrir uma renúncia que não foi inferior a R$4,2 bilhões. 

Estudos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (ANFIP) 

indicam que essa renúncia pode ter somado R$7 bilhões (ANFIP, 2013). 

 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) publicou que o Regime Geral da 

Previdência Social (RGPS) previa uma perda de arrecadação de R$13 bilhões em 

2013 e que as contas previdenciárias carregam há décadas resultados deficitários, 

exatamente, em função da não participação da tesouraria federal (Kliass, 2013). 

 

A legislação veio de forma impositiva, não possibilitando um estudo prévio das 

alternativas menos onerosas. Somente com uma análise bem feita das 

possibilidades de redução de impostos, seria possível minimizar os efeitos de uma 

lei que busca reduzir os tributos, mas nem sempre beneficia todas as empresas 

concomitantemente. 

 

Esta pesquisa teve como local a região metropolitana de Belo Horizonte, 

identificando micro, pequenas e médias empresas com diferentes regimes de 

tributação e segmentos, as quais ficaram sujeitas à nova forma de arrecadação 

patronal do INSS, a chamada "Desoneração da Folha de Pagamento" (DFP), com a 

aplicação de questionário semiestruturado, buscando responder à questão 

norteadora: 
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Qual é a percepção de empresas e contadores da região metropolitana de Belo 

Horizonte sobre a Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) na redução da carga 

tributária, na competitividade e na geração de novos empregos? 

 

1.2 Objetivos 

 

O delineamento da pesquisa se baseou em um objetivo geral, seguido dos objetivos 

específicos, de forma que os dados apurados nas coletas de dados possam ser 

validados no contexto em que os objetivos se aplicam. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a percepção de empresas e contadores da região metropolitana de Belo 

Horizonte sobre os efeitos da desoneração da folha de pagamento sobre a carga 

tributária, a competitividade e a geração de novos empregos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

. Descrever e discutir as mudanças trazidas pela desoneração da folha de 

pagamento, destacando as principais alterações efetuadas pela legislação, na 

percepção de gestores e contadores; 

. Identificar possíveis formas de efetivação do planejamento tributário em 

relação à desoneração da folha de pagamento. 

 

1.3 Justificativa e relevância do estudo 

 

Diante da complexa estrutura tributária do Brasil, implicando altos custos 

burocráticos para as empresas apurarem e pagarem seus impostos, e de um cenário 

cada vez mais competitivo e globalizado, que implica diretamente a competitividade 

das empresas, vários estudos foram efetuados no Brasil, dentre eles os de Alves et 

al. (2012) e Colombo (2012), sobre a necessidade de promover uma reforma 

tributária e de criar um imposto único respectivamente. 
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Pesquisas demonstram que a carga tributária no Brasil é uma das mais altas do 

mundo. Na tentativa de amenizá-la, fomentar a formalização da mão de obra e 

aumentar a competitividade das empresas, o governo propôs várias alternativas. 

Uma das ações tomadas foi batizada de "Plano Brasil Maior" (PBM). Em síntese, 

estabeleceu medidas de política industrial, tecnológica, de serviços e de comércio, 

prevendo, dentre outras medidas, a desoneração de investimentos e das 

exportações, tendo como um de seus desafios enfrentar o acirramento da 

concorrência internacional nos mercados domésticos e externos (Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2014). 

 

Paiva e Ansiliero (2009) salientam que alguns estudos demonstram que apenas a 

desoneração não é suficiente para garantir a expansão do emprego e o ganho de 

competitividade, sendo necessária a implementação de outras políticas 

complementares. A DFP reduziu a parcela patronal de 20% recolhida pelas 

empresas, mas criou outro imposto, que é a Contribuição Previdenciária Sobre a 

Receita Bruta (CPRB). 

 

A pesquisa descrita nesta dissertação mostrará a percepção de empresas e 

contadores sobre o impacto da desoneração da folha de pagamento, diante de uma 

legislação impositiva, não possibilitando que as organizações efetuem um estudo 

prévio das alternativas menos onerosas na formalização da mão de obra, nos custos 

tributários e na competitividade. Traz como relevância a demonstração das 

consequências de uma lei que vem de forma impositiva e concomitante para 

diversos setores, com impactos adversos, podendo trazer benefícios para uns e 

sérios problemas para outros. 

 

A pesquisa descrita nesta dissertação pretende contribuir para a academia, trazendo 

uma análise do impacto causado na volatilidade de receitas, custos tributários e 

geração de valor que as empresas podem sofrer diante de uma legislação imposta 

de forma indiscriminada e concomitantemente para diversos setores econômicos. 

 

Para o meio empresarial, este estudo contribuirá para a prática do benchmarking, 

com o objetivo de melhorar as funções e os processos, por meio da análise das 

estratégias que possibilitem formas de aumentar a maximização das riquezas e 
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metas já traçadas, trazendo possíveis alternativas de ação em relação à DFP, por 

intermédio do planejamento tributário, além de auxiliar as empresas de forma 

sistematizada na criação de argumentos para eventuais modificações na legislação. 

 

Para a sociedade, principalmente diante do cenário globalizado e desafiador, a 

sobrevivência das organizações torna-se crucial. Este estudo trará a possibilidade 

de compartilhar experiências, aspecto relevante para qualquer organização, 

contribuindo para um melhor desempenho dos resultados.  

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

Este estudo discutiu e analisou a percepção de gestores e contadores a partir da 

implementação da Desoneração da Folha de Pagamento, no período de 2012 a 

2015, da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

 

No primeiro capítulo, apresentam-se o problema da pesquisa, os objetivos, a 

justificativa do estudo e a estrutura do trabalho. 

 

No segundo capítulo, é apresentado o referencial teórico. 

 

No terceiro capítulo, desenvolve-se a metodologia utilizada, com a caracterização da 

pesquisa, a unidade de análise e observação, a população e as técnicas de coleta 

de dados. 

 

No quarto capítulo, procede-se a apresentação e análise dos resultados. 

 

No quinto capítulo, formulam-se as considerações finais. 
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2 Referencial Teórico 

 

2.1 Conceito de tributos 

 

Em 25 de outubro de 1966, foi sancionada a Lei 5.172 denominada Código 

Tributário Nacional (CTN), para regulamentar e tornar possível a aplicação dos 

tributos sobre as esferas federal, estadual e municipal, desde sua obrigação, origem 

e natureza, como preceitua, em seu art. 3°, tributo como: 

 

Toda Prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ílicito, instituida em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada (Lei 5.172, 
1966). 

 

O tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Pecuniária quer dizer "pagamento 

em dinheiro" e compulsório quer dizer "compelir", "tornar-se obrigatório", "não 

dependendo da vontade do contribuinte", sendo atribuído por força de lei. Os tributos 

são provenientes das receitas derivadas da União, dos estados e dos municípios. 

Ou seja, não provêm do patrimônio do Estado, e sim dos contribuintes. Toda essa 

receita tem por finalidade garantir aos cofres públicos meios financeiros para manter 

suas atividades.  

 

O nascimento da obrigação jurídica se dá com o fato gerador do tributo, que é a 

situação material, legalmente prevista, que configura o aspecto material da 

incidência tributária. O Estado configura-se como o sujeito ativo, de forma 

compulsória a cobrança e o contribuinte como sujeito passivo, aquele que paga. Sua 

capacidade tributária é objetiva. Decorre de lei, tornando-se obrigatória (Lei 5.172, 

1966) 

 

A Constituição Federal cita, em seu art. 145, as espécies tributárias que a União, os 

estados e os Municípios poderão instituir: impostos, taxas e contribuições de 

melhorias (Constituição, 1988). 

 

Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 
respeitados os direitos individuais nos termos da lei, o patrimônio, os 
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rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte (Constituição, 1988, 
§ 1º, p. 1). 

 

Os tributos podem ser divididos quanto a sua categoria econômica sobre a qual 

recaem os chamados "fatos geradores tributários" (Lei 5.172, 1966). 

 

. Renda - tudo aquilo que se aufere pela realização do trabalho; 

. Patrimônio - deriva da propriedade de bens (móveis e imóveis); e 

. Atividade econômica - que são as circulações de riquezas. 

 
O tributo, quanto aos seus objetivos, podem ser:  

 

. fiscal - tem como principal objetivo arrecadar recursos financeiros; 

. extrafiscal - sofre interferência do domínio econômico, restringindo-se a 

certas condutas, como de atividades nocivas, por exemplo, o tributo contra o 

cigarro; e  

. parafiscal - arrecadação de recursos para custear atividades que não 

integram as funções próprias do Estado, como a Previdência Social (Coratto, 

2016) 

 

O CTN, em seu art. 114, define fato gerador como: "Fato gerador da obrigação 

principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência" 

(Lei 5.172, 1966, p. 1). 

 

Reconhecendo o fato gerador, define-se a base cálculo, que é a grandeza 

econômica que se aplica à alíquota para cálculo da quantia a se pagar. 

 

Inicia o §1º da Constituição Federal (1988, p. 1) com "sempre que possível, os 

impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica 

do contribuinte'. No Brasil, as possibilidades de pagamentos de tributos passam a 

ser cada vez mais penosa para os contribuintes. O grande arcabouço do sistema 

tributário brasileiro traz um emaranhado de legislações, obrigações e novos tributos 

quase que diariamente. Configura uma capacidade econômica bem aquém da 

realidade atual das empresas e de um cenário cada vez mais competitivo. Discute-

se, à seguir, a evolução da carga tributária brasileira, demonstrando como que, 

desde 1.966 até 2013, ocorreu aumento considerável (Constituição, 1988) 
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2.1.1. Evolução da carga tributária brasileira 

 

O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), criado em 1992, tem por 

objetivo estudar e analisar informações técnicas para a apuração e comparação da 

carga tributária individual e dos diversos setores da economia, além de analisar 

dados oficiais sobre os tributos cobrados no Brasil e no mundo. Traz em sua 

pesquisa estudo realizado em 2013 que cita o Brasil como o país de maior carga 

tributária, à frente, inclusive, de países do Primeiro Mundo (IBPT, 2013). 

 
Com base na arrecadação até novembro de 2013 e na divulgação do PIB do terceiro 

trimestre do mesmo ano, o IBPT fez a sua previsão para a carga tributária total, 

estimando um aumento de36,37% em 2012 para 36,42% em 2013. 

 

Para se ter ideia da carga tributária brasileira, é necessário efetuar comparativos 

com outros países. Em relação ao grupo Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul 

(BRICs), a carga tributária chega, em média, a 22%. Excluindo o Brasil, a média da 

carga tributária cai 18,5%. Ou seja, o Brasil tem quase o dobro da média de carga 

tributária dos outros países que formam os BRICs, conforme demonstra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 

Carga Tributária nos BRICs 

País Carga tributária 

Brasil 36% 

Rússia 23% 

China 20% 

Índia 13% 

África do Sul 18% 

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário Código Tributário Nacional (2013, p. 1). Carga 
tributária brasileira é quase o dobro da média dos BRICS. Recuperado de  
 http://www.ibpt.com.br/noticia/1443/Carga-tributaria-brasileira-e-quase-o-dobro-da-media-dos-BRICS 

 

Outro dado importante é sobre a evolução da carga tributária em relação ao PIB. A 

Tabela 2 mostra essa evolução nos últimos dez anos, com um aumento de 3,89 

pontos percentuais. 

 



 

 

Tabela 2 

Arrecadação tributária, em milhões de reais (2003 a 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 1.699.948 391.052 23,00% 139,137 8,18% 22.990 1,35% 553.179 32,53% (0,11) P.P. 

2004 1.941.498 454.313 23,40% 166.117 8,56% 29.705 1,53% 650.135 33,49% 0,95 P.P 

2005 2.147.239 514.417 23,95% 187.873 8,74% 30.574 1,42% 732.864 34,13% 0,64 P.P. 

2006 2.369.483 570.789 24,09% 211.956 8,95% 35.193 1,49% 817.938 34,52% 0,39 P.P. 

2007 2.661.343 650.997 24,46% 233.416 8,77% 38.832 1,46% 923.245 34,69% 0,17 P.P. 

2008 3.032.204 739.682 24,39% 270.120 8,91% 46.840 1,54% 1.056.642 34,85% 0,16 P.P. 

2009 3.239.404 759.880 23,46% 286.000 8,83% 50.053 1,55% 1.095.933 33,83% (1,02) P.P. 

2010 3.770.085 895.112 23,74% 337.821 8,96% 57.190 1,52% 1.290.123 34,22% 0,63 P.P. 

2011 4.143.015 1.051.829 25,39% 363.291 8,77% 77.024 1,86% 1.429.144 36,02% 1,80 P.P. 

2012 4.392.094 1.117.214 25,44% 394.669 8,99% 85.331 1,94% 1.597.214 36,37% 0,35 P.P. 

2013 4.831.886 1.232.219 25,54% 438.866 9,08% 88.468 1,83% 1.759.593 36,42% 0,05 P.P. 

 

Tributos 

municipais 

% sobre O  

PIB 

Total de  

arrecadação 

% sobre o  

PIB 

Resultadoem 

pontos 

percentuais 

Ano PIB 
Tributos 

federais 

% SOBRE O  

PIB 

Tributos 

estaduais 

% sobre o  

PIB 

Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário Código Tributário Nacional (2013). Carga tributária brasileira é quase o dobro da média 
dos BRICS. Recuperado de  http://www.ibpt.com.br/noticia/1443/Carga-tributaria-brasileira-e-quase-o-dobro-da-media-dos-BRICS 
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O mesmo estudo demonstrou conforme a Tabela 3 a seguir, que a carga tributária 

brasileira em 1986 era de 22,39% sobre o PIB, e tinha por previsão o fechamento do 

terceiro ano de mandato do governo vigente no período, com 36,42%.  

 

Em todo este período, a menor carga tributária foi 20,01% em 1988 e a maior foi a 

de 2013, com 36,42% sobre o PIB. Somente em sete anos houve queda da carga 

tributária em relação ao ano anterior e em 21 anos houve crescimento.  

 

A maior queda da carga tributária foi em 1996, com diminuição de 3,73 pontos 

porcentuais. O maior crescimento foi em 1990, com 7,75 pontos porcentuais. 

 

Tabela 3 

Evolução da carga tributária por governo 

Ano Carga tributária s/PIB Governo 

1986 22,39% Sarney 

1987 20,28% Sarney 

1988 20,01% Sarney 

1989 22,16% Sarney 

1990 29,91% Collor 

1991 24,61% Collor 

1992 25,38% Collor 

1993 25,09% Itamar 

1994 28,61% Itamar 

1995 28,92% FHC 

1996 25,19% FHC 

1997 25,47% FHC 

1998 27,38% FHC 

1999 28,63% FHC 

2000 30,03% FHC 

2001 30,81% FHC 

2002 32,64% FHC 

2003 32,53% Lula 

2004 33,49% Lula 

2005 34,13% Lula 

2006 34,52% Lula 

2007 34,69% Lula 

2008 34,85% Lula 

2009 33,83% Lula 

2010 34,22% Lula 

2011 36,02% Dilma 

2012 36,37% Dilma 

2013 36,42% Dilma 

Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário Código Tributário Nacional (2013). 
Carga tributária brasileira é quase o dobro da média dos BRICS. Recuperado de  
http://www.ibpt.com.br/noticia/1443/Carga-tributaria-brasileira-e-quase-o-dobro-da-media-dos-BRICS 



29 

 

O Tesouro Nacional por intermédio da Nota Técnica Conjunta no 

03/2016/CESEF/STN, demonstrou a evolução da carga tributária no Brasil no 

período de 2010 a 2015. Analisando por esfera do governo conforme a Tabela 4 

verificou-se um aumento de 0,21 pontos percentuais em relação ao primeiro ano. 

 

Tabela 4 

Carga Tributária Bruta por esfera de governo (em % do PIB) – 2010 a 2015 

CBT(5 PIB 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Federal 21,86 22,81 21,85 21,89 21,47 21,54 

Estadual 8,70 8,59 8,66 8,71 8,75 8,84 

Municipal 1,94 2,00 2,07 2,08 2,21 2,33 

Total 32,50 33,40 32,57 32,68 32,43 32,71 

Fonte:http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/476865/Nota+Tecnica+Carga+Tribut%C3
%A1ria+2015.pdf/3ebc2bba-e395-4e96-8624-5f002713b1aa.pdf 

 
A Receita Federal divulgou em dezembro de 2013, por intermédio do Centro de 

Estudos Tributários e Aduaneiros (CETAD), a carga tributária no Brasil em 2011 e 

2012, analisando por tributo e base de incidência. De acordo com a análise por ente 

federativo - municipal, estadual e federal, nas esferas municipais e estaduais, houve 

aumento de arrecadação tributária, enquanto no âmbito federal houve redução. A 

diminuição da arrecadação da esfera federal se deu em virtude das desonerações 

tributárias, por exemplo, a CIDE Combustível, Imposto sobre Industrialização (IPI), 

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e substituição da contribuição 

previdenciária patronal incidente sobre a folha de pagamento, que passou a ser 

calculada sobre o faturamento. 

 

Diante das análises apresentadas, consta-se a evolução da carga tributária brasileira 

a cada ano, o que contribui consideravelmente para a complexidade do sistema 

tributário nacional. Apesar de o governo ter trabalhado com medidas voltadas para a 

redução e a desoneração do impacto da carga tributária, a realidade tem se 

apresentado divergente, pois, se, de um lado, o Brasil se compara em termos de 

arrecadação de impostos com países de Primeiro Mundo, de outro, se iguala com os 

países do Terceiro Mundo em termos de retornos dos serviços públicos prestados à 

população.  

 

Com base na Teoria das Restrições, Silva e Lima (2012) citam que, diante de 

qualquer fator que impeça as organizações de auferir lucros e de atingir suas metas 

empresariais, a carga tributária se caracteriza como fator de restrição a um resultado 
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maior em relação à meta empresarial. Diante disso, as empresas precisam encontrar 

meios que possibilitem desembolsar menor quantia direcionada ao pagamento de 

tributos, além de conter outros gastos relacionados.  

 

Com a proposta de obter melhor eficiência no gerenciamento o planejamento 

tributário se torna uma importante ferramenta nas organizações que procuram a 

redução dos gastos tributários para tornar-se cada vez mais competitivas. No que 

concerne ao ônus tributário imposto, a gestão tributária se faz necessária, 

respeitando os limites legais. Para a economia de recurso entregue ao governo e o 

aumento da lucratividade, planejar e procurar novas estratégias torna-se uma 

questão de sobrevivência. 

