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RESUMO 

Com o intuito de deixar as empresas brasileiras mais competitivas e formalizar o mercado 

de trabalho o governo instituiu em 2011 a Desoneração da Folha de Pagamento, que 

consiste na substituição da Contribuição Previdenciária Patronal (20%) por um percentual 

em cima da Receita Bruta para determinados setores da economia, se tornando facultativa 

em 2015. Esse estudo tem o objetivo de demonstrar o impacto da Desoneração da Folha de 

Pagamento e como uma ferramenta de grande valia para um planejamento tributário. Para 

essa analise foi feito um estudo de caso em uma empresa do ramo do transporte rodoviário 

de cargas, ramo beneficiado por essa forma de tributação, onde foram analisados diversos 

dados para chegar à conclusão que a desoneração da folha de pagamento é uma ferramenta 

válida para um planejamento tributário eficaz. 

Palavras chaves: Tributos, Folha de Pagamento, Contribuição Previdenciária, 

Planejamento Tributário e Desoneração da Folha de Pagamento. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com o intuito de ampliar a competitividade da indústria nacional, reduzir os custos 

da folha de pagamento, estimular as exportações e a formalizar o mercado de trabalhoo 

governo em 2011 instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, conhecida 

também como a Desoneração da Folha de Pagamento, abrangendo alguns setores da 

economia, onde estes viram se obrigados a adotar essa forma de recolhimento. 

A desoneração da folha de pagamento consiste em um percentual em cima da 

receita bruta para determinados setores da economia, em substituição da contribuição 

previdenciária (20% da contribuição patronal previdenciária), mas mantendo as 

porcentagens do RAT (risco de acidentes trabalhistas 1 %, 2% ou 3%) e a Contribuições de 

Terceiros (5,8%). 

A legislação da desoneração da folha de pagamento sofreu várias modificações ao 

longo dos anos, onde foram acrescidos mais setores da economia e culminando em 

dezembro de2015 a sua desobrigação, onde esta passou a ser opcional e houve também um 

aumento em suas alíquotas. 

As empresas serão obrigadas a optar por uma das formas de recolhimento da 

Contribuição Previdenciária, ou pela Contribuição Patronal Previdenciária ou pela 

Desoneração da Folha de Pagamento, sendo obrigados a analisar qual o procedimento mais 

vantajoso para sua empresa. Com isso a Desoneração da Folha de Pagamento poderá se 

tornar uma ferramenta para o Planejamento Tributário das empresas, pois o planejamento 

tributário tem como objetivo de auxiliar as empresas na redução de pagamentos de tributos. 

Sendo assim o trabalho tem como problema, demonstrar como a desoneração da 

folha de pagamento pode contribuir para um Planejamento Tributário de uma organização. 

No intuito de compreender o assunto abordado e responder a questão, foram 

utilizados em seu referencial teórico os assuntos como: o Sistema Tributário Nacional, os 

encargos sobre a folha de pagamento, a contribuição previdenciária no Brasil, o que seria e 

quais os objetivos da desoneração da folha de pagamento, o planejamento tributário como 

uma forma de redução de custos, e também um estudo de caso em uma empresa do ramo 

de transporte rodoviário de carga, ramo enquadrado na Desoneração da Folha de 

Pagamento, para analisar o impacto dessa forma de tributação em sua atividade e 

demonstrar a importância da elaboração de um planejamento tributário, para uma efetiva 
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redução de custos das empresas, e responder a pergunta: Será vantagem para as empresas 

continuarem na desoneração da folha de pagamento com as novas alíquotas, ou seria, mas 

viável voltar a recolher os 20%?” 

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

1.1.1 Objetivos Gerais 

 

 

O trabalho tem como objetivos gerais: 

 

 Apresentar o que é a desoneração da folha de pagamento 

 Demonstrar o impacto da desoneração da folha de pagamento 

 Apresentar a importância de um planejamento tributário 

 Discutir os altos tributos que incidem sobre a folha de pagamento e suas 

consequências. 

   Estudar se os objetivos da desoneração da Folha foram alcançados 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

O trabalho tem como objetivo específico, apresentar a Desoneração da folha de 

pagamento a partir de dezembro de 2015, como uma ferramenta eficaz no planejamento 

tributário de uma empresa. 
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1.2 Delimitação do Tema 

 

 

Este trabalho não irá abordar os outros setores abrangidos pela desoneração da 

folha de pagamento, e também aos demais impostos e contribuições incidentes nas 

operações do transporte de carga. 

 

 

1.3 Metodologia 

 

 

Segundo Sampieri (2008) podemos classificar os tipos de pesquisa em: estudos 

exploratórios, descritivos, correlacionais e explicativo. 

 Estudos Exploratórios são realizados quando o objetivo consiste em examinar 

um tema pouco estudado, do qual se tem muitas dúvidas ou não foi abordado antes. 

 Estudos Descritivos consistem em descrever situações, acontecimentos e dizer 

como se manifesta determinado fenômeno. Os estudos medem, avaliam ou coletam dados 

sobre diversos aspectos, dimensões ou componentes do fenômeno a ser pesquisado. 

 Estudos Correlacionais tem como objetivo avaliar a relação entre duas ou mais 

variáveis ou conceitos. 

 Estudos Explicativos vão além da descrição de conceitos ou fenômenos ou do 

estabelecimento de relações entre conceitos, estão destinados a responder as causas dos 

acontecimentos, fatos, fenômenos físicos ou sociais. Como o nome indica, seu interesse 

está em responder por que ocorre um fenômeno e em quais condições ou por que duas ou 

mais variáveis estão relacionadas. 

Quanto aos objetivos do trabalho, foi utilizada a pesquisa explicativa, que segundo 

Silva (2004) “visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência 

dos fenômenos, aprofundando o conhecimento da realidade porque explica a razão, e 

“porquê” das coisas”.  

Silva (2004) em seu trabalho também cita alguns procedimentos técnicos utilizados 

nesse trabalho:  
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 Pesquisa Bibliográfica: quando utilizado materiais já publicados, constituído de 

livros, artigos de periódicos e materiais disponibilizados na Internet. 

 Estudo de caso: uma coleta e analise de dados, que envolve o estudo profundo e 

exaustivo de objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento, é um método qualitativo que serve para responder questionamentos 

que o pesquisador não tem muito controle sobre o fenômeno estudado, contribuindo 

para a compreensão melhor dos fenômenos, uma ferramenta utilizada para 

entendermos a forma e os motivos que levaram a determinada decisão. (Oliveira, 

2010).  Assim nesse trabalho foi realizado o estudo de caso em uma empresa do 

ramo de transporte para melhor entender os impactos da desoneração da folha de 

pagamento em uma empresa. 

