
Avaliação dos Impactos 
Fiscais e Macroeconômicos 

de Medidas Tributárias 
propostas pela Abrapp 

para Fomento à Previdência 
Complementar



AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS FISCAIS E MACROECONÔMICOS 
DE MEDIDAS TRIBUTÁRIAS PROPOSTAS PELA ABRAPP PARA 

FOMENTO À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Estudo elaborado para Abrapp

Coordenação:

José Roberto Afonso

Paulo Roberto Vales

Março de 2017





Este estudo técnico foi elaborado, a pedido 
da Abrapp, sob a coordenação de José Roberto Afonso e

Paulo Roberto Vales. Os economistas Marcos Dantas
Hecksher e Thiago Felipe elaboraram o modelo de análise

do impacto da poupança no crescimento. O suporte de
pesquisa foi prestado por Juliana Damasceno. 

Como de praxe, as opiniões são exclusivamente dos
autores e não das instituições citadas. Concluído com base

em informações disponíveis até 30/12/2016. 





No enfoque teórico, um dos grandes debates econômicos diz respeito à relação entre poupança e investimento. 
Muitos são os economistas que defendem que o nível de produto no longo prazo de uma economia está diretamente 
relacionado ao nível de poupança que essa possui para financiar a formação de capital futura que será utilizada para pro-
dução, assim como investimentos em infraestrutura e outros que possibilitarão uma maior eficiência produtiva, e assim, 
o fortalecimento de determinada economia. 

Neste contexto, coincidem os objetivos micro e macroeconômicos de medidas de estímulo tributário para planos de 
aposentadoria, pois expandir a previdência privada complementar constitui também um caminho para aumentar a pou-
pança da economia. Onde, a estimativa de ganhos ou renúncias de receitas decorrentes de incentivos fiscais a planos de 
previdência é informação extremamente importante para os formuladores da política econômica, que devem analisar a 
relação custo-benefício do programa de incentivo.

A controvérsia se dá a partir da ideia defendida por diversos economistas de que o investimento é o causador do 
aumento da produção e assim fará com que haja uma formação de poupança futura, provocada pelo eventual aumento 
do produto, que será suficiente para financiar esse investimento. 

Para dar luz ao debate nacional, optou-se pela análise de dados quantitativos e qualitativos para demonstrar onde 
estamos em nível internacional, além de adotar um modelo de vetores autorregressivos estrutural (SVAR) com o objetivo 
de tentar auferir como variáveis chaves se comportam a choques exógenos na poupança e no investimento ao longo dos 
ciclos econômicos.

No cumprimento de sua missão institucional, a Abrapp já construiu um conjunto de medidas tributárias com o obje-
tivo de fomentar a formação de poupança de longo prazo, a partir da ampliação dos aportes em planos de previdência 
complementar de entidades fechadas de previdência complementar, atendendo fielmente aos seus 03 (três) grandes 
compromissos institucionais:

• representar o setor junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como à sociedade civil, em geral;

• ser um celeiro de ideias e compartilhamento de experiências;

• oferecer soluções positivas que contribuam para a gestão das entidades fechadas de previdência complementar e 
qualificação dos dirigentes e técnicos.

Foram desenvolvidos estudos técnicos para subsidiar a proposição de medidas no âmbito da legislação tributária fe-
deral que visem à consolidação e expansão do sistema de planos de benefícios de natureza previdenciária operados por 
EFPC e o fomento à poupança e ao investimento de longo prazo no Brasil.

Esta análise tratou dos impactos fiscais, e consequências macroeconômicas potenciais, de 7 (sete) medidas propostas 
pela Abrapp e elencou-se um conjunto de argumentos socioeconômicos que dão sustentação técnica à adoção de tais 
medidas, tendo em vista sua inserção na atual conjuntura de austeridade da economia brasileira. Esse trabalho calcula tais 
impactos sobre a arrecadação federal das citadas medidas fiscais, assim discriminadas:

PROPOSTA Nº 1: Instituir para os planos de previdência complementar de entidades fechadas tratamento tributário 
equivalente ao atualmente assegurado aos planos “VGBL”. Em síntese, o objetivo é criar, via Projeto de Lei (PL), um 
equivalente ao “art. 63 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001” para os planos de previdência 
complementar de entidades fechadas.

PROPOSTA Nº 2: Modificar a regra da tributação progressiva dos planos de benefícios de caráter previdenciário, 
incluindo mais duas faixas de alíquotas (zerando a alíquota na última faixa) e alterando o momento da opção (art. 1º 
da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004).
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PROPOSTA Nº 3: Permitir, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, a dedução das contribuições para previdência 
complementar pela pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido.

PROPOSTA Nº 4: Incluir “contribuições destinadas a custear seguros e planos de saúde efetuadas por meio de con-
tribuição a plano de previdência complementar” nas deduções da apuração do Lucro Real e do Lucro Presumido, 
incluindo a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (art. 13, V, da Lei nº 9.249/95).

PROPOSTA Nº 5: Isentar do Imposto de Renda as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de 
previdência complementar em favor de seus empregados e dirigentes, inclusive às que corresponderem à participação 
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa (Altera o art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988).

PROPOSTA Nº 6: Isenção da COFINS e alteração da incidência da contribuição para o PIS/PASEP (será determinada 
com base na folha de salários, à alíquota de um por cento) para as entidades fechadas de previdência complementar.

PROPOSTA Nº 7: Alterar o cálculo do limite de dedutibilidade do Lucro Real, que é “por cada plano de benefícios 
previdenciários” para “todos os planos em que seja firmada a sua adesão como patrocinadora”.

O objetivo deste estudo, portanto, é desenvolver estudos técnicos para subsidiar a proposição de medidas no âmbito 
da legislação tributária federal que visem à consolidação e expansão do sistema de planos de benefícios de natureza 
previdenciária operados por Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e o fomento à poupança e ao in-
vestimento de longo prazo no Brasil.

O escopo deste trabalho abrange a análise dos impactos sobre contas públicas das propostas de alterações na legis-
lação tributária e fiscal que têm sido defendidas pela Abrapp. Esta avaliação compreenderá, como seu principal produto, 
as simulações sobre o comportamento projetado da arrecadação tributária federal, a partir de variáveis macroeconômicas 
chaves. Assim, sempre se terá em vista uma perspectiva mais ampla, sócio e econômica, e de forma a não se limitar ape-
nas a visão mais imediatista dos efeitos sobre arrecadação.

As razões para realização desse estudo reportam ao fato de que o fomento ao sistema de previdência complementar 
exige um tratamento tributário mais adequado e consistente com natureza de seus produtos e o prazo em que opera. 

Quanto à relação entre poupança, investimento e crescimento econômico, os resultados da análise empreendida no pre-
sente projeto demonstraram que, no Brasil, aumentos na poupança de longo prazo estão altamente correlacionados (com 
causalidade no sentido de Granger) à aumentos na formação de capital e no investimento, ou seja, valores passados da 
poupança ajudam a prever os valores presentes do investimento e, consequentemente, do crescimento econômico do país.

Em termos de custos fiscais, as propostas de isonomia de tratamento com outras políticas públicas importam numa 
renúncia máxima de receitas de aproximadamente R$ 1,2 bilhões (equivalente à 0,02% do PIB em 2014). Trata-se de um 
custo irrelevante diante da perspectiva de aumento da poupança de aposentadoria, tanto decorrente de alterações de 
carteiras de investimento, quanto de geração de novas poupanças, com efeitos positivos sobre a poupança de longo pra-
zo e as taxas de investimento, contribuindo para o crescimento econômico do país e aliviando o sistema de previdência 
público, se tais propostas vierem como ações complementares à reforma do sistema público de previdência.

Outra questão que merece destaque, em relação aos incentivos para a Pessoa Jurídica, é a uniformização de tratamen-
to entre os contribuintes tributados com base no Lucro Real e do Lucro Presumido. A proposta desenhada pela Abrapp 
nesse sentido prevê a extensão de incentivo tributário existente para as empresas tributadas pelo Lucro Real àquelas 
tributadas pelo Lucro Presumido. Tal medida, na verdade, viria a reduzir o desequilíbrio existente hoje entre esses dois 
regimes de tributação, em que os optantes pelo Lucro Presumido pagam 1,56 vezes mais tributos que os contribuintes do 
Lucro Real, em termos de alíquota efetiva sobre o faturamento.

A proposta que visa à uniformização legislativa (Proposta nº 07), por se tratar de mera adequação legal, não provoca 
nenhuma renúncia fiscal relevante.

Entre as propostas de incentivos fiscais diretos à formação de poupança de longo prazo, a Proposta nº 06 - Isenção 
da COFINS e alteração da incidência da contribuição para o PIS/PASEP produz uma renúncia de R$ 160,9 milhões, valor 
também irrelevante diante dos benefícios esperados.
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Merece atenção, no entanto, a Proposta nº 02 – novas regras para a tributação progressiva dos planos de benefícios 
de caráter previdenciário, por seu impacto fiscal, a depender da configuração de tempo de acumulação dos benefícios e 
resgates. No caso mais extremo, em que todos os benefícios e resgates teriam prazo de acumulação superiores a 14 anos, 
a renúncia pode chegar a R$ 3,12 bilhões (equivalente à 0,06% do PIB em 2014). Estimativas mais precisas do impacto 
fiscal requerem, no entanto, informações sobre os prazos de acumulação dos benefícios e resgates atuais. De qualquer 
forma, não se deve desconsiderar os benefícios futuros para a poupança de longo prazo de uma medida que praticamen-
te decreta como prazo mínimo de acumulação o interregno de 14 (quatorze) anos.
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O objetivo deste trabalho é desenvolver uma análise técnica que subsidie os representantes das entidades fechadas 
de previdência complementar (EFPC) na defesa de medidas no âmbito da legislação tributária federal para estimular a 
expansão do sistema. 

As justificativas para realização desse estudo reportam ao fato de que o fomento ao sistema de previdência complemen-
tar exige um tratamento tributário mais adequado e consistente com natureza de seus produtos e o prazo em que opera. 

As regras tributárias vigentes, sobretudo no âmbito do imposto de renda, podem ser consideradas um obstáculo à 
expansão do sistema. Ainda que não fosse esse o objetivo do legislativo e do administrador tributário, é fato que a regu-
lação atual dispensa diferente tratamento aos planos de previdência fechados relativamente aos abertos.

A preocupação maior, porém, envolve uma falta de reconhecimento de ambos regimes de previdência complementar como 
instrumento crucial para a promoção da poupança doméstica e de longo prazo e, por conseguinte, do desenvolvimento. 

É premente repensar o padrão de poupança nacional e o caminho mais curto e sólido nessa direção é estimular a previ-
dência complementar privada, mas acima de tudo para captar recursos que possam ser geridos e aplicados no longo prazo. 

A necessidade de atrair novos seguradores e poupadores é agravada por dois fatos, de tons dramáticos, mas por mui-
tos ignorados. Do lado do regime fechado, os planos atuais caminham rapidamente para sua maturidade e, sem mudan-
ça, isso implicará transferirem para aplicações, de prazo cada vez mais curto, muito do que hoje investem no longo prazo 
(sobretudo num dos alicerces para o crescimento do Brasil, a infraestrutura nacional, que hoje, tanto carece de recursos). 
Do lado do regime aberto, a própria natureza dos atuais produtos permite aos beneficiários resgatar em prazos muito 
curtos o que força seus gestores a concentrarem sua carteira em aplicações as mais líquidas possíveis. 

Para recuperar elementos dinâmicos para a evolução da previdência complementar faz-se mister repensar a sistemá-
tica de tributação de suas contribuições e rendas ou resgates. A Abrapp vem defendendo um conjunto de propostas 
de mudanças tributárias, muitas já apresentadas, inclusive em tramitação no Congresso Nacional, que requerem uma 
avaliação em caráter macroeconômico, sobretudo dos benefícios esperados com a expansão da poupança e a retomada 
do crescimento, que atenuam ou talvez até mais do que compensem eventuais reduções temporárias na arrecadação. 

O escopo deste trabalho abrange a análise dos impactos sobre contas públicas das propostas de alterações na legis-
lação tributária e fiscal que têm sido defendidas pela Abrapp. Esta avaliação compreenderá, como seu principal produto, 
as simulações sobre o comportamento projetado da arrecadação tributária federal, a partir de variáveis macroeconômicas 
chaves. Assim, sempre se terá em vista uma perspectiva mais ampla, sócio e econômica, e de forma a não se limitar ape-
nas a visão mais imediatista dos efeitos sobre arrecadação.

As proposições já apresentadas pela Abrapp e que serão objetivo de mensuração dos impactos compreendem as 
seguintes:

• instituir para os planos de previdência complementar de entidades fechadas tratamento tributário equivalente ao já 
assegurado a planos VGBL;

• modificar a regra da tributação progressiva dos planos de benefícios de caráter previdenciário, incluindo mais duas 
faixas de alíquotas;

• permitir aos empregadores dedução em caráter excepcional de suas contribuições para previdência complementar 
para igualar ao tratamento do lucro real;

• deduzir as contribuições a planos de previdência complementar e de assistência à saúde ou de seguro saúde na base 
de cálculo da CSLL;

• conceder isenção do imposto de renda para as contribuições pagas pelos empregadores relativas à previdência com-

APRESENTAÇÃO
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plementar em favor de empregados e dirigentes, quando da participação deles nos lucros;

• excluir da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS dos rendimentos auferidos nas aplicações 
financeiras destinadas ao pagamento de benefícios da previdência complementar, bem como rever suas bases de 
cálculo;

• alterar o cálculo do limite de dedutibilidade do Lucro Real, que é “por cada plano de benefícios previdenciários” para 
“todos os planos em que seja firmada a sua adesão como patrocinadora”; e

• avaliar a eventual aplicação de parcelas do saldo de FGTS em planos de previdência complementar fechada. 

O método de trabalho foi baseado em pesquisa, sobretudo quantitativa, que tome por partida o levantamento de es-
tatísticas fiscais e outras econômico-fiscais necessárias, tanto a um breve diagnóstico da situação da previdência comple-
mentar fechada, quanto às simulações sobre os impactos nas contas públicas, diretos e indiretos, das medidas propostas 
pela Abrapp. 

Como ponto de partida da análise, será feito um diagnóstico da contribuição e importância relativa das entidades de 
previdência privada na arrecadação e na geração dos tributos federais, nos períodos mais recentes possíveis.

 As simulações procuraram não se limitar aos impactos sobre a arrecadação, considerando os potenciais efeitos no 
longo prazo, em particular sobre a poupança, o investimento e o crescimento do País. A requisição aos órgãos públicos de 
informações necessárias às simulações foi providenciada diretamente pela Abrapp, tendo em vista a eventual divulgação 
posterior das análises baseada em tais dados. 

Enfim, nesta proposta, serão analisados os impactos fiscais de curto prazo (imediato) de cada uma das medidas (e do 
conjunto delas) e os efeitos potenciais de médio e longo prazo (no futuro) sobre a arrecadação federal e a poupança a 
partir de alguns cenários de expansão do sistema. 
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Por mais volumoso que sejam os investimentos e o patrimônio das entidades fechadas de previdência complementar 
(EFPC) no Brasil, o sistema vem crescendo vegetativamente e a massa protegida tende à estabilidade – sem aumento de 
cobertura nem mesmo entre as empresas, privadas e estatais, que já optaram por montar seus planos de benefícios pre-
videnciários. O sistema está ficando sem elementos dinâmicos para sua evolução.

Há um potencial de expansão do sistema que não vem sendo aproveitado e/ou que não se teve oportunidade para 
tanto. Desde já, sabe-se que há uma parcela expressiva de empregados nas empresas já patrocinadoras de fundos fecha-
dos que não aderiram aos respectivos. Além disso, nem todas as empresas, mesmo de maior porte, criaram planos ou 
adotaram alguma iniciativa para ofertar previdência complementar para seus empregados.

É crescente o número de profissionais mais qualificados e de remuneração ao menos média, quanto mais alta, que op-
taram por trabalhar como pessoas jurídicas – ou que só por tal via os empregadores aceitam lhes contratar. Entre os que 
percebem renda superior ao teto de contribuição e aposentadoria pelo regime geral, é drástica a perda de importância 
do tradicional vínculo empregatício, sobretudo no setor privado, e este era o instituto sob o qual se criou e se organizou 
o regime fechado de previdência.

Cresceu a figura do Instituidor na previdência privada, com base no associativismo, na forma de fundos vinculados às 
entidades sindicais ou que congregam categorias profissionais, mas a cobertura deste tipo de plano ainda segue limitada 
e esbarra na baixa propensão à poupança do brasileiro e, quando se poupa, se opta por aplicações diretas no sistema 
financeiro, inclusive em produtos oferecidos pela previdência aberta.

Avanços sociais foram logrados de forma inequívoca e marcante neste século no Brasil, mas houve uma perda de 
fôlego recente. A rede de proteção social montada e mantida pelo Poder Público não tende mais a crescer, na margem, 
diante da nova política fiscal de profunda austeridade. A expansão da previdência complementar deveria ser estimulada 
e expandida como alternativa ao regime geral, ao menos em relação aos trabalhadores de renda média a alta. Outras 
mudanças que condicionam a cena social e são imunes às políticas públicas respeitam ao fim do chamado bônus demo-
gráfico e ao aumento da longevidade da população brasileira, que tendem a acirrar as tendências antes apontadas para 
expandir aos regimes de previdência complementar vis-à-vis ao regime geral.

O Brasil carece de reformas estruturais para retomar os caminhos do desenvolvimento econômico. De certa forma, 
de modo análogo ao do sistema de previdência complementar, a economia brasileira também perdeu dinamismo nos 
anos recentes – o consumo deixou de ser o principal impulsionador do PIB (com famílias endividadas e governos agora 
submetidos ao ajuste fiscal).

Pior, em 2016, a projeção de nova recessão se tornou consensual. Não se vislumbram novos determinantes para reto-
mada do crescimento, mas é opinião unânime entre economistas das mais diferentes escolas do pensamento ser premen-
te elevar, de forma rápida e sustentada, a taxa nacional de investimento (que precisa saltar da casa de um quinto para a 
de um quarto do PIB, no mínimo). Isso exige como causa o aumento da poupança doméstica.

Como o setor público sequer consegue reduzir o seu déficit de poupança, mais que nunca é preciso elevar a poupança 
nacional e o estímulo para expandir a previdência complementar como caminho mais sólido e eficiente para solucionar 
esse desafio. Além disso, o maior potencial de inversões pelas EFPC também é crucial para montar um novo padrão de 
financiamento para os projetos de investimentos de longo prazo, diminuindo a atual e excessiva dependência dos bancos 
estatais e do respectivo funding de origem fiscal.

Neste contexto, coincidem os objetivos micro e macroeconômicos de medidas de estímulo tributário para planos de 
aposentadoria, pois expandir a previdência privada complementar constitui, também, um caminho para aumentar a pou-
pança da economia.

1. INTRODUÇÃO
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No enfoque teórico, um dos grandes debates econômicos diz respeito à relação entre poupança e investimento. 
Muitos são os economistas que defendem que o nível de produto no longo prazo de uma economia está diretamente 
relacionado ao nível de poupança que essa possui para financiar a formação de capital futuro que será utilizada para 
produção, assim como investimentos em infraestrutura e outros que possibilitarão uma maior eficiência produtiva e assim 
o fortalecimento de determinada economia. Nesse sentido, há uma relação ex ante, onde a poupança é formadora do 
investimento futuro. 

A controvérsia se dá a partir da ideia defendida por diversos economistas de que o investimento é o causador do 
aumento da produção e assim fará com que haja uma formação de poupança futura, provocada pelo eventual aumento 
do produto, que será suficiente para financiar esse investimento. 

Para responder a essa questão são inúmeros os trabalhos empíricos que se debruçaram sobre o assunto, que serão 
melhor explicitados ao longo desse trabalho.

O problema do método empírico é o de mostrar se existe algum grau de causalidade entre as variáveis. Por muito 
tempo, na literatura empírica, debateu-se se certo nível de correlação, ou seja, a maneira como as variáveis se compor-
tam ao longo do tempo pode responder se elas têm determinado nível de casualidade. Desse esforço surgiram inúmeras 
ferramentas que tentam identificar como as variáveis se relacionam entre si.

Para dar luz ao debate nacional, optou-se pela a análise de dados quantitativos e qualitativos para demonstrar onde 
estamos em nível internacional, além de adotar um modelo de vetores autorregressivos estrutural (SVAR) para tentar 
auferir como variáveis chaves se comportam a choques exógenos na poupança e no investimento ao longo dos ciclos 
econômicos.

Além disso, qualquer evidência de ganho líquido de poupança nacional, a partir de incentivos fiscais a planos de pre-
vidência, deve ser considerada depois de se descontar o custo em termos de renúncias de receitas fiscais.

Assim, a estimativa de ganhos ou renúncias de receitas decorrentes de incentivos fiscais a planos de previdência é 
informação extremamente importante para os formuladores da política econômica, que devem analisar a relação custo-
-benefício do programa de incentivo.

Para avaliar tais impactos, é necessário, primeiramente, identificar precisamente que dispositivos da legislação tribu-
tária potencialmente implicam em ganho ou renúncia de receita; em seguida, classificar os ganhos e renúncias segundo 
suas naturezas orçamentárias; e, por fim, adotar uma metodologia de cálculo para se estimar o ganho ou a perda de 
receita associada a cada uma delas. Esse trabalho calcula tais impactos sobre a arrecadação federal das sete medidas 
fiscais propostas pela Abrapp.

Para atingir os objetivos pretendidos, o presente trabalho está organizado em sete capítulos, incluindo essa introdu-
ção. No segundo capítulo, são apresentados os objetivos e as metodologias empregadas no desenvolvimento do presente 
projeto. O capítulo três traz um panorama do setor de Previdência Complementar no Brasil, com atenção especial aos 
planos de previdência de entidades fechadas. O capítulo quatro traz uma revisão de literatura sobre os efeitos da adoção 
de incentivos fiscais para planos de previdência sobre a poupança de longo prazo. No capítulo cinco, são apresentadas 
as medidas tributárias de fomento à previdência complementar propostas pela Abrapp, seus impactos fiscais e uma 
análise da incidência tributária por regime de apuração do Imposto de Renda para fins de sustentação argumentativa da 
extensão de incentivos para os optantes pelo Lucro Presumido. No capítulo seis, são analisados os efeitos da previdência 
complementar sobre poupança, investimento e crescimento econômico e, por fim, no capítulo sete, são apresentadas as 
considerações finais.
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2. OBJETIVO E METODOLOGIA

2.1. OBJETIVO

O presente trabalho visa desenvolver estudos técnicos para subsidiar a proposição de medidas no âmbito da legislação 
tributária federal que visem à consolidação e expansão do sistema de planos de benefícios de natureza previdenciária 
operados por Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e o fomento à poupança e ao investimento de 
longo prazo no Brasil.

Para tanto, foi elaborada uma análise dos impactos fiscais de 7 (sete) medidas propostas pela Abrapp e elencado um 
conjunto de argumentos socioeconômicos que deem sustentação técnica à adoção de tais medidas, tendo em vista sua 
inserção em alguns cenários para a economia brasileira.

2.2. METODOLOGIA

O presente estudo pode ser caracterizado como de natureza descritivo-quantitativa. A sua atenção primordial é 
descrever as características de determinada população ou fenômeno. Os estudos descritivos envolvem a coleta, 
ordenação, classificação e análise quantitativa dos dados com o intuito de estabelecer relações quantitativas entre as 
variáveis estudadas.

Embora o enfoque seja quantitativo, a análise também faz uso da metodologia qualitativa para descrever a complexidade 
do problema, analisar a interação de certas variáveis e compreender e classificar os diversos processos dinâmicos vividos 
pelos grupos sociais selecionados – no caso específico, as EFPC no Brasil.

Por sua vez, a abordagem descritivo-quantitativa visa garantir maior precisão aos resultados, evitando, assim, distorções 
de análise e interpretação, o que permite uma margem de segurança em relação às possíveis interferências do analista 
que busca inferir o comportamento de uma população por meio de amostras selecionadas.

O método de trabalho baseou-se em extensa pesquisa, compreendendo o levantamento e análise da literatura nacional 
e internacional sobre a regulação aplicada ao sistema – principalmente quanto à sua contribuição para a formação de 
poupança de longo prazo – e de estatísticas econômico-fiscais necessárias às simulações dos impactos em alguns cenários.

Duas foram as questões centrais respondidas no estudo, para o conjunto de 7 (sete) propostas construídas pela 
Abrapp:

• Qual o impacto fiscal das medidas?

Esta foi a questão central a nortear a análise inicial das medidas, quando foram analisados os impactos fiscais de curto 
prazo (imediato) de cada uma das medidas (e do conjunto delas) e os efeitos potenciais de médio e longo prazo sobre a 
arrecadação federal.

• Quais são os potenciais efeitos de tais medidas sobre a poupança de longo prazo e o investimento no Brasil?

Foram elencados argumentos econômicos e estimativas preliminares que podem fornecer sustentação técnica às 
propostas. Importante objetivo será o de fortalecer os argumentos de que os efeitos sobre o investimento de longo prazo 
não só compensam as eventuais renúncias fiscais, como também estimulam o crescimento econômico.
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2.2.1. METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS IMPACTOS FISCAIS

A estimativa do ganho ou perda de receitas decorrente de uma medida de natureza tributária é a informação mais 
importante para os formuladores da política econômica, que devem analisar a relação custo-benefício de programas de 
incentivos ou de restrição fiscal a certas atividades ou setores econômicos.

Para avaliar tais impactos, os técnicos do Governo responsáveis pelos cálculos seguem procedimentos que se 
subdividem, basicamente, em 3 (três) etapas:

1. Identificam os dispositivos da legislação tributária que potencialmente impliquem em ganho ou renúncia de receita;

2. Classificam os ganhos e renúncias segundo suas naturezas orçamentárias (Impactos Negativos: gastos tributários, 
incentivos fiscais, desonerações tributárias etc.; Impactos Positivos: receitas tributárias etc.; e Impacto Nulo: quando 
ganhos e perdas de receitas se compensam);

3. Estimam o ganho ou a perda de receita associada a cada um deles.

Para realizar tais estimativas, são normalmente utilizados dois métodos de estimação: o método de ganho/perda inicial 
de receita e o método de ganho/perda final de receita.

Método de ganho/perda inicial de receita 

Consiste em calcular apenas o ganho ou a perda inicial de receita decorrente da introdução do incentivo ou ônus 
tributário, tudo o mais constante (“ceteris paribus”), notadamente o comportamento do contribuinte. Trata-se, em 
economia, de modelos microeconômicos de equilíbrio parcial.

