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Reoneração da Folha de Pagamentos
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Desempenho setorial 2010-2016

Empregos, Receita Bruta e Remuneração

O setor cresceu 
vigorosamente 

durante a 
desoneração, 

contratando 95 
mil profissionais 
com crescimento 
da remuneração 
2,3% a.a. acima 
da evolução da 

receita. 
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Distribuição dos empregos no setor TIC em 2017

Fonte: Brasscom, CAGED/MTE e IBGE

SP 
42,9%

Região Sul
18,1%

MG e RJ
16,1%

AM, GO, DF, BA, PE e CE
16,1%

Outros Estados
6,8%

817 mil
profissionais em TIC

Participação

2017

Participação

2016
2017 2016

Variação (%) 

2016-2017

São Paulo 42,9% 43,3% 350.662 354.052 -1,0%

MG e RJ 16,1% 16,0% 131.562 130.873 0,5%

Rio de Janeiro 65.412 67.212 -2,7%

Minas Gerais 66.150 63.661 3,9%

Região Sul 18,1% 17,9% 148.435 146.380 1,4%

AM, GO, DF, BA, PE e CE 16,1% 15,9% 131.580 130.216 1,0%

Outros Estados 6,8% 6,8% 55.623 55.611 0,0%

Total 100% 100% 817.862 817.132 0,1%

Unidades Federativas/ Regiões
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Número de profissionais por subsetores - Variação anual

3.549

empregos

em Software
e Serviços de TI



p. 6

Desempenho setorial 2010-2016

Empregos e Arrecadação agregada de CPP, IRPF, FGTS

Fonte: Brasscom; Boletins Estatísticos da 

Previdência Social; RAIS e CAGED/MTE

O setor recuperou a 
baixa arrecadatória 

de 2012 no ano 
seguinte e produziu 

uma arrecadação 
cumulativa 

incremental de R$ 4,2 
bilhões até 2016, 

crescendo 8,3% a.a., 
acima da inflação 
medida pelo IPCA. 
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Variação Salarial e Exportação de Serviços de TIC

Os dados de exportação

são extraídos do

Balanço de Pagamentos

do Banco Central, Conta

de Transações

Correntes. Trata-se da

receita de Serviços de

Telecomunicação,

Computação e

Informações.

O dado de 2017 é

realizado.
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É bem provável que as empresas

repassem para os preços o choque

de custo advindo do fim da

desoneração da folha.

Com a economia ainda em

recuperação, o aumento de preços

impactará a demanda, acarretando

uma queda na taxa de crescimento,

já a partir de 2017.

Neste cenário as empresas serão

compelidas a se reestruturarem,

reduzindo quadros e apertando a

remuneração.

Com a eliminação de 83 mil postos

de trabalho até 2019, o setor

retroagirá 10 anos.

Desoneração x Reoneração da Folha de Pagamentos em TIC

Visão comparativa dos Empregos, Receita Bruta e Remuneração

A manutenção da CPP/RB 4.5%

preserva as condições atuais de custo

e competitividade, possibilitando um

crescimento setorial compatível com

a esperada retomada da economia, e

agregação de 21 mil postos de

trabalho.

Fonte: Brasscom; Boletins Estatísticos da Previdência Social; RAIS e CAGED/MTE
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Desoneração x Reoneração da Folha de Pagamentos em TIC

Visão comparativa Empregos e Arrecadação Agregada

Considerando (i) que a

arrecadação com CPP/RB

4,5% é superior em R$ 1,2

bilhões e (ii) que com a

CPP/Folha 20% há destruição

de 83 mil empregos

altamente qualificados,

conclui-se que não é do

melhor interesse do Brasil

reonerar a folha de

pagamentos do setor de TIC.

A Reoneração da Folha com

CPP de 20%:

1. Reduz o crescimento do

setor de TIC;

2. Destrói empregos;

3. Induz a informalidade nas

relações de trabalho; e

4. Mina o futuro do Brasil!

Fonte: Brasscom; Boletins Estatísticos da Previdência 

Social; RAIS e CAGED/MTE

Arrecadação Incremental
R$ 4.179 
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▶ Empresas (i) de pura prestação serviço e 

(ii) que desenvolvem e licenciam 

software no Brasil.

▶ Têm 58% da receita bruta e 88% dos 

empregos.

▶ Folha de Pagamento é 55% da RB.