 

2.2 Seguridade Social e Previdência Social 

 

Este capítulo traz, de forma resumida, a evolução história da Previdência Social no 

Brasil, com suas principais alterações em cada Constituição e seus marcos 

históricos, em quadro elaborado pela própria autora, utilizando como referência 

Nolasco (2012). A partir desse contexto, fica nítida a distinção entre seguridade 

social e previdência social, assim como a instituição do sistema de financiamento 

tripartide, envolvendo trabalhadores, empresas e Estado. 

 
Uma das edições infraconstitucional foi o Decreto 4.682/1923, batizado de "Lei Elói 

Chaves", conhecida como a "Mãe” da Previdência Social no Brasil". Com a criação 

da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários, passaram a vigorar direitos 

à pensão, aposentadoria, assistência médica e auxílio-farmacêutico (Góes, 2008). 

 
Em discurso, Elói Chaves cita: 

 

Na vida moderna não se compreende progresso sem os trabalhadores, que 
constituem o sistema circulatório das nações, na paz como na guerra. O 
homem não vive só para si e para a hora fugaz, que é o momento de sua 
passagem pelo mundo. Ele projeta sua personalidade para o futuro, sobrevive 
a si próprio, em seus filhos. Seus esforços, trabalho e aspirações devem 
também visar, no fim da caminhada, o repouso e a tranquilidade (Eloi Chaves) 

 

A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações para constituir 

objetivos fundamentais de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, para 
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garantir e assegurar o direito relativo à saúde e à previdência. (Legislação 

Previdenciária, Art. 1º). Interpretado como um sistema de proteção social, que 

garante a previdência social, a assistência social e a saúde: “Saúde é direito de 

todos e dever do Estado (Figura 1) (Constituição, 1988, art. 196) 

 

 

Figura 1 - Evolução histórica da Previdência Social no Brasil 
Fonte: Adaptado de Nolasco, L. (2012). Evolução histórica da previdência social no Brasil e no 
mundo. Revista Eletrônica Investidura, 4(20), 35-47. Recuperado de 
http://www.investidura.com.br/revista/20aedicao/Ed-2012.03.04-35-47.pdf 
 

A sistematização da seguridade social, que têm como seus pilares a saúde, a 

assistência social e a previdência social, segue representada na Figura 2.  

CF - 1.988 
Marca o retorno de um Estado democrático de  
direito, contemplando vários direitos  garantias   
aos cidadãos. 

Inserção dos direitos relativos a Previdência Social,  
nascimento de um Sistema Nacional de Seguridade Social  
garantindo que todos cidadãos seja assegurado  
o princípio da dignidade humana. 

CF - 1.967 Institui o Seguro Desemprego e o Salário Família. 

Legislações editadas de   
forma infraconstitucional Lei  n° 5.316, LC n° 7, 8 e 11,  n° 5.859, n° 6.036n° 5.316, Decreto n° 77.077, Lei n° 6.435, 

 Decreto n° 89.312. 

CF - 1.946 Não houve mudanças em relação a anterior, mas foi neste contiauição que o termos "Seguro scoail" foi   
substituído por "Previdência Social". 

Legislações editadas de   
forma infraconstitucional Lei  n° 3.807/1960 Instituiu o auxilio-reclusão, o auxilio-natalidade e o 

auxilio- funeral 

custeado pelo  
trabalhador, empresas  
e Estado. 

CF - 1.937 Art. 137 
Institui seguros em decorrência de  
acidente trabalho, seguro de vida,  
invalidez, velhice. 

Custeado pelo  
trabalhador, empresas  
e Estado. 

Legislações editadas de forma  
infraconstitucional 

Decreto Lei n ° 288 , n° 651, n° 1.142, n° 1.355, n°  
1.469, n° 2.122, n° 7835, n° 8.742.       

Várias foram as instituições pelos decretos sendo pelo   
último a criação do Departamento Nacional de 
Previdência Social. 

CF - 1.934 Institui o sistema tripartide de financiamento. 

Artg. 75 ° 

Não previa custeio   
pelas empresas e  
segurados. 

Não previa custeio   
pelas empresas e  
segurados. 

Criou-se as caixas de 
aposentadoria e pensões para os 
ferroviários, ampliando para 
várias outras categorias como os 
portuários, servidores públicos, 
mineradoras etc. 

Custeado pelas  
categorias. 

Lei ELOI CHAVES - Decreto. n ° 4.682/1923 Legislações editadas   
forma infraconstitucional 

Primeiro documento legislativo a tratar sobre  
Previdência Social  

Institui direitos denominados  
como "socorro público". CF - 1.824 - Inciso XXXI  

Art. 179 

CF - 1.891 -  

Institui a obrigação da União a  
prestar socorro aos Estados em  
calamidade pública 
Institui a aposentadoria por  
invalidez aos funcionários públicos  

Artg. 5 ° 

http://www.investidura.com.br/revista/20aedicao/Ed-2012.03.04-35-47.pdf
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Figura 2 - Sistematização da Seguridade Social 
Fonte: Goes, H. M. (2008). Manual de direito previdenciário: teoria e questões. Rio de Janeiro: 
Ferreira. 

 

A Constituição Federal de 1988 incorporou uma concepção de seguridade social 

como expressão dos direitos sociais inerentes à cidadania, integrando saúde, 

previdência e assistência (Paim, 2013). 

 

A Previdência Social, como instituição pública, é responsável por garantir aos 

trabalhadores segurados e a seus dependentes econômicos meios de promover o 

bem estar social em casos de eliminação ou redução de suas incapacidades e 

autossustento. Contingências sociais são fatos ou acontecimentos que, uma vez 

ocorridos, podem colocar uma pessoa e/ou seus dependentes em estado de 

necessidades (Ministério da Previdência Social, 2013) 

 

A Previdência Social é o seguro social para a pessoa que contribui. É uma 
instituição pública que tem como objetivo reconhecer e conceder direitos aos 
seus segurados. A renda transferida pela Previdência Social é utilizada para 
substituir a renda do trabalhador contribuinte, quando ele perde a capacidade 
de trabalho, seja pela doença, invalidez, idade avançada, morte e 
desemprego involuntário, ou mesmo a maternidade e a reclusão (Ministério 
da Previdência Social, 2013) 

 

A contribuição previdenciária é compulsória. Ou seja, todo cidadão e trabalhador que 

executa atividades laborativas remuneradas no Brasil, obrigatoriamente, devem 
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contribuir para a Previdência Social, com base em tabela atualizada anualmente por 

ela instituída (Tabela 5). 

 

Tabela 5 

Contribuição dos assalariados - 2016 

Faixa salarial (em R$) Alíquota 

Até 1.556,94 8 

De 1.556,96 a 2.594,92 9 

De 2.594,92 a 5.189,82      11 

Fonte: Ministério da Previdência Social (2016, p. 1). Tabela de contribuição mensal. Recuperado de 
http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/gps/tabela-contribuicao-mensal/ 

 

Além dos contribuintes que exercem atividades laborativas remuneradas, pode 

haver também a contribuição facultativa. Por exemplo, uma dona de casa pode optar 

por recolher seu INSS.  

 

No Brasil, qualquer pessoa, nacional ou não, que venha a exercer atividade 

remunerada em território brasileiro filia-se, automaticamente, ao Regime 

Geral de Previdência Social – RGPS, sendo obrigada a efetuar recolhimentos 

ao sistema previdenciário (somente se excluem desta regra as pessoas já 

vinculadas a regimes próprios de previdência (Ibrahim, 2005, p. 21). 

 

A legislação previdenciária, em seu capítulo IV, art. 22, trata das contribuições das 

empresas: 

 

A Contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do 
disposto no art. 23, é de: I – 20% (vinte por cento) sobre o total das 
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, 
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam 
serviços (LP, art. 22). 

 

Sobre o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) que incidem as alíquotas de: (1% 

(risco leve), 2% (risco médio) ou 3% (risco grave), considerando o total das 

remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos 

segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, para o 

financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de 

incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (MPS). 
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2.2.1 Custeio da Previdência Social 

 

O financiamento da seguridade social é garantido pelo art. 10 da Lei 8.212/91 e, na 

CF, pelo art. 195: atribui competência tributária para o legislador instituir as 

contribuições previdenciárias de responsabilidade de determinados sujeitos passivos 

e respectivas bases econômicas sobre as quais as contribuições poderão decair. 

 
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais:  
 I -  do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da 
lei, incidentes sobre:  
a)  a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, 
a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício;  
b)  a receita ou o faturamento;  
c)  o lucro;  
II -  do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não 
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime 
geral de previdência social de que trata o art. 201;  
 III -  sobre a receita de concursos de prognósticos (Constituição, 1988, p. 1) 

 

A assistência social é custeada pela União, enquanto a Previdência Social é 

custeada pelos contribuintes, que recebem pela sua contribuição no futuro nas 

eventuais necessidades de afastamentos e aposentadorias. A própria Constituição 

Federal de 1998 traz, em seus arts. 201 e 203, as características da Previdência 

Social e da Assistência Social que as distinguem (Nolasco, 2012). 

 

http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/con1988_04.02.2010/art_201_.shtm
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Figura 3 - Custeio da Seguridade Social 
Fonte: Goes, H. M. (2008). Manual de direito previdenciário: teoria e questões. Rio de 
Janeiro: Ferreira. 

 

A equidade nas formas de participação de custeio - ou seja, a distribuição com 

justiça do percentual de contribuição necessário à sociedade - contribui para o 

financiamento do sistema, mas garante-se por este princípio o progresso da 

contribuição conforme a capacidade contributiva de cada um.  

 

2.3 Regimes de tributação nas empresas, incidência do INSS e encargos 
sociais 

 

Existem hoje em nossa legislação federal alguns tipos de regimes de tributação para 

fins de recolhimento tributário. As empresas devem ter o cuidado de analisar 

criteriosamente a melhor forma de recolhimento dos impostos dentro de cada 

regime, em virtude da carga tributária que poderão estar inseridos, além das 

peculiaridades de cada um. Cada regime tributário possui sua legislação própria, 

definindo todos os procedimentos a serem seguidos pelas empresas. 

 

Os regimes de tributação podem ser: Simples Nacional, Lucro, Presumido, Lucro 

Real e Lucro Arbitrado. Este último poderá ser escolhido pelo contribuinte, imposto 

ou aplicável pela autoridade fazendária quando presente uma das hipóteses do art. 

530 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 300, 26/03/1999 (RIR/99) 

(Receita Federal, 2013). 
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O SIMPLES, regime tributário diferenciado amparado pela Lei Complementar 123, 

de 14/12/2006, recolhe seus impostos em um único documento de arrecadação, por 

meio de regime cumulativo de competência até o limite da receita bruta anual de R$ 

3.6000.000,00, com os seguintes tributos: Imposto de Renda da pessoa Jurídica 

(IRPJ), Imposto sobre Industrialização (IPI), Contribuição Social sobre o Lucro 

(CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), 

Programa de Integração Social (PIS), Contribuição Patronal Previdenciária (CPP), 

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de mercadorias (ICMS) e Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), sendo repassando a União, estados 

e municípios (Receita Federal, 2013). 

 

Para ingressar no SIMPLES é necessário enquadrar-se na definição de 

microempresa ou de empresa de pequeno porte, cumprir os requisitos previstos na 

legislação e formalizar a opção pelo Simples Nacional (Receita Federal, 2013).  

 

No regime Lucro, Presumido são aplicadas as alíquotas dos impostos sobre a 

presunção de lucro sobre a receita bruta. Incidentes o PIS e o COFINS, apurados 

mensalmente, e o IRPJ e a CSLL, com apurações trimestrais. As pessoas jurídicas 

que podem optar por este regime são aquelas com receita bruta total que tenha sido 

igual ou inferior a R$78.000.000,00 no ano calendário anterior ou a R$6.500.000,00, 

multiplicados pelo número de meses em atividade no ano calendário anterior e que 

não estejam, por conta de sua atividade ou de sua constituição societária ou 

natureza jurídica, obrigadas ao regime de Lucro Real (Receita Federal, 2013). 

 

Já o Lucro real tem como sua base de cálculo para apuração do IRPJ e CSLL a 

apuração do lucro líquido com ajustes determinados pela legislação.  

 

Lucro Real é o lucro líquido do período, apurado com observância das normas 
das legislações comercial e societária, ajustado pelas adições, exclusões ou 
compensações prescritas pela legislação do Imposto de Renda (Silva & 
Rodrigues, 2006, p. 1). 

 

Estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real, em cada ano-

calendário, as pessoas jurídicas, conforme Instrução Normativa RFB 1.436, (2013),  
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a) cuja receita total - ou seja, o somatório da receita bruta mensal, das demais 

receitas e ganhos de capital, dos ganhos líquidos obtidos em operações 

realizadas nos mercados de renda variável e dos rendimentos nominais 

produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, da parcela das receitas 

auferidas nas exportações às pessoas vinculadas ou aos países com 

tributação favorecida que exceder ao valor já apropriado na escrituração da 

empresa, na forma da IN SRF 38, de 1997, no ano-calendário anterior - seja 

superior ao limite de R$24.000.000,00, ou de R$2.000.000,00 multiplicado 

pelo número de meses do período, quando inferior a doze meses;  

b) cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, 

bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, 

financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 

corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e 

valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 

crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de 

previdência privada aberta;  

c) que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;  

d) que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais 

relativos à isenção ou redução do imposto;  

e) que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal 

do imposto de renda, determinado sobre a base de cálculo estimada, na 

forma do art. 2º da Lei 9.430, de 1996;  

f) que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços 

de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 

administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios 

resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços 

(factoring). 

 

Em se tratando de recolhimento previdenciário, empresas optantes pelo Simples 

retêm o INSS dos seus funcionários conforme alíquotas da tabela previdenciária e 

repassam a União com mais 8% de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) sobre a base de cálculo dos salários. 
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Já nos regimes de Lucro Real e Presumido, além do repasse do INSS descontado 

na folha dos funcionários, incidem sobre a base de cálculo da folha de pagamentos 

a parte patronal com alíquotas totalizando até 28,8% de arrecadação, conforme a 

Tabela 6: 

 

Tabela 6  

Encargos sociais sobre mão de obra 

% Destino 

20,00 INSS 
1,50 SESI/SESC 
0,20 INCRA 
0,60 SEBRAE 
2,50 Salário educação 
5,80 Total 

3,00 Seguro contra acidentes de trabalho (Varia 
de 1% a 3% 

8,00 FGTS 

Fonte: Adaptada pela autora (Ministério do Trabalho) 

 

Em se tratando de Planejamento Tributário, mais uma vez, percebe-se a grande 

importância da análise prévia do conhecimento dos tributos e encargos sociais a que 

as empresas estão sujeitas conforme cada regime de tributação. Nesse trabalho, 

não se pretende analisar e efetuar comparações entre os regimes. 

 

Estima-se que os somatórios dos encargos sociais podem variar em torno de 102% 

sobre o salário base dos funcionários. Oliveira e Perez (2007) citam outros encargos 

que compõem a folha de pagamento:  

 

Adicional de remuneração; 
Férias remuneradas; 
Adicional de 1/3 das férias; 
Ausência remunerada; 
Licenças; 
Repouso semanal remunerado e feriado; 
Rescisão contratual; 
Salário família ou auxílio creche; 
Indenização por tempo de serviço; 
Vale-transporte; 
Vale-refeições; 
Acréscimo do salário nas horas-extras; 
Outros benefícios (Oliveira & Perez, 2007, p. 80). 
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2.4 Definição de micros, pequenas e médias empresas  

 

Para melhor entendimento do contexto das micro e pequenas empresas e da 

representatividade delas no desenvolvimento econômico brasileiro, vale ressaltar 

sua importância na alavancagem em vários setores do comércio, indústria e 

serviços. 

 

Os capítulos anteriores mostram a forte carga tributária incidente sobre as 

organizações. As micro e pequenas empresas (MPEs) possuem critérios 

diferenciados de incidência tributária, como o SIMPLES Nacional, simplificando suas 

obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, o que 

proporciona um "fôlego" no início de suas atividades, tentando compensar em parte 

a escassez de recursos financeiros e tecnológicos que podem contribuir para o 

encerramento precoce de suas atividades. 

 

O SEBRAE (2013), em publicação realizada em julho de 2014 sobre a importância 

da participação das MPEs na economia Brasileira, cita que este segmento é 

responsável pela principal participação na geração de riquezas no comércio, 

representando 53,4% do PIB no setor. Um forte crescimento na representatividade 

no setor industrial e no setor de serviços já representa um terço da produção 

nacional. Em se tratando de formalização de empregos, as MPEs representavam 

44% dos empregos formais em serviços e aproximadamente 70% dos empregos 

gerados no comércio. 

 

Em Minas Gerais, as MPEs respondem por 99,2% do total de estabelecimentos 

formais e empregam 55,8% da mão de obra formal, o que corresponde a 1,65 

milhão de trabalhadores (SEBRAE, 2013). 

 

A Constituição Federal de 1998 traz em seus arts 146, 170 e 179 a regulamentação 

das medidas especiais e de apoio às micro, pequenas e médias empresas. 

Especificamente no art. 179, o tratamento jurídico diferenciado, com a finalidade de 

simplificar ou reduzir as obrigações tributárias, previdenciárias e creditícias.  

 

A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às 
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, 
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tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de 
suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias ou 
pela eliminação ou redução dessas por meio de lei (Constituição, 1988, art. 
179, p. 1). 
 

Moreira, Encarnação, Bispo, Colauto & Angotti (2013) corroboram que as MPEs 

assumem grande importância na economia, ocupando um importante papel no 

desenvolvimento econômico, social e político e assegurando representatividade na 

geração de empregos, produção e comercialização de bens e serviços. 

 

Stroheret (2005) adverte que a diversidade da MPEs traz problemas particulares, 

voltados para o tipo de dificuldade que se caracteriza suas atividades próprias, por 

exemplo: restrições ao crédito, falta de mão de obra especializada e falta de 

compreensão de aspectos financeiros e contábeis do negócio. 

 

Existem, atualmente, várias formas de definição e de enquadramento das micro, 

pequenas e médias empresas, com formas quantitativas, que observam dados 

econômicos e/ou contábeis, e qualitativas, que consideram informações de produtos 

comercializados, cargos e suas especializações, dificuldades na obtenção de 

financiamentos e domínio de mercado, entre outras e, algumas vezes, com a junção 

de ambas.  