 Levantamento: quando a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecerem. Nesse trabalho foi realizadas entrevistas 

diretas com o proprietário e funcionários da empresa para o melhor entendimento 

dos procedimentos, operação e fatos da empresa utilizada no estudo de caso. Sendo 

assim podemos conceituar a entrevista como “um procedimento mais usual no 

trabalho de campo, com o objetivo de obter informações na falas dos participantes 

do processo, onde se caracteriza por uma comunicação verbal que reforça a 

importância da linguagem e do significado da fala. Já, num outro nível, serve como 

um meio de coleta de informações sobre um determinado tema.” (Minayo, 2002) 

 

 

1.4 Problema 

 

 

O trabalho tem como problema central, demonstrar como a desoneração da folha de 

pagamento pode contribuir para um Planejamento Tributário de uma organização? 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Sistema Tributário Nacional 

 

 

O Sistema Tributário Nacional é constituído pelos tributos instituídos no Brasil e 

dos princípios e normas que regulam esses tributos, conforme o disposto no artigo 2º do 

Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66: 

Art 2º O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Emenda 

Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em 

resoluções do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências, em 

leis federais, nas Constituições e em leis estaduais, e em leis municipais. 

 

A Constituição federal (CF) de 1988 recepcionou o Código Tributário Nacional 

(CTN) com força de lei complementar, mesmo tendo sido publicado como Lei Ordinária. 

O CTN trata de normas gerais aplicáveis em todos os entes da federação: União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, e estão descritas no art. 146 da CF/88. Assim deve-se 

primeiro consultar a Constituição Federal e depois o CTN, pois a CF é a Lei Maior 

(BRASIL, 1988). 

Conforme Pêgas (2011), para garantir a segurança jurídica do contribuinte, as 

normas jurídicas só são válidas se forem editadas em consonância com os princípios 

constitucionais a seguir: 

Princípio da Legalidade: os tributos só poderão ser aumentados através da lei. 

Princípio da Irretroatividade Tributária: é vedado cobrar tributos em relação a 

fatos geradores ocorridos antes do inicio da vigência da lei que os houver instituído ou 

aumentado. 

Princípio da Anterioridade: é vedado exigir tributos no mesmo exercício 

financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 

Princípio da Isonomia Tributária: é proibido instituir tratamento desigual entre 

contribuintes com situação equivalente, ou seja, verifica-se a premissa de que todos são 

iguais perante a lei. 

Princípio da Competência Tributária: é definido pela constituição quais 

impostos podem ser cobrados pela União, pelos Estados e pelos municípios. 
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Princípio da Capacidade Contributiva: considera a capacidade econômica 

individual do contribuinte, assim o tributo será graduado conforme a capacidade do 

contribuinte, com o objetivo de proceder à redistribuição de renda, exigindo mais 

dos contribuintes com maior capacidade econômica e reduzindo ou isentando os 

contribuintes com menor capacidade econômica. 

O Tributo é uma obrigação de pagamento que foi imposta ao individuo através de 

lei para manutenção e desenvolvimento do Estado, e este deve se fazer presente nas áreas 

de interesse da sociedade, como saúde, educação, segurança pública, entre outras. 

A definição de tributo pode ser obtida pela transcrição do artigo 3º do Código 

Tributário Nacional: 

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 

nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (BRASIL, 

2003) 

Segundo Pêgas (2011), as classificações de Tributos são em geral: impostos, taxas, 

contribuições de melhoria, contribuições sociais e Empréstimos Compulsórios, e sua 

arrecadação é vinculada a uma destinação especifica, ou seja, a uma atividade 

administrativa vinculada como diz o conceito de tributo, conforme abaixo: 

 

Tabela 1 - Classificação de Tributos 

TRIBUTO Constituição Federal 1988 CTN 

Imposto Sim Sim 

Taxas Sim Sim 

Contribuição de melhoria Sim Sim 

Contribuições Sociais Sim Sim 

Contribuições Especiais Sim Não 

Empréstimos Compulsórios Sim Não 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Impostos – diz o Artigo 16 do CTN: “Imposto é o tributo cuja obrigação tempor 

fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal especifica, relativa 

aos contribuintes.”. 

Taxas – as taxas decorrem de atividades estatais, tais como os serviços públicos ou 

do exercício do poder de policia.  
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Contribuições de Melhoria – é cobrada para realização de obras públicas que 

implique na valorização do imóvel do contribuinte.  

Contribuições Sociais – as contribuições sociais representam uma quarta espécie 

de tributo. Existem as destinadas especificamente a atender à seguridade social, instituídas 

na CF, em seu artigo 195 e modificada na Emenda Constitucional nº 20/98 e as outras. 

As contribuições sociais direcionadas para a seguridade social incidem sobre: 

a) Folha de Salários e de Terceiros – INSS 

b) Faturamento ou Receita – PIS e COFINS 

c) Lucro - CSLL 

Contribuições Especiais – os recursos devem ser aplicados no atendimento da 

finalidade que justifica sua cobrança. Podem ser sociais, de intervenção no domínio 

econômico, de interesse de categorias profissionais ou econômicas, de custeio da 

iluminação pública. 

Empréstimos Compulsórios – só pode ser instituído a fim de promover receitas 

para o Estado financiar despesas extraordinárias ou urgentes, decorrentes de calamidade 

pública ou de relevante interesse nacional. 

A atual divisão das competências tributárias sobre os quais recaem os tributos 

previstos em nossa legislação seguem conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 2 - Formas de Tributos 

 

ENTE 

FEDERADO 

(Continua) 

 

TRIBUTO 

 

IMPOSTOS 

 

TAXAS 

 

CONTRIBUIÇÕES 

 

 

 

 

UNIÃO 

 

 

 

 

- II 

- IE 

-IR 

- IPI 

- IOF 

- ITR 

- IGF 

- Impostos Residuais 

- Impostos Extraordinários 

 

- Exercício de poder 

fiscalizatório 

Ou 

- Uso potencial ou 

efetivo de serviço 

público. 

 

- CSL 

- COFINS 

- PIS 

- INSS 

- AFRMM 

CIDE 

- Contribuições 

Profissionais 

- Contribuições de 
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(Continua) Melhoria 

 

 

 

ESTADOS 

 

 

- ITCMD 

- ICMS 

- IPVA 

- Exercício de poder 

fiscalizatório 

Ou 

- Uso potencial ou 

efetivo de serviço 

público. 

