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NOTA TÉCNICA – REFORMA TRIBUTÁRIA (SESCON-SP)

O estudo realizado pelo SESCON-SP não visa discutir a carga tributária do Brasil, mas 

o projeto de reforma tributária apresentado pelo Deputado Baleia Rossi em tramitação 

adiantada no Congresso Nacional (PEC 45/2019).

Sabemos que um bom tributo deve ser simples, eficiente e neutro, porém, não podemos 

admitir que na sua implantação não sejam observados princípios da isonomia e 

capacidade contributiva. A neutralidade do tributo não pode almejar somente o fim, mas 

deve contemplar as relações tributárias desde seu nascituro.

Portanto, declarações advindas da academia como do Professor Doutor Paulo Ayres 

Barreto em debate na FGV, denominado Reforma tributária e simplificação da tributação 

do consumo: Um IVA moderno para o Brasil, realizado no dia 04.12.2018, acendeu o 

alerta para que o SESCON-SP analisasse melhor o referido projeto. Vejamos a transcrição 

da fala do ilustre professor.

“...Argumenta no sentido de que, apesar da consistência dos argumentos 

técnicos que justificam a reforma, esta não se concretizará sem apoio 

político. Como toda reforma, existirão setores perdedores, a exemplos do 

setor de serviços e do agronegócio, hoje menos tributados. A questão dos 

pequenos empreendedores pode trazer desgaste e desconforto político, 

sendo talvez outro grande entrave ao processo de implementação da 

reforma.”

O SESCON-SP possui sua base de representação no Estado de São Paulo, congrega uma 

massa produtiva de mais de 100 mil prestadores de serviços, contemplando 60 atividades 

do setor de serviços.

É neste contexto, que o SESCON-SP desenvolveu os primeiros estudos, com simulações 

de números, para demonstrar o impacto para este importante setor. Deixamos claro que 

não somos contra a reforma, acreditamos que a reforma é de extrema importância para 

retomada do crescimento da economia brasileira.
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O SETOR DE SERVIÇOS

O setor de serviços em 2018 apresentou o maior desempenho entre os setores que 

compõem o PIB, com crescimento de 1,3%, segundo dados obtidos do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Hoje serviços representa mais de 60% do PIB.

Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 

no acumulado de 12 meses até maio de 2019. Foi o setor que mais formalizou 

trabalhadores, com 6.659.679 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil e 

seiscentos e setenta e nove admissões registradas).

Estamos falando de 42,63% das admissões ocorridas nos últimos 12 meses, superando 

a soma das contratações ocorridas no mesmo período da indústria de transformação e 

do comércio, que somadas chegaram a 6.306.756 (seis milhões, trezentos e seis mil e 

setecentos e cinquenta e seis admissões).

Pelas grandezas apresentadas, a voz deste setor não pode ser abafada e muito menos 

desconsiderada pelo Executivo e pelo Legislativo.

O ESTUDO – EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO REAL

No início dos estudos a metodologia utilizada foi analisar de forma simples qual seria 

o impacto da carga tributária para o setor de serviços em face do texto atualmente em 

discussão no Congresso Nacional (PEC 45/2019).

Identificamos que algumas variações de tributação poderiam trazer distorções aos 

resultados. Quando mencionamos variações não queremos falar em benefícios fiscais, 

mas as opções de regimes tributários: Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, 

com relação ao ISS (sociedades de profissão regulamentada).

Para que não houvesse quaisquer distorções nas comparações, o primeiro estudo, ora 

apresentado, considera a realidade mais conservadora, ou seja, todas as comparações 

são feitas considerando empresa do lucro real, com apuração do PIS e da COFINS no 

regime não cumulativo e recolhendo ISS a 5%. Ademais, consideramos a alíquota do IBS 

em 25%, como vem sendo exposto por seus apoiadores.
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Assim, para efeitos didáticos e para que possamos atingir a compreensão do leigo, 

simplificamos ao máximo o cálculo destes tributos para o setor de serviços. Vejamos na 

TABELA-01.

TABELA-01-SESCON-SP ATUAL IBS

PIS, COFINS e ISS 14,25% 25,00%

Créditos sobre 3º e Insumos -1,19% -3,23%

INSS* 9,08% 9,08%

RAT/FAP, Salário Educação, Sistema S* 3,54% 3,54%

TOTAL 25,67% 34,39%

*Considerando uma folha de salários de 38% da Receita Bruta (tabela-02)

TABELA-02

CUSTOS OPERACIONAIS - Tabela-02-SESCON-SP

Folha Pagamento % sobre Receita Bruta

Remuneração (base p/ INSS) 38,0%

INSS 23,89% 9,08%

SESI / SESC 1,79% 0,68%

SENAI / SENAC 1,19% 0,45%

INCRA 0,24% 0,09%

SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,99% 1,13%

ACIDENTE TRABALHO 2,39% 0,91%

SEBRAE 0,72% 0,27%

Outros encargos 32,15% 12,22%

TOTAL DA FOLHA 62,8%

Presunção Lucro 10,0%

Terceirizados + Outros Insumos 12,9%
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Como podemos observar, diferente do comércio e da indústria que serão beneficiados 

com o creditamento universal (podendo variar de 25% a 55% de aproveitamento de 

crédito), conforme demonstrado na TABELA-03 (comércio) e TABELA-04 (indústria), 

respectivamente, e consequentemente poderão até se beneficiar do IBS em uma 

possível redução de carga tributária, o setor de serviços não.