 

a) Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) - o enquadramento é feito com 

base na Resolução 59/98, considerando três fatores: setor de atividade; 

número de funcionário; e faturamento bruto anual em dólar (Tabela 7). 

 

Tabela 7 

Critério de enquadramento da pequenas e médias empresas - MERCOSUL 

 INDÚSTRIA  

Tamanho Pessoal ocupado Vendas anuais em U$S 

Micro 1a 10 1 a 400.000 

Pequena 11 a 40 400.001 a 3.500.00 

Média 41 a 200 3.500.001 a 20.000.000 

 COMÉRCIO E SERVIÇOS  

Micro 1 a 5 1 a 200.000 

Pequena 6 a 30 200.001 a 1.500.000 

Média 41 a 200 1.500.001 a 7.000.000 

Fonte: Mercado Comum do Sul (2015, p. 1). Normas. Recuperado de 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/Normas/normas_web/Resoluciones 
/PT/Res_059_098_Pol%C3%ADtica%20Apoio%20Pequen%20M%C3%A9dia%20Empresas_Ata 
%204_98.PDF 
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b) Lei Complementar 123, de 2006 - estabelece a forma de enquadramento 

das microempresas, das empresas de pequeno porte, das sociedades 

empresariais, das sociedades simples e do empresário individual que 

obtiverem em cada ano-calendário receita bruta em valor: 

 

 . Microempresa: igual ou inferior a R$ 360.000,00; 

 . Empresa de pequeno porte: acima de R$ 360.000,00 e igual ou 

inferior a R$ 3.600.000,00. 

 

c) SEBRAE - utiliza, de forma quantitativa, os mesmos critérios adotados pela 

Lei 123/2006 referente à receita bruta anual. Quanto ao critério de número de 

empregados, utiliza fontes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), classificando o porte das empresas segundo fins bancários, ações de 

tecnologia, exportação e outros (Tabela 8). 

 

Tabela 8 

Critério de enquadramento das empresas - SEBRAE 

INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

Porte Quantidade de empregados Porte Quantidade de empregados 

Micro Até 19 empregados Micro Até 9 empregados 

Pequena 20 a 99 empregados Pequena 10 a 49 empregados 

Média 100 a 499 empregados Média 50 a 99 empregados 

Grande Mais de 500 empregados Grande Mais de 100 empregados 

Fonte: Adaptado de Serviço Brasileiro de Apoio ás Pequenas e Médias Empresas. Critérios de 
classificação de empresas (200?). Recuperado de http://www.sebrae-
sc.com.br/leis/default.asp?vcdtexto=4154 

 

Se, de um lado as MPEs obtêm um regime diferenciado para incentivo nos negócios, 

de outro, traz as dificuldades e a fragilidade diante de uma concorrência cada vez 

mais acirrada, em um cenário globalizado que requer de seus gestores rápidas e 

confiáveis tomadas de decisões que só são consolidadas por meio de árduo 

planejamento permitindo assim um crescimento sustentável. 

 

2.5 Plano Brasil Maior 

 

Segundo o Governo Federal, o País irá mobilizar suas forças produtivas para inovar, 

competir e crescer. Com a criação do Plano Brasil Maior (PMB) procurou-se dar 

http://www.sebrae-sc.com.br/leis/default.asp?vcdtexto=4154
http://www.sebrae-sc.com.br/leis/default.asp?vcdtexto=4154
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continuidade às medidas relacionadas à política industrial, tecnológica e de comércio 

exterior do governo (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial [ABDI], 2010). 

 

Dentre as metas estabelecidas pelo governo, citam-se: ampliação do investimento 

fixo e elevação do dispêndio empresarial em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em 

porcentagem do PIB; aumento de trabalhadores nas indústrias com nível médio; e 

fortalecimento das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) (ABDF, 2010). 

 

Em nota técnica publicada sobre as considerações do PBM, o DIEESE cita que o 

governo abandonou a "política passiva" neoliberal, que acreditava que a 

estabilização econômica era suficiente, e passava a adotar uma "política ativa", 

fundamental à sustentabilidade no longo prazo. Em um momento conturbado das 

economias centrais mundiais, o Estado brasileiro começou a intervir como orientador 

e condutor de uma política industrial.  

 

Com o problema econômico dos países industrializados, a demanda interna diminui, 

fazendo crescer a demanda do mercado externo. Porém, no Brasil, com a elevada 

taxa de juros, conhecida como um dos fatores de controle da inflação, e a taxa de 

câmbio sobrevalorizada, algumas indústrias, como a chinesa, acabaram se 

destacando pelo baixo valor dos produtos comercializados. Alguns elos da cadeia 

produtiva industrial brasileira acabaram se quebrando, sendo alguns segmentos 

foram transferidos para fora do país, fazendo surgir outro problema, que é a 

desindustrialização. A indústria é responsável por fomentar e viabilizar 

transformações econômicas, com impactos sociais, além de dinamizar outros 

setores, como serviços, comércio e financeiro, tornando-se estratégico para o 

desenvolvimento da nação (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos [DIEESE], 2011). 

 

O PBM foi estabelecido por meio da MP 540/2011, posteriormente convertida na Lei 

12.546/2011. A substituição da Contribuição Patronal Previdenciária (CPP), também 

conhecida como "INSS Patronal", ganhou destaque, sendo o objeto de estudo deste 

trabalho. 
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2.6 Desoneração da folha de pagamento 
 

A folha de pagamento é uma base importante de tributação. Os recursos 

arrecadados sobre esta base são direcionados para o financiamento de políticas 

sociais (saúde, previdência, etc).  

 

As incidências tributárias sobre a folha de pagamento (FP) são consideradas 

responsáveis também pela elevação do custo do trabalho, visto que existem dois 

salários: o líquido, pago aos funcionários; e o tributado, arcado pelos empregadores.  

 

Ansiliero, Rangel, Paiva, Stivali, Barbosa e Silveira (2008) traçaram o contexto 

histórico desde a década de 1990, época em que se viveu uma enorme elevação da 

informalidade da mão de obra, refletida pelo aumento das alíquotas incidentes sobre 

a folha de pagamento. Cinco anos após, com a arrecadação previdenciária se 

tornando ineficiente, novas alternativas tiveram que ser buscadas. Neste contexto, a 

desoneração das contribuições patronais incidentes sobre a folha de salários é tema 

antigo e largamente discutido, entrando definitivamente na agenda política a partir 

de 2008, por meio da Proposta de Emenda à Constituição (PEC)233/2008, que 

encaminhou a última proposta de reforma tributária do Governo Federal. 

 

O marco teórico das discussões sobre os impactos da Desoneração da Folha de 

Pagamento (DFP) e dos cálculos sobre os impactos da desoneração nas contas 

previdenciárias está suficientemente discutido em Ansiliero et al. (2008) e Paiva e 

Ansiliero (2009).  

 

A Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) foi efetuada por intermédio da 

Medida Provisória 540, de 2 de agosto de 2011, convertida na Lei 12.546, de 14 de 

dezembro de 2011, e ampliada por alterações posteriores (Lei 12.715/2012, Lei 

12.794/2013 e Lei 12.844/2013) (Instrução Normativa RFB 1.436, 2013). Quando 

divulgada, abrangeu primeiramente o período de 01/12/2011 a 31/12/2014, sendo 

um período temporário.  

 

Empresas que arrecadam 20% de INSS patronal sobre o bruto da folha de 

pagamento passaram a arrecadar sobre o seu faturamento de acordo com suas 
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atividades e com alguns produtos que fabricam. O decreto instituiu os segmentos 

pelo seu Código de Atividade Econômica (CNAC) e incluiu somente os produtos 

enquadrados e identificados pelo código da Tabela de Incidência dos Impostos 

sobre Produtos Industrializados (TIPI) e para alguns setores de serviços do ramo 

hoteleiro, Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) dentre outros.  

 

A contribuição previdenciária passou a ser calculada sobre o faturamento, 

inicialmente, com alíquotas de 1,5% para indústrias e de 2,5% para empresas de TI, 

TIC e Call Center, passando, a partir de 07/2012, para alíquotas de 1% ou 2% 

respectivamente (Instrução Normativa RFB 1.436, 2013).  

 

Os estabelecimentos "beneficiados" foram obrigados a optar pela desoneração da 

folha de pagamento. Ou seja, a nova Lei possuía até 2015 caráter impositivo, 

estando, a partir da inclusão, forçados a alterar a forma de arrecadação não 

cabendo às empresas a possibilidade de efetivar os estudos prévios sobre a 

vantagem ou desvantagem da nova forma de arrecadação. Para empresas com 

diferentes atividades ou produtos, nem todas sujeitas à desoneração, significou 

manter as contribuições nos diferentes regimes, ocasionando maior complexidade 

nas arrecadações mensais. 

 

Segundo dados do governo, o intuito era que as empresas se tornassem mais 

competitivas e gerassem mais empregos. Mas como a desoneração flutua de um 

mês para o outro, dependendo da geração da receita beneficiada, isso dificulta para 

as empresas a mensuração da economia tributária e o posterior repasse do valor 

desonerado para a formação do preço final dos seus produtos. 

 

Na Figura 4, extraído do Ministério da Fazenda, lista os setores beneficiados com a 

Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) e a data da medida.  
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Legislação Data Alíquota sobre o faturamento 

MP/540 02/08/2011 Couro; calçados; confecções TI/TIC 

Lei 
12.715/2012 

03/04/2012 
(MP/563) 

BK mecânico; material elétrico; 
autopeças; fabricação de aviões; 

fabricação de navios; fabricação de 
ônibus; plásticos; móveis; têxtil. 

Call Center, design 
houses; hotéis. 

17/09/2012 
(PLV 18) 

Aves, suínos e derivados. Pães e 
massas; medicamentos e fármacos; 
manutenção e reparação de aviões; 
outros (núcleo de pó ferromagnético, 
gabinetes, microfones, alto-falantes e 

outras partes e acessórios de máquinas 
e aparelhos de escritório); pedras e 

rochas ornamentais; brinquedos; 
transporte aéreo; transporte marítimo, 

fluvial e navegação de apoio. 

Transporte rodoviário 
coletivo. 

MP/582 20/09/2012 

Pescado; equipamentos médicos e 
odontológicos; bicicletas; equipamento 

ferroviário; pneus e câmaras de ar; papel 
e celulose; vidros; fogões; refrigeradores 
e lavadoras; cerâmicas; tintas e vernizes; 

construção metálica; fabricação de 
ferramentas; fabricação de forjados de 

aço; parafusos; porcas e trefilados; 
instrumentos óticos. 

 

MP/601, 610 
e 612 

28/12/2012 

Borracha; obras de ferro fundido; ferro ou 
aço; cobre e suas obras; alumínio e sua 

as obras; obras diversas de metais 
comuns;; reatores nucleares; caldeiras; 
máquinas e instrumentos mecânicos e 

suas partes; comércio varejista; 
manutenção e reparação de 

embarcações; transporte rodoviário de 
carga (a partir de 01/01/2014); carga, 

descarga e armazenagem de contêiners 
carga (a partir de o1/01/2014); empresas 

jornalísticas (a partir de 01/01/2014). 

Suporte técnico 
informática; construção 

civil; transporte ferroviário 
e metroviário de 

passageiros (a partir de 
01/01/2014); empresas de 
construção e de obras de 
infraestrutura (a partir de 

01/01/2014) 

Figura 4 - Lista Setores beneficiado pela DFP - 2012 
Fonte: Adaptado pela autora. Ministério da Fazenda 

 

O conceito de receita bruta, de que tratam os arts. 7º a 9º da Lei 12.546, de 14 de 

dezembro de 2011, compreende: receita decorrente da venda de bens nas 

operações de conta própria; receita decorrente da prestação de serviços; e resultado 

auferido nas operações de conta alheia, ou seja, comissões obtidas sobre 

representação de bens ou serviços de terceiros, considerando também o valor do 

frete que integra no valor total da nota fiscal (Lei 12.546, 2011). 

 

Para a determinação da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a 

receita, podem ser excluídos: 

 

a) receita bruta de exportações; 
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b) receita decorrente de transporte internacional de carga (vigência 

publicação 28/12/2012). 

c) vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; 

d) IPI, quando incluído na receita bruta; e 

e) Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação - quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos 

serviços na condição de substituto tributário. 

 

A contribuição previdenciária para dado posto de trabalho, antes e depois da 

desoneração, é composta de vários componentes: 

 

a) contribuição do segurado - valor da cota do segurado resultante da 

aplicação da alíquota de 8%, 9% ou 11%, a depender do salário de 

contribuição do empregado; 

b) contribuição em razão do Risco de Acidente do Trabalho (RAT): valor 

obtido pela aplicação dos percentuais de 1%, 2% ou 3% sobre as 

remunerações dos empregados; 

c) cota patronal - encargo do empregador resultante da aplicação da alíquota 

patronal (em geral de 20%) sobre a folha de salários; 

d) Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB) - contribuição 

incidente sobre a receita bruta que substitui a Cota patronal. 

 

A contribuição previdenciária das empresas sobre a folha é recolhida, em geral, via 

Guia da Previdência Social (GPS), juntamente com a contribuição do empregado, no 

código 2100 para empresas do regime de tributação Presumido e Real e no código 

2003, somente contribuição do empregado para empresas do SIMPLES Nacional. Já 

a contribuição sobre a receita bruta das empresas é recolhida por meio do 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), com os seguintes 

códigos: 2985 para a Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta – art. 7º da 

Lei 12.546/2011; e 2991 para a Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta – 

art. 7º da Lei 12.546/2011, conforme Ato Declaratório Executivo CODAC 33/2013. 

As empresas do Simples Nacional que possuem atividades do Anexo IV, cujas 

receitas são decorrentes de prestação de serviços passaram, com o entendimento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=41136#1286000
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da RFB na resolução sobre a tributação do Anexo IV a usufruir também da 

desoneração, desde que os serviços estejam dentre aqueles relacionados na Lei 

12.546/2011. Solução de consulta 35 de 25 de Marco de 2013 (Diário Oficial da 

União, 2013). 

 

As receitas referentes aos serviços prestados do Anexo IV terão calculadas a CPRB 

à alíquota de 2% sobre sua receita bruta, descontados os descontos incondicionais 

e as vendas de serviços canceladas (Instrução Normativa RFB 1.436, 2013) 

 

O cálculo da contribuição patronal das entidades do simples que têm receitas do 

Anexo IV será com base nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/2008, com base 

nas remunerações pagas ou creditadas. Com o entendimento da RFB, esta 

contribuição patronal será calculada sobre o faturamento, à alíquota de 2%, em 

substituição à contribuição patronal. A entidade irá recolher as demais contribuições, 

por exemplo, as retidas dos empregados e do sistema S (Serviço Social da Indústria 

[SESI], Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [SENAI], Serviço Social do 

Comércio [SESC], Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [SENAC]) que não 

compõem a contribuição patronal e o valor da receita do Anexo IV será recolhido a 

título de simples e calculado com base na tabela progressiva do anexo IV da LC 

123/2006. 

 

Retornando a discussão de que trata o item 2.1, citando o conceito de tributos, com 

fundamento no art. 45, §1º da Constituição, que salienta a capacidade econômica 

dos contribuintes, tem-se que "sempre que possível o contribuinte deve suportar a 

carga tributária imposta de forma que não comprometa a sua lucratividade, o seu 

patrimônio e a sua atividade econômica" (Ribeiro, 2013, p. 35) corrobora que, 

quando houve a imposição da nova forma de arrecadação esperava-se uma redução 

na carga tributária das empresas. Porém, na prática, para algumas empresas, não 

foi o que ocorreu, contrariando os objetivos da nova legislação. Em contrapartida, o 

estudo realizado pela ANFIP constatou a redução no valor de arrecadação 

previdenciária de 46,4% para os segmentos econômicos incluídos no art. 7º e de 

35% para os abrangidos pelo art. 8º da Lei 12.546/2011. Porém, não traça um 

paralelo entre a arrecadação e o faturamento em substituição à arrecadação 

previdenciária. 



48 

 

Paiva e Ansiliero (2009) esclarecem que para a geração de empregos formais a 

redução da contribuição previdenciária tornou-se uma "solução" disponível, 

aparentemente "viável" e socialmente "legitimada", pelo tempo que se encontrava 

em discussão, existindo debates nacionais desde a década de 1990. Acrescenta que 

vários estudos demonstraram a deteriorização do mercado de trabalho, com a 

redução da formalização da mão de obra, buscando, assim, fontes alternativas de 

redução tributária. Um delas foi a introdução no art. 195 da Constituição sobre a 

possibilidade da substituição parcial ou total da contribuição previdenciária. 

 

Diante do exposto, Dallava (2014) cita os impactos da Desoneração da Folha de 

Pagamento (DFP) no nível de emprego no mercado de trabalho brasileiro em estudo 

realizado a partir dos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

referente aos anos de 2011 e 2012 nos primeiros setores "beneficiados" pela DFP. 

Justifica que não houve aumento na formalização de mão de obra em vários setores, 

como Indústria da Transformação, Alojamentos e Alimentação (principalmente 

hotéis) e Call Center, apresentando resultados positivos somente para o setor de 

Informação e Comunicação, com aumento da mão de obra e aumento salarial, 

contrariando um dos objetivos da DFP, que seria o aumento da formalização da mão 

de obra. 

 

Araújo e Pompermaye (2012) corroboram que o pacote de medidas adotadas no 

Plano Brasil Maior (PBM), tendo entre suas medidas a Desoneração da Folha de 

Pagamento (DFP), cujo objetivo era reduzir os custos de produção e exportação, 

além de gerar mais empregos e promover formalização da mão de obra, depende 

fundamentalmente da razão custo mão de obra/faturamento, podendo beneficiar 

empresas com mais intensidade de mão de obra e, inversamente, diminuir ou, até 

mesmo, prejudicar outras que utilizam pouca mão de obra. 

 

Enfatizando a discussão, Ribeiro (2013) conclui que, apesar da redução da carga 

tributária sobre a folha de pagamento, em algumas empresas a redução foi 

compensada e, até, superada pelo aumento tributário sobre o percentual aplicado ao 

faturamento, sobretudo em pequenas empresas, defendendo a opção de escolha 

pelas empresas sobre a forma de tributação que melhor se adequaria a suas 

realidades. 
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Araújo e Pompermaye (2012) salientam que a falta de concorrência, que vem 

afetando o Brasil nos mercados mundiais, teria se acentuado nos últimos anos 

devido ao custo da mão de obra, concluindo que em se tratando da baixa 

competitividade da indústria brasileira, desonerações pontuais em setores 

específicos são medidas paliativas e de curto prazo.  