 

 

 

 

- Contribuições de 

Melhoria 

 

MUNICÍPIOS 

- IPTU 

- ITBI 

ISS 

- Exercício de poder 

fiscalizatório 

Ou 

- Uso potencial ou 

efetivo de serviço 

público. 

 

- CIP 

- Contribuições de 

Melhoria 

Fonte: Site escola de governo – artigo: o sistema tributário nacional 

 

Conhecendo o Sistema Tributário Nacional será aplicado abaixo seus respectivos 

tributos sobre a folha de pagamento. 

 

 

2.2 Folha de Pagamento 

 

  

De acordo com a lei 8.212/1991 e o Decreto 3048/1999, as empresas brasileiras são 

obrigadas a elaborar mensalmente a folha de pagamento da remuneração  de seus 

funcionários, para efeito de fiscalização trabalhista e previdenciária. 

 No Brasil além do custo com o salário dos funcionários, as empresas tem gastos 

adicionais com os encargos e tributos trabalhistas que acabam onerando a folha de 

pagamento. 

 Segundo Oliveira, Chieregato, Junior e Gomes (2014), encargos trabalhistas foram 

criados para a segurança e garantias dos funcionários, mas esses encargos acabaram 

desestimulando a contratação de funcionários e consequentemente levando as empresas a 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/formas_remuneracao.htm
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optarem por outras formas para a realização do trabalho, como as automações, a 

robotização e o uso da informática, onde estes acabam se tornando mais vantajosos e 

consequentemente aumentando a lucratividade das empresas.  

Dentre os encargos trabalhistas os autores citam: 

 

a) Contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento 

Encargos Sobre a folha % 

Contribuição Previdenciária Patronal – parte da empresa 20 % 

Terceiros em média 5,8 % 

O percentual de contribuição relativo ao seguro de acidentes de 

trabalho depende do grau de risco da atividade da empresa. 

Risco considerado leve – 1% 

Risco Considerado médio – 2% 

Risco Considerado grave – 3% 

1%, 2% ou 

3% 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 8 % 

Fonte: Manual de contabilidade Tributária - Editora Atlas. (Oliveira) 

 

b) Encargos trabalhistas incidentes sobre a mão de obra 

Encargos sobre a mão de obra % 

Repouso Semanal remunerado 18,77 

Férias 9,03 

1/3 sobre as férias 3,61 

Feriados 3,97 

Aviso prévio 2,46 

13º salário 10,83 

Total 48,77 

Fonte: Manual de contabilidade Tributária- Editora Atlas (Oliveira) 

Pode-se notar que um dos encargos mais alto dentro da folha de pagamento é 

aContribuição Previdenciária, está que será tratada abaixo, por ter um alto grau de 

relevância para o entendimento do trabalho. 
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2.3 Contribuição Previdenciária sobre a Folha de Pagamento 

 

 

 A Previdência social está regulamentada pela Lei 8.212/1991, que tem por 

finalidade assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por 

motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, 

encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente 

(artigo 3º), sendo financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta conforme 

artigo 195 da Constituição Federal. 

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 - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o 

lucro; 

II – dos trabalhadores e dos demais segurados da previdência social 

III – sobre a receita de concursos de prognósticos 

IV – do importador de bens ou serviços do exterior 

 

Referente a contribuições a cargo das empresas, essas são detalhadas no Artigo 22, 

onde diz que a empresa deverá contribuir com as seguintes formas e alíquotas: 

 20%(vinte) sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, 

durante ao mês aos seus segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe 

prestem serviços e  

 ao seguro de acidentes de trabalho que pode variar sua alíquota de 1% a 3% 

dependendo do grau de risco de sua atividade, como descrito abaixo: 

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de 

acidentes do trabalho seja considerado leve; 

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco 

seja considerado médio; 

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja 

considerado grave. 

 20% (vinte) sobre o total das remunerações pagas, no decorrer do mês, aos 

prestadores de serviços de pessoa física. 
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 15% (quinze) sobre o valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços, 

relativo a serviços prestados por cooperados ou por intermédio de cooperativas de 

trabalho (Revogado pelo STF). 

 

Vale ressaltar que nem todas as empresas são obrigadas ao recolhimento da 

contribuição previdenciárias das formas mencionadas acima, uma dessas empresas são as 

optantes pelo Simples Nacional2, segundo Lei Complementar 123/2006, essas empresas, 

fazem o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação (DAS), dos seus 

impostos e contribuições, dentre as quais, podemos citar a CPP – Contribuição Patronal 

Previdenciária, que terá uma alíquota fixada, de acordo com o seu faturamento e o anexo 

enquadrada. 

Ainda de acordo com a lei complementar 123/2006, essas empresas que optam pelo 

simples nacional, quando se enquadram nos Anexos I; II e III, também são dispensadas do 

pagamento das demais contribuições, as chamadas contribuições para terceiros.  

Outra forma de arrecadação da contribuição previdenciária, instituída pelo governo 

a partir de 2011 para alguns ramos da economia é a forma de CPRB (Contribuição 

Previdenciária Sobre a Receita Bruta) a chamada Desoneração da Folha de Pagamento. 

 

 

2.4 Desoneração da Folha de Pagamento 

 

2.4.1 – Aspectos Gerais Da Desoneração da Folha de Pagamento 

 

Na indústria a mão de obra representa um valor significativo no custo de produção, 

e sobre este gasto, incide a Contribuição Previdenciária Patronal com alíquota de 20% 

sobre a remuneração paga aos funcionários. 

De acordo com Pelligrini e Mendes (2014), que utilizaram os dados apresentados 

em 2013 pelo Banco Mundial, que evidenciam o peso da carga tributária sobre a 

contratação de mão de obra no Brasil. O Gráfico 1demonstra a tributação sobre o trabalho 

como proporção do lucro das empresas de vários países, onde o Brasil tem a 6ª maior carga 

dentre os176 países estudados. 

                                                           
2O Simples Nacional é um Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, previsto 

na Lei Complementar 123/2006, aplicável às ME – Microempresas e às EPP – Empresas de Pequeno Porte, 

que entrou em vigor a partir de 1-7-2007 
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Grafico1 -  Impostos e Contribuições sobre o Trabalho (% dos lucros comerciais) – 

2013 

 

Fonte: Banco Mundial – Elaborado por Pelligrini e Mendes 

 

De acordo com Oliveira, Chieregato, Junior e Gomes (2014), as indústrias 

brasileiras têm enfrentado dificuldades com a elevada carga tributária no Brasil, em 

competir com as industriais internacionais, onde as cargas tributárias são inferiores e 

consequente com um custo de produção menor. Então, com o intuído de reduzir os custos 

de produção, o Governo Federal instituiu a Desoneração da Folha de Pagamento. 