▶ Carga Tributária da CPP é 4,5% da RB

Efeito da Opcionalidade – Assimetria no setor em termos de carga tributária

Optantes por CPP/RB 4,5%

▶ Empresas brasileiras de software

> Licenciamento de software “de 

prateleira” desenvolvido no Brasil

> Suporte técnico

▶ R$ 5,9 bi Receita Bruta, 20% do total

▶ 36 mil empregos, 42% do total

▶ Folha sobre Receita Bruta: 37%

Software

▶ Empresas de pura prestação de serviço

> Consultoria, Hospedagem, Portais

> Desenvol. software sob encomenda

> Suporte, manutenção e reparação

▶ R$ 41,9 bi Receita Bruta, 80% do total

▶ 486 mil empregos, 95% do total

▶ Folha sobre Receita Bruta: 58%

Serviços

▶ Empresas (i) de licenciamento de 

software estrangeiro e (ii) receita híbrida 

de software e serviços.

▶ Têm 42% da receita bruta e 12% dos 

empregos.

▶ Folha de Pagamento é 12% da RB.

▶ Carga Tributária da CPP é 2,5% da RB

Optantes por CPP/Folha 20%

▶ Distribuidoras e revendedoras de softw.

> Licenciamento de software “de 

prateleira” desenvolvido no exterior

> Suporte técnico

▶ R$ 24,1 bi Receita Bruta, 80% do total

▶ 49 mil empregos, 58% do total

▶ Folha sobre Receita Bruta: 12%

Software

▶ Empresas de receita híbrida

> Licenciamento de software

> Consultoria, Hospedagem, Portais

> Suporte, manutenção e reparação

▶ R$ 10,4 bi Receita Bruta, 20% do total

▶ 25 mil empregos, 5% do total

▶ Folha sobre Receita Bruta: 12% 

Serviços
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Assimetrias reveladas pela Opcionalidade e Cenários Reoneração x Desoneração

Empregos

Optantes CPP/RB 

522.448

88%

Empregos

Optantes CPP/Folha 

73.824

12%

Receita Bruta

(R$ bilhões)

Optantes 

CPP/RB 

R$ 47,9

58%

Receita Bruta

(R$ bilhões)

Optantes 

CPP/Folha 

R$ 34,5

42%

11,0%

4,5% 4,5%

2,5% 2,5%

4,5%

Reoneração Status Quo Obrigatoriedade

Carga Tributária da CPP (%)

Optantes CPP/RB

Optantes CPP/Folha

83.407

21.332 21.332

2016 Reoneração Status Quo Obrigatoriedade

Variação dos Empregos

596.272

R$ 1.158

R$ 2.763

R$ 43.561

R$ 44.718

R$ 47.482

Reoneração Status Quo Obrigatoriedade

Arrecadação 2017-2019 (R$ milhões)



Bitributação de Software
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ICMS sobre Software – Natureza do software e natureza jurídica do software

Natureza jurídica definida pela Lei 9.609 de 19/02/1998 – Direito de Autor, inspirado no Direito Norteamericano

▶ Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou 

codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de 

tratamento da informação, ... baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins 

determinados.

▶ Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela 

legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.

▶ Art. 9º O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença.

▶ Software é bem intangível, protegido por direito real de autor, passível de cessão, onerosa ou gratuita, total (transferência 

de titularidade) ou parcial (direito de uso).

> De acordo com o Art. 3º, III, o registro da autoria se dá com base no domínio sobre o código fonte.

> O licenciamento ou cessão de direito de uso, se dá por intermédio do código executável.

Direitos reais de gozo, segundo a doutrina de Luciano de Camargo Penteado (Direito das Coisas, p.125-126)

▶ “A função de gozo... pertine ao fato de que se destinam à satisfação de necessidades, relacionando-se à utilidade que o 

bem proporciona ao seu titular. Gozar, em sentido mais estrito, é fruir, aproveitar-se de vantagens que o bem tem aptidão 

de gerar.”

▶ No caso de direitos reais de gozo sobre coisa alheia: “Reduz-se o plexo de faculdades da situação dominial, mas mantem-

se a função de gozo, isto é, de conferir um meio aproveitamento e cria-se um novo direito real. 

▶ Neste sentido, direito real de uso que se estabelece com a licença de software implica também o gozo da utilidade que 

que dele advém. Tem, portanto, natureza similar a do usufruto.
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ICMS sobre Software – Natureza do software e natureza jurídica do software

011001011100011110111001000011110101001001001111110010010010   MOV r, M1
ADD M2
PUSH
CALL PROC1
HLT

Linguagem de Máquina Linguagem Assembly

program pares;
var

x, y: integer;
begin

writeln('Digite os dois valores');
readln(x, y);
if (x mod 2) <> 0 then
x := x + 1;
while x <= y do
begin

writeln(x, ' - ');
x := x + 2;

end;
writeln('Fim da Lista');

end.

Linguagem de Alto Nível

 

 

 

Código 
Fonte Compilador 

Listagens 
Código 
Fonte 

 
 
 

Listagem 
Assembly 
(opcional) 

 
Código 

Executável 

Direito 
Autoral

Licença 
de Uso
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ICMS sobre Software – Incidência tributária sobre software, em Lei Complementar (cont.)