 

Diante do exposto, fica nítida a situação de uma legislação que, de forma impositiva 

e indiscriminada atinge diversos setores concomitantemente, não podendo as 

empresas estabelecerem estudos comparativos das alternativas menos onerosas 

diante das suas realidades individualmente.   

 

Em 31/08/2015, foi sancionada a Lei.13.161/2015, alterando a Lei 12.546, de 14 de 

dezembro de 2011, que trata da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. 

Sua principal alteração foi a ampliação das alíquotas da contribuição substitutiva de 

1% para 1,5% e de 2% para 4,5%, com vigência a partir de 01/12/2015, com 

exceção para alguns setores. A opção pela adesão ou não também passou a 

vigorar, conforme comentado a seguir. As empresas de que trata o art. 1º da IN RFB 

1.436/2013, alterada pela IN RFB 1.597/2015, ficaram sujeitas à CPRB 

obrigatoriamente até 30/11/2015 e facultativamente a partir de 1º/12/2105. A opção 

pela CPRB foi manifestada em 2015, mediante o pagamento da competência 

dezembro/2015, e, a partir de 2016, pelo pagamento da CPRB no mês de janeiro de 

cada ano (Lei 13.161/2015) 

 

Diante dessa nova alteração na Desoneração da Folha de Pagamento (DFP), que 

passou a ser optativa, deixando a cargo das empresas analisarem a melhor forma 

de arrecadação, além do aumento das alíquotas sobre a contribuição substitutiva 

podem-se traçar algumas interpretações. O aumento das alíquotas poderia ser 

advindo da baixa arrecadação do governo nos períodos de 2012 a 2015, provocando 

um rombo ainda maior nos cofres públicos e a possibilidade de a Desoneração da 

Folha de Pagamento (DFP) não ter atingido na prática seus objetivos propostos. 

 

Dessa forma, a problemática que norteia este trabalho se torna ainda mais 

relevante, no intuito de analisar as percepções de gestores e contadores sobre a 

Desoneração da Folha de Pagamento (DFP). 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=48917
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=48917
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=69971
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A seguir, discutem-se os conceitos do Planejamento Tributário, definindo elisão e 

evasão fiscal procurando demonstrar a importância e a prática de tal conceito para 

as organizações. 

 

2.7 Planejamento tributário 

 

O Brasil têm uma das maiores cargas tributárias do mundo, com um 

comprometimento de PIB de até 35%. Diante de tantos tributos, taxas e 

contribuições sociais, os empresários se deparam com uma dura realidade de 

sobrevivência de seus negócios (IBPT, 2015).  

 

Com a necessidade de reduzir custos e a preocupação das empresas em aumentar 

sua competitividade, torna-se necessário traçar um cenário tributário mais 

consistente. Alguns requisitos, por exemplo, conhecimento prévio das atividades 

empresariais, análises comparativas de tributação cumulativa e não cumulativa, 

operações fiscais, variações de cargas tributárias e conhecimento do recolhimento 

de todos os impostos a que as pessoas jurídicas, acionistas e cotistas estão sujeitos, 

são de vital importância para a preservação das empresas (Chiomento, 2010). 

 

Torna-se necessário, portanto, compreender o sistema tributário brasileiro, como 

seus princípios, definições e classificações. A legislação tributária pátria é 

extremamente complexa e mutável, tornando-se fundamental aos gestores adotar 

atitudes preventivas (Oliveira & Gonçalves,2015). 

 

O planejamento tributário atua diretamente como uma ferramenta de estudo prévio à 

concretização dos fatos administrativos e dos efeitos jurídicos, fiscais e econômicos 

de determinada decisão gerencial, com o objetivo de encontrar a alternativa legal 

menos onerosa para o contribuinte, sendo uma forma lícita de redução da carga 

tributária (Oliveira & Gonçalves, 2015). 

 

Fadlalah, Martinez e Nossa (2012) corroboram que, para alcançar um planejamento 

tributário eficaz, devem ser levadas em conta outras vertentes além do custo 

tributário. Dessa forma, o arcabouço teórico desenvolvido por Scholes, Scholes e 

Wolfson (1992), conhecido como “todas as partes, todos os tributos, todos os 
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custos” (allparts, all taxes andallcosts), requer considerar todas as implicações 

tributárias envolvidas da transação, todos os tributos explícitos ou implícitos e todos 

os custos envolvidos. Ou seja, além dos aspectos tributários, todas as estruturas 

que envolvem custos no negócio requerem atenção e análise criteriosa na constante 

busca de redução tributária. 

 

O planejamento tributário requer uma visão holística de toda a estrutura da empresa, 

preocupando-se com os contextos econômicos, social, político, operacional, 

logístico, comercial e financeiro para manter o crescimento sustentável dos 

negócios.  

 

Para Amaral (2002), são três as finalidades do planejamento tributário: 

 

a) Evitar a incidência do tributo, tomando-se providências com o fim de 

desviar-se do seu fato gerador; 

b) Reduzir o montante do tributo, buscando-se meios de se reduzir a alíquota 

ou a sua base de cálculo; e 

c) Retardar o pagamento do tributo, adotando-se medidas que têm este fim, 

sem a ocorrência da multa.  

 

Segundo Oliveira (2008), quanto aos efeitos fiscais do tempo, na visão jurídica, 

existe três tipos de planejamento tributário. 

 

a) Preventivo - desenvolve-se continuamente, por intermédio de orientações, 

manuais de procedimentos e reuniões. Abrange, sobretudo, as atividades de 

cumprimento da legislação tributária nas obrigações principais e acessórias.  

b) Corretivo - detectada determinada anormalidade, procede-se ao estudo e 

alternativas de correção da anomalia são indicadas. Normalmente, não deve 

existir o tipo corretivo em uma empresa que adote o tipo preventivo.  

c) Especial - surge em função de determinado fato, por exemplo, abertura de 

filiais, lançamento de novos produtos, aquisição e ou alienação da empresa, 

processos societários de reestruturação (cisão, fusão, incorporação, 

associação, etc). A complexidade e a importância de cada caso demandam 

dedicação exclusiva e conclusões precisas 
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O mundo globalizado, com suas transformações tecnológicas e econômicas, que 

veem se concretizando ao logo dos últimos tempos, articula um novo desafio: suprir 

as necessidades e expectativas das relações Estado-cidadão. Vive-se no Brasil uma 

dura realidade de muita arrecadação, baixos retornos de benefícios à população e 

muitos casos de corrupção, o que pode gerar uma ótica distorcida nos cidadãos e 

empresas, ocasionando a evasão fiscal (Grzybovski & Hahn, 2006).  

 

Segundo estudos do IBPT publicado em 01/06/2015, o Brasil continua praticando 

uma das mais pesadas cargas tributárias do planeta, ostentando pelo quinto ano 

consecutivo o recorde na arrecadação de impostos, algo próximo de 35,04% do PIB. 

Em contrapartida, comparado com outros países com cargas tributárias 

semelhantes, como Islândia (35,50%), Alemanha (36,70%) e Noruega (40,80%), tem 

o pior índice de retorno aos contribuintes, observando-se a "Carga Tributária/PIB x 

IDH – Cálculo do Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade - IRBES" (IBPT, 

2015, p. 1). 

 

Nos últimos 27 anos, foram editadas 5,2 milhões de normas ou 764 regras por dia 

útil (IBPT, 2015). A complexidade de normas que são alteradas quase que 

diariamente e a falta de conhecimento em sua totalidade exigem das pequenas e 

grandes empresas profissionais qualificados e capacitados que se debrucem em um 

árduo trabalho de compreender e cumprir a legislação. 

 

A extensa lista das obrigações acessórias impostas pelo governo não pode deixar 

de ser citada neste cenário de contínua atualização, alteração e criação de normas e 

de exigências do fisco.  

 

Marenco (2013) afirma que, as novas exigências de informações eletrônicas, 

chamadas de a "mão invisível" do Estado, presente nos cruzamentos feitos pelas 

administrações tributárias públicas, por meio das diversas obrigações acessórias 

criadas para fiscalizar os contribuintes, impõem um peso ainda maior, com maiores 

exigências de estruturação nas empresas. 

 

Diante deste contexto, além de planejar as melhores formas de arrecadação e de 

não infringir a legislação, as definições de elisão e evasão fiscal fazem-se 

necessárias. 
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2.7.1 Elisão e evasão fiscal 

 

Fatores internos e externos influenciam dinamicamente as empresas que buscam a 

redução de seus custos dentro da legalidade. Estudos prévios possibilitam a menor 

incidência tributária, buscando conter os custos e, consequentemente, obter maior 

lucratividade, tornando-se o planejamento tributário ferramenta indispensável à 

sobrevivência das empresas. 

 

Pedro, Fetzner, Tavares e Iorio (2014) reforçam que a linha que separa a liberdade 

do contribuinte de optar por uma situação que lhe é mais favorável e sua capacidade 

contributiva é muito frágil, sendo essencial que o planejamento seja lícito e legítimo. 

 

Faz-se necessário, então definir os conceitos de elisão e evasão fiscal. A elisão 

corresponde à prática de atos lícitos que antecedem a incidência tributária, 

efetivando um consistente planejamento tributário, enquanto a evasão fiscal 

acontece concomitante ou posteriormente ao fato gerador, configurando fraude, 

sonegação e/ou simulação (Fabreatti, 2006, p. 32). 

 

Ao contrário da evasão, a elisão fiscal é um meio lícito que as empresas têm de 

planejar a melhor forma de arrecadação tributária. Jamais deve ser confundida com 

sonegação fiscal. Sonegação configura fraude, isto é, são meios ilegais de deixar de 

recolher os tributos devidos. As definições são citadas no International Bureau of 

Fiscal Do-cumentation (IBFD):  

 
Elisão fiscal. Este termo é utilizado para denotar a redução dos encargos 
tributários por meios legais. Frequentemente é usado em sentido pejorativo, 
como quando é utilizado para descrever a economia de impostos atingida 
através de arranjos artificiais dos negócios pessoais ou empresariais, 
aproveitando-se da existência de lacunas, anomalias ou outras deficiências 
no direito tributário. […]. Em contraste com a elisão, a evasão fiscal é a 
redução de impostos obtida por meios ilícitos. 
Evasão Fiscal. Este termo é aplicado para a economia de impostos atingida 
por meios ilegais, incluindo-se nestes a omissão da renda tributável ou de 
transações realizadas das declarações de tributos, ou a redução da quantia 
devida por meios fraudulentos. 

 

Existem dois critérios em que a doutrina se ampara para diferenciar os institutos 

Moreira, (2003):  
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a) Cronológico - que antecede o fato que se dá na elisão e concomitante ou 

posteriormente ao fato no caso da evasão fiscal; 

b) Licitude dos meios utilizados. 

 

Considerado seguro, o critério cronológico é descrito nos seguintes termos: 

 
O único critério seguro (para distinguir a fraude da elisão) é verificar se os 
atos praticados pelo contribuinte para evitar, retardar ou reduzir o pagamento 
de um tributo foram praticados antes ou depois da ocorrência do respectivo 
fato gerador: na primeira hipótese, trata-se de elisão; na segunda trata-se de 
fraude fiscal (Coelho, 1998, p. 174). 

 

Em contrapartida, Monteiro (2012) defende que apenas o critério cronológico não 

legitima ou ilegítima a elisão fiscal, questionando não sua eficiência, mas sim a 

licitude dos atos praticados que podem distinguir a evasão da elisão fiscal. Fatos em 

que o contribuinte pode planejar de forma antecipada a ocorrência do fato gerador, 

mascarando ou ocultando a ocorrência deste, levando à prática da evasão fiscal, 

ensejam conduta contrária a legislação.   

 

A evasão fiscal (fraude, sonegação, simulação) compreende os meios ilícitos de 

redução da carga tributária considerado crime de sonegação fiscal, previsto na Lei 

4.729/1965, causando grandes prejuízos à sociedade, aos negócios e ao governo 

(Souza, 2008). 

 

Moreira e Tôrres (2010) citam as seguintes práticas: 

 

. Sonegação - ocultação (de rendimentos na declaração de imposto de renda, 

verbi gratia) que leva ao pagamento de tributo a menor.  

. Fraude - do latim fraudis (má-fé, engano), corresponde aos atos de 

adulteração ou falsificação de documentos, por meio dos quais o contribuinte 

furta-se ao pagamento de tributo devido por lei.  

. Simulação - pode ser absoluta (finge-se o que não existe) ou relativa 

(dissimulação: sob o ato ou negócio praticado jaz outro negócio, oculto, que 

corresponde à real vontade das partes). 
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Cada legislação define seus limites e critérios para o planejamento tributário. Em 

alguns países, como Alemanha e Espanha, os limites do planejamento tributário se 

baseiam à medida que os tribunais examinam às situações e aplicam, caso a caso, 

os critérios e conceitos da legislação, definindo-se por evasão ou elisão fiscal (Godoi 

& Ferraz, 2012).  

 

A legislação brasileira, por meio das fiscalizações tributárias e das normas 

antielisivas e seus efeitos, conforme o art. 116, parágrafo único, do CTN, estabelece 

os princípios legais para a efetivação do planejamento tributário. 

 

Do ponto de vista empresarial, analisando os efeitos gerenciais e contábeis 

financeiros, o planejamento tributário poderá ocorrer, em conformidade com 

orientações de Borges (2001), que defini as seguintes abordagens. 

 

I. operacional (Planejamento Tributário Operacional), refere-se aos 
procedimentos formais prescritos pelas normas ou pelo costume, ou seja, na 
forma específica de contabilizar determinadas operações e transações, sem 
alterar suas características básicas; e, 
II. estratégico (Planejamento Tributário Estratégico), implica mudança de 
algumas características estratégias da empresa, tais como: estrutura de 
capital,localização, tipos de empréstimos, contratação de mão de obra. 

 

 

Antes de cada operação, é necessário pesquisar e identificar todas as alternativas 

legais aplicáveis a cada caso e suas consequências econômicas e jurídicas, pois, 

uma vez concretizada, considera-se ocorrido o fato gerador, sobre o qual incidirá a 

norma tributária (Fabretti, 2007, p. 9). 

 

2.7.2 Opções de planejamento tributário no contexto da desoneração da folha 

de pagamento 

 

Decisões rápidas e precisas devem ser tomadas, com base em estratégias capazes 

de diminuir os riscos das empresas, tornando-se de vital importância a efetivação de 

gestão tributária por parte dos administradores. Diante de uma nova legislação, 

adotada em caráter impositivo, alterando a forma de arrecadação tributária da parte 

patronal do INSS, passando a ser calculado com alíquotas de 1% ou 2% sobre o 
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faturamento bruto desonerado, a gestão e o planejamento tributário devem ser 

colocados em prática, a fim de evitar o aumento nos custos tributários. 

 

Barbosa (2013) explica que a alavancagem das vantagens competitivas e o aumento 

do lucro empresarial para reduzir a incidência da carga tributária têm o propósito de 

promover um efetivo planejamento tributário. A busca de alternativas mais 

econômicas que observem a prática da elisão fiscal, buscando formas e 

mecanismos que possibilitem um menor desembolso com pagamentos de tributos, é 

de vital importância no contexto da gestão tributária. Ainda que a elisão evite a 

incidência do tributo, com a intenção de encurtar, postergar ou, até mesmo, eliminar 

o recolhimento, é preciso praticar medidas para reduzir o montante a ser pago, 

diminuindo a base de cálculo ou a alíquota a ser aplicada, e, ainda, postergar o 

pagamento do tributo, sem que isso provoque a ocorrência de multa para o 

contribuinte.  

 

Vello e Martinez (2014) esclarecem que o planejamento tributário eficiente é definido 

como sendo o conjunto de boas práticas e ações transparentes que promovam a 

redução dos tributos explícitos da empresa. Aquelas realizadas visando à evasão 

fiscal e de forma obscura acabam não se sustentando e não atendendo aos reais 

interesses da organização, sofrendo, inclusive, desvalorização no mercado 

financeiro.  

 

Empresas que possuem elevado faturamento mensal e poucos funcionários podem 

sofrer com a nova legislação, que veio de forma concomitante para diversos setores. 

Neste caso, a arrecadação patronal do INSS será inferior ao valor calculado sobre o 

percentual de 1% ou 2% sobre seu faturamento bruto, mediante a reduzida 

quantidade de mão de obra. Assim, torna-se necessário apresentar de possíveis 

alternativas para diminuir o ônus tributário.  

 

Algumas alternativas, como inclusão e/ou exclusão de atividades e produtos 

desonerados ou não e opções de reestruturações societárias, podem ser utilizadas 

com a licitude que as organizações afetadas com Desoneração da Folha de 

Pagamento (DFP) poderiam optar. 
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Weber (2008) traz como opções de reorganização societária as figuras da 

transformação, incorporação, fusão ou cisão como forma de obter vantagens 

econômicas e fiscais. O objetivo é criar sustentação, visando ao crescimento dos 

negócios e das atividades, de acordo com a necessidade de estrutura societária do 

momento. Acrescenta que, apesar de serem formas lícitas de planejamento 

tributário, o fisco não as visualiza com bons olhos, por diminuírem a arrecadação 

tributária.  

 

Dessa forma, faz-se necessário definir tais conceitos: 

 

a) Transformação - amparada pelo art. 220, parágrafo único da Lei 

6.404/1976, é a operação pela qual a empresa altera ou modifica seu tipo 

societário. Por exemplo, deixa de ser limitada (LTDA) para se tornar 

sociedade anônima (S/A), extinguindo a forma anterior. Trata-se de uma a 

modificação do formato constitutivo da pessoa jurídica anteriormente 

constituída de outra forma, não sendo uma dissolução ou extinção. A 

sociedade obedecerá a regras quanto à nova Constituição, exigindo o 

consentimento unânime dos sócios ou acionistas, não podendo prejudicar em 

hipótese alguma os direitos de seus credores.  

b) Incorporação - definida no artigo 227, da Lei 6.404/76 (1976, p. 1), segundo 

Weber (2008), é aquela em que uma empresa já existente absorve outra ou 

quando ocorre a aquisição de uma ou mais empresas por outra, em que a 

incorporadora não perde a sua identidade, deixando as incorporada de 

existirem. A incorporação pode ser operada entre sociedades personificadas 

de tipos jurídicos iguais ou entre tipos jurídicos diferentes.  

c) Cisão - definida pelo art. 229 da Lei 6.404/76, é a operação pela qual a 

companhia transfere parcelas do seu patrimônio a uma ou mais sociedades, 

constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se totalmente ou 

parcialmente a companhia cindida, se houver versão de todo o seu 

patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a cisão. Segundo Santos 

(2013), como forma de reestruturação societária ocorre a divisão da 

sociedade em unidades menores e/ou a constituição novas sociedades. 