O Ministério da Fazenda (2011) com o intuito de esclarecimentos elaborou uma 

cartilha sobre a Desoneração da Folha de pagamento onde cita: 

A desoneração da folha de pagamento é constituída de duas medidas 

complementares. 

Em primeiro lugar, o governo está eliminando a atual contribuição previdenciária 

sobre a folha e adotando uma nova contribuição previdenciária sobre a receita 

bruta das empresas (descontando as receitas de exportação), em consonância 

com o disposto nas diretrizes da Constituição Federal. 

Em segundo lugar, essa mudança de base da contribuição também contempla 

uma redução da carga tributária dos setores beneficiados, porque a alíquota sobre 

a receita bruta foi fixada em um patamar inferior àquela alíquota que manteria 

inalterada a arrecadação – a chamada alíquota neutra. 

 

Segundo a nota técnica da Diese (2011) “A desoneração da folha, anunciada em 

agosto de 2011, teve como objetivos melhorar a competitividade externa e interna da 

produção doméstica, gerar empregos, reduzir a informalidade no mercado de trabalho e 

reduzir preços. A melhoria da competitividade viria da redução dos custos de produção 

associados à diminuição dos encargos incidentes sobre a folha de salários, sem afetar a 

remuneração dos empregados ou seus direitos previdenciários. O desempenho das 
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exportações e a redução do custo com encargos sociais estimulariam a geração de 

empregos formais e contribuiriam para maior formalização no mercado de trabalho”. 

De acordo com a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda: 

A motivação para a adoção da política de desoneração no Brasil veio de 

experimentos na Europa, onde, na esteira da crise de 2008-2009, procurou-se 

enfrentar a tendência do Estado de Bem Estar Social gerar contribuições para a 

Previdência Social que oneravam demasiadamente o fator trabalho, dificultando 

a queda do desemprego. Naqueles casos, no entanto, foi procurada a neutralidade 

tributária. Na Europa, aumentou-se o imposto sobre o valor agregado (VAT) em 

magnitude que possibilitasse compensar a redução de arrecadação da 

contribuição para a Previdência. A neutralidade não era perfeita, porque 

exportações não estão sujeitas ao VAT (no destino). Esse efeito pode, no entanto 

ser compensado por um aumento um pouco maior nas alíquotas da VAT aplicada 

ao mercado doméstico, compensando totalmente a perda de receita da 

Previdência. Esse aumento do VAT, ao majorar o preço dos bens importados, 

junto com a redução dos custos da exportação pela isenção do pagamento das 

contribuições à Previdência, simula os efeitos de uma desvalorização cambial e, 

se bem calibrado, não implica em perda de receita tributária. 

 

A chamada Desoneração da Folha de pagamento, conforme Pellegrini e Mendes 

(2014)consiste em substituir a Contribuição Patronal, por um tributo incidente sobre a o 

faturamento das empresas, surgindo a primeira vez em 2011, beneficiando apenas alguns 

setores como TI, TIC, confecções, couro, calçados e Call Center com alíquota de 1,5% a 

2,5% sobre o faturamento. 

 

2.4.2 - Aspecto Contábeis da Desoneração da Folha de Pagamento 

Cabe ressaltar, que a Desoneração da Folha de Pagamento, deverá ter um 

tratamento contábil diferente da Contribuição Previdenciária Patronal (20%), uma vez que 

considerando os princípios e as normas contábeis, está deverá ser contabilizada em conta 

de resultado, especificamente no grupo de deduções da Receita bruta,pois a desoneração 

deixa de ser um encargo sobre a folha de pagamento, passando a ser sobre a receita.  

Sendo assim para o calculo do imposto ser correto a equipe técnica da Tax 

Contabilidade cita quais os valores não integram a base de calculo para tal, como por 

exemplo: 

Vendas canceladas 

Descontos incondicionais concedidos 

O valor do IPI (Imposto sobre os produtos industrializados) destacado em nota 

fiscal, quando incluso no total da receita bruta 

O ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens e serviços na condição de 

substituição tributária 
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Receita bruta decorrente de exportação diretas e transporte internacional de cargas 

Outros fatos importantes citados pela a equipe técnica da Tax que a Desoneração 

deverá ser: apurada e paga de forma centralizada pela matriz; informada na declaração de 

débitos e créditos tributários federais; recolhida em DARF até o dia 20 do mês subsequente 

da receita. 

O tratamento contábil da Desoneração deve ser observado, se a empresa é com 

atividades totalmente desoneradas ou empresas com atividades mistas. Desta forma as duas 

formas serão tratadas a seguir; 

Empresas com atividades desoneradas 

As empresas que optarem pela a Desoneração a partir de dezembro de 2015, que 

tiverem todas as suas receitas oriundas a essa forma de apuração, devem deixar de 

Contabilizar a CPP sobre a folha de pagamento e passar a contabilizar a CPRB com 

alíquota especifica sobre a receita. 

 Assim teremos: 

D – Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (Conta de Resultado – 

Deduções da Receita) 

C - Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta a pagar (Passivo Circulante) 

Empresas com atividades mistas 

Para esse tipo de empresa a Tax contabilidade, cita que o calculo do CPP devera ser 

efetuada dessa forma: 

Alíquota referente ao setor, sobre a parcela da receita bruta correspondente as 

atividades referente à desoneração 

E alíquota de 20%, sobre a remuneração paga, reduzindo-se o valor da contribuição 

a recolher, ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de atividades não 

relacionadas, abrangidos pela desoneração e a receita bruta total auferida ao mês. 

Os técnicos da Tax Contabilidade ressaltam que essas regras só são válidas para 

empresas que se dediquem a outras atividades, não abrangidas pela a desoneração, caso a 

receita bruta decorrente dessa atividade seja superior a 5% da receita bruta total, caso isso 

não ocorra a empresa deverá recolher apenas pela a desoneração. 

Dessa forma os lançamentos seriam: 

Pela Contribuição Previdenciária Patronal do Mês 

D – Contribuição Previdenciária Patronal (Conta de Resultado – Despesa/Custo) 

C - Contribuição Previdenciária Patronal (Passiva Circulante) 
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Pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta do mês 

D – Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (Conta de Resultado – 

Deduções da Receita) 

C - Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta a pagar (Passivo Circulante) 

 De acordo com a Lei 6.404/76 a DRE descriminará : 

I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos 

e os impostos;  

II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços 

vendidos e o lucro bruto;  

III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, 

as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais; 

IV – o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; 

(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 

V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o 

imposto; 

VI – as participações de debêntures, empregados, administradores e partes 

beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou 

fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem 

como despesa; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 

VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do 

capital social.  