Método de ganho/perda final de receita 

Esse método calcula o ganho ou a perda de receita levando-se em conta os efeitos em cadeia advindos da introdução 
da medida tributária, principalmente os decorrentes da mudança de comportamento do contribuinte como resposta à 
introdução das medidas. Trata-se, em economia, de modelos microeconômicos de equilíbrio geral.

Em termos internacionais (OECD, 2010), há grande convergência entre países para o método do ganho/perda inicial 
de receita, pois a sua aplicação é muito mais simples do que o de ganho/perda final de receitas, a despeito de ser 
tecnicamente inferior a esse. Países como a Suécia e os EUA combinam o método da ganho/perda inicial com outro 
conhecido como ganho/perda direto (a) equivalente, mas os EUA vêm descontinuando essa prática. 

Alguns países adotaram modelos de equilíbrio geral (método de ganho/perda final de receitas), mas a alta complexidade 
de calibragem dos modelos e a pequena diferença em termos de resultados em relação aos modelos de equilíbrio parcial 
têm feito com que tais países acabem por preferir o método da ganho/perda inicial (OECD, 2010).

No presente trabalho, adotaremos o método da ganho/perda inicial de receitas, que é o mesmo adotado pelos 
técnicos do governo federal brasileiro. Tal método estima o impacto de uma alteração na legislação tributária sobre a 
arrecadação federal, adotando-se a seguinte regra matemática:

Onde:

Rt é o resultado da alteração tributária sobre a arrecadação no tempo “t” (se Rt > 0, ganho de receita; Rt < 0, renúncia 
de receita; Rt = 0, impacto nulo sobre a arrecadação);

 At
d é o valor da arrecadação no período imediatamente posterior ao início da vigência da medida tributária; e

 At’
a é o valor da arrecadação no período imediatamente anterior ao início da vigência da medida tributária.   
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2.2.2. METODOLOGIA DE ANÁLISE DA RELAÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, POUPANÇA E CRESCIMENTO

Um dos principais modelos de crescimento econômico, utilizado como base para os mais distintos modelos de 
crescimento, foi proposto por Solow (1956). Nele, temos que a despesa agregada é formada por consumo e investimento, 
e o estoque de capital pode ser tanto consumido no presente ou utilizado para produzir no futuro. O modelo consiste 
nas seguintes equações:

Em cada período do tempo a produção total será igual: 

Onde a soma do consumo mais investimento se igualará à renda total, que é gasta em consumo ou em poupança  
(It = St = Yt - Ct = sYt), que é utilizada para comprar bens de investimento. 

A seguinte equação mostra como o estoque de capital varia em determinado período: um aumento no período t+1 
de capital será igual ao investimento realizado no período passado, menos a depreciação sofrida pelo estoque de capital, 
que dá a dinâmica intrínseca do modelo.

No modelo, a produção é determinada a partir do nível de estoque de capital, sendo que um aumento no estoque de 
capital eleva o nível de produção, mas a taxas de crescimento cada vez menores, ou seja:

As condições de Inada (1964) são dadas por:

Nesse contexto, o equilíbrio dinâmico será:

Que pode ser reescrita da seguinte forma:

Onde a formação de capital por trabalhador ao longo do tempo dependerá, respectivamente, da taxa de natalidade, da 
taxa de aumento de produtividade da mão de obra e da sua taxa de participação na produção. Graficamente, temos que:
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Figura 2.1 – Estado Estacionário do Modelo de Solow

A taxa de poupança dá o nível ótimo de capital por trabalhador que maximizará o valor presente da utilidade corrente 
e futura das famílias em consumir, de modo que não haja ganho de utilidade de trocar consumo presente por futuro. 
Desse modo, temos que quanto maior o nível de poupança agregada maior será o nível de produto por trabalhador, 
onde um aumento na poupança possibilita um aumento da formação bruta de capital, dada a igualdade contábil entre 
poupança e investimento.

Como é cediço, economistas de linha keynesiana advogam sobre as relações ex ante entre as duas variáveis, poupança 
e investimento. Por exemplo, para Possas (1999) a poupança não financia o investimento, mas o crédito, sendo a poupança 
residual e involuntária, não sendo constituída por ato de decisão. 

Dito isto, é importante saber como essas variáveis se relacionam entre si, dada a divergência teórica, para que políticas 
públicas de incentivo ao crescimento e desenvolvimento econômico sejam adotadas de maneira a obter o melhor resultado 
possível, sem que haja perdas maiores aos contribuintes. Para isso optou-se por estimar um modelo empírico, sem a 
adoção de hipóteses intrínsecas aos modelos e teorias, de modo a permanecer agnóstico quanto aos resultados, a fim de 
mensurar como as variáveis poupança, investimento, produto e formação de capital se comportam ao longo do tempo.

Fonte: Elaboração própria.
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A previdência complementar no Brasil é subdividida em duas categorias: Entidades Abertas de Previdência Comple-
mentar (EAPC) e Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC).

As EAPC são entidades com fins lucrativos, constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas e têm por 
objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma de renda continuada ou 
pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas interessadas.

Já as EFPC, são entidades sem fins lucrativos e se organizam sob forma de fundação ou sociedade civil. São consti-
tuídas exclusivamente para empregados de uma empresa ou grupo de empresas, por servidores públicos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como para associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 
profissional, classista ou setorial, denominadas instituidores.

O objetivo deste capítulo é analisar dados recentes do setor de previdência complementar no Brasil.

3.1. MERCADO BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA

Analisando a Tabela 3.1 e os Gráficos 3.1 a 3.3, é possível ver uma tendência de crescimento tanto para aposentadoria 
programada, quanto para aposentadoria por invalidez e pensões. Note que em todos os âmbitos, tanto o valor total quan-
to o mensal apresentaram taxas de crescimento positiva. Em relação à quantidade de benefícios por invalidez observou-se 
certo nível de constância, apresentando entre os anos de 2010 e 2014 uma variação positiva de apenas 0,1%, número 
muito inferior ao auferido pela quantidade de aposentadorias programadas, com um aumento em torno de 9%, e pelo 
número de pensões, de 10% para o mesmo período. 

Tabela 3.1 – Benefícios

ANO

BENEFÍCIOS

Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões

Valor  
(R$ Milhões)

Quant.
Valor 

Mensal (R$)
Valor  

(R$ Milhões)
Quant.

Valor 
Mensal (R$)

Valor  
(R$ Milhões)

Quant.
Valor 

Mensal (R$)

2010 18.217,60 443.503 3.159,74 933,20 52.766 1.360,67 2.656,50 135.645 1.506,48

2011 20.107,20 453.968 3.407,08 1.028,60 52.349 1.511,41 2.942,80 138.746 1.631,54

2012 21.597,40 470.546 3.530,66 1.043,10 53.924 1.488,06 3.170,60 145.874 1.671,93

2013 23.343,60 465.882 3.854,33 1.099,90 52.262 1.618,84 3.432,70 144.222 1.830,90

2014 26.052,30 484.788 4.133,81 1.168,60 52.824 1.701,67 3.911,90 149.283 2.015,72

Fonte: Elaboração própria.

3. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO 
BRASIL: UMA ANÁLISE DO SETOR
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Gráfico 3.1 – Aposentadoria Programada
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Fonte: Abrapp. Elaboração própria.
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Gráfico 3.2 – Aposentadoria por Invalidez
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Fonte: Abrapp. Elaboração própria.
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Gráfico 3.3 – Pensões
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A mesma tendência reportada anteriormente, sobre o número de aposentadoria, é observada novamente na Tabela 
3.2 e Gráficos 3.4 a 3.6, agora em relações às contribuições para Pessoas Físicas e Privadas, com destaque para o valor 
total das contribuições por pessoa física que durante o período analisado auferiu um aumento em torno de 76%. Ao 
observar os valores para os Resgates, encontra-se que, no ano de 2012, houve um aumento elevado no valor total, mas 
já no ano seguinte houve uma redução a níveis anteriores, que também pode ser observado pelo Resgate médio mensal. 
A partir da análise gráfica, é possível ver uma mudança na tendência, antes e pós o ano 2012, do número de quantidades 
de Resgates. Nos anos anteriores, a tendência era de forte alta, constatando-se uma variação entre os anos de 2010 e 
2012 em torno de 33,6%, que em contrapartida à variação de apenas 1,22%, para os anos subsequentes de 2012 a 2014.

Fonte: Abrapp. Elaboração própria.
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Tabela 3.2 – Contribuições e Resgates

ANO

BENEFÍCIOS

Contribuição Pessoas Físicas Contribuição Pessoas Jurídicas Resgates

Valor  
(R$ Milhões)

Pessoas
Valor 

Mensal (R$)
Valor  

(R$ Milhões)
PJs

Valor 
Mensal (R$)

Valor  
(R$ Milhões)

Quant.
Valor 

Mensal (R$)

2010 5.840,30 2.146.780 209,27 6.550,00 2.146.780 234,70 1.080,40 71.147 15.185,74

2011 7.039,20 2.288.330 236,63 7.464,70 2.288.330 250,93 1.531,50 85.311 17.951,91

2012 7.944,30 2.315.398 263,93 8.435,20 2.315.398 280,24 3.284,90 95.080 34.548,41

2013 8.814,40 2.373.838 285,63 9.102,30 2.373.838 294,97 1.580,40 94.770 16.675,98

2014 10.304,60 2.542.055 311,82 10.304,60 2.542.055 311,82 1.804,80 96.240 18.752,96

Gráfico 3.4 – Contribuições de Pessoas Físicas
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Fonte: Abrapp. Elaboração própria.

Fonte: Abrapp. Elaboração própria.
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Durante o período analisado, houve uma substancial queda no rendimento médio dos Planos de Previdência 
Complementar das Entidades Fechadas, conforme se depreende da Tabela 3.3 e Gráfico 3.7. Vale destacar que essa 
queda se deve, principalmente, aos resultados auferidos entre os anos de 2012 e 2013, em que se obteve o maior 
(15,37%) e o menor (3,28%), rendimento no período, consecutivamente, uma queda em torno de 78%. No período 
completo, a queda é de 60%.

Gráfico 3.5 – Contribuições de Pessoas Jurídicas
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Fonte: Abrapp. Elaboração própria.
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Gráfico 3.6 – Resgates
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Tabela 3.3 – Rendimento médio dos Fundos de Previdência Complementar de Entidades Fechadas

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rentabilidade 13,26% 9,80% 15,37% 3,28% 7,07% 5,22%

Fonte: Abrapp. Elaboração própria.

Fonte: Abrapp. Elaboração própria.
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Gráfico 3.7 – Rentabilidade
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3.2. MERCADO BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA

O mercado de Previdência Privada Aberta vem crescendo ao longo dos anos, o que pode ser notado através dos 
valores da quantidade de participantes e de beneficiários. Apesar da tendência de crescimento que se observa nas tabelas 
3.4 e 3.5 a seguir, cabe aqui destacar a evolução entre os anos de 2010 e 2011 na quantidade de número de participantes. 
Para esses anos o número de participantes em PGBL, saltou em torno de 104%; em VGBL, a variação foi da mesma 
ordem, 104%.

Tabela 3.4 - Mercado de Previdência Privada Aberta - Quantidade de Participantes

MÊS/
ANO

Quantidade de Participantes

Planos Tradicionais
PGBL VGBL

Apos. Pecúlio Pensão Outros Todos

jan/12 2.589.943 8.341.479 6.479.119 108.259 17.518.900 8.714.717 10.813.574

dez/11 2.078.550 8.054.006 6.193.630 601.683 16.927.869 9.563.826 10.605.492

dez/10 1.558.045 3.428.608 2.983.243 128.513 8.098.409 4.683.656 5.187.247

dez/09 1.381.396 5.725.025 2.601.203 110.805 9.818.429 3.513.645 3.488.769

dez/08 1.388.102 3.681.614 2.544.694 78.312 7.692.722 3.212.917 3.460.013

dez/07 1.453.137 3.076.256 2.165.889 61.817 6.757.099 2.947.193 2.952.768

 
Tabela 3.5 - Mercado de Previdência Privada Aberta - Quantidade de Beneficiários

MÊS/
ANO

Quantidade de Beneficiários

Planos Tradicionais
PGBL VGBL

Apos. Pecúlio Pensão Outros Todos

jan/12 222.982 137.618 29.732 12.531 402.863 27.474 1.351

dez/11 219.091 105.701 26.148 12.889 363.829 27.214 1.376

dez/10 223.017 48.790 26.449 13.276 311.582 25.936 1.255

dez/09 226.700 40.155 33.204 7.479 307.538 22.295 766

dez/08 268.141 28.985 38.112 2.329 337.567 22.258 1.209

dez/07 54.641 6.686 20.256 - 81.583 21.781 956

Fonte: Abrapp. Elaboração própria.

Fonte: SUSEP. Elaboração própria.

Fonte: SUSEP. Elaboração própria.
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Parte desse aumento na participação pode ser explicada pela tendência de crescimento das Receitas Anuais, conforme 
desagregação 011. Cabe aos “Seguros” a maior participação nas receitas. No ano de 2003, ele correspondia a 53% da 
Receita Total. Porém, com o passar dos anos, ele começa a perder espaço para os Planos de Acumulação, perdendo a 
primeira colocação no ano de 2015, quando os Planos de Acumulação atingem 45,2% contra 44,9% dos Seguros na 
participação da Receita Total.

Tabela 3.6 – Receitas Anuais – Desagregação 01

Receitas Anuais

Ano Acumulação
 Seguros  

(exc.VGBL)
 Capitalização  Total  % PIB

2003 14.855.232 23.674.350 6.022.577 44.552.159 2,59

2004 18.592.160 26.958.107 6.601.776 52.152.043 2,66

2005 19.473.408 30.827.045 6.910.339 57.210.792 2,64

2006 22.590.671 34.275.962 7.111.434 63.978.067 2,66

2007 28.105.091 38.252.894 7.828.951 74.186.936 2,73

2008 31.821.825 44.288.487 9.015.379 85.125.691 2,74

2009 38.687.234 46.478.404 10.104.143 95.269.781 2,86

2010 46.063.476 53.384.635 11.780.949 111.229.060 2,86

2011 53.730.992 61.611.288 14.081.260 129.423.540 2,96

2012 70.602.131 69.829.484 16.585.013 157.016.628 3,27

2013 73.954.739 83.078.732 20.979.849 178.013.320 3,35

2014 83.719.836 92.968.706 21.882.104 198.570.646 3,49

2015 99.025.242 98.532.640 21.469.725 219.027.607 3,71

 
Gráfico 3.8 – Receitas Anuais – Desagregação 01
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1 Os dados divulgados pela SUSEP são desagregados de duas maneiras distintas e, por conta disso, apresentamos nesta seção uma análise para ambas as desagregações, 
denominadas aqui de 01 e 02.

Fonte: SUSEP. Elaboração própria.
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A mesma tendência é auferida nos dados apresentados sob a desagregação 02. Note que a variável Seguros também 
é o fator de maior participação na Receita Anual, com cerca de 82% no ano de 2015. Ao analisar a participação em 
porcentagem do PIB, é possível observar um aumento da participação ao longo dos anos de 2,81% em 2001, para 3,88% 
em 2014, auferindo uma variação positiva de 38%.

 

Fonte: SUSEP. Elaboração própria.
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Tabela 3.7 – Receitas Anuais – Desagregação 02

Receitas Anuais

Ano Seguros Previdência  Capitalização  Total  % PIB

2001 24.211.622 7.524.592 4.789.563 36.525.777 2,81

2002 23.910.777 7.147.172 5.217.204 36.275.153 2,45

2003 30.717.421 7.784.518 6.022.577 44.524.516 2,62

2004 37.546.345 8.128.739 6.601.776 52.276.860 2,69

2005 42.561.865 7.483.137 6.910.339 56.955.341 2,65

2006 49.587.528 7.323.839 7.111.434 64.022.801 2,7

2007 58.443.093 7.933.329 7.828.951 74.205.373 2,79

2008 67.816.374 8.230.983 9.015.379 85.062.736 2,81

2009 76.611.206 8.235.163 10.104.143 94.950.512 2,93

2010 90.088.893 9.083.370 11.780.949 110.953.212 2,94

2011 105.031.660 10.190.087 14.081.268 129.303.015 3,12

2012 129.340.524 11.022.884 16.585.013 156.948.421 3,56

2013 145.348.303 11.684.944 20.979.849 178.013.096 3,67

2014 164.360.612 12.327.930 21.882.024 198.570.566 3,88

Gráfico 3.9 – Receitas Anuais – Desagregação 02
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Fonte: SUSEP. Elaboração própria.
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No caso da desagregação 01, as Provisões têm um aumento ainda maior na participação total do PIB: do ano de 2003 
ao ano de 2015, a variação total foi de 195%, ou seja, o nível de participação, durante o período, triplicou em relação ao 
PIB. Vale destacar que os planos de acumulação são o fator de maior participação das provisões totais, com cerca de 80% 
do valor total no ano de 2015, auferindo um nível de 8,95% na participação do PIB.

Gráfico 3.10 – Receitas Anuais (R$ Mil e %PIB)
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Fonte: SUSEP. Elaboração própria.

Fonte: SUSEP. Elaboração própria.
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Tabela 3.8 – Provisões – Desagregação 01

Ano Acumulação
 Seguros  

(exc.VGBL)
 Capitalização  Total  % PIB

2003 44.422.048 12.278.750 8.223.082 64.923.880 3,77

2004 61.241.258 14.885.149 9.143.538 85.269.945 4,35

2005 76.973.633 18.111.601 10.557.438 105.642.672 4,87

2006 96.501.620 20.840.032 11.278.384 128.620.036 5,35

2007 120.772.473 24.042.743 11.934.510 156.749.726 5,77

2008 141.486.951 29.844.410 13.445.478 184.776.839 5,95

2009 176.519.514 40.859.071 14.937.551 232.316.136 6,97

2010 215.539.247 47.140.978 17.254.549 279.934.774 7,20

2011 262.120.423 55.788.789 19.786.882 337.696.094 7,72

2012 325.382.684 66.330.477 22.542.525 414.255.686 8,63

2013 365.214.960 77.931.116 26.768.145 469.914.221 8,84

2014 433.033.420 87.948.300 29.944.482 550.926.202 9,68

2015 528.193.286 98.730.447 31.057.047 657.980.780 11,15

 

Na desagregação 02, o avanço na participação do PIB ao longo dos anos foi ainda maior, auferindo um aumento de 
278% ao longo dos anos selecionados. A tendência de crescimento ao longo dos anos é repetida mais uma vez, sendo 
os Seguros a variável de maior participação, com cerca de 70% do total de provisões auferidos no ano de 2015, porém, 
essa participação não se deu ao longo de todo período. É possível notar um aumento maior do crescimento dos Seguros 
frente à Previdência, entre os anos de 2001 a 2006. Apesar de a Previdência apresentar em 2001 uma participação de 
56% do total, sua variação entre os anos foi de 163%, frente a 539% dos seguros, perdendo cada vez mais espaço com 
o passar dos anos.

 Gráfico 3.11 – Provisões – Desagregação 01
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Fonte: SUSEP. Elaboração própria.
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Fonte: SUSEP. Elaboração própria.
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Fonte: SUSEP. Elaboração própria.

Tabela 3.9 – Provisões – Desagregação 02

Ano Seguros Previdência  Capitalização  Total  % PIB

2001 9.778.502 20.782.833 6.315.391 36.876.726 2,84

2002 13.443.557 26.754.328 7.202.962 47.400.847 3,20

2003 22.035.380 34.665.477 8.223.082 64.923.939 3,82

2004 33.537.168 42.588.834 9.143.538 85.269.540 4,39

2005 46.856.177 48.228.840 10.557.438 105.642.455 4,92

2006 62.575.290 54.766.362 11.278.384 128.620.036 5,42

2007 81.812.550 63.001.342 11.934.510 156.748.402 5,89

2008 100.776.225 70.543.989 13.445.478 184.765.692 6,10

2009 137.425.491 79.949.792 14.937.551 232.312.834 7,17

2010 172.190.110 90.490.115 17.254.549 279.934.774 7,42

2011 215.652.788 102.254.114 19.786.882 337.693.784 8,15

2012 275.734.453 115.853.625 22.542.525 414.130.603 9,39

2013 318.617.798 120.947.560 26.768.145 466.333.503 9,61

2014 389.145.009 131.833.444 29.944.482 550.922.935 10,76

Gráfico 3.12 – Provisões – Desagregação 02
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Fonte: SUSEP. Elaboração própria.
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Gráfico 3.13 – Provisões (R$ Mil e %PIB)
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Novamente a tendência de crescimento em todas as variáveis estudadas se repete mais uma vez nos dados apresentados 
nas Tabelas 3.10 e 3.11 e Gráfico 3.14. Agora, temos que o valor dos Prêmios em VGBL teve crescimento real de 73% 
entre os anos de 2007 a 2012. A série possui certo nível de sazonalidade, que pode ser vista ao comparar os prêmios 
ao longo dos meses, percebe-se um nível maior para os meses de dezembro, quando comparado aos demais meses, 
principalmente aos valores dos meses de janeiro.

Fonte: SUSEP. Elaboração própria.

Fonte: SUSEP. Elaboração própria.
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Tabela 3.10 – Valor dos “Prêmios VGBL” – Dados Nominais (em Mil R$)

Mês 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan 1.502.428 1.948.135 1.775.835 2.632.015 3.280.434 3.920.201

Fev 1.023.437 1.506.572 1.825.378 2.191.474 2.959.146 -

Mar 1.467.109 1.790.149 2.079.355 3.073.461 3.303.487 -

Abr 1.420.682 1.973.871 2.204.573 2.963.174 3.088.938 -

Mai 1.668.307 1.901.813 2.371.323 2.503.728 3.910.593 -

Jun 1.568.818 2.319.649 2.564.279 2.251.232 3.809.101 -

Jul 1.770.147 1.918.639 2.453.651 2.638.377 3.068.052 -

Ago 1.670.817 1.720.542 2.400.025 3.144.963 3.488.686 -

Set 1.429.332 1.828.996 2.720.260 3.163.935 3.528.849 -

Out 1.856.913 1.787.102 2.556.045 3.032.944 3.409.737 -

Nov 2.224.774 1.762.249 3.014.765 3.919.558 4.195.049 -

Dez 2.606.686 3.106.568 4.240.306 5.229.765 5.372.974 -

Total Anual 20.209.452 23.564.284 31.132.802 36.704.259 43.389.570 -
 

Tabela 3.11 – Valor dos “Prêmios VGBL” – Dados Reais (em Mil R$ - dez/2015 - IPCA)

Mês 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan 2.570.155 3.187.226 2.745.044 3.889.880 4.574.061 5.146.132

Fev 1.743.088 2.452.790 2.806.189 3.213.736 4.093.328 -

Mar 2.489.528 2.900.544 3.190.259 4.483.835 4.533.832 -

Abr 2.404.734 3.180.734 3.366.214 4.298.431 4.206.980 -

Mai 2.815.998 3.040.596 3.603.890 3.616.398 5.301.112 -

Jun 2.640.676 3.681.381 3.883.165 3.251.692 5.155.801 -

Jul 2.972.420 3.028.913 3.706.743 3.810.507 4.146.123 -

Ago 2.792.497 2.708.597 3.620.302 4.540.339 4.697.185 -

Set 2.384.601 2.871.867 4.093.532 4.547.275 4.726.208 -

Out 3.088.683 2.793.511 3.835.677 4.326.559 4.547.122 -

Nov 3.686.559 2.744.780 4.505.567 5.545.310 5.565.451 -

Dez 4.287.670 4.825.100 6.313.786 7.352.639 7.092.714 -

Total Anual 33.876.609 37.416.039 45.670.368 52.876.601 58.639.917 -

Gráfico 3.14 – Evolução do valor dos “Prêmios VGBL”
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Evolução	nominal	dos	Prêmios	VGBL	(R$	mil)	- jan/2007	a	jan/2012

Fonte: SUSEP. Elaboração própria.

Fonte: SUSEP. Elaboração própria.
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Evolução	real	dos	Prêmios	VGBL	(R$	mil	dez/15)	- jan/2007	a	jan/2012

 

O valor das contribuições para todos os planos apresentou uma tendência de estabilidade, com valores oscilantes entre 
os meses vigentes, mas com um crescimento real entre os anos de 2007 a 2011 de apenas 3%, como atestam os dados 
apresentados nas Tabelas 3.12 e 3.13 e no gráfico correspondente (3.15).

Tabela 3.12 – Valor das “Contribuições para todos os planos” – Dados Nominais (em Mil R$)

Mês 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jan 713.807 741.762 627.196 649.209 711.743 868.477
Fev 598.013 664.122 545.624 656.242 736.068 -

Mar 647.722 667.975 859.171 851.110 804.812 -
Abr 677.715 594.828 520.359 689.542 778.287 -
Mai 599.983 592.522 602.517 687.317 791.064 -
Jun 573.896 704.281 664.932 660.624 819.768 -
Jul 620.607 568.645 659.896 714.092 561.301 -

Ago 573.722 582.773 630.492 779.151 991.723 -
Set 553.411 605.833 518.802 656.675 726.657 -
Out 588.140 604.476 648.792 670.309 745.275 -
Nov 596.596 540.999 637.583 747.136 823.524 -
Dez 1.184.532 1.362.767 1.319.799 1.501.186 1.699.864 -

Total Anual 7.933.329 8.230.983 8.235.163 9.083.370 10.190.087 -

Tabela 3.13 – Valor das “Contribuições para todos os planos” – Dados Reais (em Mil R$ - dez/2015 - IPCA)

Mês 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jan 1.221.075 1.213.552 969.505 959.472 992.416 1.140.068
Fev 1.018.519 1.081.231 838.799 962.361 1.018.189 -

Mar 1.099.115 1.082.308 1.318.187 1.241.673 1.104.555 -
Abr 1.147.141 958.518 794.548 1.000.261 1.059.988 -
Mai 1.012.734 947.317 915.694 992.764 1.072.349 -
Jun 965.997 1.117.724 1.006.927 954.210 1.109.596 -
Jul 1.042.120 897.707 996.908 1.031.335 758.535 -

Ago 958.882 917.441 951.061 1.124.849 1.335.261 -
Set 923.273 951.271 780.709 943.787 973.215 -
Out 978.277 944.888 973.597 956.209 993.876 -
Nov 988.588 842.629 952.868 1.057.033 1.092.545 -
Dez 1.948.405 2.116.640 1.965.172 2.110.550 2.243.944 -

Total Anual 13.304.136 13.071.226 12.463.975 13.334.504 13.754.469 -

Fonte: SUSEP. Elaboração própria.