Weber (2008) cita duas formas de cisão: a total e a parcial. No primeiro caso, 

todo o patrimônio passa para outra empresa, extinguindo-se a outra 
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sociedade. No segundo caso, parte do patrimônio passa para outra empresa 

e a outra empresa subsiste reduzindo o seu capital. 

d) Fusão - de acordo com o art. 228 da Lei 6.404/76(1976), é a operação pela 

qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes 

sucederá em todos direitos e obrigações. Segundo Weber (2008), neste tipo 

de operação ocorre a transmissão total do patrimônio da empresa, bem como 

a extinção da empresa fusionada. A nova sociedade será composta pelos 

sócios e pelo patrimônio das empresas fusionadas. 

 

Segundo Weber (2008), as empresas que realizarem as operações de incorporação, 

cisão ou fusão devem observar as seguintes obrigações fiscais em decorrência da 

legislação vigente, conforme resumo elaborado pelo mesmo a seguir: 

 

a) Levantamento, até 30 dias antes do evento (data da ata que aprovar a 

deliberação), com balanço específico, no qual os bens e direitos poderão 

ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado. 

b) Apuração da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição 

Social sobre o Lucro na data do evento, computando os resultados 

apurados até essa data. 

c) Apresentação da DIPJ pela incorporada, fusionada ou cindida 

correspondente ao período transcorrido no ano-calendário, em seu próprio 

nome, até o último dia útil do mês subsequente ao da data do evento 

d) Se houver IR e CSLL correspondente à letra “C”, estes deverão ser 

recolhidos em quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do 

evento.  

e) Apresentação, pela incorporadora, da DIPJ tendo por base balanço 

específico, também levantado até 30 dias antes do evento, obedecendo à 

entrega da DIPJ e do pagamento, conforme letras "c" e "d".  

f) Se ainda não foi entregue a DIPJ relativa ao ano-calendário anterior, esta 

deverá obedecer ao mesmo prazo da letra "c", como antecipação 

automática do prazo. Se houver pagamento do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social sobre o Lucro, estes obedecerão aos prazos previstos 

pela legislação na data original;  
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g) Quanto ao IPI, COFINS e PIS, estes obedecerão aos prazos originalmente 

previstos.  

h) Baixa da empresa extinta por incorporação, fusão ou cisão total na Junta 

Comercial e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 

i) Apresentação das declarações (DCTF, DIRF, DACON, DIMOB), observados 

os prazos específicos de cada um. 

 

Castro e Monteiro (2013) acrescentam que, apesar da realidade tributária brasileira, 

considerando o volume elevado de tributos e obrigações exigidos no País a 

obrigação das organizações de observarem e fazerem cumprir a legislação legal de 

pagar e administrar os tributos faz-se necessária, de forma a preservar sua 

capacidade de reinvestimento e os interesses de seus acionistas, da sociedade e do 

próprio País.  

 

Diante da atual conjuntura econômica, em que os ambientes de negócios estão cada 

vez mais complexos e em constante movimento, as empresas precisam definir suas 

estratégias para uma tomada de decisão rápida e precisa, com o intuito de diminuir 

os riscos dos administradores e de assegurar a permanência das empresas no 

mercado. 
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3 Metodologia 

 

Neste capítulo, descrevem-se os procedimentos metodológicos para responder à 

pergunta norteadora deste trabalho, detalhando a tipologia da pesquisa, a 

abordagem metodológica, a estratégia de investigação, as unidades de análise e 

observação, as delimitações teóricas e metodológicas, os critérios de seleção das 

empresas e dos respondentes, os procedimentos de coleta e análise de dados, as 

variáveis analisadas e as limitações da pesquisa. 

 

Segundo Minayo (2008, p. 11) "a metodologia inclui as concepções teóricas de 

abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e 

também o potencial criativo do pesquisador". 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) configura-se como um tema recente. 

Alguns autores analisaram seus impactos, inicialmente por segmento como Dias 

(2013), Paes (2012) e Eckert, Mecca, Biasio e Silveira (2013), com base em estudos 

de casos qualitativos e de cunho exploratório. Bertini e Wünsch (2014), por meio de 

pesquisa aplicada, qualitativa e quantitativa, reuniu características exploratórias e 

descritivas não probabilística. Santos, Freitas, Tomasi, Petrobelli e Dutra (2014) 

utilizaram-se do método de pesquisa estudo de caso, reunindo características 

exploratórias e descritivas. Andrade (2015) avaliou o impacto da Desoneração da 

Folha de Pagamento (DFP) nas micro e pequenas empresas brasileiras, justificando 

a pesquisa pela relevância e atualidade do tema. Estes autores utilizaram o método 

dedutivo de abordagem com unidades de análises com maior abrangência no 

contexto nacional. Domingues et al. (2012) também utilizaram-se do mesmo método. 

Dallava (2014) analisou os impactos da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) 

no nível do mercado de trabalho brasileiro, com base nos dados extraídos da RAIS, 

utilizando o método de difference-in-differences, ou dif-in-dif, que dispõe de 

informações sobre dois grupos, um afetado pelo evento (grupo de tratamento) e 

outro não afetado (grupo de controle), ambos com características semelhantes e, no 

mínimo, em dois períodos (antes e depois da mudança). Assim, o impacto foi 

estimado com base na diferença verificada. 
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Para melhor compreensão do assunto e para atingir os objetivos do trabalho quanto 

aos fins, a autora se baseou em estudos descritivos de Cooper e Schindler (2003) e 

George e Bennett (2005). Pinheiro (2010) entende que a pesquisa científica 

compreende o conjunto de ações que buscam solucionar um problema. "Trata-se, 

pois, de um processo de construção do conhecimento que tem como metas 

principais gerar novo conhecimento e corroborar ou refutar algum conhecimento 

preexistente" (Pinheiro, 2010, p. 17).  

 

Collis e Hussey (2005) afirmam que a pesquisa descritiva é usada para identificar e 

obter informações sobre determinado problema, avaliando e descrevendo 

características das questões pertinentes. Descreve o comportamento dos 

fenômenos, sendo usada para identificar e obter informações sobre as 

características de determinado problema ou questão. Este método é sugerido por Gil 

(2002) como forma de proporcionar uma nova visão do problema, aproximando-se 

das pesquisas exploratórias, sendo utilizado pelos pesquisadores sociais 

preocupados com a prática. 

 

Para conhecer as situações que ocorrem na vida social, política, econômica e 

demais aspectos, a pesquisa descritiva torna-se ferramenta responsável para 

observar, registrar, analisar e correlacionar os fatos ou fenômenos (variáveis), sem 

manipulá-los (Manzato & Santos, 2008). 

 

Quanto aos meios, a classificação da pesquisa tem natureza qualitativa devido ao 

fato de avaliar a percepção de empresas e contadores localizados na região 

metropolitana de Belo Horizonte, mediante a aplicação de questionário 

semiestruturado aos profissionais responsáveis pelos departamentos de pessoal, 

contábil e fiscal da empresas.  

 

A pesquisa tem, portanto, sua delimitação definida da seguinte forma: é um recorte 

no tempo e no espaço, que reflete a percepção das empresas e contadores, a partir 

da implantação obrigatória pelo governo da Desoneração da Folha de Pagamento 

(DFP) no período de 2012 a 2015.  
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Com base na abordagem qualitativa, é possível analisar a complexidade do 

problema, de forma a alcançar a compreensão de suas particularidades e dos 

impactos que ele provoca no ambiente em que está inserido. Para Richardson 

(1999, p. 70), a abordagem qualitativa pode "descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 

classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais". 

 

A escolha pela abordagem metodológica qualitativa resultou do interesse da 

pesquisadora em focar as questões referentes ao entendimento sobre a nova 

percepção das empresas e contadores sobre a imposição da obrigatoriedade de 

uma legislação que traz como "bandeira" o benefício às empresas. 

 

3.2 Unidade de análise e unidade de observação 

 

A unidade de análise proposta e selecionada contempla as micro, pequenas e 

médias empresas da região metropolitana de Belo Horizonte. O critério de seleção 

se baseou na obrigação por força de lei a aderirem à nova forma de tributação sobre 

a parte patronal de arrecadação do INSS, a chamada "Desoneração da Folha de 

Pagamento (DFP)", no período de 2012 a 2015.  

 

A unidade de observação reúne diretores, gerentes, coordenadores, analistas, 

técnicos e contadores das empresas, pelo fato de os respondentes obterem acesso 

às informações e terem adquirido conhecimentos técnicos necessários sobre o 

tema, com implicações que vão desde o enquadramento das atividades, produtos e 

serviços na nova legislação até a incidência sobre o faturamento e posterior 

separação da parcela desonerada que implicarão o cálculo do INSS incidente sobre 

a folha de pagamento (FP) e, sobretudo, contribuirão para uma análise sistêmica 

sobre os impactos na formalização da mão de obra, na carga tributária e na 

competitividade.     

 

O impacto da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) poderá ser percebido e 

analisado em diversos pontos na estrutura da empresa, indo desde a formação de 

preço de venda em virtude da nova forma de tributação até a forma de contratação 

adotada por elas, que, muitas vezes, prefeririam terceirizar parte da mão de obra 
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para diminuir os encargos sobre a folha de pagamento (FP), voltando a analisar 

mais criteriosamente a contratação direta pela relação de faturamento bruto versus 

despesas com mão de obra.  

 

3.3 População e amostra 

 

As empresas pesquisadas situam-se na região metropolitana de Belo 

Horizonte,adotando os três regimes de tributação citados: o SIMPLES, Lucro 

Presumido e Lucro Real. Elas foram obrigadas a aderirem à Desoneração da Folha 

de Pagamento (DFP).  

 

Como base de informações, foi aplicado questionário em 96 micro, pequenas e 

médias empresas. 

 

3.4 Técnica de coleta de dados 
 

A coleta de dados é o ato de pesquisar, juntar documentos e provas e procurar 

informações sobre determinado tema ou conjunto de temas correlacionados, 

agrupando e ajudando a analisar ponto a ponto os fatos ou fenômenos que estão 

ocorrendo em uma organização (Silva, 2007). 

 

A primeira parte da coleta de dados iniciou-se com a pesquisa bibliográfica 

resgatando o conhecimento científico sobre o tema abordado, por meio de artigos, 

livros, dissertações e estudos já efetuados.  

 

Antes da aplicação do questionário, a autora selecionou vários escritórios de 

contabilidade da região pesquisada, apresentando a relevância do presente estudo 

buscando identificar empresas que foram aderidas pela legislação da Desoneração 

da Folha de Pagamento (DFP). Para verificar a adequação do questionário, 

aumentar a confiabilidade do instrumento de coleta de dados e melhorar a aderência 

das questões às características do universo da pesquisa, foi realizado um pré-teste, 

no mês de maio de 2016, sendo reformuladas as questões que geraram dúvidas ou 

embaraço nos respondentes. 
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O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário semiestruturado, 

composto por questões abertas e fechadas, complementado por pesquisa 

bibliográfica, documental e observação direta, pelo fato de a autora participar 

ativamente de três das empresas pesquisadas, exercendo a atribuição de consultora 

administrativo-financeira, participando ativamente da adequação e da análise dos 

impactos sofridos neste período pela Desoneração da Folha de Pagamento (DFP). 

O questionário foi estruturado de acordo com estudos que embasam as questões 

relevantes ao tema, elaborado por meio de perguntas que buscaram identificar 

objetivamente a estrutura das empresas pesquisadas e a percepção dos 

respondentes sobre a Desoneração da Folha de Pagamento (DFP). Foi aplicado em 

empresas da região metropolitana de Belo Horizonte, incluindo os gestores, 

responsáveis pelos departamentos de pessoal, contábil e fiscal de diversos 

segmentos, além de escritórios de contabilidade, buscando analisar suas 

percepções sobre o problema da pesquisa e a pergunta norteadora deste trabalho. 

 

Para Marconi e Lakatos (2008), o questionário é um instrumento de coleta de dados 

constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistado. Oliveira (2008) reforça que o questionário 

permite ao pesquisador conhecer algum objeto de estudo.  

 

Marconi e Lakatos (1985) e Oliveira (2008) acrescentam que as perguntas podem 

ser classificadas quanto a sua forma em: simples, quando serão direcionadas a 

determinado conhecimento que se quer saber; ou aberta, quando a resposta emite 

conceito abrangente. Os questionários podem conter perguntas abertas, quando o 

interrogado responde com suas próprias palavras, ou fechadas, quando englobam 

todas as respostas possíveis.  

 

Para a elaboração do questionário, utilizou-se a escala Likert. Para Malhotra (2008, 

p. 266),a escala Likert " é uma escala de mensuração com categorias de respostas". 

No questionário, os parâmetros seguiram uma escala ascendente, considerando os 

itens avaliados em uma escala de 1 a 6, sendo 1 = "Discordo totalmente", 2 = 

"Discordo muito", 3 = "Discordo pouco", 4 = "Concordo pouco", 5 = "Concordo muito" 

e 6 = "Concordo totalmente", exigindo que os participantes indicassem um grau de 
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concordância ou de discordância para cada uma das várias afirmações relacionadas 

aos objetivos de estímulos. 

 

3.5 Estratégia de análise e tratamento dos dados 

 

A análise qualitativa foi realizada com respaldo no método de análise de conteúdo. 

Bardin (2011) conceitua entrevista como um método de investigação específico e a 

classifica como “diretivas” ou “não diretivas”; ou seja, fechadas e abertas. Segundo 

Bardin (2011, p. 15), a análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos de cunho 

metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplica a discursos (conteúdos 

e continentes) extremamente diversificados. Uma análise de conteúdo não deixa de 

ser uma análise de significados; ao contrário, ocupa-se de uma descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo extraído das comunicações e de sua 

respectiva interpretação.  

 

A Figura 5 apresenta a estratégia utilizada na análise dos dados. Houve grande 

compreensão com todas as etapas definidas ao longo do processo de pesquisa, 

relacionando os objetivos específicos propostos nesta pesquisa com os autores que 

dão sustentação teórica aos assuntos abordados e os instrumentos de coleta de 

dados correspondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



66 

 

Objetivos 
específicos 

Autores Coleta de dados Análise dos dados 

Descrever e discutir 
as mudanças 

trazidas pela DFP, 
destacando as 

principais alterações 
efetuadas pela 

legislação 

Amaral (2002), citado por 
Coelho(1998); Bezerra (1997), 

Chiomento (2010), Souza 
(2008); Fabreatti (2006); 

Fabreatti (2009); Fadlalah, 
Martinez & Nossa (2012); 

Grzybovski & Hahn (2006); 
Instituto Brasileiro de 

Planejamento Tributário (2015); 
International Bureau of Fiscal 
Do-cumentation, Pedro et al. 
(2014); Scholes et al. (1992); 
Siqueira (2011); Tôrres (2003) 

Referencial teórico 
e questionário 

Estatística 
descritiva 

multivariada 

Identificar possíveis 
formas de efetivação 

do planejamento 
tributário frente à 
desoneração de 

folha de pagamento 

Cooper e Schindler (2003); 
George & Bennett (2005); 

Pinheiro (2010); Collis & Hussey 
(2005); Gil (2002; Manzato & 
Santos (2008); Richardson 

(1999). 

Referencial teórico 
e questionário 

Estatística 
descritiva 

multivariada 

Figura 5 - Estratégia de análise de dados 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

3.6 Premissas da pesquisa 

 

As premissas de pesquisa analisadas foram:  

 

a)  Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP) provocou alterações e 

implicações na nova forma de recolhimento patronal do INSS para as 

empresas. 

b) Podem ser criadas alternativas de planejamento tributário em relação a 

Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP);  

c) Na percepção de gestores e contadores, houveram impactos na carga 

tributária, na competitividade e na geração de novos empregos. 

 

3.7 Limitações da pesquisa e forma de contorná-las 

 

As técnicas de coletas de dados têm aspecto limitador, o qual pode restringir as 

conclusões obtidas. Tal fator está associado aos respondentes e aos aspectos de 

cada empresa.  

 

Esta pesquisa apresentou suas dificuldades e limitações, primeiramente, pelo fato 

da Desoneração da Folha de Pagamento ser uma legislação considerada recente e 
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seus efeitos práticos ainda não terem sido totalmente demonstrados em estudos, até 

mesmo, pela diversidade de sua abrangência.  

 

A segunda limitação prende-se à complexidade de entrevistar os gestores, 

contadores e técnicos, principalmente, por meio eletrônico, pois o percentual de 

respostas é baixíssimo. Assim, teve-se que optar pelos contatos telefônicos e, até 

mesmo, em alguns casos, deslocamentos para efetuar contatos pessoais, para 

conseguir atender à margem mínima de erro proposta e validar o estudo. 

 

A terceira foi o grau de informação do público do estudo, que, por meio do pré-teste, 

solicitou um questionário o mais simples possível para entendimento dos 

entrevistados e pelo fato de ser uma legislação recente, que afetou diretamente 

várias empresas. Muitos entrevistados disseram que não tinham um entendimento 

claro dos objetivos da Desoneração da Folha de Pagamento e dos impactos que 

poderiam ter causados.  

