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Especialistas buscam alternativa para diminuir encargos com a folha de salários  
 
As empresas brasileiras podem vir a pagar menos contribuição previdenciária sobre a folha de 
salários. A avaliação foi feita ontem, pelo ministro da Previdência Social, Ricardo Berzoini, no 
primeiro encontro promovido por seu ministério, com especialistas do setor, para buscar 
alternativas de financiamento das aposentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS).  
 
"O financiamento da Previdência Social está excessivamente concentrado na folha de 
pagamentos", reconheceu o ministro. Ele argumentou para os especialistas que seria interessante 
combinar a contribuição sobre a folha com outros impostos, como por exemplo sobre o 
faturamento das empresas. O governo ainda não decidiu se a questão do financiamento será 
inserida na reforma previdenciária ou se integrará à tributária.  
 
De acordo com os dados apresentados, os encargos previdenciários sobre a folha de salários no 
Brasil estão entre os mais altos do mundo, alcançado 31%, enquanto os da Argentina são de 
27%, da Alemanha 19,5% e da Venezuela de 6,7%.  
 
O ex-secretário de Previdência Social e consultor da Link Comunicação e Projetos Sociais, Marcelo 
Viana Estevão de Moraes, disse que a margem de manobra que o governo tem nessa área é 
estreita.  
 
Ele chamou a atenção para o fato de que a elevação da contribuição sobre a folha ao longo do 
tempo não aconteceu isoladamente, mas foi acompanhada pela ampliação de diversos outros 
tributos incidentes sobre a receita bruta das empresas. De acordo com Marcelo de Moraes, 
praticamente tudo no Brasil é taxado, e a prova disso é que a carga tributária saltou de cerca de 
28% do PIB para 36,4% ao final do ano passado. Sem pressa - Na exposição que fez mais tarde, 
no plenário do Senado, o ministro da Previdência lembrou que o direito adquirido não é só para os 
já aposentados: o direito dos que estão trabalhando também está consolidado.  
 
O comentário foi feito a propósito da preocupação de muitos servidores na ativa que começam a 
correr em busca da aposentadoria. Ele admitiu que até 100% dos servidores que estão em 
condições de se aposentar poderão fazê-lo enquanto o País debate a reforma. "Estamos 
trabalhando com a hipótese de ter 100% se aposentando desse jeito", calculou o ministro em sua 
fala, que durou mais de quatro horas. Segundo ele, muita gente que antecipou a aposentadoria 
no governo Fernando Henrique se arrependeu. Berzoini voltou a defender, no Senado, a 
aprovação do projeto de lei complementar n.º 9 de 1999, que institui os fundos de pensão 
complementar para os servidores e estabelece o teto das aposentadorias em dez salários 
mínimos. Surpresa - O coordenador de Estudos Tributários do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), Ricardo Varsano, fez uma sugestão inédita. Na sua avaliação as empresas têm de 
pagar menos e as pessoas físicas mais contribuição previdenciária. Para isso, propôs a 
transformação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) em contribuição 
previdenciária. As empresas compensariam a CPMF reduzindo o valor pago da contribuição 
patronal sobre folha de salários. Para ele, a cobrança de uma CPMF com alíquota de 0,7% para a 
Previdência permitiria às empresas pagar 6 a 7 pontos menos na contribuição sobre a folha de 
pagamento.  
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