Fonte: SUSEP. Elaboração própria.

Fonte: SUSEP. Elaboração própria.
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Gráfico 3.15 – Evolução do valor das “Contribuições para todos os planos”
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Evolução	nominal	das	Contribuições	todos	os	planos	(R$	mil)	- jan/2007	a	jan/2012
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Evolução	real	das	Contribuições	todos	os	planos	(R$	mil	dez/15)	- jan/2007	a	jan/2012

Resultados similares são aos encontrados para as “Contribuições ao PGBL”, com diferença em relação à sua tendência, 
que auferiu um leve crescimento real entre os anos de 2007 a 2011, de cerca de 23%.

Tabela 3.14 – Valor das “Contribuições ao PGBL” – Dados Nominais (em Mil R$)

Mês 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jan 394.091 436.220 370.966 413.986 456.893 571.157
Fev 315.557 406.655 358.177 375.106 475.904 -

Mar 390.132 393.774 562.876 501.712 531.015 -
Abr 319.595 343.662 229.242 431.194 513.879 -
Mai 334.460 336.972 353.494 442.659 524.250 -
Jun 300.683 332.010 362.881 397.847 499.115 -
Jul 319.679 331.764 391.218 442.569 475.689 -

Ago 335.333 340.848 432.516 523.750 529.577 -
Set 328.704 355.149 374.487 424.666 465.516 -
Out 344.092 360.617 395.720 429.011 493.890 -
Nov 357.619 357.387 393.590 495.696 563.748 -
Dez 784.711 1.024.828 999.513 1.213.406 1.385.460 -

Total Anual 4.524.656 5.020.086 5.224.604 6.091.603 6.914.937 -

Fonte: SUSEP. Elaboração própria.

Fonte: SUSEP. Elaboração própria.
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Tabela 3.15 – Valor das “Contribuições ao PGBL” – Dados Reais (em Mil R$ - dez/2015 - IPCA)

Mês 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jan 674.159 713.673 573.430 611.834 637.067 749.770
Fev 537.447 662.058 550.632 550.083 658.309 -

Mar 662.013 638.024 863.595 731.942 728.785 -
Abr 540.967 553.783 350.035 625.498 699.877 -
Mai 564.547 538.747 537.233 639.379 710.662 -
Jun 506.117 526.914 549.521 574.652 675.577 -
Jul 536.803 523.749 591.015 639.186 642.839 -

Ago 560.454 536.587 652.426 756.131 713.026 -
Set 548.388 557.650 563.540 610.339 623.468 -
Out 572.343 563.699 593.829 611.993 658.636 -
Nov 592.592 556.958 588.221 701.301 747.909 -
Dez 1.290.750 1.591.755 1.488.267 1.705.954 1.828.907 -

Total Anual 7.586.580 7.963.597 7.901.744 8.758.292 9.325.062 -

Gráfico 3.16 – Evolução do valor das “Contribuições ao PGBL” 
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Evolução	nominal	das	Contribuições	PGBL	(R$	mil)	- jan/2007	a	jan/2012
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Evolução	real	das	Contribuições	PGBL	(R$	mil	dez/15)	- jan/2007	a	jan/2012

Fonte: SUSEP. Elaboração própria.

Fonte: FENAPREVI e CNSeg. Elaboração própria
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3.3. MERCADO BRASILEIRO INTEGRADO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGUROS DE VIDA – FENAPREVI E CNSEG

Ao observar os valores referentes às Receitas de Planos de Previdência, Carteira de Investimentos e Provisões, constata-
se, mais uma vez, uma tendência de forte crescimento real, com destaque para os Investimentos e Provisões. Apesar de as 
receitas terem uma tendência de crescimento, a variação dos demais a supera ao longo dos anos. Receita, Investimentos 
e Provisões tiveram crescimento real, respectivamente, ao longo dos anos de 2004 a 2013, em torno de 146%, 256% e 
272%, respectivamente.

Tabela 3.16 – Receitas, Investimentos e Provisões – Dados Nominais

R$ Milhões 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Receita de Planos 18.779 19.451 22.892 28.096 31.850 38.787 46.074 53.565 70.461 73.668
Carteira de Investimentos 65.988 81.465 102.093 127.457 146.386 183.040 223.261 269.115 338.562 374.232
Provisões 61.373 77.204 96.657 121.179 141.978 176.692 216.242 262.545 325.821 363.612

Tabela 3.17 – Receitas, Investimentos e Provisões – Dados Reais (dez/2015 - IPCA)

R$ Milhões 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Receita de Planos 35.167 34.488 39.333 46.211 49.457 57.719 64.802 70.666 87.857 86.770
Carteira de Investimentos 123.573 144.441 175.418 209.633 227.307 272.381 314.010 355.033 422.147 440.792
Provisões 114.931 136.887 166.077 199.308 220.463 262.935 304.138 345.365 406.261 428.283

Gráfico 3.17 – Receitas, Investimentos e Provisões – Dados Nominais
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Gráfico 3.18 – Receitas, Investimentos e Provisões – Dados Reais (dez/2015 - IPCA)
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Fonte: FENAPREVI e CNSeg. Elaboração própria

Fonte: FENAPREVI e CNSeg. Elaboração própria.

Fonte: FENAPREVI e CNSeg. Elaboração própria.

Fonte: FENAPREVI e CNSeg. Elaboração própria.
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Vale destacar a participação por tipo de planos nas Receitas, Investimentos e provisões. No âmbito da receita, há 
um aumento ano a ano da participação do VGBL em detrimento das demais, chegando ao ano de 2013 com uma 
participação total nas receitas de 83%. Em relação aos investimentos, o aumento da participação da VGBL se repete, 
mas não na mesma proporção, uma vez que não houve muita mudança ao longo dos anos na participação da PGBL, 
auferindo redução ao longo dos anos de cerca de 14%, frente a uma redução de 58% na participação das receitas. O 
mesmo resultado se repete para as provisões, cabendo ressaltar a perda de participação em todos os seguimentos no 
Plano Tradicional.

Tabela 3.18 – Receitas por Tipos de Plano (PGBL, Tradicional e VGBL)

Participação (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PGBL 25,5% 23,6% 19,9% 16,2% 15,7% 13,5% 13,5% 12,9% 10,6% 10,6%
Tradicional 18,7% 16,6% 12,6% 12,1% 10,3% 8,6% 7,0% 6,1% 4,9% 5,0%
VGBL 55,8% 59,8% 67,5% 71,7% 74,0% 77,9% 79,8% 81,0% 84,5% 84,4%

Gráfico 3.19 – Receitas por Tipos de Plano (PGBL, Tradicional e VGBL)
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Tabela 3.19 – Investimentos por Tipos de Plano (PGBL, Tradicional e VGBL)

Participação (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PGBL 25,12% 26,49% 27,09% 26,53% 27,05% 26,61% 25,29% 24,38% 22,20% 21,58%
Tradicional 46,37% 37,94% 31,76% 28,03% 24,23% 20,51% 18,66% 16,23% 15,79% 13,44%
VGBL 27,83% 34,99% 40,70% 45,16% 48,38% 52,60% 55,83% 59,20% 61,86% 64,84%

 

Gráfico 3.20 – Investimentos por Tipos de Plano (PGBL, Tradicional e VGBL)
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Fonte: FENAPREVI e CNSeg. Elaboração própria

Fonte: FENAPREVI e CNSeg. Elaboração própria

Fonte: FENAPREVI e CNSeg. Elaboração própria

Fonte: FENAPREVI e CNSeg. Elaboração própria
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Tabela 3.20 – Provisões por Tipos de Plano (PGBL, Tradicional e VGBL)

Participação (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PGBL 26,86% 27,68% 28,52% 27,83% 27,78% 27,43% 25,96% 24,80% 23,06% 22,08%
Tradicional 42,32% 34,59% 27,93% 24,01% 21,85% 17,63% 15,99% 14,13% 12,50% 11,34%
VGBL 30,08% 37,12% 43,07% 47,74% 50,02% 54,65% 57,82% 60,87% 64,27% 66,43%

Gráfico 3.21 – Provisões por Tipos de Plano (PGBL, Tradicional e VGBL)
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No âmbito da Arrecadação, os resultados são consistentes com o que fora auferido nos resultados para as Provisões 
e Investimentos: há um aumento da arrecadação ano a ano pelo Plano de Acumulação do VGBL, com uma redução do 
Plano Tradicional. Apesar de o PGBL ter um aumento na arrecadação ao longo dos anos, diferente do que fora visto 
anteriormente, esse crescimento foi pequeno, com uma variação real de 4,9% nos anos de 2010 a 2015, frente a um 
aumento de arrecadação de 67% da VGBL.

Tabela 3.21 – Arrecadação – Planos de Acumulação (Dados Nominais)

Participação (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VGBL 36.704.259 43.389.570 59.571.775 62.255.074 71.319.906 86.146.853
PGBL 6.094.741 7.014.238 7.533.201 7.921.285 8.376.224 8.997.529
Tradicionais 1.214.421 1.039.213 1.010.079 922.874 870.136 854.320

Tabela 3.22 – Arrecadação – Planos de Acumulação (Dados Reais - dez/2015 - IPCA)

Participação (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VGBL 51.623.430 57.242.177 74.279.021 73.327.531 78.973.347 86.146.853
PGBL 8.572.069 9.253.612 9.393.019 9.330.135 9.265.735 8.997.529
Tradicionais 1.708.046 1.370.993 1.259.540 1.087.013 962.540 854.320

Fonte: FENAPREVI e CNSeg. Elaboração própria

Fonte: FENAPREVI e CNSeg. Elaboração própria

Fonte: FENAPREVI e CNSeg. Elaboração própria

Fonte: FENAPREVI e CNSeg. Elaboração própria
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Gráfico 3.22 – Arrecadação do Mercado Segurador – Planos de Acumulação (Dados Nominais) 
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Fonte: FENAPREVI e CNSeg. Elaboração própria
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Gráfico 3.23 – Arrecadação do Mercado Segurador – Planos de Acumulação (Dados Reais IPCA dez/15) 
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4. INCENTIVOS FISCAIS PARA PLANOS 
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
E A POUPANÇA DE LONGO PRAZO: 
EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS

Esta sessão é baseada, em grande parte, na revisão de literatura empreendida por Antolin e Ponton (2007) sobre os 
efeitos dos incentivos fiscais para planos de previdência sobre a poupança de longo prazo, que foi organizada em torno 
de três questões principais:

• Os incentivos fiscais aumentam a poupança para aposentadoria (poupança de longo prazo) por meio de realocações 
de outros tipos de poupanças ou da geração de novas poupanças?

• O impacto dos incentivos fiscais sobre as novas poupanças é mais forte para os indivíduos de baixa e média rendas?

• Quais são os impactos de outros mecanismos, como as contribuições compulsórias para aposentadoria ou a inscrição 
automática com cláusulas de exclusão e contribuições correspondentes?

Como destacam Antolin e Ponton (2007), os incentivos fiscais são amplamente utilizados para promover o aumento 
de poupança via planos de previdência, principalmente como resposta às pressões nas finanças públicas causadas pelo 
envelhecimento da população e por uma vida laboral mais curta. Como tais incentivos fiscais reduzem os recursos públicos 
disponíveis para outras políticas, é crucial avaliar se eles realmente aumentam a poupança destinada à aposentadoria.

Incentivos fiscais incorporados em planos de previdência privada realmente aumentam a poupança de aposentadoria. 
Contudo, este aumento na poupança pode ser o resultado do aumento da poupança agregada (ou seja, de novas 
poupanças) ou de pessoas que deslocam seus investimentos de outros tipos de poupança tradicionais (uma realocação), 
mantendo inalteradas as suas poupanças totais.

Esta distinção é relevante porque somente os aumentos da poupança de aposentadoria resultantes de novas poupanças 
conduzirão a um aumento da poupança nacional. Os aumentos decorrentes da realocação podem levar a uma queda da 
poupança nacional e tornar o incentivo fiscal dispendioso. Os países que pretendem aumentar sua poupança nacional por 
meio da adoção de incentivos fiscais gostariam de ter a certeza de que o crescimento das poupanças para aposentadoria 
é principalmente devido a novas poupanças. No entanto, os aumentos devidos à realocação podem também ter o 
objetivo de bloquear a poupança em planos de aposentadoria de longo prazo (ANTOLIN; PONTON, 2007).

Há uma extensa literatura2 sobre os efeitos de incentivos fiscais sobre a poupança para a aposentadoria, concluindo 
que aqueles podem levar a um aumento de poupança de aposentadoria, tanto por meio de ajustes de carteiras de 
investimentos, quanto por aporte de novas poupanças, elevando a poupança agregada nacional. Nosso estudo corrobora 
a evidência de que certos incentivos geram novas poupanças, contribuindo para o aumento da poupança nacional.

As razões para tais discrepâncias decorrem da falta de dados adequados para a realização da análise. A avaliação 
empírica dos incentivos fiscais como instrumento de política para aumentar ou gerar novas poupanças para a reforma 
é limitada por: dificuldades metodológicas, e de mensuração relacionadas aos indicadores construídos para medir o 
impacto desses incentivos, e ainda, pela complexidade para incluir variáveis comportamentais e sociológicas.

O sucesso dos incentivos fiscais na promoção de novas poupanças consiste em combiná-los com outros instrumentos 
para incentivar a participação de indivíduos de renda média a baixa, instrumentos como regras compulsórias, relacionadas 
a contribuições ou alterações na estrutura de incentivos.

Em relação à esta última questão, na maioria dos países, o benefício fiscal sobre as contribuições toma a forma de uma 
dedução, o que significa que o valor do incentivo diminui quando os níveis de renda caem e podem ser de pouco valor 
para os trabalhadores com baixa renda tributável. 

É importante notar que praticamente toda a literatura se ocupa de incentivos fiscais associados a contribuições ou, em 
menor grau, a benefícios. Nada tem sido escrito sobre os efeitos dos incentivos fiscais sobre investimentos, porque países 

2 Veja, por exemplo, Antolin e Ponton (2007), Attanasio et al. (2004), Attanasio Deleire (2002), Ayuso et al. (2007), Benjamin (2003) Chung et al. (2006), Corneo et al. 
(2008), Diney et al. (2007), Febe et al. (2007) e Porteba et al. (1995, 1996a, 1996b).
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desenvolvidos, exceto a Nova Zelândia e a Austrália, isentam do imposto de renda os investimentos em poupança para 
aposentadoria. A Austrália tem uma alíquota nominal de 15% sobre a renda de investimentos em planos de aposentadoria, 
mas na realidade, a alíquota média do imposto é apenas de cerca de 6,5% (ROTHMAN, 2000).

Efeito dos incentivos fiscais: realocação ou novas poupanças?

Antolin e Ponton (2007) revisam um grande número de artigos que cobrem a experiência nos EUA, Reino Unido, 
Alemanha e Espanha, mas não é possível determinar claramente em que extensão os incentivos motivam os indivíduos a 
realocar suas poupanças ou a gerar novas poupanças.

Teoricamente, é ambíguo se a introdução de incentivos fiscais aumenta a poupança. Por um lado, incentivos fiscais 
podem alterar o montante total que os indivíduos vão economizar (efeito renda). Por outro lado, dado o incentivo, os 
indivíduos mudarão a composição de sua carteira de investimentos (efeito substituição). Qual desses efeitos domina é 
uma questão empírica (ANTOLIN; PONTON, 2007).

Em alguns casos, os pesquisadores utilizam diferentes conjuntos de dados para um mesmo conjunto de conclusões 
contraditórias; e em outros, tiram distintas conclusões utilizando o mesmo conjunto de dados.

Antolin e Ponton (2007) apontam cinco razões para os resultados inconclusivos dos estudos empíricos:

• Dados completos e confiáveis que descrevem o comportamento da poupança e do consumo estão disponíveis ape-
nas para alguns anos e não há dados de séries temporais.

• A análise agregada pode ser influenciada por características individuais que afetam o processo de tomada de de-
cisão, tais como idade, sexo, etnia, estado civil, educação, renda, número de dependentes, tamanho do domicílio, 
atitudes financeiras e tolerância ao risco. As tentativas de levar em conta essas variáveis não têm sido suficientes para 
obter conclusões confiáveis.

• As investigações sobre o comportamento familiar agregado baseiam-se em períodos curtos de tempo, que podem 
não ser suficientes para dar uma imagem clara dos efeitos dos incentivos fiscais sobre a poupança para aposentado-
ria. Dados longitudinais são necessários para abordagens de ciclo de vida.

• As comparações entre países são muitas vezes inconclusivas, em geral, devido aos problemas descritos acima.

• As conclusões de muitos pesquisadores dependem de hipóteses de informação perfeita e racionalidade, que podem 
não ser válidas.

Antolin e Pontin (2007) chegam à conclusão de que os incentivos fiscais aumentam a poupança para aposentadoria 
principalmente por realocação, mas há evidências de contribuições significativas de novas poupanças. Conclui-se também 
que o montante das novas poupanças é muito menor do que os defensores de incentivos fiscais poderiam esperar, mas 
não é insignificante.

Attanasio et al. (2004) apresentam evidências empíricas que demonstram que as contribuições para as “Contas 
Especiais de Poupança Isentas de Imposto” (TESSA - Tax Exempt Special Savings Accounts) e para as Contas de Poupança 
Individuais (ISA - Individual Savings Accounts) não representam novas poupanças no Reino Unido. Em princípio, o ISA foi 
introduzido para ter um forte impacto sobre a poupança, uma vez que os indivíduos têm agora a opção de manter ativos 
líquidos evitando o risco do mercado de ações e sem enfrentar restrições de liquidez, mas os resultados mostraram que 
apenas frações relativamente pequenas desses fundos podem ser consideradas como novas poupanças, mesmo quando 
essas contas não incluem períodos mínimos de retenção.

Analisando a cobertura dos planos de pensão do Reino Unido, Disney et al. (2007) argumentam que benefícios fiscais 
concedidos a planos individuais de previdência, como o ISA, eram um fraco incentivo para promover a poupança para a 
aposentadoria.

Também tem havido um amplo debate nos Estados Unidos sobre a eficácia dos incentivos fiscais destinados a aumentar 
a poupança para a aposentadoria. Algumas evidências empíricas argumentam que o IRA (Individual Retirement Accounts) 
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e o 401(k) criam principalmente um efeito de substituição ao invés de aumentar as novas poupanças. Entretanto, várias 
dificuldades questionam a validade desses resultados.

Gale e Scholz (1994) encontram que uma fração insignificante das contribuições para o IRA vem de nova poupança: 
0,04 centavos por dólar contribuído. No entanto, sua abordagem não elimina completamente a possibilidade de inferir 
incorretamente que a poupança do IRA desloca outras formas de poupança (Bernheim, 1999) e seus resultados foram 
considerados altamente sensíveis a pequenas mudanças na amostra (Poterba et al., 1996a, b).

Engen et al. (1994, 1996) utilizam a Survey of Income Program Participation (SIPP) para comparar os ativos financeiros 
de famílias que são elegíveis para o 401(k) com os ativos de pessoas que não são elegíveis. Os autores concluem que 
apenas um montante insignificante de contribuições pelo 401(k) representa nova poupança (2%), se a redução dos 
pagamentos de impostos devido ao aumento das deduções for completamente poupada. Se alguma parte da dedução 
fiscal tivesse sido gasta, o efeito sobre a nova poupança teria sido menor ou negativo. No entanto, esses resultados 
podem ser influenciados por fatores externos, como a porcentagem de declínio na riqueza imobiliária entre os grupos 
elegíveis e inelegíveis durante o período examinado.

Estudos mais recentes conduzidos por Attanasio et al. (2004) e Attanasio e DeLeire (2002) trazem evidências baseadas 
nas tendências de consumo, para apoiar a realocação da poupança como consequência dos planos de poupança de 
aposentadoria objetos de incentivos fiscais.

Paralelamente à essa literatura que identifica uma realocação de ativos de poupança, há também artigos robustos 
que apoiam o aumento de novas poupanças como consequência de incentivos fiscais incorporados em programas de 
aposentadoria. Paradoxalmente, alguns desses artigos trazem resultados contraditórios aos expostos acima, mesmo 
quando os autores baseiam seus estudos no mesmo conjunto de dados e cobrem o mesmo período de tempo.

Infelizmente, evidências empíricas defendendo o aumento de novas poupanças, como aqueles que dão suporte à 
realocação de poupanças, tem fraquezas conceituais e metodológicas. Os resultados sugeridos dependem de pressupostos 
teóricos, o que os impede de chegar a uma conclusão final sobre se o aumento da poupança resulta de novas poupanças 
ou do ajustamento da carteira de investimentos.

Todas essas conclusões são reforçadas por dois artigos não incluídos na revisão de literatura de Antolin e Pontin (2007). Por 
exemplo, Munnell (1992) argumenta que os benefícios fiscais às pensões nos EUA beneficiam apenas uma minoria privilegiada 
da população, enquanto todos os demais contribuintes enfrentam uma carga tributária maior para cobrir o custo de tais 
benefícios. Além disso, os ativos dos planos de pensões representariam uma realocação de poupança e não novas poupanças.

Corneo et al. (2008) concluem que o “Esquema Riester” de subsídios especiais e incentivos fiscais na Alemanha tem 
tido, na melhor das hipóteses, pequenos efeitos sobre a poupança privada agregada.

A evidência de um ganho líquido de poupança nacional a partir de incentivos fiscais é considerada mínima depois 
de se descontar o custo em termos de renúncias de receitas fiscais. No entanto, alguns estudos empíricos verificaram 
um impacto mais forte dos incentivos fiscais sobre as novas poupanças para rendimentos médios e baixos (por exemplo, 
Poterba, 1996a, b; Engen e Gale, 2000; Benjamin, 2003, Chung et al. 2006).

O impacto dos incentivos fiscais sobre as novas poupanças é mais forte para os indivíduos de baixa e média rendas?

Alguns dos artigos mais antigos revistos por Antolin e Pontin (2007) mostram que as novas poupanças vêm 
principalmente de indivíduos jovens e de baixa renda. No entanto, evidências mais recentes mostram que, embora as novas 
poupanças geradas pelos incentivos fiscais sejam oriundas de indivíduos de baixa e média rendas, há uma contribuição 
significativa, embora menor, de pessoas próximas à aposentadoria e de alta renda. Estes dois últimos grupos têm menores 
restrições de liquidez e incerteza.

Os artigos frequentemente citados de Poterba et al. (1995, 1996a e 1996b) encontraram um impacto positivo líquido 
de programas de incentivos fiscais para poupança em contribuições de indivíduos de baixa ou média renda nos Estados 
Unidos. De acordo com Hubbard e Skinner (1996), o aumento de novas poupanças pode justificar o custo do IRA. Ayuso 
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et al. (2007) argumentam que os incentivos fiscais tiveram um pequeno impacto sobre as novas poupanças na Espanha: 
25 cêntimos por cada 1 euro de contribuição. A geração de novas poupanças também foi identificada na Alemanha, 
conforme trabalhos de Fehr e Habermann (2006, 2007).

Incentivos fiscais e poupança agregada nacional

O custo da introdução de incentivos fiscais para aumentar as novas poupanças pode ser mensurado, em termos de 
redução das receitas fiscais. Esta redução deve ser compensada por um aumento da poupança privada, com indivíduos 
de alta renda estando mais dispostos a realocar suas poupanças para reduzir a sua carga tributária.

Principais conclusões e recomendações

Apresentamos, aqui, as principais conclusões da revisão de literatura de Antolin e Ponton (2007), que também abordam 
recomendações de políticas para aumentar a poupança de aposentadoria por meio de incentivos fiscais para planos de 
previdência e outros mecanismos.

Mesmo que a avaliação empírica não seja conclusiva e às vezes contraditória, podem-se extrair sete conclusões 
principais (ANTOLIN; PONTON, 2007):

• Em primeiro lugar, os incentivos fiscais podem conduzir a um aumento da poupança de aposentadoria por meio de 
ajustes nas carteiras de investimentos. Os indivíduos podem realocar seus investimentos existentes para contas de 
aposentadoria com benefícios fiscais, a fim de reduzir suas cargas tributárias.

• Podem ser geradas novas poupanças como resposta aos incentivos fiscais incorporados aos planos de previdência. 
A evidência disponível estima que as novas poupanças podem representar 10 a 100%.

• Os estudos empíricos realizados até agora são inconclusivos. As razões desta falha são principalmente devido à falta 
de séries longas de dados; dificuldades em definir um indicador da eficácia dos incentivos fiscais incorporados aos 
programas de previdência; e a complexidade para incluir variáveis comportamentais e sociológicas. São necessárias 
mais evidências empíricas para compreender plenamente o impacto dos incentivos fiscais na formação de poupança 
de longo prazo. O modelo de equilíbrio geral e outras avaliações baseadas em dados longitudinais devem ser uma 
prioridade. Além disso, as avaliações empíricas poderiam ser estendidas aos trabalhadores por conta própria e aos 
funcionários de baixa qualificação, que muitas vezes trabalham para pequenas empresas que oferecem planos de 
aposentadoria menos atraentes (Bell et al., 2005).

• Evidências recentes equilibram as conclusões alcançadas pelos artigos anteriores segundo as quais as novas pou-
panças provêm de indivíduos jovens e de baixa renda. De fato, é bem possível que novas poupanças venham de 
indivíduos mais velhos e de alta renda e não exclusivamente de gerações mais jovens e de baixa renda.

• Evidências empíricas indicam, ainda, que regras compulsórias de aposentadoria e as contribuições correspondentes 
têm um impacto positivo na poupança de longo prazo. Assim, os mecanismos que obrigam os empregados a contri-
buir aumentam a poupança nova e de aposentadoria. Para cobrir uma população mais ampla, as contribuições dos 
empregadores e as cláusulas de elegibilidade e de exclusão podem ser ajustadas.

• Finalmente, dado que a coexistência de alguns mecanismos pode produzir efeitos perversos, a sua adoção deve ser 
cuidadosamente avaliada antes da sua implementação.
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5. MEDIDAS TRIBUTÁRIAS DE 
FOMENTO À PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR

5.1. DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS

A Abrapp elaborou um conjunto de 7 (sete) propostas com o objetivo de alterar a legislação tributária federal, assim 

discriminadas:

• PROPOSTA Nº 1: Instituir para os planos de previdência complementar de entidades fechadas tratamento tribu-

tário equivalente ao atualmente assegurado aos planos “VGBL”. Em síntese, o objetivo é criar, via Projeto de Lei (PL), 

um equivalente ao “art. 63 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001” para os planos de previdência 

complementar de entidades fechadas.