 

A quarta limitação foi conseguir resultados expressivos para a definição das 

conclusões sobre a Desoneração da Folha de Pagamento, pois, como os 

respondentes poderiam ser técnicos e/ou contadores, era provável não obter uma 

visão holística de toda a empresa. Pelo fato de as percepções serem vinculadas às 

áreas de atuação dos respondentes, o contexto geral do problema da pesquisa pode 

não ser obtido de forma ampla, pois algumas áreas podem ter sofrido impactos da 

Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP) e, também, de outras estratégias da 

própria organização. Estabelecendo uma análise comparativa dentro de uma mesma 

empresa, por exemplo, determinadas áreas podem ter sofrido impactos e ajustes 

organizacionais diante da atual crise econômica que o Brasil vivencia. Além disso, 

não necessariamente pode existir uma correlação entre carga tributária, demandas 

de contratação e interferências na competitividade, pois vários fatores dentro de uma 

organização e, até mesmo, estratégias de controle gerencial podem interferir nos 

itens citados. Diante dessa situação, as respostas podem ser prejudicadas por falta 

de maior contextualização em possíveis interferências no problema da pesquisa, 

podendo tal fato distorcer o resultado da mesma.  
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Em virtude desse limitador, optou-se por elaborar um formulário de pesquisa o mais 

simples possível, de forma a atender aos diversos níveis dos respondentes e a 

especificar mais prontamente os impactos sofridos pela Desoneração da Folha de 

Pagamentos (DFP). 

 

Abdalla (2013) defende que a recorrente demanda de validação e acreditação de 

pesquisas, sobretudo qualitativas, fomenta preocupações que se direcionam à 

resolução desses dilemas. Na área de Administração, alguns autores, como (Ikeda, 

2009; Yauch & Steudel (2003); Yin (2010) discutem sobre a tentativa de combinar ou 

mesclar num mesmo estudo diferentes métodos de coleta, análise e interpretação da 

informação. A triangulação surge como forma de amenizar problemas de 

credibilidade em pesquisas, ao adotar como estratégia de investigação múltiplas e 

métodos de obtenção de informações.  

 

Vergara (2006) afirma que a triangulação pode ser vista a partir de duas óticas: a 

estratégia, que contribui para validade de uma pesquisa; e alternativa para a 

obtenção de novos conhecimentos, com base em de novos pontos de vista. 

 

Diante da fragilidade apresentada, foram combinadas as afirmações do questionário 

semiestruturado, conhecido como “validade interna”, buscando descobrir as 

dimensões desviantes da pesquisa, para obter novas análises, com base nos 

diferentes pontos de vista coletados. 

 

Entretanto, as dificuldades expostas foram contornadas de forma a não prejudicar o 

resultado final da pesquisa. 
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4 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Neste capítulo, apresentam-se as informações obtidas por meio do instrumento de 

pesquisa aplicado aos gestores, contadores e técnicos das empresas analisadas. 

Inicia-se com uma breve caracterização das empresas pesquisadas, seguindo-se a 

apresentação dos resultados coletados por meio do questionário semiestruturado, 

com a finalidade de analisar a percepção dos respondentes sobre a pergunta que 

norteia este trabalho. Tais resultados são discutidos em consonância com os 

objetivos geral e específicos, de modo a facilitar o entendimento do problema de 

pesquisa. 

 

4.1 Apresentação e perfil das empresas e dos entrevistados 

 

As questões iniciais do questionário procuraram caracterizar a empresa e os 

entrevistados com suas principais características, como: nome da empresa e cargo 

ocupado; quantidade de funcionários, para a definição de seu porte, com base nos 

critérios adotados pelo SEBRAE; e item regime de tributação e segmentos de 

atuação.  

 

Os cargos preponderantes dos respondentes (Figura 6) foram: técnicos das 

empresas responsáveis pelos setores de gerência, departamento pessoal, fiscal e 

outros (43,5%) e proprietários (26,1%). Há uma divisão nesta questão entre 

contadores funcionários e contadores terceirizados, pelo fato de os terceirizados 

prestarem serviço para várias empresas abrangidas pela Desoneração da Folha de 

Pagamentos (DFP) e contribuírem com a percepção geral das situações de várias 

delas, o que implicou as respostas à questão sobre o regime de tributação, pois a 

grande maioria dos escritórios de contabilidade é optante pelo regime de tributação 

SIMPLES. Dessa forma, contadores terceirizados representaram 21,7% e 

contadores funcionários, 4,3% dos demais profissionais, com o total de contadores 

respondentes de 26% (Figura 6).  
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Figura 6 - Cargo que ocupa na empresa 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 7 representa a predominância das micro empresas, com 42,6%. As 

pequenas empresas representaram 36,2%, enquanto as empresas de médio porte 

representaram 21,3% dos entrevistados. 

 

 

Figura 7 - Porte da empresa  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto ao regime de tributação das empresas, o SIMPLES Nacional predominou, 

com 50%,seguindo-se Lucro Real, com 29,5% e Lucro Presumido, com 20,5%. Isso 

não contraria as ponderações sobre o regime de tributação SIMPLES por ser uma 

opção mais simplificada e viável para as micro e pequenas empresas, em se 

tratando de carga tributária mais reduzida em relação aos demais regimes. 
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Figura 8 - Regime de tributação  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao ramo de atuação apurou-se que a maioria dos respondentes é prestadora 

de serviços, com 73,9%, enquanto a minoria é do comércio, com 10,9% de 

representatividade, e indústria, com 10,9%. Nesta questão, os respondentes 

poderiam optar por mais de uma resposta. 

 

 

Figura 9 - Segmento da empresa  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em resumo, da maioria dos respondentes são de técnicos das empresas que atuam 

diretamente nas funções operacionais, com maior representação de micro e 

pequenas empresas, com o regime de tributação SIMPLES e atuação no segmento 

da prestação de serviços.  

 

4.2 Análise dos resultados 

 

A questão que inicia a abordagem sobre o tema da Desoneração da Folha de 

Pagamentos (DFP) pergunta se a empresa abrangida pela legislação foi composta 
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das opções de “sim” ou “não” para ser assinalada apenas uma utilizada como critério 

de seleção para proprietários, contadores e técnicos das empresas, para a 

continuidade do preenchimento do restante do formulário. Empresas que não foram 

abrangidas pela Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP) nesta questão, 

excluindo os contadores terceirizados, que conseguiram contribuir muito para a 

avaliação da pesquisa, poderiam não continuar preenchendo o questionário, pelo 

fato de talvez não conterem as percepções suficientes do impacto que a 

Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP) trouxe para sua empresa. O fato de os 

escritórios de contabilidade não terem sido abrangidos pela Desoneração da Folha 

de Pagamentos (DFP), muitos dos seus clientes foram possibilitando compartilhar 

experiências.      

 

A Figura 10 demonstra que 57,7% dos respondentes foram abrangidos pela 

Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP).  

 

 

Figura 10 - Abrangência da DFP na empresa no período de 2012 a 2015  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As questões de 1 a 4 avaliaram a percepção dos respondentes em um contexto 

mais genérico sobre:  

 

a) o grau de conhecimento das informações e preparação das empresas 

diante de uma nova legislação que veio com caráter de impositividade;  

b) benefícios trazidos pela Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP) a 

todos os segmentos abrangidos, pelo fato de ter sido estabelecida de forma 

concomitante para diversos setores; 
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c) rotinas operacionais, por exemplo, criação de planilhas, para 

acompanhamento e apurações mensais; e 

d) novas obrigações acessórias a ser implantadas a partir da Desoneração da 

Folha de Pagamentos (DFP).  

 

Iniciando-se pela questão “a” a Figura 11 demonstra que 50% dos respondentes 

concordaram pouco que as empresas encontravam-se com informações suficientes 

e preparadas para uma nova legislação que não ofereceu a opção de efetuar 

estudos prévios sobre seus impactos, sendo que o grau total de concordância 

prevaleceu com 62,5%, enquanto o de discordância representou 37,5%, com 12,5% 

de discordância total 15,6% de muita discordância e 9,4% de pouca, apesar de a 

discussão sobre a Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP) ser antiga, 

conforme corroboram Ansiliero et al. (2008) e Paiva e Ansiliero (2009). 

 

 
Figura 11 - Grau de conhecimento das informações e preparação das 
empresas diante da Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação à questão “b”, que afirma sobre os benefícios iguais para os diversos 

setores, os resultados confirmam os achados de Araújo e Pompermaye (2012) e 

Ribeiro (2013) de que a consecução dos objetivos da Figura 11 - Grau de 

conhecimento das informações e preparação das empresas diante da Desoneração 

da Folha de Pagamentos (DFP) - depende da análise das estruturas de cada 

empresa. Observando os dados da quantidade de mão de obra versus faturamento, 

que seria extremamente necessária para avaliar a melhor forma de arrecadação 

patronal do INSS, pode-se em alguns casos, evidenciar o aumento de carga 

tributária. O resultado da questão encontrou 83,9% de discordância, com 67,7% de 
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total discordância e apenas 16,1% de pouca concordância sobre os benefícios 

similares para todos os setores abrangidos (Figura 12). 

 

 
Figura 12 - A Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP) trouxe 
benefícios iguais para todos os setores abrangidos 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sobre as questões 3 e 4, sobre o aumento de rotinas operacionais que antes não 

eram realizadas pelas empresas, por exemplo, a criação de planilhas paralelas para 

acompanhamento, e sobre novas obrigações acessórias que passaram a ser 

adotadas pela contabilidade, Scholes et al. (1992) e Fadlalah et al. (2012) destacam 

a visão holística que os gestores devem possuir, levando em conta todas as 

vertentes que interferem nos custos tributários. Sobre as exigências de informações 

eletrônicas e as obrigações acessórias Marenco (2013) concorda que aquelas 

trazidas pelas fiscalizações aos contribuintes trazem um peso ainda maior à 

estruturação nas empresas. 

 

Figura 13 representa os resultados da questão 3 sobre novas rotinas operacionais 

que tiveram que ser implantadas, com concordância de 93,5%, sendo que 48,4% 

representaram pouca concordância, 29% muita concordância e 16,1% de 

concordância total, contra apenas 6,5% discordância. Esse resultado comprova que 

a Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP) trouxe para as empresas a 

necessidade de criação de rotinas paralelas, como a de planilhas para auxiliar o 

controle das informações acerca da Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP).  
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Figura 13 – Novas rotinas operacionais implementadas a partir da 
Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP)  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir da experiência da autora com a observação direta, pois presta serviços de 

consultoria administrativa financeira para 3 das 96 empresas pesquisadas, segue 

um modelo de planilha implementado em conjunto com o escritório de contabilidade 

terceirizado das empresas (Figura 14), cuja finalidade foi calcular a partir do 

faturamento bruto do mês de agosto de 2013, a parcela desonerada, para apurar o 

valor da CPRB e a parte patronal que ainda seria devida pela empresa pelo fato de o 

total do faturamento não ter sido abrangido no mês em questão. A planilha 

elaborada também efetua um comparativo sobre o recolhimento com e sem a 

Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP), sendo que nesta competência foram 

extraídos dados de uma das empresas que atua no segmento industrial da 

metalurgia, optante pelo regime de tributação lucro presumido, demonstrando que 

em agosto de 2013 a Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP) foi vantajosa, 

obtendo-se uma economia tributária de R$5.284,21. Apesar de a empresa possuir 

um software de gestão na época da implementação da Desoneração da Folha de 

Pagamentos (DFP), ele ainda não estava preparado para cálculos separando a 

parcela desonerada do faturamento bruto total, tornando-se necessária a digitação 

mensal dos produtos vendidos que faziam parte do NCM abrangido pela 

Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP) em outra planilha, para a separação 

das receitas desoneradas daquelas que não foram, tornando-se um exemplo claro 

de que novas rotinas operacionais tiveram que ser implementadas á partir da 

Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP). 

 



76 

 

 

Figura 14 - Forma de cálculo da Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP) 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Na questão 4, sobre as novas obrigações acessórias que tiveram que ser 

implementas, a Figura 15 mostra que 90% dos respondentes concordam, enquanto 

apenas 9,4% concordam muito que novas obrigações acessórias tiveram que ser 

implementadas. Os dados sobre a Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP) 

tiveram que ser inseridas nas seguintes obrigações acessórias: Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), as contribuições, Declaração de 

Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica e na prestação de informações 

no Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) e Informações à Previdência Social. 

  

VR BRUTO DA FOLHA: 67.089,85      VR BRUTO DA FOLHA: 67.089,85        

FATURAMENTO BRUTO: 477.182,90    FATURAMENTO BRUTO: 477.182,90      

ATIVIDADE PRINCIPAL (TABELA TIPI) 369.803,75    

ATIVIDADE SECUNDARIA(FORA DA TIPI)  /  Fat.bruto 107.379,15    

 = FATOR---> 0,23               EMPREGADOR 13.417,97        

(OBS: SOMENTE PARA ATIVIDADES COM ALIQ DE 1%)

FATURAMENTO BRUTO  DOS PRODUTOS DA

TABELA TIPI NCM EM ANEXO ABAIXO

 X 1% 369.803,75    GPS 2100 16.235,21R$   

= 3.698,04        DARF 2991 3.698,04R$     

Recolhimento darf codigo 2991............ 3.698,04        19.933,25R$   

  FATOR ( E10)  X 20% =.................. FATOR-----> 0,05               

VR BRUTO DA FOLHA (E5)

              X  (E20 FATOR)     = .........  3.019,41        

GPS 2100 25.217,46R$   

Recolhimento GPS codigo 2100............ 3.019,41        

Obs: Para atividades (tabela anexa) aplicar o percentual conforme segue

1% ou 2%. O campo de calculo do fator da MP 593 so é aplicado para

atividades com aliquota de 1%, para as atividades de 2% manter a mesma COM DFP EM DFP RESULTADO

formula mudando o percentual sem considerar o calculo da TIPI 19.933,25R$   - 25.217,46R$   5.284,21R$  

Os valores a serem recolhidos são os dois campos em vermelho

conforme exemplo de calculo acima

VALOR PATRONAL SEM DESONERAÇÃO

DESONERAÇÃO DA FOLHA

FOLHA NORMAL

FORMULA DE CALCULO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA LEI 12.546 DE 2011

MÊS: AGOSTO /2013

COMPARATIVO CÁLCULO
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Figura 15 - Novas obrigações acessórias implementadas a partir da 
Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em síntese a avaliação das questões em sua maioria foram que as empresas não se 

encontravam informadas e preparadas suficientemente para a Desoneração da 

Folha de Pagamentos (DFP), os benefícios não foram iguais para todos os setores 

abrangidos, novas rotinas operacionais e novas obrigações acessórias tiveram que 

ser implementadas.  

 

4.2.1 Resultados sobre planejamento tributário 

 

As questões 5, 6, 7 e 8 buscaram analisar a percepção dos respondentes sobre as 

questões de planejamento tributário, com o intuito de responder ao objetivo 

específico de identificar possíveis formas de efetivação do planejamento tributário 

em relação à Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP). Conforme Chiomento 

(2010) e Oliveira e Gonçalves (2015), a necessidade de reduzir custos e a 

preocupação das empresas em aumentar sua competitividade demandam a 

necessidade de traçar um cenário tributário prévio e definido. O planejamento 

tributário é uma prática que interfere diretamente, como uma ferramenta de estudo 

prévio, na concretização dos fatos administrativos e dos efeitos jurídicos, fiscais e 

econômicos de determinada decisão gerencial, com o objetivo de encontrar a 

alternativa legal menos onerosa para o contribuinte, sendo uma forma lícita de 

redução da carga tributária.  
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Diante do exposto, a questão 5 mostrou em seus resultados que 37,5% dos 

respondentes discordaram da afirmação de que as empresas construíram 

alternativas menos onerosas a partir da Desoneração da Folha de Pagamentos 

(DFP), por exemplo, a inclusão de novas atividades, produtos e/ou serviços que 

foram desonerados e a exclusão de outros que não foram. O grau de concordância 

representou 62,5%, sendo que 59,4% concordaram pouco com essa questão (Figura 

16). 

 

 

Figura 16 - Capacidade de construir alternativas menos onerosas a partir 
da Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

As questões 7 e 8 referem-se às opções de desmembrar, incluir e/ou excluir 

atividades. Com base na questão 7, pode-se dizer que houve um resultado em que 

prevaleceu mais o grau de discordância, representado pela Figura 17, apesar de a 

concordância ter obtido um percentual de 53,1%, 50,0% concordaram pouco com 

esta afirmação e 46,9% discordaram, sendo que 21,9% expressaram muita 

discordância e 15,6% discordância total. Expressaram pouca discordância, 9,4%. 

 

 

Figura 17 - Desmembramento ou extinção das atividades da empresa que 
poderiam ser beneficiadas 
Fonte: Dados da pesquisa  
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Na afirmação de inclusão de novas atividades (questão 8) o grau de concordância 

foi de 56,2%, sendo que 50% expressaram pouco grau de concordância. Para 

43,8% significou grau de discordância. Pode-se interpretar nessa questão que o 

grau de concordância sobre a inclusão de novas atividades não foi muito expressivo. 

 

 

Figura 18 - Inserção de novas atividades 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Da mesma forma, conforme a Figura 19, que representa os resultados da questão 6, 

as opções de cisão, fusão e incorporação, dentre outras, não foi uma prática 

utilizada na maioria das respostas, com 62,5% de discordância, representando 

31,3% de discordância total, contra 37,5% pouca concordância. Pedro et al. (2014) e 

Vello & Martinez (2014) esclarecem que a linha que separa a liberdade do 

contribuinte em optar por uma situação que lhe é mais favorável, considerando sua 

capacidade contributiva, é muito frágil. Para eles, um planejamento tributário 

eficiente é definido como sendo o conjunto de ações, boas práticas e ações 

transparentes que promovam reduções dos tributos explícitos da empresa. Como a 

pesquisa foi realizada tendo como foco as pequenas e médias empresas, tomando-

se como base a significativa representatividade das mesmas no cenário econômico 

nacional, conforme Moreira et al. (2013) salientaram, Stroher (2005) acrescenta que 

essas mesmas empresas apresentam problemas particulares, como carência de 

especializações para a compreensão da complexa legislação tributária. 

Corroborando com Weber (2008) adverte que, apesar de serem formas lícitas de 

planejamento tributário as opções de reestruturações societárias, o fisco não as 

visualiza com bons olhos, por diminuírem a arrecadação tributária.  
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Figura 19 - Formas lícitas de redução da arrecadação tributária 
implementadas a partir da Desoneração da Folha de Pagamentos (DFP) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se interpretar que a fragilidade das pequenas e médias empresas no contexto 

de domínio, embasamento e estruturas sólidas de conhecimento sobre a complexa 

legislação tributária nacional poderia aumentar os riscos em uma eventual 

fiscalização, ocasionando maiores prejuízos tributários.    

 

Apesar de os autores salientarem a necessidade pontual das empresas de tentar 

diminuir suas cargas tributárias por meio do planejamento tributário em relação à 

Desoneração da Folha de Pagamento (DFP), não foram observados resultados 

significativos na busca de alternativas menos onerosas diante da legislação.  