Lei Complementar nº 116/2003 – ISSQN (cont.)

▶ Os itens 1.01, 1.02, 1.04, 1.07 e 1.08 comungam hipóteses de incidência tributária relacionadas atividades de 

desenvolvimento (ou criação), configuração ou manutenção de programas de computador realizadas por um prestador de 

serviço para terceiro. Consequentemente, pressupõem que o prestador de serviços não retém a titularidade do software 

com base no direito de autor

> Situação que ocorre na relação entre empregados e empregadores ou entre contratados e contratantes.

▶ O 1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação pressupõe que o licenciante ou cedente 

tem a titularidade do software e o licenciado ou cessionário tem o direito de uso e gozo.

> Para fins de caracterização do direito de autor, é irrelevante se o licenciante ou cedente desenvolveu o ou 

subcontratou o desenvolvimento, no todo ou em parte, o software. É tão somente bastante que tenha retido a 

titularidade do mesmo.

▶ Incidências do ISSQN

> A incidência do ISS sobre as hipóteses dos itens 1.01, 1.02, 1.04, 1.07 e 1.08 é congruente com a essência jurídica do 

fatos geradores observados no mundo fenomênico.

> A imposição do ISS como consequente da regra-matriz do licenciamento ou cessão de direito de uso, não se coaduna 

com a natureza jurídica da transação subjacente, lastreada que é no direito do autor.
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ICMS sobre Software – Incidência tributária sobre software, em sede de Lei complementar (cont.)

Lei Complementar nº 87/1996 – ICMS

▶ Art. 1º Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior.

▶ Art. 2° O imposto incide sobre:

> I - operações relativas à circulação de mercadorias, ...;

> II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, ...;

> III - prestações onerosas de serviços de comunicação, ...;

> IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos 

Municípios;

> V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços.. quando aplicáveis o ICMS e o ISS, respect.

▶ Não há, na LC nº 87/1996 nenhuma referência à hipótese incidência tributária sobre desenvolvimento, licenciamento ou 

cessão de uso de programas de computador.

▶ Sob a perspectiva da legalidade, não há hipótese de incidência de ICMS sobre software.

> No bojo da ADI 1.945, a PGR apresentou parecer favorável à incidência do ISS tanto no desenvolvimento quanto na 

cessão ou  licenciamento do uso de software, arrazoando não ser a predominância, na operação, da prestação do 

serviço ou do fornecimento da mercadoria que determina a incidência do ICMS ou do ISS, o fato de o serviço estar ou 

não incluído na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003. 
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Convênio ICMS nº 106 de 2017, CONFAZ

Disciplina os procedimentos de cobrança do ICMS incidente nas operações com bens e mercadorias 

digitais comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados e concede isenção nas saídas 

anteriores à saída destinada ao consumidor final.

C O N V Ê N I O

▶ Cláusula primeira. As operações com bens e mercadorias digitais, tais como softwares, programas, 

jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres, que sejam padronizados, ainda 

que tenham sido ou possam ser adaptados, comercializadas por meio de transferência eletrônica 

de dados observarão as disposições contidas neste convênio.

▶ Cláusula terceira. O imposto será recolhido nas saídas internas e nas importações realizadas por 

meio de site ou de plataforma eletrônica que efetue a venda ou a disponibilização, ainda que por 

intermédio de pagamento periódico, de bens e mercadorias digitais mediante transferência 

eletrônica de dados, na unidade federada onde é domiciliado ou estabelecido o adquirente do 

bem ou mercadoria digital.

▶ Cláusula quarta. A pessoa jurídica detentora de site ou de plataforma eletrônica que realize a 

venda ou a disponibilização, ainda que por intermédio de pagamento periódico, de bens e 

mercadorias digitais mediante transferência eletrônica de dados, é o contribuinte da operação e 

deverá inscrever-se nas unidades federadas em que praticar as saídas internas ou de importação 

destinadas a consumidor final, sendo facultada, a critério de cada unidade federada:
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Computação na Nuvem e Software na Nuvem
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ICMS sobre Software – Ações Diretas de Inconstitucionalidade

Ações Diretas de Inconstitucionalidade  

▶ ADI 1.945/MS de 1999, submetida pelo PMDB

▶ ADI 5.576/SP de 2016, submetida pela CNS

▶ ADI 5.659/SP de 2017, submetida pela CNS

Situação de Bitributação entre Estados e Municípios

▶ Risco real de desarranjo sistêmico do Sistema Tributário Constitucional
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Obrigado!

brasscom.org.br

Siga-nos nas redes sociais