§ 1º Na determinação do resultado do exercício serão computados:  

a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua 

realização em moeda; e 

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a 

essas receitas e rendimentos. 

 

Sendo assim a Desoneração da Folha de Pagamento na DRE (Demonstração do 

Resultado do Exercício) também terá tratamento diferenciado da CPP sobre a folha de 

pagamento, pois como informado anteriormente a Desoneração será tratada uma conta 

redutora da Receita. 

Assim a DRE quando a empresa utilizar a forma de CPP sobre a folha de 

pagamento, o valor do imposto devido entrará como despesa ou custo dependendo da área 

de atuação dos funcionários, por outro lado quando a empresa optar pela Desoneração da 

Folha apresentará a seguinte estrutura: 

 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

Vendas de Produtos 

Vendas de Mercadoria 

Prestação de Serviços 

(-) DEDUÇÕES 

Devolução de Vendas 



23 
 

 
 

Abatimentos 

Impostos 

Contribuições Incidentes sobre vendas (CPRB) 

 

 

2.4.3 Mudança Legislação 

 

 

De acordo com a FGV (2013), mesmo com pouco tempo transcorrido dessa medida 

e sem muitas evidencias de efetividade, o Governo Federal gerou uma ampliação da 

quantidade de setores beneficiados, reduzindo ainda as alíquotas para 1% e 2%, 

dependendo do setor. 

Ainda em seu trabalho a FGV (2013) cita que com as frequentes mudanças dessa 

legislação, que aplicava e prorrogava as quantidades de setores, bem como o forte impacto 

gerado nas contas públicas, principalmente sobre o déficit previdenciário, transformou o 

tema da desoneração da Folha de pagamento, num destaque dentre várias políticas 

tributárias adotadas pelo atual governo. 

Costa (2015) em seu artigo cita que, com a Lei 13.161 de 21/08/2015, a 

Desoneração da Folha de pagamento a partir de dezembro de 2015, se tornou opcional, 

porém houve uma elevação das alíquotas sobre o faturamento, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 3 - Setores e Alíquotas da Desoneração da Folha de Pagamento 

Base legal do 

enquadramento 

(Continua) 

Hipóste 

Alíquota a 

partir de 

01/12/2015 

Alíquota 

até 

30/11/2015 

 

 

Artigo 7º da lei 

nº 12.546/2011 

 

 

 

 

Empresas de Call Center 

3% 2% 

Empresas de Transporte rodoviário coletivo de 

passageiros, com itinerário fixo, municipal, 

intermunicipal em região metropolitana, 

intermunicipal, interestadual e internacional 

Empresa de transporte ferroviário e passageiro 

Empresas de transporte metro ferroviário de 

passageiros 
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(Continua) 

 

Hipótese 

Empresa do setor hoteleiro 

4,50% 

Empresas que prestam serviços de Tecnologia da 

informação (TI) e Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) 

Empresas do setor da construção civil 

Empresas de construção de obras de infraestrutura 

Artigo 8º da lei 

nº 12.546/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte aéreo de carga e Serviços auxiliares de 

transporte aéreo de passageiros regular 

 

 

1,50% 1% 

Transporte aéreo de passageiros regular e de serviços 

auxiliares ao transporte aéreo de passageiros regular 

Transporte marítimo de carga e navegação de 

cabotagem 

Transporte marítimo de passageiros e navegação de 

cabotagem 

Transporte marítimo de carga de navegação de longo 

curso 

Transporte marítimo de passageiros e navegação de 

longo curso 

Transporte por navegação interior de carga 

Transporte por navegação interior de passageiros em 

linhas regulares 

Empresas que realizavam operações de carga, 

descarga e armazenagem de contêineres em portos 

organizados 

Transporte rodoviário de carga 

Jornalísticas e de radio fusão sonora e de sons e 

imagens 

Empresas que fabricam os produtos classificados na 

Tipi nos códigos  

Empresas que fabricam os produtos classificados na 

TIPI nos códigos  
1% 
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(Continua) 

 

 

 

 

 

 

Hipótese 

Empresas que fabricam os produtos classificados nos 

códigos das TIPI referidos no anexo I da Lei 

12.546/11, exceto para os casos específicos acima 

mencionados 
2,50% 

Manutenção e reparação de aeronaves, motores, 

componentes e equipamentos correlatos. 

Navegação de apoio marítimo e de apoio portuário 

Manutenção e reparação de embarcações 

Varejo que exercem as atividades listadas no anexo II 

Fonte: Site Consult – Artigo: Desoneração da Folha de Pagamento: novas regras partir de dez/2015. 

Costa (2015) ainda cita que a opção pela CPRB (Contribuição Incidente sobre a 

Receita Bruta) será exercida sobre a receita bruta do primeiro mês de cada ano, ou a 

primeira competência subsequente que haja receita bruta, e não poderá ser modificada 

durante o ano calendário. 

Assim, caberá as empresas identificar qual a melhor forma de cálculo das 

contribuições previdenciárias, para adoção em sua empresa. 

 

 

2.5 Planejamento Tributário 

 

 

Segundo Maciel (2003), planejamento é “processo sistemático, através do qual os 

integrantes de uma organização identificam e definem ações que precisam ser executadas 

para superar problemas, fortalecer potencialidades e alcançar objetivos comuns. O 

planejamento surge para redirecionar os caminhos melhorando as ações”. 

Sendo assim Marcio Eduardo (2008) em seu artigo, conceitua planejamento como 

um processo dinâmico e contínuo, que consiste em um conjunto de ações, para tornar a 

realidade um objetivo comum, considerando os aspectos como o prazo, custos, qualidade, 

segurança, desempenhos e etc.  

Para a administração o planejamento é essencial para uma gestão eficácia, pois 

planejar consiste em traçar objetivos, metas, escolher com o melhor caminho a ser seguido 

pelas empresas, para o seu bom funcionamento (Valadares, 2009). 
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O Planejamento Tributário é um exemplo de Planejamento Empresarial, que é 

conceituado por Caseiro como a “Realização de condutas lícitas, dentro do ambiente dos 

dispositivos legais vigentes, buscando identificar a forma mais econômica de organizar 

negócios e estruturar sociedades, consistindo em procurar os meios legais de evitar ou 

postergar a incidência, ou ainda reduzir o montante do tributo possivelmente devido, mas 

ainda não efetivamente devido, suportando as ações e omissões em documentos que 

retratem a realidade e a veracidade dos atos jurídicos praticados”. 