• PROPOSTA Nº 2: Modificar a regra da tributação progressiva dos planos de benefícios de caráter previdenciário, 

incluindo mais duas faixas de alíquotas (zerando a alíquota na última faixa) e alterando o momento da opção (art. 1º da 

Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004).

• PROPOSTA Nº 3: Permitir, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, a dedução das contribuições para previdência 

complementar pela pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido.

• PROPOSTA Nº 4: Incluir “contribuições destinadas a custear seguros e planos de saúde efetuadas por meio de 

contribuição a plano de previdência complementar” nas deduções da apuração do Lucro Real e do Lucro Presumido, 

incluindo a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (art. 13, V, da Lei nº 9.249/95).

• PROPOSTA Nº 5: Isentar do Imposto de Renda as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas 

de previdência complementar em favor de seus empregados e dirigentes, inclusive às que corresponderem à participação 

dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa (Altera o art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988).

• PROPOSTA Nº 6: Isentar da COFINS e alterar a incidência da contribuição para o PIS/PASEP (será determinada com 

base na folha de salários, à alíquota de um por cento) para as entidades fechadas de previdência complementar.

• PROPOSTA Nº 7: Alterar o cálculo do limite de dedutibilidade do Lucro Real, que é “por cada plano de benefícios 

previdenciários” para “todos os planos em que seja firmada a sua adesão como patrocinadora”.

5.2. IMPACTOS FISCAIS

Na análise de cada uma das medidas tributárias propostas, serão discriminados os impactos imediatos e futuros, 

segundo a seguinte classificação:

• Impacto Zero, quando não houver alteração na arrecadação tributária;

• Impacto Negativo, quando a arrecadação tributária sofrer redução; e

• Impacto Positivo, quando a arrecadação tributária crescer.
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5.2.1. MEDIDA Nº 1 - TRIBUTAÇÃO DE RENDIMENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

a) Síntese: instituir para os planos de previdência complementar de entidades fechadas tratamento tributário equiva-

lente ao atualmente assegurado aos planos “VGBL” (em síntese, criar, via PL, um equivalente ao “art. 63 da Medida 

Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001” para os planos de previdência complementar de entidades fechadas).

b) Regra atual de tributação: conforme art. 33 da Lei nº 9.250/1995. 

Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual os benefícios re-
cebidos de entidade de previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.

c) Arrecadação Atual: incidência da tabela progressiva sobre (benefícios recebidos + resgates).

d) Nova regra de tributação: equivalente ao art. 63 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001.

e) Arrecadação Resultante: incidência da tabela progressiva sobre (benefícios recebidos) + “Regra VGBL”3 sobre 
(rendimentos = resgates – contribuições).

f) Impactos sobre a Arrecadação:

• Impacto Zero: migração, para os planos de benefícios previdenciários de entidades fechadas de previdência 
complementar, de recursos atualmente investidos em planos VGBL.

• Impacto Negativo 1: aplicação da nova regra aos resgates de valores atualmente investidos em planos de be-
nefícios previdenciários de entidades fechadas de previdência complementar.

Como destacado na Seção 2.2.1 do Capítulo 2 - Metodologia, adotaremos o método da perda inicial de receitas 
e estimaremos o impacto da presente alteração na legislação tributária sobre a arrecadação adotando a seguinte 
equação:

Neste caso, Rt < 0 é renúncia de receita decorrente da alteração tributária e At
d (arrecadação depois da alteração 

legal) e At
a (arrecadação antes da alteração legal) são assim definidas:

Onde: 

• a representa a alíquota efetiva4 do IRPF para a faixa de renda da base de cálculo do imposto (com base no valor 
do resgate médio);

• Bt (Bt’) é o montante dos benefícios recebidos depois (antes) da alteração;

• v representa a aplicação da regra VGBL para o IRPF;

• Zt é o montante dos rendimentos depois da alteração;

• Yt (Yt’) é o montante dos resgates depois (antes) da alteração;

• rt é o rendimento acumulado até o resgate.

3 “Regra VGBL”: Regime Decrescente ou Regime Progressivo (melhor para resgates em prazo inferior a 04 anos).
4 O cálculo da alíquota efetiva pode ser efetuado no site da Receita Federal, no seguinte link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/Simulador/simulador.
asp?tipoSimulador=A.
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Adotando-se a hipótese de que a alteração tenha ocorrido em 2014 (dado mais recente disponível) e que t = t’ = 
2014, temos o seguinte resultado para a renúncia de receita:

Para a “regra VGBL” (variável v) adotaremos uma alíquota média ponderada pelos prazos de resgate, tendo em 
vista que não se têm informações dos montantes resgatados discriminados conforme os prazos estabelecidos no art. 
1º da Lei Nº 11.053/2004.

Vamos supor que o volume de resgates não aumentará depois da alteração legislativa. Assim, o montante dos 
resgates depois é idêntico ao de antes da alteração e é dado por:

Yt = Yt’ = Quantidade x Resgate Médio = 96.240 x R$ 18.752,96 = R$ 1.804,8 milhões.

Assim:

Variável v r2014 a Y2014 (Milhões de R$) R2014 (Milhões de R$)

Valor 22,50% 7,07% 22,86% 1.804,80 -383,87

Portanto, a aplicação da nova regra aos resgates de valores atualmente investidos em planos de benefícios 
previdenciários de entidades fechadas de previdência complementar produz uma renúncia estimada de receita 
de R$ 383,87 milhões. 

• Impacto Negativo 2: migração, para os planos de benefícios previdenciários de entidades fechadas de previ-
dência complementar, de recursos atualmente investidos em aplicações no mercado financeiro com tributação supe-
rior à “Regra VGBL”.

Trata-se de impacto potencial futuro de magnitude marginal e de difícil mensuração, pois teria que ser estabelecida 
uma infinidade de hipóteses quanto às características dos investimentos de onde ocorreriam as de migrações (prazos, 
volumes, incentivos tributários etc.). Estimativas dessa natureza fogem ao escopo dos cálculos de impactos fiscais das 
autoridades tributárias, incluindo a Receita Federal do Brasil.

• Impacto Positivo: benefícios recebidos no futuro a partir das migrações acima citadas, principalmente as relati-
vas a recursos atualmente investidos em planos VGBL.

Como no caso anterior, aqui também teríamos um impacto potencial futuro de magnitude marginal e de difícil 
mensuração, cujas estimativas fogem ao escopo dos cálculos das Administrações Tributárias.

• Impacto Agregado: de todo o exposto, estima-se que o impacto fiscal de curto prazo dessa medida importe 
numa renúncia estimada de Imposto de Renda de R$ 383,87 milhões anuais.

5.2.2. MEDIDA Nº 2 – OPÇÃO PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO REGRESSIVA

 a) Síntese: modificar a regra da tributação progressiva dos planos de benefícios de caráter previdenciário, incluindo 
mais duas faixas de alíquotas (zerando na última faixa) e alterando o momento da opção (art. 1º da Lei nº 11.053, de 
29 de dezembro de 2004).
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b) Regra atual de tributação: conforme escalonamento do art. 1º da Lei nº 11.053/2004, com opção até o último 

dia útil do mês subsequente ao do ingresso nos planos.

Art. 1º. (...) regime de tributação no qual os valores pagos (...), a título de benefícios ou resgates de valores 

acumulados, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte às seguintes alíquotas:

I - 35% (trinta e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação inferior ou igual a 2 (dois) anos;

II - 30% (trinta por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 2 (dois) anos e inferior ou igual 

a 4 (quatro) anos;

III - 25% (vinte e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 4 (quatro) anos e inferior 

ou igual a 6 (seis) anos;

IV - 20% (vinte por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 6 (seis) anos e inferior ou igual 

a 8 (oito) anos;

V - 15% (quinze por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 8 (oito) anos e inferior ou igual 

a 10 (dez) anos; e

VI - 10% (dez por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 10 (dez) anos.

c) Arrecadação atual: incidência definitiva na fonte sobre (benefícios recebidos + resgates), segundo os prazos de 

acumulação.

d) Nova regra de tributação: altera o Inciso VI, inclui os Incisos VII e VIII ao art. 1º da Lei nº 11.053/2004 e altera 

o momento da opção para “até o último dia útil do mês imediatamente anterior ao recebimento do benefício ou 

resgate”.

Art. 1º. (...) regime de tributação no qual os valores pagos (...), a título de benefícios ou resgates de valores 

acumulados, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte às seguintes alíquotas:

(...)

VI - 10% (dez por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 10 (dez) anos e inferior ou igual 

a 12 (doze) anos; 

VII – 5% (cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 12 (doze) anos e inferior ou igual 

a 14 (quatorze) anos; 

VII – zero, para recursos com prazo de acumulação superior a 14 (quatorze) anos.

e) Arrecadação resultante: incidência definitiva na fonte sobre (benefícios recebidos + resgates), segundo os prazos 

de acumulação.

f) Impactos sobre a Arrecadação:

• Impacto Negativo 1: benefícios recebidos e resgates de valores atualmente investidos em planos de benefícios de 

caráter previdenciário das entidades de previdência complementar e das sociedades seguradoras com prazos superiores 

a 12 (doze) anos de capitalização.

Inicialmente, devemos ressaltar que não dispomos de informações dos montantes resgatados discriminados conforme 

os prazos estabelecidos no art. 1º da Lei Nº 11.053/2004. Os dados históricos demonstram que, em média, os resgates 

anuais correspondem a 11,4% do total de contribuições anuais, conforme tabela a seguir:
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ANO
Contribuições (R$ Milhões) Resgates Resgates / Contribuições

Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Total (R$ Milhões) (%)

2010 5.840,30 6.550,00 12.390,30 1.080,40 8,70%

2011 7.039,20 7.464,70 14.503,90 1.531,50 10,60%

2012 7.944,30 8.435,20 16.379,50 3.284,90 20,10%

2013 8.814,40 9.102,30 17.916,70 1.580,40 8,80%

2014 10.304,60 10.226,90 20.571,50 1.804,80 8,80%

Total 39.942,80 41.819,10 81.761,50 9.282,00 11,40%

No entanto, a exceção de 2012, os resgates correspondem em média a 9,2%.

Para fins de consolidação dos impactos fiscais, estamos adotando como referência o ano de 2014. Neste caso, a cada 
ano 8,8% das contribuições são resgatadas (em média, já que tal processo é intertemporal) e, em 11,4 anos, teríamos 
100% já resgatados, o que não deixaria nenhum valor a ser resgatado em prazo superior a 12 anos. Portanto, adotando-
-se a hipótese de que os contribuintes não alterarão seu comportamento, tal medida não teria qualquer impacto fiscal no 
curto prazo, nos casos dos resgates.

Podemos, ainda, adotar a hipótese, às vezes considerada pelas administrações tributárias em suas estimativas, de que 
o somatório dos valores anuais da variável principal seja redistribuído segundo os novos prazos. Assim, se em média 9,2% 
é resgatado anualmente para uma regra de 10 anos (92% no período), teríamos um percentual de 6,6% ao ano para uma 
regra de 14 anos. Neste caso, teríamos os seguintes percentuais resgatados até o ano indicado:

Anos 10 11 12 13 14

% 66 72,6 79,2 85,8 92,4

Logo, os percentuais a serem resgatados em cada nova faixa adicionada pela medida legal proposta seriam os seguintes:

Faixa Percentual

12 < anos < 14 13,20%

anos > 14 7,60%

Utilizando o método da perda inicial de receitas (Seção 2.2.1 do Capítulo 2 – Metodologia), estimaremos a renúncia 
de receita (Rt < 0) decorrente da alteração tributária adotando a equação, para cada faixa adicional (f) de tributação:

Onde Ad
t (arrecadação depois da alteração legal) e Aa

t’ (arrecadação antes da alteração legal) são assim definidas:

Onde: aƒ (aƒ’) representa a alíquota do IRPF posterior (anterior) para a faixa de renda f (f’) da base de cálculo do imposto;

Ct (Ct’) é o montante das contribuições depois (antes) da alteração.

Xf representa o percentual de resgates efetuados no período da faixa de renda considerada.



54

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS FISCAIS E MACROECONÔMICOS DE MEDIDAS TRIBUTÁRIAS 
PROPOSTAS PELA ABRAPP PARA FOMENTO À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Adotando-se a hipótese de que a alteração tenha ocorrido em 2014 (dado mais recente disponível) e que t = t’ = 2014, 
temos o seguinte resultado para a renúncia de receita:

Assim, para cada uma das faixas adicionadas pela alteração legal proposta e o total, temos:

Faixa Xf C2014 (R$ Milhões) af af’ R2014,f (R$ Milhões)

12 < anos < 14 13,20% 20.571,50 5% 10% -135,77

anos > 14 7,60% 20.571,50 0% 10% - 156,34

TOTAL - 292,11

Portanto, a aplicação da nova regra aos resgates de valores atualmente investidos em planos de benefícios previ-
denciários de entidades fechadas de previdência complementar produz uma renúncia estimada de receita de R$ 292,11 
milhões.

• Impacto Negativo 2: benefícios recebidos relativos a planos de benefícios de caráter previdenciário das entidades 
de previdência complementar e das sociedades seguradoras com prazos superiores a 12 (doze) anos de acumulação.

Utilizando o método proposto na Seção 2.2.1 do Capítulo 2 – Metodologia, estimaremos a renúncia de receita (Rt < 
0) decorrente da alteração tributária adotando a equação, para cada faixa adicional (f) de tributação:

Onde Ad
t (arrecadação depois da alteração legal) e Aa

t’ (arrecadação antes da alteração legal) são assim definidas:

Onde: aƒ (aƒ’) representa a alíquota do IRPF posterior (anterior) para a faixa de renda f (f’) da base de cálculo do im-
posto. No caso, teremos as seguintes faixas:

Faixa Período de Acumulação a f a f’

f 1
12 < anos < 14 5% 10%

f 2
anos > 14 0% 10%

Bt (Bt’) é o montante dos benefícios recebidos depois (antes) da alteração;

Xfi representa o percentual de benefícios recebidos no período da faixa de renda (i) considerada.

Adotando-se a hipótese de que a alteração tenha ocorrido em 2014 (dado mais recente disponível) e que t = t’ = 2014, 
temos o seguinte resultado para a renúncia de receita:
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Como, no outro caso, também não dispomos de informações dos benefícios recebidos discriminados conforme os 
prazos estabelecidos no art. 1º da Lei Nº 11.053/2004. Em função disso, elaboramos uma tabela de hipóteses para as 
parcelas de cada tipo de benefício que superariam os 12 e 14 anos, conforme abaixo:

Hipóteses

Benefícios

Aposentadoria 
Programada

Aposentadoria po 
Invalidez

Pensões

X f1 X f2 X f1 X f2 X f1 X f2

1 0 100% 0 100% 0 100%

2 50% 50% 50% 50% 50% 50%

3 25% 50% 25% 50% 25% 50%

4 25% 25% 25% 25% 25% 25%

A hipótese 1, por exemplo, significa que todos os três tipos de benefícios (Aposentadoria Programada, Aposentadoria 
por Invalidez e Pensões) tiveram prazos de acumulação superiores a 14 anos.

Assim, para cada uma das faixas adicionadas pela alteração legal proposta (e o total), temos:

Hipóteses

Benefícios

Aposentadoria Programada Aposentadoria po Invalidez

(B2014 = R$ 25.052,3 milhões) (B2014 = R$ 25.052,3 milhões)

R 2014,f1 R 2014,f2 R 2014,AP R 2014,f1 R 2014,f2 R 2014,AI

1 0 2.605,20 2.605,20 0 118,70 118,70

2 651,30 1.302,60 1.953,90 29,70 59,30 89

3 325,65 1.302,60 1.628,30 14,80 59,30 74,20

4 325,65 651,30 977 14,80 29,80 44,50

Portanto, dependendo da combinação de hipóteses adotadas para cada um dos três tipos de benefícios (Aposen-
tadoria Programada, Aposentadoria por Invalidez e Pensões), estima-se uma renúncia fiscal que varia de R$ 842,5 a  
R$ 3.115,1 milhões.

• Impacto Negativo 3 (futuro): benefícios recebidos e resgates de valores atualmente investidos em planos de be-
nefícios de caráter previdenciário das entidades de previdência complementar e das sociedades seguradoras com prazos 
inferiores a 10 (dez) anos, à medida que forem completando os prazos de 12 e 14 anos. Se referidas alterações de alí-
quotas forem válidas somente para novos aportes, o impacto para o governo será praticamente nulo, mas ainda haverá 
benefícios para a previdência fechada.
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Trata-se de impacto potencial futuro de magnitude intertemporal e de difícil mensuração, pois teria que ser estabele-
cida uma infinidade de hipóteses quanto à composição dos resgates e benefícios segundo os prazos do art. 1º da Lei Nº 
11.053/2004. Como já ressaltado anteriormente, estimativas dessa natureza fogem ao escopo dos cálculos de impactos 
fiscais elaborados pelas autoridades tributárias.

• Impacto Agregado: de todo o exposto, estima-se que o impacto fiscal de curto prazo dessa medida pode importar 
numa renúncia estimada de Imposto de Renda de R$ 842,5 milhões a R$ 3.115,1 milhões anuais.

5.2.3. MEDIDA Nº 3 – DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PELA PESSOA 
JURÍDICA TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO

a) Síntese: As pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido poderão 
deduzir do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devidos, valor equivalente à aplicação 
da alíquota cabível do respectivo tributo sobre o valor das despesas comprovadamente realizadas, no período base, 
relativas a contribuições destinadas a custear benefícios de caráter previdenciário instituídos em favor dos empregados 
e dirigentes da pessoa jurídica.

b) Regra atual de tributação: as referidas contribuições somente são dedutíveis para as pessoas jurídicas tributadas 
com base no Lucro Real (art. 13, Inciso V, da Lei nº 9.249/95).

c) Arrecadação atual: incidência da regra do lucro presumido sobre o total da receita bruta, sem qualquer dedução 
relativa a contribuições para planos de previdência.

d) Nova regra de tributação: as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro 
Presumido poderão deduzir do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devidos valor equiva-
lente à aplicação das alíquotas cabíveis do IR e da CSLL sobre o valor das despesas comprovadamente realizadas, no 
período base, relativas a contribuições destinadas a custear benefícios de caráter previdenciário instituídos em favor 
dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica.

e) Arrecadação resultante: incidência da regra do lucro presumido sobre a diferença “receita bruta menos montan-
te das contribuições para planos de previdência”.

f) Impactos sobre a Arrecadação:

• Impacto Negativo 1: aplicação das alíquotas do IR (15% + 10%) e CSLL (9%) sobre o montante das contri-
buições hoje existentes para planos de previdência das PJ tributadas pelo Lucro Presumido.

Utilizando o método proposto na Seção 2.2.1 do Capítulo 2 – Metodologia, estimaremos a renúncia de receita 
(Rt < 0) decorrente da alteração tributária adotando a equação abaixo:

Onde: aag representa a alíquota agregada do IR e CSLL (34%);

CPJ,t é o montante das contribuições das Pessoas Jurídicas no ano t;

WIR representa a relação entre o valor do IRPJ apurado (15% + 10%) das entidades tributadas pelo lucro presu-
mido e o apurado por todas as empresas tributadas (Lucro Real e Presumido). Tal procedimento se justifica porque 
não temos informações públicas desagregadas sobre as contribuições para planos de previdência das PJ tributadas 
pelo Lucro Presumido.

Adotando-se a hipótese de que a alteração tenha ocorrido em 2014 (dado mais recente disponível), temos o 
seguinte resultado para a renúncia de receita:
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Para o cálculo da variável WIR, utilizaremos as informações das Fichas 12A e 14A da DIPJ – Declaração de Infor-
mações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 2014 (Ano-calendário 2013), referentes à Divisão 65 da CNAE 2.2 
(SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE), disponível no site da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil5. 

Dados em R$ Milhões

Variável Lucro Real Lucro Presumido Total

W IRIRPJ (alíquota de 15%) 236,82 22,58 259,40

IRPJ (Adicional) 149,69 7 156,69

Total 386,51 29,58 416,09 0,071

Portanto, a renúncia de receita é dada por:

Portanto, a possibilidade de dedução do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
devidos de valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do respectivo tributo sobre o valor das despesas 
comprovadamente realizadas, no período base, relativas a contribuições destinadas a custear benefícios de caráter 
previdenciário instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica produz uma renúncia estimada 
de receita de R$ 247,84 milhões.

• Impacto Negativo 2: aplicação das alíquotas do IR (15% + 10%) e CSLL (9%) sobre o montante das contri-
buições futuras para planos de previdência das PJ tributadas pelo Lucro Presumido.

Trata-se de impacto potencial futuro de magnitude intertemporal e de difícil mensuração, pois teriam que ser 
estabelecidas hipóteses quanto ao crescimento do montante de contribuições futuras para planos de previdência 
das PJ tributadas pelo Lucro Presumido. Como já ressaltado anteriormente, estimativas dessa natureza fogem ao 
escopo dos cálculos de impactos fiscais elaborados pelas autoridades tributárias, que focam os resultados de curto 
prazo.

• Impacto Agregado: de todo o exposto, estima-se que o impacto fiscal de curto prazo dessa medida pode 
importar numa renúncia estimada de Imposto de Renda e Contribuição Social de R$ 247,84 milhões anuais.

5.2.4. MEDIDA Nº 4 – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA PLANOS VOLTADOS PARA A SAÚDE POR MEIO DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

a) Síntese: incluir “contribuições destinadas a custear seguros e planos de saúde efetuadas por meio de contribuição 
a plano de previdência complementar” nas deduções da apuração do Lucro Real e do Lucro Presumido, incluindo a 
base de cálculo da contribuição social sobre o Lucro Líquido (art. 13, V, da Lei nº 9.249/95).

b) Regra atual de tributação: as contribuições destinadas a custear seguros e planos de saúde somente são dedu-
tíveis para as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real (Art. 13, Inciso V, da Lei nº 9.249/95) e não incluem 
aquelas efetuadas por meio de contribuição a plano de previdência complementar.

c) Arrecadação atual: incidência normal (lucro real ou lucro presumido), sem a possibilidade de dedução relativa a 
tais espécies de contribuições.

5 Link: http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/principais-fichas-dipj/fichas-dipj-2013.xlsx/view.
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d) Nova regra de tributação:

• Lucro Real: permitida a dedução do montante das contribuições destinadas a custear seguros e planos de saúde, 
mesmo que efetuadas por meio de contribuição a plano de previdência complementar e destinadas ao pagamento de 
despesa relacionada à contraprestação de plano privado de assistência à saúde ou de seguro saúde instituídos em favor 
dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;

• Lucro Presumido: As pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presu-
mido poderão deduzir do imposto de renda e da CSLL devidos, valor equivalente à aplicação da alíquota cabível desses 
tributos sobre o valor das despesas relativas a contribuições para planos de previdência complementar destinadas ao 
pagamento de despesa relacionada à contraprestação de plano privado de assistência à saúde ou de seguro saúde insti-
tuídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica.

e) Arrecadação resultante: incidência da regra tributária (lucro real ou lucro presumido) sobre a diferença “receita 
bruta menos montante das contribuições incentivadas”.

f) Impactos sobre a Arrecadação:

• Impacto Nulo: a migração das contribuições destinadas a custear seguros e planos de saúde (dedutíveis para 
as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real nos termos do art. 13, Inciso V, da Lei nº 9.249/95) para 
contribuições da mesma natureza efetuadas por meio de contribuição a plano de previdência complementar não 
produzem perdas ou ganhos de receita.

• Impacto Negativo 1: aplicação das alíquotas do IR e CSLL para as pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro 
Presumido sobre o montante das contribuições hoje existentes destinadas a custear seguros e planos de saúde 
“efetuadas por meio de contribuição a plano de previdência complementar”.

Utilizando o método proposto na Seção 2.2.1 do Capítulo 2 – Metodologia, estimaremos a renúncia de receita 
(Rt < 0) decorrente da alteração tributária adotando a equação abaixo:

Onde: aag representa a alíquota agregada do IR e CSLL (34%);

SPJ,t é o montante das contribuições destinadas a custear seguros e planos de saúde das Pessoas Jurídicas no 
ano t;

WIR representa a relação entre o valor do IRPJ apurado (15% + 10%) das entidades tributadas pelo lucro 
presumido e o apurado por todas as empresas tributadas (Lucro Real e Presumido). Tal procedimento se justifica 
porque não temos informações públicas desagregadas sobre as PJ tributadas pelo Lucro Presumido para a variável 
analisada.

Adotando-se a hipótese de que a alteração tenha ocorrido em 2014 (dado mais recente disponível), temos o 
seguinte resultado para a renúncia de receita:

O cálculo da variável WIR foi explicitado na seção anterior, tendo sido encontrado o valor de 0,071.

O valor de SPJ,2014 foi obtido a partir do valor da despesa operacional denominada “Assistência Médica, Odon-
tológica e Farmacêutica a Empregados” informado no Demonstrativo dos Gastos Governamentais Indiretos de 
Natureza Tributária – Gastos Tributários – Estimativas Bases Efetivas (pág. 22), disponível no site da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil6. Corrigido pelo IPCA de 2014. Assim: SPJ,2014 = SPJ,2013 x 1,0641 = 4.048,06 x 1,0641 = 
R$ 4.307,54 milhões.

6 Link: https://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/demonstrativos-dos-gastos-tributarios/dgt-versao-para-republicacao_02-06-2016.pdf. 
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Portanto,

Portanto, a possibilidade de dedução pelas pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda 
com base no Lucro Presumido de valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do IRPJ e CSLL sobre o valor 
das despesas relativas a contribuições a plano de previdência complementar destinadas ao pagamento de despesa 
relacionada à contraprestação de plano privado de assistência à saúde ou de seguro saúde instituídos em favor 
dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica produz uma renúncia estimada de receita de R$ 103,98 milhões.

• Impacto Negativo 2: aplicação das alíquotas do IR e CSLL (segundo o regime de apuração) sobre o montan-
te das contribuições futuras destinadas a custear seguros e planos de saúde “efetuadas por meio de contribuição 
a plano de previdência complementar”.

Trata-se de impacto potencial futuro de magnitude intertemporal e de difícil mensuração, pois teria que ser 
estabelecida hipóteses quanto ao crescimento do montante de contribuições futuras destinadas a custear seguros 
e planos de saúde “efetuadas por meio de contribuição a plano de previdência complementar”. Como já ressalta-
do anteriormente, estimativas dessa natureza fogem ao escopo dos cálculos de impactos fiscais elaborados pelas 
autoridades tributárias, que focam os resultados de curto prazo.