 

4.2.2 Resultados da percepção dos efeitos da Desoneração da Folha de 

Pagamento(DFP) sobre a carga tributária, competitividade e geração de 

novos empregos 

 

Os resultados das questões de 9 a 19 buscaram analisar a percepção dos 

respondentes sobre os efeitos da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) sobre 

a carga tributária, a competitividade e a geração de novos empregos, na percepção 

de gestores, contadores e técnicos, atendendo ao terceiro objetivo específico deste 

trabalho. 

 

4.2.2.1 Efeitos sobre a carga tributária 

 

A discussão promovida neste trabalho sobre a evolução e ampliação da carga 

tributária brasileira foi demonstrada por meio de tabelas e gráficos, com base em 
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estudos realizados pelo IBPT, CETAD, RFB e IBGE. Chegou a representar em 2012 

até 36% do PIB, representando uma das maiores cargas tributárias do planeta. Foi 

suficientemente discutida por Afonso (2013), Gico et al. (2012), Cintra (1990), Alves 

et al. (2012), Colombo, (2012), Varsano (1996), Varsano et al.(1998), e Rezende et 

al. (2008). Apontou os efeitos e os desafios que as empresas enfrentam para se 

manterem no mercado, diante da elevada carga tributária a que estão sujeitas.   

 

Um dos objetivos da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) foi contribuir para 

a redução da carga tributária, para que as empresas "beneficiadas" se tornassem 

mais competitivas nos mercados internos e externos, reduzindo os custos de 

produção e exportação, conforme Araújo e Pompermaye (2012). 

 

Os resultados das questões 9, 11, 14 e 19 contribuíram para a interpretação das 

percepções dos respondentes sobre o impacto da Desoneração da Folha de 

Pagamento (DFP) na redução da carga tributária. Na questão 9 (Figura 20), sobre a 

afirmação de redução da carga tributária, o grau de discordância foi de 56,4%, com 

33,3% de discordância total, contra 43,6% de concordância, sendo 35,9% de pouca 

concordância. Segundo Ribeiro (2013), quando houve a imposição da nova forma de 

arrecadação esperava-se uma redução na carga tributária das empresas. Na prática, 

para algumas empresas, não foi o que ocorreu, contrariando um dos objetivos da 

nova legislação. 

 

 

Figura 20 - Reduziu da carga tributária Desoneração da Folha de 
Pagamento (DFP) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Nas questões 11 e 14, em que as afirmações tratam da expansão e da redução dos 

preços de produtos e/ou serviços que poderiam ser também um indicador de 

redução de impostos, os resultados (Figura 21) também demonstram que 71,0% 

discordam que a Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) ajudou a expandir 

produtos e/ou serviços e 84,5% também discordaram que a Desoneração da Folha 

de Pagamento (DFP) auxiliou na redução dos preços, contrariando, mais uma vez, 

os objetivos propostos pela legislação, com o intuito de reduzir a carga tributária e 

aumentar a competitividade.  

 

 

Figura 21 - Contribuição da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) 
para expandir produtos e/ou serviços prestados da empresa 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 22 - Contribuição da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) 
para a redução dos preços do produtos e/ou serviços ofertados pela 
empresa 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto a questão 19, sobre a afirmação da Desoneração da Folha de Pagamento 

(DFP) em desonerar a folha de pagamento na prática, Paiva e Ansiliero (2009) 
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corroboram que as empresas deixaram de recolher os 20% do INSS patronal, mas 

passaram a recolher 1% a 2%, a título de outro imposto, denominado "CPRB". Ou 

seja, empresas com alto faturamento e poucos funcionários foram prejudicadas com 

a Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) e, muitas vezes, empresas com 

benefícios trazidos pela Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) poderiam 

sofrer com o aumento da carga tributária em meses em que a demanda dos 

produtos e/ou serviços fosse por itens e atividades não desonerados. Portanto, 

como a Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) pode flutuar de um mês para 

outro, dependendo da parcela desonerada, isso dificultou, na maioria dos casos, o 

repasse para os preços ofertados.  

 

Os resultados encontrados (Figura 22) mostraram que houve 53,2% de discordância 

quanto à afirmação da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) desonera a 

folha de pagamento na prática, contra 46,8% de concordância, sendo que 34,4% 

expressaram pouca concordância. 

 

 

Figura 23 - Contribuição da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) 
para desonerar a folha de pagamento na prática 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Realizando uma síntese dos resultados que influenciaram a redução de carga 

tributária, o nível de discordância prevaleceu, contrariando um dos objetivos da 

Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) (Figura 23). 
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4.2.2.2 Efeitos sobre a competitividade 

 

Empresas são sistemas abertos que interagem com toda a sociedade, em uma 

constante busca de estruturas organizacionais e em sintonia com o seu meio. 

Identificar formas de maximizar os resultados e de ampliar a competição no mercado 

torna-se o grande desafio. Rossetti (1997, p. 163) afirma que as empresas são os 

agentes econômicos para os quais convergem os recursos de produção disponíveis. 

São unidades que os empregam e combinam, para a geração dos bens e serviços 

que atenderão às necessidades de consumo e de acumulação da sociedade. 

Portanto, sua sobrevivência torna-se reflexo do cenário de competitividade no qual 

estão inseridas. Valadão (2011) argumenta que a globalização exige, principalmente 

de países em desenvolvimento, novos desafios de adaptação e evolução, trazendo a 

necessidade de modernização de suas estruturas, incluindo a regulação dos 

agentes econômicos e a modificação das estruturas tributárias, impondo aos 

Estados contemporâneos medidas de ajustes estruturais, para se adaptarem às 

novas exigências, cada vez mais estritas da competição internacional. 

 

Com base nos objetivos que a Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) deveria 

alcançar e preconizando a ideia de Araújo e Pompermaye (2012) de que a falta de 

concorrência vem afetando o Brasil nos mercados mundiais, a desoneração 

tributária poderia ser uma solução na busca da retomada da competitividade das 

empresas brasileiras. Caldeira (2009) se propôs a investigar o modelo que influencia 

a percepção de gestores quanto ao desenvolvimento sustentável na competitividade 

das empresas. Dentre os modelos estudados, citou a Teoria de Vantagens de 

Recurso e Concorrência Perfeita, em que a maximização do lucro gira em torno da 

capacidade dos recursos. Assim, as questões 10, 12, 13, 15, 17 e 18 procuraram 

corroborar com os resultados que refletissem a percepção dos respondentes acerca 

da competitividade. 

 

Refletindo os recursos financeiros, as afirmações sobre lucratividade, 

competitividade e novos investimentos, a questão 10 (Figura 24) apurou-se 81,3% 

de discordância de que a Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) contribui para 

o estímulo de novos investimentos contra apenas 18,7% de pouca concordância. 
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Figura 24 - Contribuição da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) de 
novos investimentos na empresa 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao aumento da lucratividade (Figura 25) e competitividade (Figura 26) das 

empresas á partir da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP), referindo-se às 

questões 12 e 13, 71,9% e 70,9%, nessa sequência, discordaram sobre as 

afirmações.  

 

 

Figura 25 - Contribuição da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) 
para o aumento da lucratividade empresa 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 26 - Contribuição da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) 
para o aumento da competitividade empresa 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Não obtendo também na afirmação 15, sobre o estímulo do aumento das vendas a 

partir da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) (Figura 27) apurou-se 87,6% 

de discordância, sendo 37,5% de total discordância e 31,3% de muita discordância. 

 

 

Figura 27 -Contribuição da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) 
para o aumento das vendas 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto aos recursos financeiro, as afirmações das questões 17 (Figura 28) e 18 

(Figura 29) sobre a melhoria do fluxo de caixa, com o consequente impacto 

financeiro positivo, tem-se que os resultados representaram 65,6% de discordância, 

contra 34,4% de concordância, e sobre o impacto financeiro positivo, resultado de 

64,5% de discordância, contra 35,5% de concordância.  
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Figura 28 - Melhorias promovidas pela Desoneração da Folha de 
Pagamento (DFP) fluxo de caixa 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 29 - Impacto financeiro positivo pela Desoneração da Folha de 
Pagamento (DFP) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em se tratando da percepção do aumento da competitividade pelas empresas e dos 

estímulos para novos investimentos, os resultados foram pouco expressivos. Houve 

uma percepção de concordância de pouco aumento da lucratividade e 

competitividade, mas com o grau de discordância prevalecendo, não refletindo 

aumento expressivo das vendas, trazendo poucas melhorias no fluxo de caixa, com 

reduzido impacto financeiro positivo.   

 

4.2.2.3 Efeitos sobre a geração de novos empregos 

 

Além da carga tributária, os custos trabalhistas sobre a mão de obra chamados de 

"encargos sociais" impactam bastante a formalização da mão de obra, podendo 
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representar o dobro sobre os salários em alguns casos, segundo o regime tributação 

optado pela empresa. Ansiliero et al. (2008) corroboram que o aumento na 

informalidade da mão de obra foi refletida pelo aumento das alíquotas incidentes 

sobre a folha de pagamento. Paiva e Ansiliero (2009), Araújo e Pompermaye (2012) 

esclarecem que a Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) poderia ser uma 

solução aparentemente viável para a geração de empregos formais, desde que as 

análises prévias das alternativas menos onerosas pudessem ser efetuadas e 

escolhidas pelas empresas. 

 

A questão 16 procurou refletir com a percepção dos respondentes sobre um dos 

objetivos da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP): gerar novos empregos. 

Por interferir diretamente nos custos da folha de pagamento, substituindo o 

percentual de 20% do INSS patronal por alíquota de 1% ou 2% sobre a parcela do 

faturamento que foi desonerado, a Figura 30 mostra que 90,6% discordaram da 

afirmação sobre a geração de novos empregos a partir da Desoneração da Folha de 

Pagamento (DFP) contra apenas 9,4% que concordaram pouco com tal afirmação. 

Os resultados refutam os dados obtidos de Dallava (2014) em sua análise sobre o 

nível de emprego no mercado de trabalho brasileiro com base em dados extraídos 

da RAIS 2011 e 2012 dos primeiros setores beneficiados, tendo concluído que não 

houve aumento na formalização de mão de obra em vários deles.  

 

 

Figura 30 - Geração de novos empregos a partir da Desoneração da 
Folha de Pagamento (DFP) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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4.3 Discussões dos principais resultados e dos pressupostos da pesquisa 

 

A partir das informações coletadas dos respondentes, que foram representados por 

proprietários, contadores e técnicos das empresas pesquisadas (questionário 

apresentado no Apêndice), foi possível realizar algumas análises, a fim de se chegar 

às conclusões relacionadas aos objetivos da pesquisa. 

 

As análises realizadas dizem respeito ao conjunto de 96 empresas pesquisadas. Os 

resultados foram avaliados e mensurados pelo grau de concordância das 

afirmações. Em seguida, foram confrontados com outras fontes de evidências, 

visando a um claro entendimento do cumprimento dos objetivos da pesquisa.  

 

4.3.1 Análise das alterações promovidas pela Desoneração da Folha de 

Pagamento (DFP) 

 

Os resultados obtidos através da pesquisa permitiram revelar a percepção sobre os 

efeitos que a Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) promoveu nas empresas 

com as alterações e implicações na nova forma de recolhimento patronal do INSS. 

Trouxeram, inclusive, novas formas de trabalho, com a inclusão de novas rotinas 

operacionais e de análises mais aprofundadas acerca dos custos da folha de 

pagamento. 

 

Além dos resultados apresentados na seção anterior sobre a percepção dos 

respondentes quanto às alterações trazidas a partir da Desoneração da Folha de 

Pagamento (DFP), que foram além daquelas trazidas pela própria legislação sobre a 

forma na alteração do cálculo de recolhimento do INSS patronal sobre a folha de 

pagamento, a contribuição dos entrevistados sobre as alterações promovidas foi 

ainda maior a partir das respostas das questões abertas do questionário que 

perguntaram sobre reflexos negativos e positivos sobre a Desoneração da Folha de 

Pagamento (DFP). Alguns respondentes passaram a avaliar com maior atenção e 

cuidado os custos da folha de pagamento: revisaram processos internos e 

realizaram auditorias para examinar dados de anos anteriores sobre produtos 

vendidos, oscilação dos custos do INSS da folha de pagamento, surgimento de 

novas obrigações acessórias e guia de recolhimento, criação de mais controles e 
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reflexo sobre o setor administrativo da empresa. Isso exigiu do setor mais atenção 

aos produtos vendidos que refletissem na Desoneração da Folha de Pagamento 

(DFP) e, consequentemente, nos preços ofertados, que corroboram também com os 

resultados das questões 3 e 4.     

 

Refutando as contribuições de Gico et al. (2012) a respeito dos custos (trade-off) 

que não são contabilizados e deveriam ser levados em conta em toda e qualquer 

alteração na legislação tributária, fica demonstrado aqui como as empresas 

pesquisadas tiveram que se estruturar, talvez, até contratar e qualificar profissionais 

e investir em softwares e na ampliação dos controles internos. Tudo isso para 

conseguir atender a todas as exigências que a Desoneração da Folha de 

Pagamento (DFP) trouxe a partir de sua implantação, onerando em vários casos os 

custos administrativos para a efetivação desses controles 

 

4.3.2 Análise das alternativas de planejamento tributário frente a Desoneração 

da Folha de Pagamento (DFP)  

 

As questões sobre a criação de alternativas para a efetivação do planejamento 

tributário em relação à Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) não obtiveram 

um resultado superior de concordância, por exemplo, inclusão e/ou exclusão de 

atividades no escopo das empresas e opções de reestruturações societárias, como 

fusão, cisão ou incorporações, mas vários respondentes utilizaram as estratégias do 

planejamento tributário para diminuir o ônus tributário diante de uma legislação que 

veio em caráter de impositividade.  

 

Na questão aberta que abordou a efetivação do planejamento tributário e as formas 

lícitas adotadas, alguns responderam que a opção de migração para atividades que 

foram desoneradas e alterações substituindo e, até, excluindo atividades que não 

foram desoneradas foram adotadas. A cisão de empresas para a obtenção de 

ganhos tributários também foi citada por alguns respondentes. Mas ponderaram que, 

diante da situação sobre o cálculo mensal das parcelas desoneradas e pelo fato de 

o valor desonerado não ser uma constância no faturamento das empresas, por 

variar de acordo com os produtos e/ou serviços vendidos, a dificuldade de 

separação dos custos entre produtos desonerados e não desonerados não 
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possibilitou verificar a redução que teria no preço final do preço do produto. A 

redução no preço de venda do produto possibilitaria a redução de ICMS, IPI, PIS e 

COFINS, por exemplo. Sobretudo a partir de 2016, a desoneração obteve caráter 

optativo pelas empresas e a opção de recolhimento permanece durante todo o ano 

calendário. Partindo, das ponderações citadas, alguns entrevistados verificaram que 

as opções já estabelecidas acerca do planejamento tributário continuam sendo 

válidas e eficazes para a redução do custo tributário em relação a Desoneração da 

Folha de Pagamento (DFP). 

 

Corroborando com os achado de dos Santos (2010) e Alves et al. (2012), a 

legislação brasileira tem-se adaptado gradativamente aos fenômenos da 

globalização. O governo vem desenvolvendo mecanismos de controle e fiscalização 

extremamente eficientes e a continuidade das empresas exigem a adoção de 

caminhos lícitos para a organização dos negócios de forma legalmente mais 

econômica por meio de atitudes lícitas. Dessa forma conclui-se que a Desoneração 

da Folha de Pagamento (DFP) trouxe para as empresas abrangidas a possibilidade 

de criar alternativas de planejamento tributário, apesar de isso ter sido efetuado pela 

minoria dos respondentes da pesquisa.  

 

4.3.3 Percepção de gestores e contadores sobre a carga tributária, a 

competitividade e a geração de novos empregos 

 

Atendendo ao objetivo geral proposto nesta dissertação, de analisar a percepção de 

gestores e contadores sobre os objetivos da Desoneração da Folha de Pagamento 

(DFP) de reduzir a carga tributária, aumentar a competitividade e ampliar a geração 

de novos empregos, percebeu-se que, em sua maioria, tais objetivos não foram 

totalmente eficazes. A Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) abrangeu 

diversos setores concomitantemente, não tendo as empresas a opção de optar pela 

alternativa menos onerosa diante da realidade de cada uma.  

 

O fato de obrigar as empresas a aderirem à nova legislação pode ter sido um dos 

problemas para o alcance dos objetivos propostos pelo governo. Mesmo com o 

aumento das alíquotas sobre CPRB a partir de 2016, a Desoneração da Folha de 

Pagamento (DFP) teve caráter de opção, talvez pelo fato de não ter realmente 
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alcançado o objetivo de desonerar a folha de pagamento na prática ou, até mesmo, 

de reduzir a arrecadação pelo governo. Mesmo diante do benefício de a redução da 

carga tributária ter abrangido várias empresas, somente com a Desoneração da 

Folha de Pagamento (DFP) não foi possível repassar esse ganho para os preços 

ofertados, para fomentar a competitividade e para aumentar a mão de obra formal, 

sobretudo pelo fato de a Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) flutuar de um 

mês para o outro, dificultando a mensuração de ganhos tributários pelas empresas.  

Corrobora-se com Paiva e Ansiliero (2009), que salientaram que alguns estudos 

demonstraram que apenas a desoneração não seria suficiente para garantir a 

expansão do emprego e o ganho de competitividade, sendo necessária a 

implementação de outras políticas complementares. 

 

As questões abertas do questionário trouxeram mais percepções dos respondentes. 

Por exemplo, que a Desoneração da Folha de Pagamento (DFP), em alguns casos, 

contribui para o aumento da carga tributária, e não na redução, principalmente para 

as empresas que estão inseridas no Anexo IV do SIMPLES que, na prática, 

passaram a recolher mais impostos que antes. Citaram, também, a importância de 

se contemplar a opção nesse período e, até, do fomento de demissões, ao invés de 

contratações.   

 

Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) trouxe, sim, benefícios para várias 

empresas, mas não conseguiu na prática, conforme pesquisa desta dissertação, 

atingir todos os objetivos propostos, não conseguindo também a eficácia de 

beneficiar todas as empresas que foram desoneradas. 
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5 Considerações Finais 

 

O peso da carga tributária, além do seu crescente aumento, que interfere 

diretamente na competitividade e na sustentabilidade das empresas brasileiras, 

diante do cenário globalizado em que estão inseridas, faz com que alternativas de 

diminuição do ônus tributário surjam, na tentativa de amenizar esses custos. Essa 

necessidade pontual das empresas traz algumas alternativas, por exemplo, a 

efetivação do planejamento tributário, visando formas lícitas de diminuir os impostos 

e, também à reforma tributária implantada pelo governo, que muitas vezes, 

complicam, ao invés de atingir seus efeitos na prática.       