Zanluca (2012) cita em seu trabalho que no Brasil, existe elevada carga tributária 

sobre as empresas, chegando a inviabilizar alguns negócios, empresas fecham todos os 

anos por causa das elevadas dívidas fiscais, citando ainda que segundo o IBPT, no Brasil, 

em média, 33% do faturamento das empresas são revertidos em pagamento de tributos, ou 

seja os tributos são responsáveis por uma grande parcela nos custos das empresas, assim a 

correta administração dessa tributação, torna-se essencial para a sobrevivência das 

empresas brasileiras. 

A administração correta dos tributos pode ser chamada de Planejamento Tributário 

e é conceituada pelo portal da auditoria como um conjunto de ideias e sistemas legais que 

visam diminuir o pagamento de tributos, pois os contribuintes podem estruturar seus 

negócios da maneira que achar melhor. 

Somente será considerado planejamento tributário aquela conduta que estiver em 

consonância com o ordenamento pátrio. Assim, o planejamento tributário estritamente 

considerado pressupõe uma conduta lícita do contribuinte. Diante da constatação de um 

ilícito, não se falará mais em planejamento fiscal (Leal, 2014). 

Essas ideias e sistemas fundamentam-se no direito á economia de impostos, 

respaldando os contribuintes na adoção de ações que resultam em custos fiscais menos 

onerosos, ou seja, no universo legal, essa faculdade dos contribuintes os condiciona á 

rigorosa observância do que a lei exige para a prática de tais atos. (BORGES 2014) 

Borges (2014), cita também para que haja um processo de integração do 

planejamento tributário global nas empresas e que ocorra de maneira adequada, não basta 

apenas ter ideias, é preciso também observar algumas regras básicas já aplicadas em outras 

organizações á frente no processo de elaboração de planos voltados a legitima economia de 

impostos. 

Sendo assim, Zanluca (2012) em seu artigo diz que quando uma empresa ou 

contribuinte pretendem diminuir os seus encargos tributários, poderão fazê-los de forma 
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ilegal conhecido como sonegação fiscal e da forma legal chamado de elisão fiscal ou 

planejamento tributário. 

Também existe a forma de elusão fiscal ou também denominada elisão ineficaz, 

Leal (2014) em seu artigo, que são casos em que o comportamento do contribuinte não é, a 

rigor, ilícito, mas adota um formato artificioso, atípico para o ato que está sendo praticado, 

tendo por consequência a isenção, não incidência ou incidência menos onerosa do tributo, 

pois possibilitaria que o fisco, descobrindo a simulação, lançasse o tributo devido. 

Após sua mudança na legislação a desoneração da Folha de pagamento, ela pode se 

tornar torna uma ferramenta no planejamento tributário, pois através da adoção ou não 

dessa forma de tributação a empresa poderá obter uma economia na arrecadação de 

impostos trabalhistas, favorecendo assim a empresa. 

 

 

2.6 A Desoneração como Planejamento Tributário 

 

 

Com a implementação da  Lei 13.161/2015 publicada em 31/08/2015, a 

Desoneração da Folha de Pagamento se tornou facultativa e houve também um aumento 

em suas alíquotas, assim a Desoneração se torna uma ferramenta de suma importância para 

o planejamento tributária, uma vez que cabe as empresas identificarem qual a melhor 

forma de cálculo das contribuições previdenciárias: 

 20% sobre as folhas de pagamento; ou 

 Aplicando a desoneração da folha de pagamento 

Nessa perspectiva, Ferreira (2015) em seu artigo, cita que mesmo com a majoração 

das alíquotas, a opção pela desoneração da folha de pagamento ainda é viável e pode gerar 

economias para algumas empresas, desde que a folha de pagamento represente mais que 

22,5% do faturamento para as empresas de serviços e representam mais de 10% para as 

indústrias com produtos sujeitos a desoneração. 

 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13161.htm
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3 ESTUDO DE CASO 

 

 

3.1 Empresa 

 

 

 O estudo foi realizado em uma empresa no ramo de transporte rodoviário de cargas, 

que iniciou suas atividades em 2004, situada na cidade de Duque de Caxias, com a sede 

administrativa em Volta Redonda, onde sua frota é composta por 18 conjuntos de veículos 

(baú e sider), a empresa trabalha com 2 clientes apenas, que utilizam toda a capacidade 

operacional da empresa.  

A empresa trabalhava também até em abril de 2015, no ramo do frete fracionado, 

com distribuição em todo o estado do Rio de Janeiro, mas devido a crise econômica e a 

mudança na política de distribuição do único cliente que a empresa operava, ela se foi 

obrigada a encerrar suas atividades na filial que ficava em Nova Iguaçu, tendo uma queda 

expressiva em seu faturamento. 

A empresa possui um quadro de funcionários atual, contando 18 motoristas 

carreteiros, 1 gerente operacional, 1 supervisora administrativa-financeira, 1 auxiliar 

administrativo, 1 conferente e 1 mecânico. 

  

 

3.2 Apresentação e Análise dos dados 

 

 

Como base de dados foi utilizada as receitas mensais e os valores da folha de 

pagamento de funcionários no ano de 2015, dados esses oferecidos pela administração da 

empresa, onde será analisado o impacto da desoneração da folha de pagamento. 

Para o conhecimento da operação da empresa, foi realizada uma entrevista com a 

supervisora administrativo-financeira e o gerente operacional. E para os possíveis cenários 

da empresa para o ano de 2016 a entrevista foi realizada apenas com o proprietário, onde 

foi descrito cada cenário e como seria a operação destes. 
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3.2.1 Impactos da Desoneração da Folha de Pagamento no Ano de 2015 

 

 

Na tabela 4 é demonstrado o valor dos impostos que seriam pagos com a 

Contribuição Previdenciária Patronal (20%), antes da implantação da desoneração da folha 

de pagamento por parte do governo. 

 

Tabela 4 - Valores dos Impostos sobre a Folha de Pagamento utilizando a forma de 

tributação da Contribuição Previdenciária Patronal -20%. 