• Impacto Agregado: de todo o exposto, estima-se que o impacto fiscal de curto prazo dessa medida pode 
importar numa renúncia estimada de Imposto de Renda e Contribuição Social de R$ 103,98 milhões anuais.

5.2.5. MEDIDA Nº 5 – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO AS CONTRIBUIÇÕES A PLANOS DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NOS LUCROS OU RESULTADOS DA 
EMPRESA – PLR

a) Síntese: isentar do Imposto de Renda as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de pre-
vidência complementar em favor de seus empregados e dirigentes, inclusive às que corresponderem à participação 
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa (Altera o art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988).

b) Regra atual de tributação: são isentas do IR as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas 
de previdência privada em favor de seus empregados e dirigentes, mas os recursos recebidos pelos empregados a 
título de PLR devem ser tributados pelo imposto de renda na fonte em separado das demais remunerações pagas pela 
empresa (§5º do art. 3º da Lei nº 10.101/00).

c) Arrecadação atual: incidência exclusiva na fonte, segundo tabela progressiva constante do Anexo da Lei nº 
10.101/00, sobre o montante da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa.

d) Nova regra de tributação: os recursos depositados pela pessoa jurídica empregadora, no plano de benefícios 
previdenciários, qualquer que seja a sua origem ou justificativa, mesmo que decorrentes do pagamento de PLR, so-
mente serão sujeitos à incidência do Imposto de Renda, pela pessoa física, quando do seu recebimento sob a moda-
lidade de resgate ou de benefício.

e) Arrecadação resultante: não incidência da tabela progressiva constante do Anexo da Lei nº 10.101/00 sobre o 
montante da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, quando o PLR for depositado em 
planos de previdência complementar.
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f) Impactos sobre a Arrecadação:

• Impacto Negativo: incidência da tabela progressiva constante do Anexo da Lei nº 10.101/00 sobre os valores 
de pagamentos correspondentes à participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, quando o 
PLR for depositado em planos de previdência complementar.

Utilizando o método proposto na Seção 2.2.1 do Capítulo 2 – Metodologia, estimaremos a renúncia de receita 
(Rt < 0) decorrente da alteração tributária adotando a equação abaixo:

Onde: aag representa a alíquota efetiva média referente à tabela progressiva constante do Anexo da Lei nº 
10.101/00;

PLRt é o total de rendimentos recebidos como Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) no ano t;

Adotando-se a hipótese de que a alteração tenha ocorrido em 2014 (dado mais recente disponível), temos o 
seguinte resultado para a renúncia de receita:

O rendimento recebido como Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) é declarado na ficha “Rendimen-
tos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, linha 11 da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. No 
ano-calendário de 2014, foi declarado um montante de R$ 22,95 bilhões, conforme relatório “Grandes Números 
IRPF – Ano-Calendário 2014, Exercício 2015” (pág. 71, Tabela 19 – Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/
Definitiva), disponível no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil7.

Para fins de determinação da alíquota efetiva média referente à tabela progressiva constante do Anexo da Lei 
nº 10.101/00, aPLR, e em função de não estar disponível publicamente os dados da Participação nos Lucros ou Re-
sultados (PLR) por faixas de renda da referida tabela progressiva, utilizaremos como regra geral a média das PLR do 
setor automobilístico conforme apresentado em KAFROUNI (2005), em números de salário médio anual.

De 1999 a 2004, o piso salarial do setor era, em média, de 3,68 vezes o salário mínimo (valores: 3,90 – 4,09 
– 3,48 – 3,61 – 3,32, conforme pag. 123). Em 2004, isso equivalia à R$ 956,80 (260,00 x 3,68). Para um nível de 
salário dessa magnitude, a PNR equivalia a cerca de 3,10 vezes o salário médio.

Extrapolando para o ano de 2014, temos um salário médio base de R$ 2.664,32 (724,00 x 3,68) e uma PLR 
média de R$ 8.259,39 (3,10 x 2.664,32).

Vamos utilizar essa PLR média para calcular a alíquota efetiva média, aPLR, nos termos da seguinte tabela cons-
tante do Anexo da Lei nº 10.101/00:

Participação nos Lucros - Tabela de Tributação Exclusiva na Fonte 

Valor do PLR Anual (Em R$) Alíquota Parcela a deduzir do IR (Em R$)

de 0,00 a 6.000,00 0% -

de 6.000.01 a 9.000,00 7,50% 450

de 9.000,01 a 12.000,00 15% 1.125,00

de 12.000,01 a 15.000,00 22,50% 2.025,00

acima de 15.000,00 27,50% 2.775,00

Assim, o valor do IR a pagar é dado por: IR = R$ 8.259,39 x 7,5% - 450,00 = R$ 169,45

Então, a alíquota efetiva é de 2,05% (169,45 / 8.259,39).

7 Link: http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/11-08-2014-grandes-numeros-dirpf/gn_irpf_ac2014.pdf. 
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Portanto, a renúncia de receita é dada por:

Portanto, isentar do Imposto de Renda a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa a 
título de contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de previdência complementar em favor de 
seus empregados e dirigentes pode produzir uma renúncia estimada de receita de até R$ 470,48 milhões.

5.2.6. MEDIDA Nº 6 – ISENÇÃO DE COFINS E PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS

a) Síntese: Isenção da COFINS e alteração da incidência da contribuição para o PIS/PASEP (será determinada com base 
na folha de salários, à alíquota de um por cento) para as entidades fechadas de previdência complementar.

b) Regra atual de tributação: Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, as 
pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, poderão deduzir, no caso de entidades de pre-
vidência privada, abertas e fechadas, os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento 
de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates.

c) Arrecadação atual: Incidência do PIS e da Cofins sobre a Receita Bruta das entidades de previdência privada, aber-
tas e fechadas, excluídas as deduções permitidas a todas as PJ e os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras 
destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates dessas entidades.

d) Nova regra de tributação: As entidades fechadas de previdência complementar ficam isentas da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e passam a recolher a contribuição para o PIS/PASEP com base 
na folha de salários, à alíquota de um por cento.

e) Arrecadação resultante: Incidência do PIS e da Cofins sobre a Receita Bruta das entidades de previdência pri-
vada abertas, excluídas as deduções permitidas a todas as PJ e os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras 
destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates dessas entidades e, para as 
entidades fechadas, tão somente a incidência do PIS à alíquota de um por cento sobre a folha de salários.

f) Impactos sobre a Arrecadação:

• Impacto Negativo 1: Isenção da COFINS para as entidades de previdência privada fechadas (perda do valor 
da Cofins atualmente arrecadado).

 Estimaremos a renúncia de receita (Rt < 0) decorrente da alteração tributária adotando a equação abaixo:

Onde: 

COFINS65,t é o montante total da Cofins pago pelas Pessoas Jurídicas da Divisão 65 da CNAE 2.2 (SEGUROS, 
RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE) no ano t;

WP/65 representa a relação entre a arrecadação das entidades de Previdência Complementar (planos de acumu-
lação) e a arrecadação de todo o mercado segurador. Tal procedimento se justifica porque não temos informações 
públicas desagregadas da Divisão 65 da CNAE 2.2.

Adotando-se a hipótese de que a alteração tenha ocorrido em 2014, temos o seguinte resultado para a renún-
cia de receita:

aPLR.
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O cálculo da variável WP/65 se utiliza dos dados da CNseg, conforme abaixo:

O valor da COFINS65,2013 encontra-se na Linha 12 da Fichas 70 da DIPJ – Declaração de Informações Econômi-
co-Fiscais da Pessoa Jurídica 2014 (Ano-calendário 2013), referentes à Divisão 65 da CNAE 2.2 (SEGUROS, RESSE-
GUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE), disponível no site da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil 8.

Assim, temos:

Portanto, isentar da COFINS as entidades de previdência privada fechadas pode produzir uma renúncia estima-
da de receita de até R$ 147,58 milhões.

• Impacto Negativo 2: Arrecadação atual do PIS/Pasep menos a incidência da nova regra de tributação do PIS 
(um por cento sobre a folha de salários) para as entidades de previdência privada fechadas.

Estimaremos a renúncia de receita (Rt < 0) decorrente da alteração tributária adotando a equação abaixo:

Onde Ad
t (arrecadação depois da alteração legal) e Aa

t’ (arrecadação antes da alteração legal) são assim definidas:

Então:

Onde: PIS65,t é o montante total do PIS/PASEP pago pelas Pessoas Jurídicas da Divisão 65 da CNAE 2.2 (SEGU-
ROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE) no ano t;

MS65,t é a massa salarial paga pelas Pessoas Jurídicas da Divisão 65 da CNAE 2.2 (SEGUROS, RESSEGUROS, 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE) no ano t;

WP/65 representa a relação entre a arrecadação das entidades de Previdência Complementar (planos de acumu-

8 Link: http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/principais-fichas-dipj/fichas-dipj-2013.xlsx/view.



63

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS FISCAIS E MACROECONÔMICOS DE MEDIDAS TRIBUTÁRIAS 
PROPOSTAS PELA ABRAPP PARA FOMENTO À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

lação) e a arrecadação de todo o mercado segurador. Tal procedimento se justifica porque não temos informações 
públicas desagregadas da Divisão 65 da CNAE 2.2. Como calculado anteriormente, WP/65 = 0,247.

Adotando-se a hipótese de que a alteração tenha ocorrido em 2014, temos o seguinte resultado para a renún-
cia de receita:

O valor da variável PIS65,2013, de R$ 135,41 milhões, encontra-se na Linha 13 da Fichas 70 da DIPJ – Declara-
ção de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 2014 (Ano-calendário 2013), referentes à Divisão 65 da 
CNAE 2.2 (SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE), disponível no site da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil9.

O valor da variável MS65,2013, de R$ 8.474,97 milhões, encontra-se no Relatório “Dados Setoriais 2009/2013” 
da Receita Federal (pág. 117), referentes à Divisão 65 da CNAE 2.2 (SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COM-
PLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE), disponível no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil10.

Assim,

Portanto, a alteração da incidência da contribuição das entidades fechadas de previdência complementar para o 
PIS/PASEP para uma alíquota de 1% (um por cento) sobre a folha de salários pode produzir uma renúncia estimada 
de receita de até R$ 13,32 milhões.

• Impacto Agregado: de todo o exposto, estima-se que o impacto fiscal agregado de curto prazo dessa me-
dida pode importar numa renúncia estimada de receitas de R$ 160,90 milhões anuais.

5.2.7. MEDIDA Nº 7 – DEDUTIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORA PARA COBERTURA DE 
DÉFICITS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

a) Síntese: altera o cálculo do limite de dedutibilidade do LR, que é “por cada plano de benefícios previdenciários” 
para “todos os planos em que seja firmada a sua adesão como patrocinadora”.

b) Regra atual de tributação: na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro 
líquido, o valor das despesas com contribuições para a previdência privada e para os Fundos de Aposentadoria Programada 
Individual - Fapi, cujo ônus seja da pessoa jurídica, não poderá exceder, em cada período de apuração, a 20% (vinte por 
cento) do total dos salários dos empregados e da remuneração dos dirigentes da empresa, vinculados ao referido plano.

c) Arrecadação atual: incidência do IR e da CSLL, no regime do Lucro Real, sobre as despesas com contribuições 
que ultrapassarem 20% (vinte por cento) do total dos salários dos empregados e da remuneração dos dirigentes da 
empresa, vinculados ao referido plano.

d) Nova regra de tributação: na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o 
lucro líquido, o valor das despesas com contribuições para a previdência privada e para os Fundos de Aposentadoria 
Programada Individual - Fapi, cujo ônus seja da pessoa jurídica, não poderá exceder, em cada período de apuração, a 
20% (vinte por cento) do total dos salários dos empregados e da remuneração dos dirigentes da empresa, vinculados 
aos planos por ela patrocinados.

e) Arrecadação resultante: Incidência do IR e da CSLL, no regime do Lucro Real, sobre as despesas com contribui-

9 Link: http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/principais-fichas-dipj/fichas-dipj-2013.xlsx/view.
10 Link: http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/estudos-diversos/dados-setoriais-2009-2013.pdf. 
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ções que ultrapassarem 20% (vinte por cento) do total dos salários dos empregados e da remuneração dos dirigentes 
da empresa, vinculados aos planos por ela patrocinados.

f) Impactos sobre a Arrecadação:

• Impacto Negativo: Incidência do IR e da CSLL, no regime do Lucro Real, sobre as despesas com contribui-
ções de até 20% (vinte por cento) do total dos salários dos ex-empregados e da remuneração dos ex-dirigentes da 
empresa, ainda vinculados aos planos por ela patrocinados.

Para estimar a renúncia de receitas referente a essa medida legal, seriam necessários dados relativos às despesas 
com contribuições de pessoas jurídicas para seus ex-empregados e ex-dirigentes, que ainda estejam vinculados aos 
planos por ela patrocinados. Trata-se, pois, de informações não disponíveis em bancos de dados públicos, o que 
inviabiliza a estimativa.

De qualquer modo, em função da especificidade do caso e da provável baixa magnitude dos efeitos fiscais dessa 
medida, não se vislumbra renuncia de receita capaz de causar impacto fiscal relevante para as finanças do Estado.

5.2.8. IMPACTO AGREGADO DE TODAS AS MEDIDAS SOBRE A ARRECADAÇÃO 

Os resultados das estimativas permitem concluir que o conjunto de medidas aqui analisadas tem o potencial de 
produzir uma renúncia agregada de receitas que varia de 2,2 a 4.5 bilhões de reais, conforme detalhado na Tabela 
5.1 abaixo.

Tabela 5.1 - Impacto agregado de todas as medidas

MEDIDA 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

Renúncia 
(R$ Milhões)

383,9 842,5 a 3.115,1 247,8 104 470,5 160,9 Insignificante 2.206,6 a 4.482,2

5.3. ANÁLISE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA POR REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 

Em função de haver medidas importantes que afetam a tributação da renda sob o regime do lucro presumido, torna-se 
relevante investigar a intensidade da incidência tributária nesse regime em comparação com os demais (Lucro Real e Simples 
Nacional), para que se avalie se há justificativas para a introdução de medidas que reduzam tal intensidade e se tais medidas 
não irão descompensar eventual equilíbrio existente entre os três regimes (Presumido, Real e Simples).

Importante, ainda, analisar conjuntamente a incidência tributária em nível setorial e entre regimes de apuração, para 
que se avaliem eventuais discrepâncias que possam justificar a adoção de incentivos fiscais de caráter setorial.

Tal análise de incidência tributária será baseada no cálculo do que se opta por denominar de ”Alíquota Média Sobre 
a Receita Bruta”. Trata-se de uma operação matemática que resulta em um elemento econômico em sentido amplo e, 
uma medida tributária, no sentido restrito. Tal alíquota constitui o produto da divisão, de um lado, da arrecadação efetiva, 
reportada nos boletins de arrecadação, e, de outro, da receita bruta, como assim definida e informada pela RFB – que, 
lembrando, publica tais dados na consolidação de declarações do IRPJ .

A análise será discriminada por regime de apuração do lucro para fins de imposto de renda (Lucro Presumido, Lucro 
Real e Simples). No caso da arrecadação do Simples, na análise a seguir ora é tomado o do regime como um todo, ora 
é considerado o relativo a um de seus tributos. Sobre a receita bruta do Simples Nacional, é alertado que o montante 
apurado pela RFB na consolidação do imposto de renda, conforme citado antes, não coincide com o divulgado para a 
mesma variável pelo comitê gestor, porém, quando se compara este com os outros dois regimes (lucros real e presumido) 
é preciso adotar uma única fonte, que é no caso o consolidado pela Receita conforme antes indicado.

Chama-se a atenção que não se trata da “alíquota efetiva”, de cada tributo, no sentido mais restrito da expressão. 
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Antes de tudo, não há como construir essa medida pura e específica de um determinado tributo, porque exigiria conhecer 
e usar os montantes específicos das bases de cálculo e tais dados não são publicados pela Receita Federal do Brasil. Além 
disso, não existe uma base única e universal para todos os tributos que compõe um regime tributário e que integram a 
base de todos os impostos de competência de uma esfera de governo.

Como a receita bruta é a base de cálculo dos valores devidos ao Simples, seria até possível afirmar que a alíquota média 
constituiria a alíquota efetiva no caso único e específico desse regime simplificado. O mesmo, porém, não se aplica ao apu-
rado pelos outros regimes, como do lucro real e do lucro presumido, quanto mais em relação a cada um dos tributos a serem 
analisados – que tomam por base os lucros, a folha salarial, o valor adicionado ou a receita líquida. Isso também se aplica 
ao conjunto de tributos da União, dos Estados ou dos Municípios, porque, igualmente, possuem bases as mais distintas.

A alíquota média em questão pode ser vista como uma espécie de medida da carga tributária, no todo ou em parte, 
em relação ao faturamento dos contribuintes, individualmente ou para o conjunto, de uma esfera de governo, de um 
regime ou de um determinado tributo, conforme o caso a ser analisado nesta seção.

Tabela 5.2 - Composição da Receita, Arrecadação e Alíquotas Médias sobre a Receita Bruta dos  
Tributos Federais nos Diferentes Regimes de Apuração

REGIME DE 

APURAÇÃO
VARIÁVEL 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ALÍQUOTA MÉDIA GLOBAL ND 6,07% 6,21% 6,09% 6,11% 5,93%

SIMPLES

RECEITA BRUTA ND 412.871,56 524.522,56 606.250,60 732.300,85 832.075,38

IRPJ
ARRECADAÇÃO ND 1.172,02 1.587,64 1.987,38 2.099,24 2.489,13

ALÍQUOTA MÉDIA ND 0,28% 0,30% 0,33% 0,29% 0,30%

CSLL
ARRECADAÇÃO ND 1.250,07 1.649,16 2.028,10 2.190,93 2.577,89

ALÍQUOTA MÉDIA ND 0,30% 0,31% 0,33% 0,30% 0,31%

PIS / COFINS
ARRECADAÇÃO ND 4.587,73 6.043,85 7.304,67 7.886,53 9.217,26

ALÍQUOTA MÉDIA ND 1,11% 1,15% 1,20% 1,08% 1,11%

IPI
ARRECADAÇÃO ND 230,87 301,98 334,89 378,66 420,62

ALÍQUOTA MÉDIA ND 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05%

INSS
ARRECADAÇÃO ND 12.587,12 16.827,31 20.062,49 22.564,53 26.475,28

ALÍQUOTA MÉDIA ND 3,05% 3,21% 3,31% 3,08% 3,18%
ALÍQUOTA MÉDIA TOTAL ND 4,80% 5,04% 5,23% 4,80% 4,95%

LUCRO 

PRESUMIDO

RECEITA BRUTA 606.360,92 631.072,39 788.952,73 931.497,70 1.014.600,22 1.114.617,70

IRPJ
ARRECADAÇÃO 13.894,96 14.766,17 18.846,27 22.467,53 24.866,37 24.422,79

ALÍQUOTA MÉDIA 2,29% 2,34% 2,39% 2,41% 2,45% 2,46%

CSLL
ARRECADAÇÃO 7.890,77 8.318,77 10.464,90 12.384,09 13.522,20 14.772,73

ALÍQUOTA MÉDIA 1,30% 1,32% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%

PIS / COFINS
ARRECADAÇÃO 14.903,90 15.236,98 19,865,12 22.946,53 24.654,21 26.331,03

ALÍQUOTA MÉDIA 2,46% 2,41% 2,52% 2,46% 2,43% 2,36%

IPI
ARRECADAÇÃO 1.707,49 1.690,14 2.122,83 2.422,84 2.319,23 2.341,59

ALÍQUOTA MÉDIA 0,28% 0,27% 0,27% 0,26% 0,23% 0,21%

INSS
ARRECADAÇÃO 11.624,06 13.576,10 16.846,26 20.170,08 23.442,01 26.858,37

ALÍQUOTA MÉDIA 1,92% 2,15% 2,14% 2,17% 2,31% 2,41%
ALÍQUOTA MÉDIA TOTAL 8,25% 8,49% 8,64% 8,63% 8,75% 8,77%

LUCRO REAL

RECEITA BRUTA 5.267.306,04 4.742.142,67 5.543.849,52 6.394.860,34 6.770.395,94 7.718.758,40

IRPJ
ARRECADAÇÃO 60.668,62 54.005,63 62.845,78 69.440,27 69.327,14 73.338,54

ALÍQUOTA MÉDIA 1,15% 1,14% 1,13% 1,09% 1,02% 0,95%

CSLL
ARRECADAÇÃO 27.549,87 27.558,96 31.184,16 32.695,35 32.420,39 34.166,74

ALÍQUOTA MÉDIA 0,52% 0,58% 0,56% 0,51% 0,48% 0,44%

PIS / COFINS
ARRECADAÇÃO 105.512,60 103.901,35 123.770,50 138.219,88 152.271,72 160.969,06

ALÍQUOTA MÉDIA 2,00% 2,19% 2,23% 2,16% 2,25% 2,09%

IPI
ARRECADAÇÃO 25.396,83 18.989,27 25.360,11 28.903,05 25.158,70 27.085,82

ALÍQUOTA MÉDIA 0,48% 0,40% 0,46% 0,45% 0,37% 0,35%

INSS
ARRECADAÇÃO 66.499,53 73.210,96 88.245,16 101.604,50 116.946,53 138.549,53

ALÍQUOTA MÉDIA 1,26% 1,54% 1,59% 1,59% 1,73% 1,79%
ALÍQUOTA MÉDIA TOTAL 5,42% 5,86% 5,98% 5,80% 5,85% 5,62%

 

Os dados apresentados na Tabela 5.2 acima mostram a evolução da alíquota média sobre a receita, para o período de 
2008 a 2013, apurada para o conjunto dos tributos federais que compõem o Simples Nacional (IRPJ, PIS, COFINS, CSLL, 
IPI e INSS), mas aqui expressos em relação a cada um dos três regimes de apuração – Simples, o Lucro Real e o Lucro 
Presumido.

ND: Dados não disponíveis; Dados da Receita Bruta e da Arrecadação em milhões de Reais. 
Fonte primária: RFB. Elaboração Própria.
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As alíquotas médias, não custa relembrar, são expressas em relação à receita bruta. Como tal foram calculadas pela 
divisão entre a arrecadação total do respectivo tributo e a receita bruta total dos contribuintes do regime de apuração 
estudado, para cada período analisado. Assim, por exemplo, no caso da CSLL e dos contribuintes do Simples, em 2012, 
a alíquota em questão resulta da razão entre a arrecadação dos optantes para aquela contribuição social (R$ 2.190,93 
milhões) e a receita bruta total dos optantes deste regime (R$ 732.300,85 milhões), ou seja, perfaz 0,29%.

Chamou atenção a elevada redução da alíquota média do Lucro Presumido em 2011, já que se desconhece qualquer 
fator econômico que justifique um efeito isolado somente para os optantes desse regime de apuração. Analisando mais 
detalhadamente os dados do referido ano, constatou-se um crescimento desproporcional da receita bruta em relação à 
arrecadação de todos os tributos federais, o que provocou a redução de todas as alíquotas médias. Perscrutando-se os 
dados setoriais divulgados pela Receita Federal, verificou-se que o problema deve estar nas informações do Setor de Ali-
mentação (Seção 56 da CNAE), pois a sua arrecadação teria crescido incríveis 1.684% em apenas um ano, saindo de R$ 
10,6 bilhões em 2010 para R$ 189,3 bilhões em 2011. Os dados subsequentes reforçam a tese de que o problema deve 
esta na receita bruta do mencionado setor em 2011, pois no ano de 2012 a arrecadação foi de R$ 14,8 bilhões.

Para que a análise não fosse distorcida, por esse evidente erro, optou-se por fazer a correção dessa discrepância e ex-
purgar o outlier do Setor de Alimentação (Seção 56 da CNAE). Como forma de correção, propõe-se a extrapolação linear, 
de forma que o dado de 2011 passou a ser a média entre as observações reais de 2010 e 2012 para o referido setor (R$ 
12,7 bilhões). Assim, efetuadas as correções, temos as seguintes alíquotas para os tributos federais do lucro presumido 
em 2011: IRPJ: 2,41%, CSLL: 1,33%; PIS-COFINS: 2,46%; IPI: 0,26%; INSS: 2,17%. 

É possível discriminar as alíquotas médias sobre a receita bruta assim calculadas para cada regime, e em cada um deles, 
para os principais tributos federais e para o referido período mais recente (2008 a 2013), conforme Tabela 5.3.

Tabela 5.3 - Evolução das Alíquotas Médias sobre a Receita Bruta dos Tributos Federais nos Diferentes Regimes de Apuração

REGIME DE APURAÇÃO TRIBUTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013

SIMPLES

IRPJ - 0,28% 0,30% 0,33% 0,29% 0,30%

CSLL - 0,30% 0,31% 0,33% 0,30% 0,31%

PIS / COFINS - 1,11% 1,15% 1,20% 1,08% 1,11%

IPI - 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05%

INSS - 3,05% 3,21% 3,31% 3,08% 3,18%

TOTAL - 4,80% 5,04% 5,23% 4,80% 4,95%

LUCRO PRESUMIDO

IRPJ 2,29% 2,34% 2,39% 2,41% 2,45% 2,46%

CSLL 1,30% 1,32% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%

PIS / COFINS 2,46% 2,41% 2,52% 2,46% 2,43% 2,36%

IPI 0,28% 0,27% 0,27% 0,26% 0,23% 0,21%

INSS 1,92% 2,15% 2,14% 2,17% 2,31% 2,41%

TOTAL 8,25% 8,49% 8,64% 8,63% 8,75% 8,77%

LUCRO REAL

IRPJ 1,15% 1,14% 1,13% 1,09% 1,02% 0,95%

CSLL 0,52% 0,58% 0,56% 0,51% 0,48% 0,44%

PIS / COFINS 2,00% 2,19% 2,23% 2,16% 2,25% 2,09%

IPI 0,48% 0,40% 0,46% 0,45% 0,37% 0,35%

INSS 1,26% 1,54% 1,59% 1,59% 1,73% 1,79%

TOTAL 5,42% 5,86% 5,98% 5,80% 5,85% 5,62%

ALÍQUOTA GLOBAL - 6,07% 6,21% 6,09% 6,11% 5,93%
 

Para o caso do IRPJ, percebe-se uma leve convergência em termos de redução das distâncias das alíquotas médias 
sobre a receita bruta entre os regimes de apuração do Simples Nacional e do Lucro Real no período de 2009 a 2013, mas 
com pouca variabilidade no caso do Lucro Presumido. 