CUSTOS OPERACIONAIS - COMÉRCIO - Tabela-03-SESCON-SP

RECEITA  % sobre Receita Bruta

CUSTO PRODUÇÃO 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

ICMS 18,00%
não 

cumulativo
14,40% 12,60% 10,80% 9,00%

PIS/

COFINS
9,25%

não 

cumulativo
7,40% 5,92% 4,74% 3,79%

s/ receita % INSS  

Base INSS 15,00% 33,21% 4,98% 4,98% 4,98% 4,98%

TOTAL CARGA 26,78% 23,50% 20,52% 17,77%

Presunção Lucro 10%

OUTROS INSUMOS 55,00% 45,00% 35,00% 25,00%

MODELO IBS 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

Base INSS 4,98% 4,98% 4,98% 4,98%

TOTAL CARGA 11,23% 11,23% 11,23% 11,23%
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CUSTOS OPERACIONAIS - INDÚSTRIA Tabela-04-SESCON-SP

RECEITA % sobre Receita Bruta

CUSTO PRODUÇÃO 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

ICMS 18,00%
não 

cumulativo
14,40% 12,60% 10,80% 9,00%

IPI 10,00%
não 

cumulativo
8,00% 6,40% 5,12% 4,10%

PIS/

COFINS
9,25%

não 

cumulativo
7,40% 5,92% 4,74% 3,79%

s/ receita % INSS  

Base INSS 15,00% 33,21% 4,98% 4,98% 4,98% 4,98%

TOTAL CARGA 34,78% 29,90% 25,64% 21,87%

Presunção Lucro 10%

OUTROS INSUMOS 55,00% 45,00% 35,00% 25,00%

MODELO IBS 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

Base INSS 4,98% 4,98% 4,98% 4,98%

TOTAL CARGA 11,23% 11,23% 11,23% 11,23%
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É indiscutível, que para o setor de serviços haverá a majoração da carga atual em torno 

de 8 pontos percentuais.

34,39%  IBS

25,67% TRIBUTAÇÃO ATUAL

8,72% (aumento)

É nítido que para o setor de serviços o que deve ser trabalhado é a tributação sobre a 

folha de salários. Como mencionado anteriormente, utilizamos uma folha conservadora, 

que representa 38% da receita bruta. Entretanto, temos diversos segmentos de serviços 

que a folha ultrapassa a barreira dos 50% da receita bruta.

Assim, entendemos que para o setor de serviços só será viável a continuidade da PEC 

45/2019, se forem propostas emendas que contemplem a desoneração da folha de 

salários. Ao persistir a alíquota do IBS a 25%, defendemos a desoneração completa 

(exclusão do INSS e das demais tributações sobre a folha), chegando a uma alíquota de 

aproximadamente 22% (após a utilização dos créditos possíveis).

Tabela-04-Sescon-SP ATUAL IBS
IBS - SEM INSS E 

DEMAIS TRIBUTOS

PIS, COFINS e ISS 14,25% 25,00% 25,00%

Créditos sobre 3º e Insumos -1,19% -3,23% -3,23%

INSS* 9,08% 9,08%  0%

RAT/FAP, Salário Educação, 

Sistema S*
3,54% 3,54% 0%

TOTAL 25,67% 34,39% 21,77%

*Considerando uma folha de salários de 38% da Receita Bruta

}
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As planilhas com os cálculos detalhados ficarão anexas a este documento. Sabemos que 

este é o primeiro estudo com números, o qual poderá ser aprimorado com passar das 

discussões e debates sobre o tema.

Paralelamente, novos estudos estão sendo realizados pelo SESCON-SP para trazer mais 

subsídios ao Legislativo e ao Executivo, visando sempre o aprimoramento da redação da 

PEC 45/2019.

Os estudos possuem a finalidade da discussão conjunta da desoneração da folha de 

pagamento. Para o setor de serviços, não é viável se falar em reforma tributária, sem 

antes falar na tributação incidente sobre a folha de pagamento.

Este estudo foi elaborado pelos diretores do SESCON-SP e da AESCON-SP (empresários 

contábeis), em conjunto com a equipe jurídica das entidades.