ANO DE 2015 

Meses Salários CPP(20%) 

Janeiro  R$                120.288,35   R$                  24.057,67  

Fevereiro  R$                100.721,10   R$                  20.144,22  

Março  R$                111.383,30   R$                  22.276,66  

Abril  R$                  70.425,09   R$                  14.085,02  

Maio  R$                  57.775,67   R$                  11.555,13  

Junho  R$                  54.326,51   R$                  10.865,30  

Julho  R$                  50.937,40   R$                  10.187,48  

Agosto  R$                  52.510,91   R$                  10.502,18  

Setembro  R$                  54.418,86   R$                  10.883,77  

Outubro  R$                  53.339,06   R$                  10.667,81  

Novembro  R$                  52.494,48   R$                  10.498,90  

Dezembro  R$                  52.549,48   R$                  10.509,90  

Total  R$                831.170,21   R$                166.234,04  

Fonte: Elaborado pelas Autoras 

Nota-se que há uma redução da folha de pagamento, considerável pois como citado 

anteriormente houve o encerramento das atividades da filial de Nova Iguaçu, que cuidava 

da parte do fracionário da empresa 

A tabela 5 apresenta as receitas brutas do ano de 2015 e os valores devidos 

realmente de impostos, utilizando a desoneração da folha de pagamento. 
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Tabela 5 - Valores dos Impostos sobre a Folha de Pagamento utilizando a forma de 

tributação da Desoneração da Folha de Pagamento. 

ANO DE 2015 

Meses Receitas CPRB - 1% CPRB - 1,5% Total 

Janeiro  R$      525.601,20   R$      5.256,01     R$      5.256,01  

Fevereiro  R$      529.159,86   R$      5.291,60     R$      5.291,60  

Março  R$      803.544,38   R$      8.035,44     R$      8.035,44  

Abril  R$      597.435,19   R$      5.974,35     R$      5.974,35  

Maio  R$      279.863,84   R$      2.798,64     R$      2.798,64  

Junho  R$      433.467,42   R$      4.334,67     R$      4.334,67  

Julho  R$      440.561,98   R$      4.405,62     R$      4.405,62  

Agosto  R$      499.720,95   R$      4.997,21     R$      4.997,21  

Setembro  R$      513.262,52   R$      5.132,63     R$      5.132,63  

Outubro  R$      509.855,62   R$      5.098,56     R$      5.098,56  

Novembro  R$      494.489,37   R$      4.944,89     R$      4.944,89  

Dezembro  R$      416.514,10     R$      6.247,71   R$      6.247,71  

Total  R$6.043.476,43   R$56.269,62   R$      6.247,71   R$62.517,33  

Fonte: Elaborado pelas Autoras 

OBS: O mês de dezembro de 2015, já foi utilizado a nova alíquota especificada 

pelo governo 

 Vale ressaltar que em ambos os métodos de contribuição previdenciária a o RAT( 

Risco de acidente de Trabalho) e a Contribuições de Terceiros serão calculados em cima da 

folha de pagamento e apresentando os mesmos valores, o quadro abaixo a título de 

demonstração, indica o valor a serem pagos a título de RAT e Contribuições de Terceiros. 

 

Tabela 6 - Valores pagos de RAT e Contribuições de Terceiros 

Meses Salários RAT 3% Terceiros 5,8% 

Janeiro  R$     120.288,35   R$      3.608,65   R$      6.976,72  

Fevereiro  R$     100.721,10   R$      3.021,63   R$      5.841,82  

Março  R$     111.383,30   R$      3.341,50   R$      6.460,23  

Abril  R$       70.425,09   R$      2.112,75   R$      4.084,66  

Maio  R$       57.775,67   R$      1.733,27   R$      3.350,99  
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 Fonte: Elaborado pelas Autoras 

 

 Analisando os dois métodos de apuração da Contribuição Previdenciária, notamos 

pelas tabelas que há uma economia expressiva no pagamento dos impostos por parte da 

empresa, quando se utiliza a desoneração da folha pagamento no de 2015, como demonstra 

a tabela abaixo: 

  

Tabela 7 - Comparativo entre as formas de contribuição. 

Meses CPP CPBR Diferença % 

Janeiro  R$        24.057,67   R$      5.256,01  -R$18.801,66  78% 

Fevereiro  R$        20.144,22   R$      5.291,60  -R$14.852,62  74% 

Março  R$        22.276,66   R$      8.035,44  -R$14.241,22  64% 

Abril  R$        14.085,02   R$      5.974,35  -R$      8.110,67  58% 

Maio  R$        11.555,13   R$      2.798,64  -R$      8.756,50  76% 

Junho  R$        10.865,30   R$      4.334,67  -R$      6.530,63  60% 

Julho  R$        10.187,48   R$      4.405,62  -R$      5.781,86  57% 

Agosto  R$        10.502,18   R$      4.997,21  -R$      5.504,97  52% 

Setembro  R$        10.883,77   R$      5.132,63  -R$      5.751,15  53% 

Outubro  R$        10.667,81   R$      5.098,56  -R$      5.569,26  52% 

Novembro  R$        10.498,90   R$      4.944,89  -R$      5.554,00  53% 

Dezembro  R$        10.509,90   R$      6.247,71  -R$      4.262,18  41% 

Total  R$      166.234,04   R$62.517,33  -R$ 103.716,71  62% 

Fonte: Elaborado pelas Autoras 

Junho  R$       54.326,51   R$      1.629,80   R$      3.150,94  

Julho  R$       50.937,40   R$      1.528,12   R$      2.954,37  

Agosto  R$       52.510,91   R$      1.575,33   R$      3.045,63  

Setembro  R$       54.418,86   R$      1.632,57   R$      3.156,29  

Outubro  R$       53.339,06   R$      1.600,17   R$      3.093,67  

Novembro  R$       52.494,48   R$      1.574,83   R$      3.044,68  

Dezembro  R$       52.549,48   R$      1.576,48   R$      3.047,87  

Total  R$     831.170,21   R$24.935,11   R$48.207,87  
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Nota-se que a empresa teve uma economia considerável no pagamento de impostos 

no que tange a folha de pagamento, com a adoção da Desoneração da Folha de, chegando a 

uma economia de 62%, sendo assim essa empresa foi beneficiada pela adoção do governo 

por essa forma de tributação. 

 

 

3.2.2 Impactos da Desoneração da Folha de Pagamento no Ano de 2016 

 

 

Como já informado, em dezembro de 2015, a Desoneração da Folha de Pagamento 

passou a ser facultativa e teve um aumento na alíquota de 1% para 1,5%para o ramo de 

transporte, sendo possível então os empresários pensar na desoneração da folha de 

pagamento como um meio de planejamento tributário, uma vez que os gestores poderão 

optar qual a forma de tributação adotarão como contribuição previdenciária. 