O Gráfico 5.1 a seguir ressalta essa evolução das alíquotas médias sobre a receita bruta dos tributos federais e por dife-
rente regime. Destaca-se que, ao final do período (2013), as alíquotas dos optantes pelo Simples Nacional e Lucro Presumido 
cresceram, enquanto a dos optantes pelo Lucro Real decresceu. Como continuou crescente a alíquota do INSS, em todos os 
anos e todos os regimes, conclui-se que foram nos outros tributos que se operou o diferencial de tendência entre os regimes.

Fonte primária: RFB. Elaboração Própria. 
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Gráfico 5.1 - Alíquotas Médias sobre a Receita Bruta para o conjunto de tributos federais (IRPJ, PIS, COFINS, CSLL, IPI e INSS)  
e por regimes de apuração
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É interessante, ainda, isolar a contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que nitidamen-
te incide de forma mais acentuada sobre os optantes pelo Simples Nacional e o Lucro Presumido, distorcendo a carga 
tributária agregada. Os dados apresentados no gráfico 5.2 mostram o peso do financiamento da Previdência Social que 
recai sobre o regime do Simples Nacional, seguido pelo Lucro Presumido, em comparação com o Lucro Real, que propor-
cionalmente contribuem bem menos.

Gráfico 5.2 - Alíquotas Médias sobre a Receita Bruta para o conjunto de tributos federais (IRPJ, PIS, COFINS, CSLL, IPI e INSS)  
e por regimes de apuração 
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É fato impressionante que a alíquota média do Simples Nacional supere a do Lucro Presumido, e a deste supere a do 
Lucro Real. Uma das prováveis explicações é que, nas grandes empresas, a folha de salários pesa menos nos custos do 
que nas pequenas e médias empresas, o que produz uma alíquota média mais baixa.

Adotado o corte setorial para análise, são avaliados os desempenhos das arrecadações de tributos federais nos distin-
tos regimes tributários de apuração, evidenciando-se, ainda, as alíquotas médias de cada regime, para cada tributo e/ou 
conjunto de tributos, sempre expressas em relação à receita bruta dos respectivos contribuintes.

Os dados das tabelas 5.4 a 5.9 e dos gráficos 5.3 e 5.4 oferecem informações para analisar as alíquotas decompostas 
setorialmente, conforme Seção da CNAE (A a U) para o período de 2009 a 2013. Como seria de se esperar, são bastante 
diferenciadas as alíquotas médias de uma para outra atividade e, ainda, de um para outro regime (Simples Nacional, Lucro 
Presumido e Lucro Real). 

Fonte primária: RFB. Elaboração Própria. 

Fonte primária: RFB. Elaboração Própria. 
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Tabela 5.4 – Alíquotas Médias dos Tributos Federais – Decomposição por Seção do CNAE (2009)

2009 SIMPLES NACIONAL LUCRO PRESUMIDO LUCRO REAL

Seção QTD. EMP. IRPJ CSLL
PIS / 

COFINS
IPI INSS TOTAL QTD. EMP. IRPJ CSLL

PIS / 
COFINS

IPI INSS TOTAL QTD. EMP. IRPJ CSLL
PIS / 

COFINS
IPI INSS TOTAL

GERAL 2.983.974 0,28% 0,30% 1,11% 0,06% 3,05% 4,80% 980.782 2,34% 1,32% 2,41% 0,27% 2,15% 8,49% 128.254 1,14% 0,58% 2,19% 0,40% 1,54% 5,86%
A 13.608 0,35% 0,37% 1,31% 0,05% 3,43% 5,51% 9.132 2,32% 1,31% 1,87% 0,01% 2,21% 7,71% 3.318 0,37% 0,18% 0,69% 0,16% 1,98% 3,38%
B 6.439 0,29% 0,31% 1,14% 0,22% 2,95% 4,90% 2.621 1,98% 1,12% 2,73% 0,01% 2,54% 8,39% 824 3,76% 3,23% 1,72% 0,04% 2,13% 10,88%
C 308.509 0,29% 0,31% 1,18% 0,29% 3,10% 5,18% 69.814 1,59% 0,97% 3,05% 1,07% 2,49% 9,18% 20.651 1,05% 0,45% 2,98% 1,04% 1,49% 7,01%
D 29 0,23% 0,38% 1,26% 0,06% 2,91% 4,84% 986 3,27% 1,60% 2,91% 0,00% 0,74% 8,52% 704 2,02% 1,00% 4,12% 0,00% 0,87% 8,01%
E 5.461 0,44% 0,45% 1,38% 0,13% 3,28% 5,67% 1.735 3,40% 1,52% 2,39% 0,20% 2,70% 10,20% 421 3,36% 1,26% 5,48% 0,02% 3,57% 13,69%
F 60.514 0,77% 0,88% 1,58% 0,01% 2,13% 5,37% 69.651 2,05% 1,19% 2,80% 0,01% 2,60% 8,64% 7.396 0,92% 0,35% 2,19% 0,01% 3,56% 7,01%
G 1.741.657 0,24% 0,26% 1,01% 0,01% 2,89% 4,40% 277.563 1,39% 1,08% 2,27% 0,20% 1,27% 6,20% 42.027 0,38% 0,17% 0,90% 0,05% 0,98% 2,47%
H 136.511 0,35% 0,38% 1,41% 0,01% 3,85% 5,99% 43.073 2,05% 1,12% 2,61% 0,01% 2,60% 8,40% 7.909 1,28% 0,54% 2,93% 0,01% 3,10% 7,86%
I 274.598 0,23% 0,25% 1,01% 0,01% 2,99% 4,50% 17.722 2,09% 1,18% 2,96% 0,00% 3,29% 9,53% 1.886 0,83% 0,36% 3,67% 0,00% 3,59% 8,44%
J 60.820 0,49% 0,43% 1,33% 0,02% 3,67% 5,94% 58.326 3,88% 1,87% 1,53% 0,03% 2,15% 9,46% 4.621 1,16% 0,52% 3,05% 0,02% 1,76% 6,51%
K 1.123 0,43% 0,44% 1,31% 0,01% 3,16% 5,34% 39.577 5,57% 2,72% 3,05% 0,02% 1,46% 12,83% 15.531 1,82% 1,19% 1,29% 0,00% 1,07% 5,36%
L 3.133 0,81% 0,52% 1,53% 0,03% 3,75% 6,64% 38.831 5,11% 2,52% 3,29% 0,00% 1,32% 12,24% 3.452 3,16% 1,43% 4,60% 0,11% 2,51% 11,80%
M 42.075 0,35% 0,36% 1,36% 0,00% 3,84% 5,92% 147.154 4,60% 2,01% 1,32% 0,01% 1,89% 9,84% 5.545 1,10% 0,42% 2,61% 0,11% 4,17% 8,40%
N 158.732 0,45% 0,46% 1,41% 0,00% 3,60% 5,92% 62.447 3,94% 1,77% 1,92% 0,05% 4,17% 11,85% 7.590 1,53% 0,61% 2,64% 0,68% 4,36% 9,82%
O 15 0,39% 0,43% 1,53% 0,00% 4,20% 6,54% 240 3,79% 1,98% 1,88% 0,00% 26,86% 34,52% 127 0,77% 0,43% 2,94% 0,00% 15,40% 19,54%
P 54.906 0,36% 0,42% 1,47% 0,00% 4,03% 6,27% 18.070 4,23% 2,04% 2,16% 0,00% 5,38% 13,82% 1.782 0,81% 0,39% 1,34% 0,00% 7,10% 9,64%
Q 4.714 2,27% 0,95% 1,96% 0,00% 4,18% 9,35% 100.486 2,39% 1,42% 1,71% 0,00% 2,66% 8,16% 3.559 0,72% 0,28% 1,67% 0,00% 4,12% 6,79%
R 26.469 0,86% 0,58% 1,30% 0,00% 3,57% 6,31% 12.069 5,02% 2,34% 2,68% 0,00% 2,76% 12,80% 460 2,14% 0,82% 3,87% 0,00% 3,00% 9,82%
S 84.523 0,26% 0,30% 1,13% 0,01% 3,59% 5,29% 11.255 3,53% 1,76% 2,28% 0,06% 3,83% 11,46% 448 1,01% 0,37% 3,41% 0,09% 3,84% 8,72%
T 138 0,61% 0,66% 1,16% 0,00% 2,21% 4,64% 25 0,18% 0,11% 0,10% 0,00% 7,45% 7,84% 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 0,22%
U ND ND ND ND ND ND ND 5 5,41% 2,89% 0,24% 0,00% 2,95% 11,49% ND ND ND ND ND ND ND

Tabela 5.5 – Alíquotas Médias dos Tributos Federais – Decomposição por Seção do CNAE (2010)

2010 SIMPLES NACIONAL LUCRO PRESUMIDO LUCRO REAL

Seção QTD. EMP. IRPJ CSLL
PIS / 

COFINS
IPI INSS TOTAL QTD. EMP. IRPJ CSLL

PIS / 
COFINS

IPI INSS TOTAL QTD. EMP. IRPJ CSLL
PIS / 

COFINS
IPI INSS TOTAL

GERAL 0,30% 0,31% 1,15% 0,06% 3,21% 5,04% 2,39% 1,33% 2,52% 0,27% 2,14% 8,64% 1,13% 0,56% 2,23% 0,46% 1,59% 5,98%
A 15.258 0,37% 0,38% 1,36% 0,05% 3,65% 5,81% 7.556 2,32% 1,32% 1,42% 0,01% 1,94% 7,01% 3.233 0,40% 0,19% 0,84% 0,22% 2,09% 3,73%
B 6.935 0,29% 0,30% 1,12% 0,21% 2,98% 4,90% 2.618 2,02% 1,16% 2,99% 0,01% 2,39% 8,56% 796 4,87% 2,37% 1,29% 0,03% 1,59% 10,15%
C 337.679 0,30% 0,32% 1,20% 0,30% 3,23% 5,34% 66.022 1,65% 0,99% 3,15% 1,03% 2,39% 9,22% 21.059 0,93% 0,41% 3,01% 1,18% 1,51% 7,05%
D 26 0,32% 0,43% 1,33% 0,02% 2,95% 5,06% 1.158 2,21% 1,13% 2,38% 0,00% 0,54% 6,26% 818 2,16% 1,04% 4,27% 0,00% 0,93% 8,40%
E 6.259 0,43% 0,44% 1,35% 0,12% 3,28% 5,62% 1.719 3,77% 1,66% 2,64% 0,17% 2,99% 11,23% 453 2,76% 1,09% 5,26% 0,01% 3,56% 12,67%
F 80.534 0,85% 0,88% 1,59% 0,01% 2,12% 5,43% 82.883 2,01% 1,13% 2,73% 0,00% 2,75% 8,62% 7.129 0,79% 0,31% 2,04% 0,00% 3,88% 7,02%
G 1.847.224 0,25% 0,27% 1,05% 0,01% 3,04% 4,62% 271.898 1,47% 1,10% 2,39% 0,23% 1,23% 6,42% 65.683 0,53% 0,22% 1,24% 0,16% 0,90% 3,05%
H 154.884 0,37% 0,39% 1,46% 0,01% 4,09% 6,31% 42.062 2,20% 1,17% 2,78% 0,01% 2,59% 8,76% 8.145 1,08% 0,46% 2,91% 0,01% 3,18% 7,64%
I 294.220 0,25% 0,26% 1,06% 0,01% 3,16% 4,74% 15.628 2,14% 1,21% 3,09% 0,00% 3,32% 9,76% 1.694 1,04% 0,44% 3,48% 0,00% 3,84% 8,79%
J 75.370 0,42% 0,39% 1,37% 0,02% 3,94% 6,15% 54.551 4,14% 1,93% 1,62% 0,03% 2,19% 9,91% 4.660 1,26% 0,57% 3,02% 0,02% 1,78% 6,65%
K 1.140 0,43% 0,49% 1,43% 0,01% 3,49% 5,85% 43.383 5,56% 2,73% 3,10% 0,02% 1,55% 12,95% 15.446 1,85% 1,19% 1,33% 0,00% 1,20% 5,57%
L 3.553 0,91% 0,54% 1,61% 0,03% 4,08% 7,17% 44.775 4,86% 2,38% 3,34% 0,01% 1,20% 11,78% 3.151 2,67% 1,20% 4,82% 0,05% 2,57% 11,32%
M 51.831 0,35% 0,37% 1,42% 0,00% 4,12% 6,26% 155.893 4,75% 2,06% 1,37% 0,02% 1,95% 10,14% 5.318 1,31% 0,52% 2,71% 0,13% 4,46% 9,13%
N 184.200 0,48% 0,47% 1,46% 0,00% 3,75% 6,16% 60.723 4,15% 1,82% 1,99% 0,05% 4,30% 12,30% 7.379 1,62% 0,67% 2,92% 0,66% 4,59% 10,47%
O 12 0,83% 0,49% 1,24% 0,00% 3,93% 6,50% 221 4,11% 2,09% 5,02% 0,00% 14,54% 25,76% 128 1,86% 0,72% 4,19% 0,01% 15,85% 22,63%
P 63.440 0,38% 0,42% 1,52% 0,00% 4,31% 6,62% 16.672 4,59% 2,16% 2,25% 0,01% 5,36% 14,37% 1.665 0,61% 0,29% 1,35% 0,00% 7,19% 9,44%
Q 6.017 1,91% 0,82% 1,93% 0,00% 4,48% 9,15% 108.047 2,44% 1,44% 1,77% 0,00% 2,73% 8,38% 3.290 0,72% 0,30% 1,97% 0,00% 4,58% 7,56%
R 31.841 0,52% 0,43% 1,36% 0,00% 4,03% 6,33% 10.816 5,47% 2,45% 2,83% 0,00% 2,92% 13,68% 438 2,25% 0,88% 4,89% 0,00% 2,92% 10,94%
S 92.458 0,28% 0,32% 1,18% 0,01% 3,79% 5,58% 9.878 4,00% 1,90% 2,50% 0,04% 3,95% 12,38% 233 0,52% 0,20% 2,88% 0,15% 4,41% 8,17%
T 163 1,19% 0,83% 1,24% 0,00% 1,16% 4,42% 20 0,39% 0,26% 0,70% 0,00% 17,60% 18,96% 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,20%
U ND ND ND ND ND ND ND 5 5,76% 2,85% 1,27% 0,00% 2,64% 12,53% ND ND ND ND ND ND ND

Fonte primária: RFB. Elaboração: FGV. 

Fonte primária: RFB. Elaboração: FGV. 
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Tabela 5.6 – Alíquotas Médias dos Tributos Federais – Decomposição por Seção do CNAE (2011)

2011 SIMPLES NACIONAL LUCRO PRESUMIDO LUCRO REAL

Seção QTD. EMP. IRPJ CSLL
PIS / 

COFINS
IPI INSS TOTAL QTD. EMP. IRPJ CSLL

PIS / 
COFINS

IPI INSS TOTAL QTD. EMP. IRPJ CSLL
PIS / 

COFINS
IPI INSS TOTAL

GERAL 3.390.121 0,33% 0,33% 1,20% 0,06% 3,31% 5,23% 1.039.684 2,41% 1,33% 2,46% 0,26% 2,17% 8,63% 154.199 1,09% 0,51% 2,16% 0,45% 1,59% 5,80%
A 16.414 0,39% 0,40% 1,43% 0,06% 3,84% 6,12% 9.645 2,35% 1,34% 1,80% 0,00% 2,06% 7,55% 3.070 0,44% 0,20% 0,67% 0,13% 2,23% 3,67%
B 7.174 0,33% 0,34% 1,23% 0,24% 3,26% 5,40% 2.801 1,96% 1,13% 2,90% 0,01% 2,22% 8,23% 833 4,16% 1,74% 1,24% 0,03% 1,62% 8,79%
C 347.869 0,31% 0,32% 1,22% 0,30% 3,27% 5,42% 68.221 1,64% 0,98% 3,08% 1,03% 2,51% 9,23% 21.623 0,78% 0,37% 2,94% 1,24% 1,59% 6,93%
D 26 0,31% 0,47% 1,40% 0,05% 3,15% 5,37% 1.467 2,88% 1,46% 2,54% 0,00% 0,56% 7,44% 854 2,22% 1,06% 4,30% 0,00% 0,93% 8,51%
E 6.716 0,45% 0,46% 1,40% 0,11% 3,39% 5,82% 1.848 3,67% 1,60% 2,46% 0,19% 2,98% 10,91% 467 2,32% 1,02% 5,23% 0,01% 3,63% 12,21%
F 99.463 0,92% 0,92% 1,66% 0,00% 2,17% 5,67% 90.652 2,08% 1,16% 2,69% 0,00% 2,90% 8,84% 6.924 0,74% 0,31% 2,10% 0,00% 4,04% 7,19%
G 1.874.069 0,27% 0,28% 1,10% 0,01% 3,14% 4,81% 279.904 1,45% 1,08% 2,30% 0,22% 1,23% 6,29% 69.270 0,53% 0,22% 1,28% 0,18% 0,91% 3,13%
H 168.546 0,40% 0,41% 1,53% 0,01% 4,27% 6,61% 43.674 2,31% 1,20% 2,79% 0,01% 2,65% 8,96% 8.360 1,16% 0,49% 2,79% 0,01% 3,27% 7,71%
I 302.256 0,26% 0,28% 1,09% 0,01% 3,22% 4,87% 15.866 2,72% 1,52% 3,81% 0,00% 4,03% 12,09% 1.734 1,17% 0,49% 3,52% 0,00% 3,70% 8,88%
J 86.673 0,45% 0,41% 1,44% 0,02% 4,14% 6,45% 51.406 4,29% 1,94% 1,66% 0,02% 2,36% 10,27% 4.655 1,48% 0,64% 3,15% 0,03% 1,86% 7,16%
K 965 0,37% 0,45% 1,43% 0,01% 3,68% 5,93% 47.596 5,63% 2,85% 3,30% 0,01% 1,58% 13,37% 15.493 1,69% 0,92% 1,29% 0,00% 1,04% 4,94%
L 3.889 1,12% 0,62% 1,74% 0,01% 4,46% 7,95% 51.747 4,82% 2,36% 3,34% 0,00% 1,10% 11,63% 2.876 3,96% 1,69% 5,33% 0,02% 2,78% 13,78%
M 61.568 0,36% 0,38% 1,48% 0,00% 4,31% 6,54% 163.525 4,76% 2,05% 1,35% 0,01% 2,01% 10,19% 5.211 1,44% 0,56% 2,77% 0,11% 4,56% 9,43%
N 205.095 0,51% 0,50% 1,51% 0,00% 3,84% 6,36% 59.992 3,86% 1,70% 1,71% 0,06% 3,84% 11,16% 7.233 1,51% 0,63% 2,82% 0,59% 4,48% 10,03%
O 10 0,20% 0,32% 1,05% 0,00% 3,36% 4,93% 213 3,93% 2,16% 3,23% 0,00% 11,71% 21,02% 125 0,74% 0,27% 2,34% 0,05% 10,08% 13,47%
P 69.254 0,42% 0,44% 1,60% 0,00% 4,53% 6,99% 16.060 4,81% 2,20% 2,27% 0,02% 5,56% 14,86% 1.590 0,80% 0,39% 1,44% 0,00% 7,95% 10,57%
Q 7.048 1,97% 0,85% 2,00% 0,00% 4,54% 9,36% 115.585 2,51% 1,44% 1,73% 0,00% 2,66% 8,33% 3.074 0,78% 0,31% 2,28% 0,00% 5,06% 8,42%
R 35.774 0,59% 0,45% 1,46% 0,00% 4,23% 6,73% 10.160 5,58% 2,40% 2,71% 0,01% 2,48% 13,18% 414 2,02% 0,83% 4,71% 0,01% 2,60% 10,16%
S 97.130 0,30% 0,34% 1,26% 0,01% 3,96% 5,87% 9.290 3,92% 1,82% 2,42% 0,05% 3,93% 12,14% 392 0,89% 0,33% 3,21% 0,06% 4,53% 9,02%
T 182 1,59% 1,07% 1,74% 0,00% 1,93% 6,34% 26 0,16% 0,13% 0,14% 0,00% 7,86% 8,30% 1 ND ND ND ND ND ND
U ND ND ND ND ND ND ND 6 5,14% 2,56% 0,90% 0,00% 4,44% 13,05% ND ND ND ND ND ND ND

Tabela 5.7 – Alíquotas Médias dos Tributos Federais – Decomposição por Seção do CNAE (2012)

2012 SIMPLES NACIONAL LUCRO PRESUMIDO LUCRO REAL

Seção QTD. EMP. IRPJ CSLL
PIS / 

COFINS
IPI INSS TOTAL QTD. EMP. IRPJ CSLL

PIS / 
COFINS

IPI INSS TOTAL QTD. EMP. IRPJ CSLL
PIS / 

COFINS
IPI INSS TOTAL

GERAL 3.526.226 0,29% 0,30% 1,08% 0,05% 3,08% 4,80% 1.053.569 2,45% 1,33% 2,43% 0,23% 2,31% 8,75% 151.945 1,02% 0,48% 2,25% 0,37% 1,73% 5,85%
A 17.596 0,34% 0,36% 1,29% 0,05% 3,60% 5,63% 9.949 2,40% 1,36% 1,66% 0,00% 2,05% 7,47% 3.007 0,42% 0,19% 0,58% 0,09% 1,85% 3,14%
B 7.488 0,30% 0,31% 1,12% 0,23% 3,02% 4,98% 2.832 2,05% 1,17% 2,91% 0,02% 2,77% 8,92% 852 1,83% 0,99% 1,45% 0,03% 2,08% 6,38%
C 364.286 0,28% 0,29% 1,12% 0,28% 3,12% 5,10% 63.929 1,62% 0,96% 3,01% 0,93% 2,80% 9,31% 21.445 0,60% 0,28% 2,95% 0,96% 1,65% 6,44%
D 23 0,28% 0,31% 1,14% 0,10% 3,19% 5,02% 1.710 2,15% 1,16% 2,59% 0,00% 0,80% 6,70% 894 1,93% 0,90% 4,00% 0,00% 0,86% 7,69%
E 7.411 0,44% 0,44% 1,33% 0,09% 3,28% 5,58% 1.944 3,64% 1,54% 2,40% 0,22% 3,23% 11,04% 479 2,44% 1,00% 5,32% 0,01% 3,60% 12,37%
F 123772 0,79% 0,88% 1,54% 0,01% 2,01% 5,22% 96.836 2,15% 1,19% 2,79% 0,00% 3,22% 9,36% 6.554 0,79% 0,29% 2,07% 0,00% 4,28% 7,44%
G 1.877.745 0,23% 0,24% 0,97% 0,01% 2,92% 4,37% 274.436 1,51% 1,09% 2,20% 0,20% 1,23% 6,23% 69.242 0,53% 0,22% 1,39% 0,16% 1,01% 3,30%
H 187.455 0,33% 0,35% 1,33% 0,01% 3,90% 5,92% 43.934 2,31% 1,18% 2,69% 0,01% 2,75% 8,93% 8.277 1,23% 0,50% 2,75% 0,01% 3,42% 7,91%
I 307.785 0,23% 0,24% 0,98% 0,01% 3,01% 4,46% 14.745 2,24% 1,22% 3,05% 0,00% 3,31% 9,82% 1.622 1,06% 0,44% 3,61% 0,00% 4,18% 9,29%
J 98.144 0,38% 0,35% 1,23% 0,01% 3,84% 5,81% 47.520 4,24% 1,88% 1,60% 0,02% 3,09% 10,82% 4.684 1,59% 0,72% 3,28% 0,02% 2,31% 7,92%
K 1.265 0,40% 0,41% 1,33% 0,01% 3,54% 5,68% 52.192 5,73% 2,83% 3,41% 0,01% 1,60% 13,57% 15.288 1,97% 1,03% 1,43% 0,00% 1,17% 5,60%
L 5.174 0,87% 0,50% 1,51% 0,01% 4,06% 6,95% 59.777 4,73% 2,30% 3,29% 0,00% 1,10% 11,43% 2.606 4,57% 1,91% 5,74% 0,01% 2,90% 15,13%
M 73.125 0,29% 0,31% 1,24% 0,00% 3,91% 5,75% 169.724 4,80% 2,05% 1,34% 0,01% 2,15% 10,34% 4.932 1,38% 0,51% 2,90% 0,08% 4,88% 9,76%
N 228.411 0,45% 0,46% 1,34% 0,00% 3,50% 5,74% 57.157 4,28% 1,82% 2,00% 0,04% 4,73% 12,87% 6.981 1,53% 0,64% 2,83% 0,65% 4,77% 10,42%
O 9 0,00% 0,00% 0,80% 0,00% 3,56% 4,36% 218 2,80% 1,60% 4,41% 0,00% 15,40% 24,20% 128 0,69% 0,41% 2,68% 0,02% 11,18% 14,99%
P 77.037 0,34% 0,36% 1,36% 0,00% 4,06% 6,12% 15.222 4,92% 2,22% 2,28% 0,01% 5,57% 15,01% 1.453 0,79% 0,35% 1,36% 0,00% 7,57% 10,07%
Q 8.658 1,64% 0,72% 1,66% 0,00% 4,27% 8,30% 123.856 2,55% 1,43% 1,67% 0,00% 2,67% 8,32% 2.747 0,74% 0,29% 2,27% 0,00% 5,05% 8,35%
R 40.365 0,50% 0,38% 1,25% 0,00% 3,97% 6,09% 9.354 5,53% 2,35% 2,63% 0,01% 1,91% 12,43% 408 1,43% 0,58% 3,27% 0,01% 2,35% 7,64%
S 100.276 0,24% 0,27% 1,05% 0,01% 3,61% 5,18% 8.203 4,07% 1,85% 2,50% 0,06% 4,06% 12,54% 345 0,65% 0,20% 3,42% 0,08% 4,36% 8,70%
T 201 1,39% 0,84% 1,45% 0,00% 1,98% 5,66% 25 0,76% 0,46% 1,03% 0,00% 12,83% 15,08% 1 ND ND ND ND ND ND
U ND ND ND ND ND ND ND 6 6,12% 3,02% 1,50% 0,00% 4,29% 14,93% ND ND ND ND ND ND ND

Fonte primária: RFB. Elaboração: FGV. 

Fonte primária: RFB. Elaboração: FGV. 