 

O objetivo desta dissertação foi analisar a percepção de gestores, contadores e 

técnicos de micro, pequenas e médias empresa da região metropolitana de Belo 

Horizonte sobre os efeitos da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) na 

redução da carga tributária, no aumento da mão de obra e na competitividade, que 

foram os objetivos proposto pela legislação. A definição pelo porte das empresas 

levou em consideração a enorme representatividade que possuem no contexto 

econômico do País. 

 

O referencial teórico contemplou especialistas que se dedicaram aos estudos e 

pesquisas anteriores e posteriores referentes à implementação da Desoneração da 

Folha de Pagamento (DFP), definição de tributos e a carga tributária brasileira, 

seguridade social e planejamento tributário. Esses temas foram alicerçados em 

diversos autores, por exemplo Cintra (1990), Goldratt (1994), Rossetti (1997), Paiva 

e Ansiliero (2009), Santos (2010), Alves et al. (2012), Colombo (2012), Gico et al. 

(2012), Afonso (2013), Varsano (1996), Varsano et al. (1998), Oliveira (2010) e 

Rezende et al. (2008). 

 

Com a finalidade de atingir os objetivos específicos propostos, na pesquisa de 

campo, foram aplicados 96 questionários com questões discursivas, de múltipla 

escolha com questões abertas para permitir melhor aprofundamento do fenômeno. A 

escala Likert foi utilizada nas questões subjetivas. 
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Os resultados comprovaram que 57,7% dos respondentes tiveram sua empresa 

abrangida pela Desoneração da Folha de Pagamento (DFP). A sua maioria passou a 

percepção que não tinham o conhecimento e o domínio necessários de informações 

a respeito da legislação, apesar de Ansiliero et al. (2008) e Paiva e Ansiliero (2009) 

corroborarem que a discussão sobre o tema é antiga. Em se tratando dos benefícios 

iguais para os diversos setores, os resultados confirmam os achados de Araújo e 

Pompermaye (2012) e Ribeiro, (2013) para que os objetivos da Desoneração da 

Folha de Pagamento (DFP) fossem atingidos, seria necessário analisar as estruturas 

de cada empresa, não alcançando benefícios iguais para todos os setores 

abrangidos.  

 

Os estudos de Scholes et al. (1992), Fadlalah et al. (2012) e Marenco (2013) 

revelaram que os gestores devem contemplar todos os custos envolvidos e que as 

exigências trazidas pelas fiscalizações aos contribuintes trazem um peso ainda 

maior de estruturação nas empresas. Isso converge com os achados da pesquisa 

sobre as mudanças trazida pela Desoneração da Folha de Pagamento (DFP). Nesse 

item pesquisado, ficou evidenciado que novas rotinas operacionais e novas 

obrigações acessórias tiveram que ser implementadas. Acrescentando-se a 

contribuição da autora por meio da observação direta em demonstrar um modelo de 

planilha utilizada nas empresas em que presta serviço, comprovando que a criação 

de planilhas paralelas aos trabalhos que já eram executados foram necessários na 

efetivação de um controle na mensuração das informações sobre a parcela 

desonerada.  

 

Os achados nas questões a respeito de planejamento tributário foram evidenciados, 

corroborando com as contribuições de Chiomento (2010), Oliveira e Gonçalves 

(2015), Pedro et al. (2014) e Vello e Martinez (2014) de que a necessidade de 

reduzir custos e a preocupação das empresas em aumentar sua competitividade 

tornam-se necessárias. 

 

Tornando-se necessário traçar um cenário tributário prévio e definido para a 

concretização dos fatos administrativos e dos efeitos jurídicos, fiscais e econômicos 

de determinada decisão gerencial, com o objetivo de encontrar a alternativa legal 

menos onerosa para o contribuinte, sendo uma forma lícita de redução da carga 
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tributária. Assim, concluiu-se que parte das empresas pesquisadas, mas não a 

maioria, traçou formas de efetivação do planejamento tributário em relação às 

situações de ônus tributário que a Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) 

implicou para algumas empresas, contrariando seu objetivo de reduzir a carga 

tributária das mesmas.   

 
Afonso (2013), Gico et al. (2012), Cintra (1990), Alves et al. (2012), Colombo (2012), 

Varsano (1996), Varsano et al. (1998), Oliveira (2010) e Rezende et al. (2008) 

elucidaram sobre os efeitos e desafios que as empresas enfrentam para se 

manterem no mercado diante da elevada carga tributária a que as empresas estão 

sujeitas. Araújo e Pompermaye (2012) corroboraram que um do propósitos da 

Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) era contribuir para a redução da carga 

tributária, para que as empresas “beneficiadas” se tornassem mais competitivas nos 

mercados internos e externos reduzindo os custos de produção e exportação. Dessa 

forma, a pesquisa destacou um grau de discordância de 56,4% com 33,3% de 

discordância total,refutando também com os achados de Ribeiro (2013) de que 

quando houve a imposição da nova forma de arrecadação esperava-se uma redução 

da carga tributária das empresas. Na prática, para algumas não foi o que ocorreu, 

contrariando um dos objetivos da nova legislação.  

 

Quanto às percepções a respeito da interferência da Desoneração da Folha de 

Pagamento (DFP) no estímulo para novos investimentos, aumento da lucratividade e 

competitividade, promoção no aumento das vendas, redução nos preços dos 

produtos e/ou serviços prestados e consequente melhoria no fluxo de caixa, 

trazendo impacto financeiro positivo, os resumos dos resultados, em sua maioria, 

foram de maior grau de discordância acerca das afirmações sobre estes itens. 

Conforme Paiva e Ansiliero (2009), a folha de pagamento foi desonerada, mas outro 

imposto foi criado, a CPRB, que, em muitos casos, contribuiu para o aumento da 

arrecadação tributária.    

 

Outro fato de implicação da pesquisa e que contraria mais um dos objetivos da 

Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) corroborando com Dallava (2014), foi 

que 90,6% discordaram da afirmação sobre a geração de novos empregos à partir 

da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP), corroborando com Paiva e 
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Ansiliero, (2009) e Araújo e Pompermaye (2012) que a Desoneração da Folha de 

Pagamento (DFP) poderia ser uma solução aparentemente viável para geração de 

empregos formais, desde que as análises prévias das alternativas menos onerosas 

pudessem ser efetuadas e escolhidas pelas empresas. 

 

Deve-se destacar, todavia, o reconhecimento de alguns resultados sobre os 

benefícios trazidos pela Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) que não foram, 

em sua maioria, das empresas pesquisadas, mas em alguns casos foram 

alcançados os objetivos em virtude da situação de folha de pagamento versus 

faturamento e de estratégias utilizadas para redução da carga tributária por meio do 

planejamento tributário. A grande questão que elucida este trabalho é sobre uma lei 

que veio em caráter impositivo, não deixando que as empresas optassem pela 

alternativa menos onerosa, como aconteceu a partir deste ano. 

 

Tendo em vista o objetivo geral da pesquisa de analisar a percepção de empresas e 

contadores da região metropolitana de Belo Horizonte sobre os efeitos da 

Desoneração da Folha de Pagamento sobre a carga tributária, a competitividade e a 

geração de novos empregos, constatou-se que a maioria das empresas pesquisadas 

não expressou total concordância sobre os objetivos na prática propostos pela 

Desoneração da Folha de Pagamento (DFP).  

 

Em síntese, foi possível concluir que: 

 

a) Na maioria dos resultados apresentados, as empresas não se encontravam 

preparadas e informadas suficientemente para a Desoneração da Folha de 

Pagamento (DFP). 

b) Os benefícios não foram iguais para todos os setores abrangidos. 

c) Novas rotinas operacionais e obrigações acessórias tiveram que ser 

implementadas. 

d) Foram criadas alternativas menos onerosas á partir da DFP, mas que não 

representou a maioria dos resultados, por exemplo: opções de 

desmembrar, incluir e/ou excluir atividades; 
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e) As opções de reestruturação societárias por meio da cisão, fusão ou 

incorporação implementas não tiveram resultados significativo na maioria 

dos respondentes. 

f) Os efeitos da redução da carga tributária não foram alcançados na maioria 

dos resultados, assim como: o aumento da competitividade e a geração de 

novos empregos. 

 

 

 
 

 

 

 
5.1 Sugestões para estudos futuros 

 

O tema apresentado possui relevância na geração de valor e sustentabilidade para a 

empresa, por interferir diretamente em sua estrutura tributária. Diante disso, 

Objetivo Geral Questões investigadas Resultados

9) a DFP reduziu a carga tributária

10) A DFP estimulou novos investimentos na empresa

11) A DFP ajudou a empresa a expandir produtos e/ou serviços 

prestados. 

12) A DFP aumentou a lucratividade da empresa.

13) A DFP contribuiu para o aumento da competitividade da 

empresa.

14) A DFP possibilitou a redução dos preços dos produtos e/ou 

serviços ofertados pela empresa.

15) A DFP promoveu o aumento das vendas.

16) A DFP promoveu a geração de novos empregos.

17) A DFP trouxe melhorias no fluxo de caixa. 

18) A DFP promoveu impacto financeiro positivo.

19) A DFP atingiu seu objetivo de desonerar a folha de 

pagamento na prática

Analisar os efeitos da Desoneração 

da Folha de Pagamento sobre a 

carga tributária, a competitividade e a 

geração de novos empregos na 

percepção de gestores e contadores.

g)    o efeitos da redução da carga tributária não

foram alcançados na maioria dos resultados, assim

como:

h) o aumento da competitividade e;

i) a geração de novos empregos.

Objetivos Específicos Questões investigadas Resultados

2) benefícios trazidos pela DFP para todos os segmentos

abrangidos pelo fato de ter sido estabelecida de forma

concomitante para diversos setores;  

b)    os benefícios não foram iguais para todos o

setores abrangidos;

3) se rotinas operacionais, como por exemplo, criação de

planilhas para acompanhamento e apurações mensais e;

c)    novas rotinas operacionais e obrigações

acessórias tiveram que ser implementadas;

4) novas obrigações acessórias tiveram que ser

implantadas a partir da DFP. 

d)    foram criadas alternativas menos onerosas á

partir da DFP, mas que não representou a maioria

dos resultados, assim como:

6) a partir da DFP formas lícitas de redução da

arrecadação tributária foram implementadas.

7) a partir da DFP atividades da empresa que poderiam ser 

beneficiadas foram desmembradas ou até extintas.

9) a DFP reduziu a carga tributária

10) A DFP estimulou novos investimentos na empresa

11) A DFP ajudou a empresa a expandir produtos e/ou serviços 

prestados. 

12) A DFP aumentou a lucratividade da empresa.

13) A DFP contribuiu para o aumento da competitividade da 

empresa.

14) A DFP possibilitou a redução dos preços dos produtos e/ou 

serviços ofertados pela empresa.

15) A DFP promoveu o aumento das vendas.

16) A DFP promoveu a geração de novos empregos.

17) A DFP trouxe melhorias no fluxo de caixa. 

18) A DFP promoveu impacto financeiro positivo.

19) A DFP atingiu seu objetivo de desonerar a folha de 

pagamento na prática

Quadro: Elaborado pela autora.

Fonte: Dados da Pesquisa

f)    as opções de reestruturação societárias através

da cisão, fusão ou incorporação que foram

implementas, não tiveram resultados significativo na

maioria dos respondentes;
8) A partir da DFP novas atividades foram inseridas.

g)    o efeitos da redução da carga tributária não

foram alcançados na maioria dos resultados, assim

como:

h) o aumento da competitividade e;

i) a geração de novos empregos.

Descrever e discutir as mudanças 

trazidas pela DFP, destacando as 

principais alterações efetuadas pela 

legislação.

Identificar possíveis formas de 

efetivação do Planejamento 

Tributário frente à Desoneração da 

Folha de Pagamento.

1) o grau de conhecimento das informações e preparação

das empresas diante de uma nova legislação que veio com

caráter de impositividade; 

5) a partir da DFP a empresa foi capaz de construir 

alternativas menos onerosas

Analisar os efeitos da Desoneração 

da Folha de Pagamento sobre a 

carga tributária, a competitividade e a 

geração de novos empregos na 

percepção de gestores e contadores.

a) na maioria dos resultados apresentados as

empresas não encontravam-se preparadas e

informadas suficientemente para a DFP;

e)    opções de desmembrar, incluir e/ou excluir

atividades;

Figura 31- Consolidação da análise dos resultados 
Fonte: Elaborada pela autora 
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acredita-se que estudos continuados sobre este tema tornam-se cada vez mais 

importantes. 

 

Como recomendações para novas pesquisas, sugere-se a efetivação de estudos 

qualitativos e quantitativos comparativos em períodos anteriores à Desoneração da 

Folha de Pagamento versus o período de desoneração das empresas, levando não 

só em conta a folha de pagamento, como também a CPRB e os efeitos diretos sobre 

redução da carga tributária, formalidade de mão de obra e competitividade, 

mensurando o real ganho ou o prejuízo que alguns segmentos obtiveram.  

 

Sugere-se também uma investigação comparativa com as diversas regiões do País, 

com o intuito de aprofundar-se nos reais benefícios da Desoneração da Folha de 

Pagamento, pelo fato de cada região conter suas particularidades econômicas e 

tributárias diferenciadas. 

 

Por fim, fica como sugestão um estudo com a finalidade de verificar qual ou quais 

opções de reformas tributárias poderiam trazer benefícios práticos na redução da 

carga tributária, aumento da mão de obra e competitividade das empresas. 
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Apêndice A 

Questionário de Pesquisa 

Esta pesquisa tem por objetivo auxiliar empresas e pesquisadores a entenderem os 
impactos da Desoneração da Folha de Pagamento (DFP) na redução da carga 
tributária, na competitividade e na geração de novos empregos no período de 2012 a 
2015. 
A pesquisa será realizada em pequenas e médias empresas da região central do 
estado de Minas Gerais. Todas as informações serão utilizadas apenas para fins de 
pesquisa e serão mantidas em sigilo. O tempo estimado para responder a pesquisa 
é de 8 a 10 minutos, aproximadamente. Para a elaboração do questionário utilizou-
se a escala Likert que é uma escala de mensuração com categorias de respostas de 
1 a 6, sendo 1 = discordo totalmente, 2 = discordo muito, 3 = discordo pouco, 4 = 
concordo pouco, 5 = concordo muito e 6 = concordo totalmente. Caso tenha 
interesse em receber o resultado desta pesquisa, cadastre seu e-mail ao final do 
questionário. 
Desde já, agradeço a atenção. 
 

Nome da empresa.  
 

Qual o cargo que ocupa na empresa?  
o Proprietário 
o Contador (terceirizado) 
o Contador (funcionário) 
o Outros (profissionais responsáveis pelos setores de Pessoal, Fiscal, 

Comercial, Gerência, etc) 
 
Quantos funcionários a empresa possui?  

o com até 19 empregados 
o de 20 a 99 empregados 
o de 100 a 499 empregados 

 
Qual o regime de tributação da empresa?  

o Simples Nacional 
o Lucro Presumido 
o Lucro Real 

 
Qual o segmento da empresa?  

 Indústria 
 Comércio 
 Prestador de Serviço 

 
Sua empresa foi abrangida pela (DFP) Desoneração da Folha de Pagamento no 
período de 2012 a 2015?  
Marcar apenas uma oval. 

 Sim 
 Não 

Em caso de resposta negativa na afirmação acima, excluindo contadores 
terceirizados, não será necessário o preenchimento do restante do formulário. 
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1) A empresa encontrava-se informada e preparada para as alterações promovidas 
pela DFP.  
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 

 
2) A DFP trouxe benefícios iguais para todos setores abrangidos (Ex. de setores: 
confecções, calçados, ave, pães, construções metálicas, TI, call center, transporte 
rodoviário coletivos).  
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 

 
3) A partir da DFP novas rotinas operacionais tiveram que ser implantadas (Ex.: 
criação de planilhas para acompanhamento e apurações mensais, etc).  
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 

 
4) Após a DFP, houve novas obrigações acessórias.  
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 

 
5) A empresa foi capaz de construir alternativas menos onerosas à partir da DFP. 
(Ex.: inclusão ou exclusão de novas atividades, produtos, serviços, etc).  
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 
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6) À partir da DFP formas lícitas de redução da arrecadação tributária foram 
implementadas. (Ex.: cisão, fusão, abertura de novas empresas, etc) 
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 

 
7) A partir da DFP, atividades da empresa que poderiam ser beneficiadas ou não 
foram desmembradas ou até extintas.  
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 

 
8) A partir da DFP, novas atividades foram inseridas.  
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 

 
9) A DFP reduziu a carga tributária.  
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 

 
10) A DFP estimulou novos investimentos na empresa.  
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 
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11) A DFP ajudou a empresa a expandir produtos e/ou serviços prestados.  
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 

 
12) A DFP aumentou a lucratividade da empresa.  
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 

 
13) A DFP contribuiu para o aumento da competitividade da empresa.  
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 

 
14) A DFP possibilitou a redução dos preços dos produtos e/ou serviços ofertados 
pela empresa.  
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 

 
15) A DFP promoveu o aumento das vendas.  
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 
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16) A DFP promoveu a geração de novos empregos.  
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 

 
17) A DFP trouxe melhorias no fluxo de caixa.  
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 

 
18) A DFP promoveu impacto financeiro positivo.  
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 

 
19) A DFP atingiu seu objetivo de desonerar a folha de pagamento na prática.  
Marcar apenas uma oval. 

 DISCORDO TOTALMENTE 
 DISCORDO MUITO 
 DISCORDO POUCO 
 CONCORDO POUCO 
 CONCORDO MUITO 
 CONCORDO TOTALMENTE 
 
Questões abertas: 

 
a) Quais foram os reflexos positivos para as empresas à partir da obrigatoriedade da 
DFP?  
  
b) Quais foram os reflexos negativos para as empresas à partir da obrigatoriedade 
da DFP?  
  
c) Foram percebidas formas de Planejamento Tributário frente à DFP?  
  
d) Em caso afirmativo foram implementadas? Quais formas?  
  
e) Você tem algum outro comentário pertinente?  
 