Sendo assim a partir de dezembro de 2015, a administração da empresa deverá 

analisar os possíveis cenários que poderão acontecer no ano subsequente, utilizando assim 

o regime tributário que trará mais benefícios a sua empresa, lembrando que essa opção 

deverá ser feito no final de cada ano, para valer para o ano subsequente. 

Para o ano de 2016, se a referida empresa continuar operando da mesma forma que 

em 2015, mantendo suas receitas e sua folha de pagamento no mesmo patamar, 

compensaria sem duvida em adotar desoneração da folha de pagamento pois ela ainda 

obteria uma redução em seus custos. 

Porém, com o atual cenário econômico do país os gestores da empresa se viram 

obrigados nos primeiros 2 meses de 2016, a fazer algumas demissões no setor 

administrativo da empresa, para manter a competitiva no mercado, ajustando assim seus 

custos, uma vez que os contratos de prestação de serviços com seus clientes foram 

assinados, antes mesmo dos aumentos desenfreados dos preços de combustíveis, dentre 

outros fatores que acabaram elevando de uma forma considerável seus custos e 

consequentemente diminuindo a lucratividade. 

Se antes a folha de pagamento girava em média no valor de R$ 53.000,003 com a 

redução do quadro de funcionários, o valor passará a partir do mês de março de 2016 para 

                                                           
3Valores retirados da média dos salários do período de 05/2015 a 12/2015 depois do fechamento da filial. 
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em média de R$ 40.000,00, e sua receita girar em média de R$ 470.000,00 4 ainda para a 

empresa compensaria a adoção da desoneração da folha de pagamento conforme tabela 

abaixo, gerando uma economia mensal em média R$ 950,00. 

 

Tabela 8 - Comparação cenário 1 de 2016 

Folha de pagamento Contribuição Patronal 

R$40.000,00 R$8.000,00 

Receita Desoneração 

R$ 470.000,00 R$ 7.050,00 

Diferença -R$ 950,00 

Fonte: Elaborado pelas Autoras 

 

Para o ano de 2016, também há possibilidades na prospecção de novos negócios 

para a empresa, no ramo de transporte de cargas secas (carreta abertas), nesse caso 

específico o transporte de bobinas de aço onde a empresa teria um acréscimo em sua 

receita bruta em até 30% inicialmente, sem acréscimo a sua mão de obra, pois como a sua 

frota já é utilizada na sua totalidade pelos seus clientes, e se a empresa tivesse que adquirir 

mais veículos para tal operação, talvez ela não seria rentável no momento, mas a empresa 

tem a opção de trabalhar com os veículos agregados que são donos de caminhões que 

agregam seus veículos a uma determinada empresa, onde eles ganham uma porcentagem 

em cima do frete, esses caminhoneiros geralmente possuem pessoa jurídica para tal 

operação.  

Com essa nova proposta e trabalhando com os agregados sem o acréscimo de sua 

mão de obra, será que para a empresa compensaria em adotar a desoneração da folha de 

pagamento para o exercício de 2016?  

Para a análise foi elaborada a tabela abaixo comparando as duas formas de 

tributação. 

 

 

 

                                                           
4Valores retirados da média das receitas brutas do período de 06/2015 a 12/2015 depois do fechamento da 

filial. 
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Tabela 9 - Comparação cenário 2 de 2016 

Folha de pagamento Contribuição Patronal 

R$40.000,00 R$8.000,00 

Receita Desoneração 

R$ 611.000,00 R$ 9.165,00 

Diferença R$ 1.165,00 

 

 

Nota-se, que se a Transportadora expandisse seus negócios e agregando seus 

serviços, optando pela tributação da desoneração da folha de pagamento, acabará pagando 

mais impostos se optasse pela Contribuição Previdenciária Patronal. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 

Esse trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica e estudo de caso em 

uma empresa do ramo de transporte de carga rodoviária, buscando apresentar a 

Desoneração da Folha de pagamento e seus respectivos impactos, e após a mudança em 

sua legislação em dezembro de 2015 quando a desoneração passou a ser facultativa,tornou-

se uma ferramenta do Planejamento tributário, que consiste na redução de pagamento de 

tributos, de forma lícita por parte das empresas. 

No estudo de caso apresentado, notou-se a grande economia por parte da empresa 

com a imposição da desoneração da folha de pagamento pelo governo em forma de lei, 

chegando em 2015 a ter uma economia no que tange o pagamento de imposto em cima da 

folha de pagamento, no caso da Contribuição Previdenciária Patronal de 62%. 

Nesse caso específico a empresa, depois da mudança da legislação onde a 

desoneração da folha de pagamento passou a ser facultativa, pode-se notar a importância 

do planejamento tributário, pois a empresa estudada apresentou dois possíveis cenários 

para o ano de 2016, onde um a desoneração apresenta economia de custos e no outro 

oneração de custos. 

Sendo assim, os administradores teriam que avaliar qual o cenário de maior 

probabilidade de acontecer, analisando diversos fatores para a sua tomada de decisão. 
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Tornando assim a desoneração da folha de pagamento uma ferramenta de suma 

importância para um planejamento tributário eficaz das empresas contempladas por essa 

legislação. 

Com a aplicação do Estudo de Caso, foi possível notar também, mesmo com a 

empresa conseguindo uma redução de pagamentos de impostos trabalhistas no ano de 

2015, houve uma redução de funcionários na empresa ano de 2015 para o ano de 2016, 

contrariando um dos objetivos da desoneração da folha, que seria a criação de novos postos 

de trabalhos. Essa redução de funcionários de acordo com o proprietário da empresa, foi 

devido a elevação de outros custos operacionais da empresa, decorrente da atual crise 

econômica e política na qual o país se encontra, assim a demissão dos funcionários foi a 

solução encontrada para manter a empresa competitiva e rentável.  

Com a atual mudança na legislação da Contribuição Previdenciária que começou a 

vigorar para alguns setores da economia a partir de 2011, a Desoneração da Folha de 

pagamento, se tornou um dos assuntos de maior relevância dentro da reforma tributária no 

Brasil, por ser um tema atual houve certa dificuldade para encontrar literatura sobre o 

tema, principalmente no que tange o problema do trabalho, pois a Desoneração da Folha de 

pagamento se tornou facultativa apenas em dezembro de 2015 com a Lei 13.161 de 

21/08/2015. 

Para ter certeza se há uma real redução de custos para todos os setores da economia, 

que foram beneficiados pela Desoneração da Folha de Pagamento, fica sugerida a 

aplicação de comparativos nos demais setores que a legislação contempla. 
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