70

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS FISCAIS E MACROECONÔMICOS DE MEDIDAS TRIBUTÁRIAS 
PROPOSTAS PELA ABRAPP PARA FOMENTO À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Tabela 5.8 – Alíquotas Médias dos Tributos Federais – Decomposição por Seção do CNAE (2013)

2013 SIMPLES NACIONAL LUCRO PRESUMIDO LUCRO REAL

Seção QTD. EMP. IRPJ CSLL
PIS / 

COFINS
IPI INSS TOTAL QTD. EMP. IRPJ CSLL

PIS / 
COFINS

IPI INSS TOTAL QTD. EMP. IRPJ CSLL
PIS / 

COFINS
IPI INSS TOTAL

GERAL 3.600.554 0,30% 0,31% 1,11% 0,05% 3,18% 4,95% 1.086.412 2,46% 1,33% 2,36% 0,21% 2,41% 8,77% 154.815 0,95% 0,44% 2,09% 0,35% 1,79% 5,62%
A 18.321 0,35% 0,37% 1,32% 0,05% 3,69% 5,79% 10.272 2,46% 1,37% 1,56% 0,01% 2,00% 7,40% 2.948 0,56% 0,24% 0,53% 0,01% 1,89% 3,23%
B 7.733 0,31% 0,31% 1,13% 0,22% 3,10% 5,06% 2.937 2,08% 1,13% 2,76% 0,02% 2,87% 8,88% 858 3,12% 1,41% 1,42% 0,03% 2,07% 8,05%
C 365.531 0,29% 0,30% 1,15% 0,28% 3,22% 5,25% 64.869 1,63% 0,95% 2,94% 0,88% 3,14% 9,55% 21.881 0,56% 0,26% 2,90% 0,93% 1,81% 6,46%
D 28 0,32% 0,42% 1,30% 0,08% 3,30% 5,42% 1.786 2,18% 1,21% 2,79% 0,00% 0,52% 6,70% 988 1,76% 0,83% 3,46% 0,00% 0,91% 6,96%
E 7.828 0,40% 0,43% 1,33% 0,09% 3,41% 5,65% 2.013 3,40% 1,44% 2,36% 0,21% 3,27% 10,67% 528 2,55% 1,09% 5,22% 0,01% 3,82% 12,70%
F 142.093 0,79% 0,88% 1,55% 0,00% 2,08% 5,31% 103.004 2,06% 1,14% 2,68% 0,00% 3,40% 9,28% 6.476 0,75% 0,29% 1,95% 0,00% 4,36% 7,35%
G 1.862.789 0,24% 0,25% 1,00% 0,01% 3,01% 4,51% 280.017 1,52% 1,09% 2,08% 0,18% 1,27% 6,14% 71.319 0,53% 0,22% 1,20% 0,14% 1,04% 3,13%
H 200.062 0,34% 0,36% 1,36% 0,01% 4,04% 6,10% 45.439 2,28% 1,16% 2,67% 0,01% 2,75% 8,87% 8.541 1,28% 0,52% 2,44% 0,00% 3,82% 8,06%
I 311.677 0,24% 0,25% 1,01% 0,01% 3,10% 4,60% 15.960 2,22% 1,20% 2,97% 0,00% 3,51% 9,89% 1.673 1,07% 0,45% 4,16% 0,00% 4,74% 10,41%
J 105.828 0,38% 0,35% 1,26% 0,01% 3,97% 5,97% 43.595 4,47% 1,93% 1,60% 0,02% 3,33% 11,34% 4.869 1,03% 0,48% 3,15% 0,03% 2,46% 7,14%
K 1.587 0,42% 0,45% 1,40% 0,00% 3,71% 5,98% 55.864 5,70% 2,82% 3,27% 0,00% 1,56% 13,36% 15.421 1,69% 0,89% 1,26% 0,00% 1,09% 4,93%
L 6.026 0,89% 0,51% 1,55% 0,00% 4,12% 7,07% 67.379 4,90% 2,36% 3,42% 0,00% 1,11% 11,79% 2.459 4,66% 1,87% 5,54% 0,00% 2,57% 14,64%
M 82.068 0,30% 0,32% 1,27% 0,00% 4,03% 5,92% 174.100 4,86% 2,05% 1,36% 0,01% 2,24% 10,52% 4.982 1,37% 0,54% 2,71% 0,05% 4,76% 9,44%
N 247.776 0,49% 0,47% 1,37% 0,00% 3,59% 5,93% 55.000 4,28% 1,80% 1,98% 0,04% 4,71% 12,80% 6.902 1,31% 0,56% 2,93% 0,61% 4,95% 10,36%
O 7 0,38% 0,39% 1,45% 0,00% 4,07% 6,29% 238 3,18% 1,77% 3,89% 0,00% 39,43% 48,28% 125 0,72% 0,36% 2,64% 0,06% 14,88% 18,65%
P 83.521 0,35% 0,37% 1,40% 0,00% 4,23% 6,35% 14.712 4,90% 2,16% 2,26% 0,01% 5,57% 14,90% 1.460 0,73% 0,30% 1,32% 0,00% 7,35% 9,71%
Q 9.951 1,48% 0,67% 1,66% 0,00% 4,41% 8,21% 132.335 2,59% 1,42% 1,63% 0,00% 2,65% 8,30% 2.646 0,70% 0,26% 1,95% 0,00% 4,76% 7,68%
R 45.020 0,53% 0,38% 1,28% 0,00% 4,11% 6,30% 8.962 5,68% 2,40% 2,83% 0,00% 1,91% 12,82% 423 1,79% 0,73% 4,65% 0,01% 3,10% 10,28%
S 102.492 0,25% 0,28% 1,08% 0,01% 3,70% 5,32% 7.910 4,47% 1,97% 2,55% 0,02% 4,25% 13,26% 315 1,27% 0,38% 4,02% 0,07% 4,35% 10,08%
T 216 1,35% 0,87% 1,57% 0,00% 2,54% 6,32% 16 0,29% 0,04% 0,16% 0,00% 6,35% 6,84% 1 ND ND ND ND ND ND
U ND ND ND ND ND ND ND 4 5,96% 2,88% 0,78% 0,00% 2,74% 12,35% ND ND ND ND ND ND ND

Tabela 5.9 – Alíquotas Médias do Total dos Tributos Federais – Decomposição por Regime e por Seção do CNAE (2009 a 2013)

Seção SIMPLES NACIONAL LUCRO PRESUMIDO LUCRO REAL

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

GERAL 4,80% 5,04% 5,23% 4,80% 4,95% 8,49% 8,64% 8,63% 8,75% 8,77% 5,86% 5,98% 5,80% 5,85% 5,62%
A 5,51% 5,81% 6,12% 5,63% 5,79% 7,71% 7,01% 7,55% 7,47% 7,40% 3,38% 3,73% 3,67% 3,14% 3,23%
B 4,90% 4,90% 5,40% 4,98% 5,06% 8,39% 8,56% 8,23% 8,92% 8,88% 10,88% 10,15% 8,79% 6,38% 8,05%
C 5,18% 5,34% 5,42% 5,10% 5,25% 9,18% 9,22% 9,23% 9,31% 9,55% 7,01% 7,05% 6,93% 6,44% 6,46%
D 4,84% 5,06% 5,37% 5,02% 5,42% 8,52% 6,26% 7,44% 6,70% 6,70% 8,01% 8,40% 8,51% 7,69% 6,96%
E 5,67% 5,62% 5,82% 5,58% 5,65% 10,20% 11,23% 10,91% 11,04% 10,67% 13,69% 12,67% 12,21% 12,37% 12,70%
F 5,37% 5,43% 5,67% 5,22% 5,31% 8,64% 8,62% 8,84% 9,36% 9,28% 7,01% 7,02% 7,19% 7,44% 7,35%
G 4,40% 4,62% 4,81% 4,37% 4,51% 6,20% 6,42% 6,29% 6,23% 6,14% 2,47% 3,05% 3,13% 3,30% 3,13%
H 5,99% 6,31% 6,61% 5,92% 6,10% 8,40% 8,76% 8,96% 8,93% 8,87% 7,86% 7,64% 7,71% 7,91% 8,06%
I 4,50% 4,74% 4,87% 4,46% 4,60% 9,53% 9,76% 12,09% 9,82% 9,89% 8,44% 8,79% 8,88% 9,29% 10,41%
J 5,94% 6,15% 6,45% 5,81% 5,97% 9,46% 9,91% 10,27% 10,82% 11,34% 6,51% 6,65% 7,16% 7,92% 7,14%
K 5,34% 5,85% 5,93% 5,68% 5,98% 12,83% 12,95% 13,37% 13,57% 13,36% 5,36% 5,57% 4,94% 5,60% 4,93%
L 6,64% 7,17% 7,95% 6,95% 7,07% 12,24% 11,78% 11,63% 11,43% 11,79% 11,80% 11,32% 13,78% 15,13% 14,64%
M 5,92% 6,26% 6,54% 5,75% 5,92% 9,84% 10,14% 10,19% 10,34% 10,52% 8,40% 9,13% 9,43% 9,76% 9,44%
N 5,92% 6,16% 6,36% 5,74% 5,93% 11,85% 12,30% 11,16% 12,87% 12,80% 9,82% 10,47% 10,03% 10,42% 10,36%
O 6,54% 6,50% 4,93% 4,36% 6,29% 34,52% 25,76% 21,02% 24,20% 48,28% 19,54% 22,63% 13,47% 14,99% 18,65%
P 6,27% 6,62% 6,99% 6,12% 6,35% 13,82% 14,37% 14,86% 15,01% 14,90% 9,64% 9,44% 10,57% 10,07% 9,71%
Q 9,35% 9,15% 9,36% 8,30% 8,21% 8,16% 8,38% 8,33% 8,32% 8,30% 6,79% 7,56% 8,42% 8,35% 7,68%
R 6,31% 6,33% 6,73% 6,09% 6,30% 12,80% 13,68% 13,18% 12,43% 12,82% 9,82% 10,94% 10,16% 7,64% 10,28%
S 5,29% 5,58% 5,87% 5,18% 5,32% 11,46% 12,38% 12,14% 12,54% 13,26% 8,72% 8,17% 9,02% 8,70% 10,08%
T 4,64% 4,42% 6,34% 5,66% 6,32% 7,84% 18,96% 8,30% 15,08% 6,84% 0,22% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00%
U ND ND ND ND ND 11,49% 12,53% 13,05% 14,93% 12,35% ND ND ND ND ND

Convém observar que as alíquotas médias para a Seção “O” da CNAE (ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGU-
RIDADE SOCIAL) devem estar distorcidas, provavelmente porque estão sendo consideradas na sua base os recolhimentos 
na fonte efetuados pela Administração Pública, mas que são de responsabilidade de terceiros.

É possível apresentar os dados das tabelas em forma de gráfico, o que permite uma fácil e rápida visualização dos 
contrastes entre as alíquotas médias sobre a receita bruta, para os diferentes regimes, no caso apenas para o ano de 2013 
– como já dito, o último com a consolidação das declarações divulgadas pela Receita Federal.

Fonte primária: RFB. Elaboração: FGV. 

Fonte primária: RFB. Elaboração: FGV. ND: Dados não Disponíveis. 
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Gráfico 5.3 – Alíquotas Média do Total dos Tributos Federais – Decomposição por Seção do CNAE (2013) 
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Gráfico 5.4 – Alíquotas Médias da Contribuição Previdenciária ao INSS – Decomposição por Seção do CNAE (2013) 
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Tabela 5.9 – Alíquotas Médias – Incidência Total dos Tributos Federais por Seção do CNAE (2009 a 2013)

Seção AGREGADO - TODOS OS REGIMES

2009 2010 2011 2012 2013

GERAL 6,07% 6,21% 6,09% 6,11% 5,93%

A 4,19% 4,30% 4,52% 4,08% 4,15%
B 10,57% 9,96% 8,71% 6,53% 8,05%
C 7,09% 7,14% 7,04% 6,59% 6,62%
D 8,02% 8,36% 8,49% 7,66% 6,96%
E 13,27% 12,38% 11,91% 12,05% 12,30%
F 7,56% 7,68% 7,87% 8,14% 8,03%
G 3,54% 3,65% 3,72% 3,82% 3,68%
H 7,81% 7,71% 7,82% 7,88% 7,99%
I 6,58% 6,81% 7,16% 6,73% 7,11%
J 6,69% 6,86% 7,35% 8,02% 7,37%
K 5,48% 5,70% 5,07% 5,74% 5,07%
L 12,03% 11,60% 12,05% 12,09% 12,25%
M 8,95% 9,46% 9,63% 9,76% 9,67%
N 9,67% 10,20% 9,75% 10,06% 10,00%
O 19,83% 22,69% 13,53% 15,10% 19,06%
P 9,22% 9,13% 9,83% 9,09% 8,92%
Q 7,65% 8,10% 8,38% 8,33% 8,09%
R 10,17% 10,47% 10,09% 8,48% 9,53%
S 7,10% 7,05% 7,53% 6,94% 7,30%
T 4,52% 4,60% 6,55% 6,42% 6,34%
U 11,49% 12,53% 13,05% 14,93% 12,35%

Fonte primária: RFB. Elaboração: FGV. 

Fonte primária: RFB. Elaboração: FGV. 

Fonte primária: RFB. Elaboração: FGV. 
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É evidenciado que a carga tributária, na forma medida neste estudo, apurada para os optantes pelo Lucro Presumido 
é superior a dos contribuintes tributados pelos demais regimes (Lucro Real e Simples) em praticamente todos os setores, 
à exceção das Seções D, E, I e L da CNAE, quando o Lucro Real é superior. Assim, somente os setores da Indústria da 
Transformação; Eletricidade, Gás e Água; Transporte, Armazenagem e Comunicações; e Administração Pública, Defesa 
e Seguridade Social não são mais tributados no âmbito do Lucro Presumido, sendo que na Indústria da Transformação e 
Transporte, Armazenagem e Comunicações são praticamente idênticas as incidências nos regimes do Lucro Presumido e 
do Real. E no caso das contribuições previdenciárias, os dados são mais impressionantes.

Uma leitura mais atenta dos dados da Tabela 5.8, que detalha para o ano de 2013 os tributos IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, 
IPI e INSS, leva às seguintes conclusões mais importantes:

• O caso da Contribuição ao INSS é o mais emblemático: as alíquotas médias para os optantes pelo Simples Nacional 
são superiores às dos optantes pelo Lucro Real e Lucro Presumido para as Seções A, B, C, D, G, H, J, K, L e R. E ainda 
supera as alíquotas do Lucro Presumido no caso das Seções E, M e Q. A incidência sobre o Lucro Presumido supera a do 
Lucro Real no caso das seções A, B, C, G, J e K. A elevada alíquota média observada para os contribuintes da Seção T 
(Lucro Presumido, 6,35%) demonstra a alta carga sobre os serviços domésticos. 

• Para o IRPJ, observa-se que a convergência de alíquotas entre os regimes do Simples Nacional e do Lucro Real é mais 
intensa para alguns setores, como no caso das Seções A, C, F e G, com alguns setores – Seções F e Q da CNAE – sendo 
mais tributados no regime do Simples Nacional que no do Lucro Real. A incidência do IRPJ e da CSLL sobre o Lucro Pre-
sumido é superior ao do Lucro Real em praticamente todos os setores, à exceção da seção B (PESCA). 

Os resultados, em síntese, demonstram que os optantes pelo Lucro Presumido pagam uma alíquota efetiva bem supe-
rior aos contribuintes dos demais regimes. Em relação aos contribuintes do Lucro Real, os optantes pelo Lucro Presumido 
pagaram 1,56 vezes mais tributos em 2013, o que permite sustentar que a adoção de incentivos fiscais para essa classe 
de contribuintes não somente faria justiça, como permitiria maior equalização da carga tributária entre regimes de tribu-
tação.
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6.1. REVISÃO DE LITERATURA

A relação entre a poupança e o crescimento do produto e da renda é uma das grandes questões da ciência econômica 
e também uma de suas maiores controvérsias, tema de uma extensa literatura teórica e empírica. Para mapear brevemente 
o campo antes de explorá-lo, vale recorrer à síntese apresentada por Pessoa (2015). Em linhas gerais, ressalvada toda a 
sorte de nuances, é possível esquematizar duas visões polares sobre a formação da poupança doméstica de um país: 
segundo a pós-keynesiana, a macroeconomia determina a taxa de poupança; segundo a neoclássica, a taxa de poupança 
é fruto dos incentivos microeconômicos.

A visão pós-keynesiana, baseada no princípio da demanda efetiva, considera que a poupança resulta da aceleração do 
crescimento, ou seja, o crescimento determina a taxa de poupança. Quando a demanda agregada cresce, as expectativas 
dos agentes melhoram, despertando o “espírito animal” dos empresários conforme a expressão de Keynes. O setor 
financeiro gera a poupança financeira que carreia poder de compra aos empresários, que tomam a decisão de investir. A 
alta do investimento eleva o crescimento e este gera a poupança que financia ex post a expansão do investimento. Em 
suma, a geração de poupança é um fenômeno essencialmente macroeconômico, resultante do crescimento do produto.

A visão neoclássica, por sua vez, considera que a taxa de poupança de uma sociedade é essencialmente fruto dos 
incentivos microeconômicos. No ciclo de vida típico, os adultos poupam (consome menos do que produzem e geram de 
renda), enquanto crianças e idosos fazem o oposto, tendo seu consumo de bens e serviços (inclusive educação, saúde, 
previdência e outros serviços públicos) financiado pelos poupadores. Esse ciclo se altera conforme os incentivos implícitos 
na rede de proteção social, como, por exemplo, nos critérios de elegibilidade ao benefício previdenciário, na política de 
valorização real do benefício ou nas condições de financiamento habitacional, educacional etc. Adota-se a hipótese de 
formação de hábitos na decisão de poupança, motivada por precaução para reduzir riscos.

Ambas as visões citadas, portanto, são condizentes com uma relação positiva entre crescimento e poupança, mas 
divergem no entendimento sobre a causalidade por trás dessa relação. Cada uma delas pressupõe uma distinta cadeia de 
mecanismos causais que, em tese, levaria uma variável a determinar outra.

Para responder essa questão são inúmeros os trabalhos empíricos que se debruçaram sobre o assunto. A principal 
questão do método empírico é o de mostrar se existe algum grau de causalidade entre as variáveis. Por muito tempo na 
literatura empírica debateu-se se certo nível de correlação, ou seja, a maneira como as variáveis se comportam ao longo 
do tempo pode responder se elas têm determinado nível de casualidade. Desse esforço surgiram inúmeras ferramentas 
que tentam identificar como as variáveis se relacionam entre si.

Em um exercício de simulação baseado em suas estimativas para o efeito global, Pessoa (2015) obtém qual seria a 
resposta predita da poupança brasileira ao período recente de crescimento. Encontra que seria de esperar que a poupança 
tivesse crescido um pouco mais do que cresceu e, em seguida, com a deterioração do crescimento, tivesse caído menos 
do que caiu. Sua tese é que o período de “bônus demográfico” – em que aumenta a proporção da população adulta e 
mais propensa a trabalhar e poupar (dos anos 1970 até cerca de 2023 no Brasil) – não elevou como esperado a taxa de 
poupança no país devido aos incentivos adversos do contrato social erigido no processo de redemocratização e à queda 
da poupança pública. Assim, a alta do investimento que ocorre nos surtos de crescimento precisa ser majoritariamente 
financiada por poupança externa. Isso limita a própria continuidade do crescimento, seja pela dificuldade em financiar 
déficits crescentes na conta corrente do balanço de pagamentos, pela perda de competitividade via valorização do 
câmbio e dos salários ou pela inflação.

Em direção semelhante, Hoogstrate e Osang (2005) também apontam a vulnerabilidade econômica associada a níveis 
baixos de poupança ao concluir que, em países de poupança elevada, um choque de abertura comercial tem um efeito 
positivo sobre o crescimento cerca de três vezes maior que o observado em países de baixa poupança, pelo menos no 
curto prazo.

6. EFEITOS DA PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR SOBRE 
POUPANÇA, INVESTIMENTO E 
CRESCIMENTO ECONÔMICO
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Conforme é enfatizado por autores mais adeptos de teorias baseadas no princípio da demanda efetiva, a exemplo de 
Bruno (2005), ressalva que poupar mais não será suficiente para apoiar o desenvolvimento se a poupança adicional não 
for bem aproveitada. Para isso, seria preciso eliminar as distorções de investimento que assolam a região e enfraquecem 
a demanda de investimento, o que inclui ineficiências nos mercados financeiros, alta informalidade nos mercados de 
trabalho, falta de regulações adequadas e previsíveis e regimes fiscais especiais. A mensagem geral é que o sucesso 
depende de criar um ambiente em que todos compartilhem a visão de que mais poupança e um melhor uso da poupança 
existente são a solução para os problemas econômicos da região.

Quanto ao Brasil, Rocca e Santos Jr. (2014) mostram que, entre 2010 e 2013, enquanto a poupança negativa do 
governo variou pouco, a forte queda da poupança doméstica observada foi puxada pela das maiores empresas não 
financeiras. Estas – incluindo ou não Petrobras, Vale e Eletrobrás na amostra de mais de 700 companhias abertas e 
fechadas – sofreram queda nos lucros e na rentabilidade de seus ativos, sob pressão de baixa produtividade, alta no custo 
do trabalho e valorização cambial.

Segundo os autores, o aumento de custos não pôde ser repassado aos preços, gerando queda de rentabilidade e 
geração de recursos próprios, o que reduziu investimentos e aumentou a participação de dívidas em seu financiamento. 
Além disso, ao fim do período analisado, a taxa de retorno do capital investido caiu abaixo do custo financeiro da dívida. 
Quanto aos agregados das contas nacionais, o trabalho conclui que essa dinâmica, com a consequente queda da taxa 
doméstica de poupança, é a principal causa da elevação verificada no déficit em conta corrente do país, que corresponde 
à utilização de poupança externa para financiar o investimento.

Para Hausmann et al. (2005), apesar do Brasil sofrer com um ambiente empresarial inadequado: baixa oferta de 
infraestruturas, impostos elevados, preços elevados dos serviços públicos, fracos direitos de execução e de direitos de 
propriedade e de uma educação inadequada, uma reforma no ambiente de negócios do Brasil tornaria o investimento 
ainda mais atraente, porém não abordaria o problema da poupança, exacerbando assim a restrição vinculativa - a falta 
de capital disponível para investimento. Desse fato, nasce a necessidade de aumentar a poupança nacional, reduzindo 
os direitos e desperdícios do governo. O efeito direto seria maior poupança agregada, taxas de juros mais baixas, melhor 
dinâmica da dívida pública e menores margens de intermediação, bem como um efeito potencialmente positivo sobre a 
poupança externa.

Em apresentação mais recente, Rocca (2016) defende a necessidade de uma nova estratégia de crescimento e retomada 
do investimento privado. Projetando um cenário até o início da próxima década em que a poupança domestica é incapaz 
de sustentar o crescimento, com lenta recuperação da poupança do setor publico e relação crescente entre dívida pública 
e PIB, o autor considera inevitável recorrer à poupança externa para financiar uma necessária aceleração do investimento.

Supondo que um provável novo ciclo de valorização cambial possa ameaçar a indústria, propõe uma política de 
integração comercial acompanhada de redução do custo Brasil (ambiente de negócios, infraestrutura, credito a pequenas 
e médias empresas) e troca gradual de proteção tarifária por desvalorização cambial (3,60 a 3,80 R$/US$) até completar 
o programa, mas também uma política industrial de conteúdo nacional para setores estratégicos com objetivos e prazos 
predeterminados. Sua proposta seria aumentar os investimentos em infraestrutura de 2,6% para 5% do PIB, com 
desonerações tributárias e créditos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) condicionados a 
metas de investimento e exportação.

6.2. DADOS SOBRE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

As principais séries de dados disponíveis no Brasil sobre poupança e previdência complementar provêm da mesma 
instituição, o IBGE, mas é importante ter cautela ao utilizá-las, pois houve importantes modificações metodológicas em 
sua apuração ao longo do tempo. O gráfico a seguir mostra que a série atualmente ativa do Sistema de Contas Nacionais 
– Referência 2010 (SCN-2010) apresentou uma taxa de poupança doméstica sobre o Produto Interno Bruto (PIB) mais 
elevada do que a série interrompida do SCN-2000 durante todo o período comum às duas, de 2010 a 2014. Embora as 
trajetórias sejam distintas, ambas as séries apontam redução da taxa de poupança entre 2000 e 2014. A queda nesse 
período é bem mais acentuada na série antiga (-3,9 pontos percentuais) do que na nova (-1,7 p.p.), mas o dado de 2015 
disponível apenas na série nova faz com que nela se acumule uma queda de 3,5 p.p. entre 2000 e 2015.
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Gráfico 6.1 - Poupança nacional bruta (em % do PIB) –SCN- 2000 e SCN-2010 
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Fonte primária: IBGE. Elaboração própria. 

A diferença entre as duas séries deve-se a diversas mudanças na metodologia de cálculo, capazes de afetar tanto o 
nível e o crescimento do PIB como o nível e o crescimento dos investimentos e da variável que com eles mantém uma 
identidade contábil, a poupança total. No ano de 2015, o IBGE lançou, em substituição ao até então vigente Sistema de 
Contas Nacionais – Referência 2000 (SCN-2000), as séries de um novo sistema de indicadores, o SCN-2010, aperfeiçoado 
em diversos aspectos e com novas séries detalhadas a partir de 2010 ou, no caso das mais usadas, retropoladas desde 
2000. Entre os aperfeiçoamentos, destacaram-se:

i. Adoção de nova classificação de produtos e atividades integrada com a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (Cnae) 2.0.

ii. Introdução dos resultados de novas fontes de dados, como o Censo Agropecuário de 2006, a Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF) de 2008-2009, o Censo Demográfico de 2010 e o Índice de Preços ao Produtor (IPP).

iii. Atualização da matriz de consumo intermediário com dados da Pesquisa de Consumo Intermediário de 2010 para 
diversas atividades econômicas.

iv. Atualização das margens de comércio e de transporte com base em pesquisas específicas e na Pesquisa Anual de 
Serviços.

v. Atualização das estruturas de impostos.

vi. Utilização dos dados da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física aperfeiçoando os resultados do setor 
institucional Famílias na Conta Econômica Integrada (CEI).

vii. Adoção das recomendações e modificações apresentadas no último manual internacional de contas nacionais, o 
System of National Accounts 2008 (SNA-2008).

Modificou-se a classificação de ativos fixos e passaram a ser computados produtos de propriedade intelectual (PPI) no 
investimento, inclusive despesas com pesquisa e desenvolvimento (P&D), aquisição de softwares e exploração mineral. Só 
a incorporação de P&D, por exemplo, além de afetar o investimento, aumentou o nível e o crescimento do PIB.

O PIB sofreu maior revisão na indústria, puxada pela construção civil, onde só se consideravam os insumos até então 
e passaram a ser consideradas também as remunerações do setor. Em energia elétrica, passou a haver tratamento 
diferenciado do custo das usinas térmicas, mais alto, assim como na saúde pública os custos passaram a ser diferenciados 
pela complexidade dos procedimentos, com impactos no aumento do investimento.

Em linha com o manual internacional SNA-2008, foram introduzidos aperfeiçoamentos de conceitos e modificações 
que impactariam os resultados do PIB e, em particular, dos fluxos de investimento e poupança. É o caso da nova taxonomia 
para ativos não financeiros, que ampliou o que deve ser considerado como Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), ou seja, 
investimento. Todos os gastos em softwares, bancos de dados e pesquisa e desenvolvimento passaram a ser considerados 
FBCF e não mais consumo intermediário. Em contraste à versão anterior do manual (SNA-1993), o SNA-2008 também 
recomenda o mesmo em relação aos gastos militares do governo, mas o Brasil já os registrava anteriormente como FBCF.



76

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS FISCAIS E MACROECONÔMICOS DE MEDIDAS TRIBUTÁRIAS 
PROPOSTAS PELA ABRAPP PARA FOMENTO À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Segundo o SNA-2008, a FBCF é mensurada pelo valor total dos ativos fixos adquiridos ou de produção própria menos 
baixas em ativos fixos pelo produtor. Os ativos fixos, “utilizados repetidamente ou continuamente em processos de 
produção por mais de um ano” compreendem tanto os ativos tangíveis como os intangíveis; grandes melhoramentos 
em ativos produzidos, isto é, intervenções que prolongam a vida útil ou aumentam a capacidade produtiva dos mesmos; 
além dos custos associados às transferências de propriedade dos ativos não-produzidos, como os terrenos. Em especial, 
os ativos intangíveis referem-se aos Produtos de Propriedade Intelectual (PPI). Assim, atividades de produção de P&D, 
software e exploração e avaliação mineral, até então consideradas consumo intermediário nas contas nacionais brasileiras, 
passaram a ser tratadas como investimento. O quadro a seguir detalha as mudanças conceituais entre as recomendações 
dos dois últimos manuais internacionais.

A categoria de ativos fixos definida pelo SNA-2008 como PPI refere-se aos resultados de pesquisa, desenvolvimento, 
investigação ou inovação e cujo conhecimento gerado o seu desenvolvedor pode comercializar ou utilizar para o seu 
próprio uso, uma vez que esse conhecimento é protegido por lei ou por outros meios. Esta categoria de ativos é subdividida 
nos seguintes grupos: i) pesquisa e desenvolvimento (P&D); ii) exploração e avaliação de recursos minerais; iii) software 
e banco de dados; iv) originais de entretenimento, literatura e artes; e v) outros produtos de propriedade intelectual. No 
Brasil, os dois primeiros grupos de PPI e software passaram a compor a FBCF somente no SCN-2010, embora software já 
fosse considerado ativo fixo no manual do SNA-1993. Os demais, por limitação na capacidade de coleta das informações, 
não foram incluídos no Brasil, a exemplo do que ocorre em outros países.

Tabela 6.1 - Comparação da fronteira de ativos fixos segundo o SNA-1993 e o SNA-2008

SNA 1993 SNA 2008

Ativos Tangíveis

Residências Residências
Outras Edificações e Estruturas Outras Edificações e Estruturas

 Edifícios exceto residência
 Outras estruturas
 Melhorias fundiárias

Máquinas e equipamentos Maquinas e equipamentos
 Equipamentos de transporte
 Equipamentos para informação, comunic. e telecom.
 Outras máquinas e equipamentos
Equipamentos bélicos

Ativos cultivados Recursos biológicos cultivados
Ativos Intangíveis Produtos de propriedade intelectual

Pesquisa e desenvolvimento
Exploração mineral Exploração e avaliação mineral
Software Software e banco de dados
Originais de entret., literat. e artes Originais de entret., literatura e artes 
Outros ativos intangíveis OutrosPPI
Melhorias em ativos não produzidos, incluindo terrenos

Houve ainda alterações relevantes nas séries de dados sobre as famílias. A maior parte da demanda de FBCF das famílias 
concentra-se em produtos da construção civil, o que é estimado a partir de um vetor regionalizado de consumo familiar 
de produtos da construção (participação relativa nos gastos por classe de renda) obtido da POF 2008-2009, aplicado 
a um vetor anualizado de renda, obtido da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), ambas pesquisas 
domiciliares do IBGE. Outra fonte para estimar a demanda por FBCF desse setor institucional (famílias) são as projeções do 
Censo Agropecuário 2006 do IBGE sobre seus investimentos em novas culturas permanentes, matas plantadas, tratores, 
máquinas e equipamentos, veículos utilitários, caminhões, edificações, instalações e benfeitorias.

O consumo das famílias é uma das variáveis mais importantes no SCN, é o maior componente da demanda final e 
está fortemente relacionado à renda disponível das famílias. Nas Contas Econômicas Integradas (CEI), a poupança das 
famílias é obtida pelo saldo entre a renda disponível bruta e o consumo final, o que representa a parte da renda que não 
foi consumida. Essa poupança é usada para adquirir ativos fixos (imóveis, máquinas e outros componentes da formação 
bruta de capital fixo) ou ativos financeiros (títulos de dívida, divisas, previdência complementar, ações etc.), o que financia 
o resto do mundo ou outros setores institucionais, como governo e empresas.

Fonte primária: IBGE. Elaboração própria. 
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O saldo entre a poupança e a formação bruta de capital das famílias é sua capacidade ou necessidade de financiamento, 
ou seja, é o total de recursos com que podem financiar – ou precisam de financiamento – de outros setores da economia 
ou do resto do mundo. O agregado das famílias brasileiras costuma ter capacidade de financiamento, o que o torna um 
financiador dos demais setores institucionais.

O gráfico a seguir mostra que a poupança privada, que inclui tanto as famílias como as empresas (financeiras ou não), tem 
sido positiva desde 1947. Já a poupança externa foi negativa nos períodos de superávit nas transações correntes do balanço 
de pagamentos, em que a poupança doméstica brasileira ajudava a financiar investimentos no exterior, mas hoje importamos 
poupança do resto do mundo. A administração pública, por sua vez, ao longo das últimas décadas, tem sido “despoupadora”, 
ou seja, absorve poupança dos demais setores institucionais para financiar o excesso de gastos do setor governo.

 Gráfico 6.2 - Poupança (em % do PIB) de diferentes setores – SCN-2000 
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A taxa de poupança doméstica brasileira, de cerca de 14% do PIB em 2015, é mais baixa que a dos continentes e 
grupos de países mais ricos e até mesmo do que a média latino-americana, como mostra o gráfico a seguir. A figura 
seguinte compara a taxa brasileira às de outros 80 países, dos quais apenas 13 (ou 16,25% do total) registram taxa menor.

Gráfico 6.3: Poupança doméstica bruta em países selecionados (em % do PIB) – 2015 
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As séries de poupança das famílias, assim como as mais agregadas, também foram modificadas com as mudanças 
metodológicas entre o SCN-2000 e o SCN-2010. O gráfico a seguir mostra que o nível da taxa é mais alto na série nova 
do que na projeção da série antiga feita por Rocca e Santos Jr. (2014). Além disso, enquanto a projeção daqueles autores 

Fonte primária: IBGE. Elaboração própria. 

Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria.
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associada à metodologia antiga indicava um declínio de 0,2 p.p. entre 2010 e 2013, os novos dados do IBGE apontam 
um aumento de 0,4 p.p. no mesmo período. Por outro lado, os mesmos autores projetavam uma pequena elevação, em 
relação ao PIB, do nível de investimento realizado pelas famílias no mesmo período, como mostra o gráfico subsequente.

Gráfico 6.4 - Séries de poupança das famílias no Brasil (em % do PIB) 
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Gráfico 6.5 – Investimento do Setor Privado (%PIB) 

Outra fonte importante e mais direta para estimar a taxa de poupança das famílias é o valor das rendas e do consumo 
computados pelo IBGE na amostra nacional de domicílios da POF. Os dois gráficos a seguir, elaborados pelo Banco Central 
a partir de dados das duas últimas edições da POF (2002-2003 e 2008-2009), confirmam que as famílias de maior renda 
são mais propensas a registrar alguma poupança positiva e a poupar um percentual maior de suas rendas disponíveis. 
Além disso, entre as duas edições da pesquisa, as propensões a poupar diminuíram entre as famílias mais pobres e 
aumentaram entre as mais ricas.

Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria.

Fonte: Rocca e Santos Jr. (2014).
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Gráfico 6.6 - Taxa média de poupança por faixa de renda disponível familiar per capita 
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Gráfico 6.7 - Percentual das famílias que poupam por faixa de renda disponível per capita 
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6.3. MODELO EMPÍRICO

A escolha das variáveis utilizadas para a análise empírica parte da fundamentação teórica do modelo de Solow (1956), 
já discutidas anteriormente, onde a poupança agregada está diretamente correlacionada com o PIB, que é função do 
estoque de capital por trabalhador, onde a variação do estoque depende do investimento que numa situação de equilíbrio 
será igual a poupança. Fora usado para a identificação do modelo de vetor autorregressivo (VAR) somente o grau de 
endogeneidade das variáveis, sem utilizar nenhuma das hipóteses do modelo, de modo a criar uma análise empírica, 
permanecendo agnóstico em como as variáveis se relacionam entre si. As variáveis utilizadas tiveram como fonte de dados 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), compreendendo o primeiro trimestre do ano de 1996 ao terceiro 
trimestre do ano de 2014 sendo deflacionadas pelo deflator do PIB que também teve como fonte o IBGE.

Tabela 6.2 – Descrição Estatística das Variáveis 

Formação Bruta de 
Capital (FBC)

Produto Interno Bruto (PIB) Poupança Agregada (POUP) Investimento Agregado (INV)

Média 8.983,93 47.205,16 7.180,5 8.256,74
Mediana 6.565,96 35.963,04 6.051,11 6.001,99
Máximo 38.576,53 188.789,6 24.069,08 32.923,6
Mínimo 1.056,77 5.144,36 760.826,30 977,232
Desvio Padrão 7.508,74 37.190,21 5.171,57 6.809,16
Observações 75 75 75 75

Fonte: Banco Central.

Fonte: Banco Central.

Fonte: IBGE (2016). Elaboração própria, variáveis estão em unidade de bilhões.

%
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Para capturar as interações dinâmicas entre as variáveis, optou-se pela utilização de um modelo do tipo autoregressivo 
vetorial de decomposição estrutural (SVAR), que tem sua forma dada por:

Onde Yt é um vetor n x 1 de variáveis endógenas, ε, é um vetor n x 1 de choques estruturais exógenos, Ai é uma 
matriz  dos parâmetros para 1 < l < p e A0 a matriz de relações contemporâneas, inversível, c é um vetor 1 x n de 
parâmetros, p é a extensão do lag e T é o tamanho da amostra. O vetor εt é condicional as informações passadas e as 
condições iniciais de Y0,...,Y1p’, é Gaussiano com média zero e matriz de covariância In, uma matriz de identidade n x n.

6.4. RESULTADOS DA MODELAGEM

A primeira etapa da análise de séries temporais é verificar se as variáveis utilizadas são ou não estacionárias. Uma 
série temporal é dita estacionária se suas médias, variâncias e covariâncias permanecem constantes e independentes do 
período de tempo em que sejam medidas. 

Dessa forma, testes sobre a hipótese de raiz unitária desempenham um papel importante, pois podem auxiliar a avaliar 
a natureza da não-estacionaridade que a maior parte das séries econômicas apresentam. Detectada a presença de raiz 
unitária, então se deve trabalhar com as séries temporais diferenciadas e não em nível. Um teste de raiz unitária usado 
frequentemente na literatura é o de Dickey-Fuller Aumentado (ADF t-teste) proposto por Said e Dickey (1984). O teste de 
ADF assume a seguinte forma geral:

Em que εt é o termo de erro ruído branco e m representa a ordem de defasagem do teste. 

Para testar a hipótese de estacionaridade, optou-se por trabalhar com a série dessazonalizada, utilizando a ferramenta 
tramo-seats e a aplicação do filtro Hodrick-Prescott (HP) para que a tendência das séries fosse retirada, para que se 
possa trabalhar com o componente dos ciclos econômicos das variáveis, sendo as séries transformas em logaritmo, como 
mostrado no Gráfico 6.9 a seguir.

Assim, temos que os resultados do teste de ADF para as variáveis com constante e tendência em nível estão apresentados 
na Tabela 6.4, onde a hipótese nula do teste é a existência de raiz unitária. 

 Gráfico 6.8 – Variáveis em Ciclos 

Fonte: IBGE (2016). Elaboração própria.
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Tabela 6.4 – Teste de Raiz Unitária

Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF)

Variáveis p-valor

Formação Bruta de Capital 0,0088

PIB 0,007

Poupança 0,0036

Investimento 0,0089

Esse e os demais testes, assim como a estimação do modelo VAR aqui expostos, foram calculados com o auxílio do 
software Eviews 8 e Matlab.

Consoante a Enders (2004) se o termo δ da equação (8) for igual a zero existe uma raiz unitária, caso negativo, o autor 
explícita outras alternativas para testar a existência de raiz unitária, conforme o autor, temos, portanto, que nenhuma 
das variáveis apresenta uma raiz unitária, uma vez que estimando a equação (8) para essas variáveis com constante e 
tendência, obteve-se como resultado que o termo δ  da equação (8) é estatisticamente significante e diferente de zero.

Para auferir como as variáveis selecionadas se relacionam entre si de forma agnóstica sem que fossem adotadas 
as hipóteses dos modelos já descritos, utilizou-se a metodologia dos Modelos Autorregressivos Vetorial (VAR), onde 
uma variável escalar é expressa em termos de uma combinação linear dos seus valores defasados e de todas as outras 
variáveis incluídas no modelo. Em termos práticos, as equações VAR especificam um sistema em que suas variáveis são 
movimentadas por choques não correlacionados.

Para a identificação do modelo foram impostas restrições de zero nas variáveis, como proposto por Sims (1980), com 
base em argumentos econômicos, através da decomposição de Cholesky. Assim, com base no modelo apresentado, 
admitimos que no instante t o valor do investimento dependerá, entre as variáveis estudadas, do valor da poupança para 
que o equilíbrio no mercado seja mantido, sendo a poupança uma parte do produto não consumida, que dependerá, 
portando do nível do PIB, que é função do nível de capital por trabalhador, sendo assim as variáveis foram ordenadas da 
variável mais exógena para a mais endógena como Formação Bruta de Capital, PIB, Poupança e Investimento.

O primeiro passo para estimar o modelo VAR especificado foi a escolha do número de defasagens a ser incluído. Para 
tanto, foi realizado o teste de Lag Leength Criteria, que indica o número ótimo de lags para diferentes critérios de seleção. 
O resultado do teste aponta que o número ótimo de lags a ser utilizado no modelo é de apenas uma defasagem para 
cada variável pelo critério de Schwarz. 

Tabela 6.5 – Teste de Número de Defasagens

Lag SC

0 -8.392117

1  -9.818963*

2 -9.294405

3 -8.683525

4 -9.096035

5 -8.815425

6 -8.135262

O critério de Schwarz foi escolhido como ferramenta de decisão, frente aos demais critérios, uma vez que o mesmo é 
o mais utilizado na literatura e o de melhor interpretação, segundo Schwarz (1978) o critério é dado por:

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.
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que entre os demais critérios, é aquele que mais penaliza o número de parâmetros,

 O teste de autocorreção, de normalidade e heterocedasticidade dos resíduos apresentaram resultados positivos, 
apresentado uma boa calibração do modelo. A hipótese nula dos testes é a de que não há autocorreção dos resíduos, 
que os resíduos seguem uma distribuição normal multivariada e a presença de homocedasticidade, assim ao nível de 5% 
não podemos rejeitar a hipótese nula de nenhum dos testes.

 Tabela 6.6 – Teste de Autocorrelação dos Resíduos

Lags LM-Stat Prob.

1 23,497 0,101

Tabela 6.7 – Teste de Normalidade dos Resíduos

Componente Jarque-Bera Prob.

1 1,078 0,583

2 5,250 0,072

3 3,108 0,211

4 0,532 0,766

Conjunto 9,969 0,267

Tabela 6.8 – Teste de Heterocedasticidade de White

Qui-Quadrado DF Prob.

93,794 80 0,138

 

Vamos agora focar nossa análise sobre as funções de impulso respostas, que foram calculadas utilizando decomposição 
estrutural e encontram-se no Anexo. Analisando a respostas aos choques exógenos das variáveis com previsão de dez 
períodos à frente. Para a decomposição estrutural das funções de impulso resposta, utilizou-se de imposição de restrições 
tanto de curto como de longo prazo, seguindo a ordenação da decomposição de Cholesky.

Através das funções de impulso resposta identificadas com restrições de curto prazo, é possível ver a importância da 
formação bruta de capital para a elevação do nível de todas as outras variáveis estudadas, que a partir do quinto trimestre 
à frente voltam para o seu estado natural. Devido os intervalos de confiança, há a impossibilidade da análise de como 
choques exógenos em investimento e poupança podem afetar as outras variáveis. 

O resultado dos choques exógenos da formação bruta de capital se repete mais uma vez, agora com restrições de 
longo prazo, apesar da limitação do software utilizado, de não fornecer intervalos de confiança das funções de impulso 
resposta quando opta-se por restrições de longo prazo, podemos comparar como as variáveis reagem a choques na 
poupança e investimento, é possível observar que choques exógenos da poupança tem maior impacto quando comparado 
aos de investimento, mostrando sua importância para o crescimento econômico, uma vez que ela possibilita tanto o 
aumento de formação de capital como no aumento do nível de produto. Ambas as variáveis, poupança e investimento, 
influenciam uma a outra, porém a poupança apresenta uma maior capacidade de auferir aumento do investimento do 
que o movimento contrário.

Complementando os resultados encontrados com a análise da casualidade proposta por Granger, proposta por Granger 
(1969), com duas defasagens, obteve-se como resultado que a poupança causa no sentido de Granger tanto a formação 
de capital quanto investimento, ou seja, valores passados da poupança ajudam a prever os valores presentes das variáveis 
mencionadas. Tem-se também que tanto o PIB como o investimento também causam, no sentido de Granger, poupança.

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 6.9 – Casualidade de Granger

Hipótese Nula: não causa 
Casualidade de Grange

Obs. Estatística-F Prob.

PIB não causa FBC 73 0,33164 0,7189

FBC não causa PIB 0,50715 0,6045

 

POUP não causa FBC 73 3,46879 0,0368

FBC não causa POUP 4,73264 0,0119

 

INV não causa FBC 73 0,03265 0,9678

FBC não causa INV 0,00586 0,9942

 

POUP não causa PIB 73 1,16856 0,317

PIB não causa POUP 3,34048 0,0413

 

INV não causa PIB 73 0,32147 0,7262

PIB não causa INV 0,29828 0,7431

 

INV não causa POUP 73 4,87609 0,0105

POUP não causa INV 3,42284 0,0383

Fonte: Elaboração própria.
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O regime de Previdência Complementar no Brasil é de cunho facultativo, na modalidade de capitalização, atende a 3,5 
milhões de brasileiros e possui um patrimônio de R$ 796 Bilhões (12,71% do PIB), conforme dados da SPPC (2016). São 
307 EFPC, 2.695 Patrocinadores, 495 Instituidores e 1.099 planos de benefícios, pagando R$ 49,55 bilhões de benefícios 
a seus assistidos (aposentados e pensionistas).

Em perspectiva histórica, podemos dividir a evolução da previdência complementar no Brasil em dois grandes ciclos: 
no 1º Ciclo, que vai de 1977 a 2001, tivemos a criação e implantação do sistema de Previdência Complementar; no 2º 
Ciclo, de 2001 a 2010, acompanhamos a evolução do Regime de Previdência, com inegáveis avanços na governança 
corporativa, nas regras de investimentos, no desenho tributário (apesar da necessidade de ajustes), na qualificação e 
profissionalização da gestão, na precificação do patrimônio, nos controles internos e no monitoramento de riscos.

No entanto, em que pese os avanços, e por mais volumoso que sejam os investimentos e o patrimônio das entidades 
fechadas de previdência complementar no Brasil, o sistema vem crescendo vegetativamente e a massa protegida tende à 
estabilidade – sem aumento de cobertura nem mesmo entre as empresas, privadas e estatais, que já optaram por montar 
seus planos. O sistema está ficando sem elementos dinâmicos para sua evolução.

Nesse sentido, a Abrapp tem se debruçado sobre os desafios de dinamização do sistema, perscrutando os elementos 
micro e macro econômicos de medidas de estímulo tributário, que visem a não somente expandir a previdência privada 
complementar, mas também pavimentar um caminho para aumentar a poupança agregada da economia.

O presente estudo constitui uma análise pioneira para o Brasil e que por certo pode e deve ser complementada e 
aprofundada. Quando comparados os custos e benefícios das propostas aqui elencadas e analisadas, evidências indicam 
que é falsa a ideia de que incentivos fiscais para planos de previdência possuem altos custos fiscais para os baixos retornos 
sobre a poupança nacional.

A evidência empírica internacional demonstra que os incentivos fiscais para planos de previdência complementar 
aumentam a poupança para aposentadoria (de longo prazo), tanto por meio de realocações de outros tipos de poupanças, 
quanto pela geração de novas poupanças e que o impacto dos incentivos fiscais sobre as novas poupanças é mais forte 
para os indivíduos de baixa e média rendas, justamente os indivíduos que, no Brasil, precisam ser alcançados pelos planos 
de previdência. 

A evidência internacional atesta, ainda, que os incentivos fiscais são amplamente utilizados para promover o aumento 
de poupança via planos de previdência, principalmente como resposta às pressões nas finanças públicas causadas pelo 
envelhecimento da população, sendo fundamentais a sua utilização concomitante com a adoção de regras menos generosas 
para o sistema público de previdência, como necessariamente inserido no debate recente sobre a crise fiscal no Brasil.

As propostas desenhadas pela Abrapp podem ser agregadas em 3 (três) tipos: as que buscam isonomia de tratamento 
com outras políticas públicas (Propostas nos 01 – isonomia ao VGBL; 03 – tratamento aos optantes pelo Lucro Presumido 
equivalente aos do Lucro Real; 04 – mesmo tratamento para contribuições destinadas a custear seguros e planos de saúde 
efetuadas por meio de contribuição a plano de previdência complementar; 05 – equivalência no tratamento da PNR), as 
que apenas tratam de uniformização legislativa (Proposta 07 – altera o cálculo do limite de dedutibilidade do Lucro Real) e 
as de incentivos fiscais diretos à formação de poupança de longo prazo (Proposta nos 02 – novas regras para a tributação 
progressiva dos planos de benefícios de caráter previdenciário e 06 - Isenção da COFINS e alteração da incidência da 
contribuição para o PIS/PASEP).

Em termos de custos fiscais, as propostas de isonomia de tratamento com outras políticas públicas importam 
numa renúncia máxima de receitas de aproximadamente R$ 1,2 bilhões (equivalente à 0,02% do PIB em 2014). 
Trata-se de um custo irrelevante diante da perspectiva de aumento da poupança de aposentadoria, tanto decorrente de 
alterações de carteiras de investimento, quanto de geração de novas poupanças, com efeitos positivos sobre a poupança 
de longo prazo e as taxas de investimento, contribuindo para o crescimento econômico do país e aliviando o sistema de 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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previdência público, se tais propostas vierem como ações complementares à reforma do sistema público de previdência.

Outra questão que merece destaque, em relação aos incentivos para a Pessoa Jurídica, é a uniformização de tratamento 
entre os contribuintes tributados com base no Lucro Real e do Lucro Presumido. A proposta desenhada pela Abrapp nesse 
sentido prevê a extensão de incentivo tributário existente para as empresas tributadas pelo Lucro Real àquelas tributadas 
pelo Lucro Presumido. Tal medida, na verdade, viria a reduzir o desequilíbrio existente hoje entre esses dois regimes de 
tributação, em que os optantes pelo Lucro Presumido pagam 1,56 vezes mais tributos que os contribuintes do Lucro Real, 
em termos de alíquota efetiva sobre o faturamento.

A proposta que visa à uniformização legislativa (Proposta nº 07), por se tratar de mera adequação legal, não provoca 
nenhuma renúncia fiscal relevante.

Entre as propostas de incentivos fiscais diretos à formação de poupança de longo prazo, a Proposta nº 06 - Isenção 
da COFINS e alteração da incidência da contribuição para o PIS/PASEP produz uma renúncia de R$ 160,9 milhões, valor 
também irrelevante diante dos benefícios esperados.

Merece atenção, no entanto, a Proposta nº 02 – novas regras para a tributação progressiva dos planos de benefícios de 
caráter previdenciário, pois seu impacto fiscal pode ser expressivo, a depender da configuração de tempo de acumulação 
dos benefícios e resgates. No caso mais extremo, em que todos os benefícios e resgates teriam prazo de acumulação 
superiores a 14 anos, a renúncia pode chegar a R$ 3,12 bilhões (equivalente à 0,06% do PIB em 2014). Estimativas 
mais precisas do impacto fiscal requerem, no entanto, informações sobre os prazos de acumulação dos benefícios e 
resgates atuais. De qualquer forma, não se deve desconsiderar os benefícios futuros para a poupança de longo prazo de 
uma medida que praticamente decreta como prazo mínimo de acumulação o interregno de 14 (quatorze) anos.

Quanto à relação entre poupança, investimento e crescimento econômico, os resultados da análise empreendida no 
presente projeto demonstraram que, no Brasil, aumentos na poupança de longo prazo estão altamente correlacionados 
(com causalidade no sentido de Granger) à aumentos na formação de capital e no investimento, ou seja, valores passados da 
poupança ajudam a prever os valores presentes do investimento e, consequentemente, do crescimento econômico do país.
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Figura 1 – Função de Impulso Resposta Identificado com restrições de Curto prazo 

ANEXO 
FUNÇÕES DE IMPULSO RESPOSTA
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Figura 2 – Função de Impulso Resposta Identificado com restrições de Longo prazo 




