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RESUMO 

 

O primeiro objetivo desta pesquisa é analisar a atual estrutura brasileira de 

tributação/transferências direta, estimando alíquotas efetivas (médias e marginais). A 

metodologia adotada consiste em utilizar o modelo de microssimulação de 

tributos/benefícios desenvolvido para o Brasil, o BRAHMS, Brazilian Household 

Microsimulation System que é uma programação computacional que aplica as regras do 

sistema de tributação direta e de transferências individuais às pessoas da amostra 

(PNAD/2009), e através de interações entre as normas fiscais e as características 

individuais e familiares é possível calcular a renda disponível. Os resultados sugerem 

que o trabalhador brasileiro enfrenta tributação direta muito baixa, com alíquotas 

efetivas bem menores que as observadas em estimações para outros países. 

O segundo objetivo é estimar o comportamento das famílias brasileiras com relação à 

oferta de trabalho, empregando um modelo microeconômico de escolha discreta e o 

modelo de microssimulação de tributos/transferências desenvolvido para o Brasil, e a 

partir do modelo estimado, avaliar o impacto de reformas na tributação e no sistema de 

benefícios sociais sobre o bem-estar individual e social. Assim como observamos em 

outras pesquisas, a elasticidade-hora e elasticidade-participação apresentam valores 

reduzidos, menores que a unidade, sugerindo que a oferta de trabalho não responde com 

grande intensidade a mudanças fiscais que provocam alteração da renda líquida. São 

realizadas cinco simulações distintas, com o objetivo de exemplificar o uso da 

ferramenta aqui apresentada para avaliação de políticas públicas. Como esperado, as 

variações de oferta de trabalho não são muito elevadas, mas cada simulação apresenta 

uma particularidade em relação a alterações do bem-estar social e do orçamento 

público.  

 

 

Palavras-chave: tributação, transferências, BRAHMS, alíquotas efetivas, oferta de 

trabalho discreta. 

 

 

JEL: H20, H23, H24 
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ABSTRACT 

 

 

The first aim of the present study is to analyze the Brazilian structure of taxation / 

benefits, estimating effective rates (average and marginal). The methodology consists of 

using the microsimulation model of tax/benefits designed to Brazil, BRAHMS, 

Brazilian Household Microsimulation System which is a computer program that applies 

the rules of the system of direct taxation and benefits to the individuals in the sample 

(PNAD / 2009), and through interactions between tax rules and individual and family 

characteristics is possible to calculate the income available. The results suggest that the 

Brazilian worker faces very low direct taxation, with effective rates much lower than 

those observed in estimates for other countries. 

The second aim is to estimate the behavior of Brazilian families with respect to labor 

supply, employing a microeconomic model of discrete choice model and the 

microsimulation tax/benefits designed to Brazil, and from the estimated model, 

evaluation the impact of reforms in taxation and the system of social benefits on 

individual and social well-being. As observed in other studies, the hours and 

participation elasticities are small, less than unity, suggesting that labor supply does not 

respond very strongly to tax changes, that may change the net income. Five different 

simulations are performed in order to exemplify the use of the tool presented here for 

evaluation of public policies. As expected, changes in labor supply are not very high, 

but each simulation presents a particularity in relation to changes in the social welfare 

and the public budget. 

 

Keywords: taxation, benefits, BRAHMS, effective tax rates, discrete labor supply. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo da presente pesquisa é estimar o comportamento das famílias 

brasileiras com relação à oferta de trabalho, empregando um modelo microeconômico 

de escolha discreta e um modelo de microssimulação do sistema de tributos e 

transferências diretos, empregando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) de 2009.  

Meghir e Phillips (2008) afirmam que de todos os aspectos da reação dos 

agentes aos incentivos do sistema fiscal, o estudo da oferta de trabalho é um dos mais 

importantes para a compreensão do impacto sobre as receitas fiscais e o bem estar 

social. O impacto da tributação sobre a oferta de trabalho é uma das principais fontes de 

ineficiência de um sistema fiscal, mas a magnitude da ineficiência depende de como os 

agentes reagem aos incentivos e mudam seu esforço para o trabalho.  

A imposição de um imposto de renda é visto como um desincentivo ao esforço 

e ao espírito empreendedor, particularmente quando a alíquota marginal do imposto é 

crescente com a renda. Já os programas redistributivos tendem a reduzir os incentivos 

ao trabalho, criando assim custos de eficiência.  Dessa forma, uma das principais 

finalidades de um modelo de oferta de trabalho é fornecer uma estrutura para 

compreender e medir a forma como os sistemas fiscais e sociais afetam os incentivos. 

No entanto a literatura teórica sobre os efeitos da tributação sobre a oferta de 

trabalho não é conclusiva. Adotando a hipótese tradicional de que lazer é um bem 

normal e que a oferta de trabalho é determinada pela taxa de salário líquida de impostos, 

a introdução de um imposto sobre a renda apresentará efeito renda negativo e efeito 

substituição positivo, não sendo possível, a priori, determinar o sentido da mudança da 

oferta de trabalho, logo, não há um sinal esperado para a elasticidade da oferta de 

trabalho.  

Segundo Hausman (1985), a análise empírica é a única capaz de responder 

como o sistema de tributação/transferências afeta a receita do governo e o bem-estar, e a 

literatura empírica apresenta certo consenso: as horas de trabalho são relativamente 

inelásticas para os homens, mas são um pouco mais sensíveis para as mulheres casadas 

e mães solteiras (Meghir e Phillips, 2008)
 1
.  

                                                 
1
 Para mais detalhes sobre análise da tributação direta sobre a oferta de trabalho, ver Creedy (2009) e 

Meghir e Phillips (2008). 
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Essa análise em termos microeconômicos só se tornou viável a partir da década 

de 1980 com a redução dos custos computacionais e a consolidação dos bancos de 

microdados. A partir dessas duas ferramentas se tornou mais acessível o uso de modelos 

de microssimulação que consideram a heterogeneidade da população.  

A oferta de trabalho é tema de grande interesse entre os pesquisadores 

brasileiros, e diversos trabalhos têm analisado o impacto de programas sociais no 

mercado de trabalho
2
, mas quando a análise envolve mais elementos do sistema de 

tributário, a pesquisa passa a se concentrar em modelos macroeconômicos. A análise em 

termos microeconômicos da influência do imposto de renda sobre a oferta de trabalho 

de nosso conhecimento é Ribeiro (1996), que analisa como o imposto de renda 

influencia a oferta de trabalho dos agentes econômicos, utilizando dados de 1991. A 

metodologia empregada por esse autor é a tradicional oferta de trabalho contínua, com 

linearização da restrição orçamentária e regressões quantílicas, sendo que essa 

metodologia só considera o imposto de renda, não analisando os demais componentes 

do sistema de tributação/transferências diretos.  

Nesse contexto, o objetivo geral da presente pesquisa é estimar o 

comportamento das famílias brasileiras com relação à oferta de trabalho, empregando 

um modelo microeconômico de escolha discreta, e a partir desse modelo, avaliar o 

impacto de reformas sobre o bem-estar individual e social. Mais especificamente, o 

primeiro objetivo da tese é analisar a atual estrutura brasileira de 

tributação/transferências, estimando alíquotas efetivas (médias e marginais). Estas 

estimações são uma primeira forma de avaliar a estrutura de incentivos com que os 

indivíduos se deparam no momento da decisão de oferta de trabalho, principalmente 

quando analisamos as alíquotas marginais. 

O segundo objetivo da tese é a estimação da oferta de trabalho a partir de um 

modelo de escolha discreta, onde a família decide conjuntamente a oferta de trabalho do 

chefe e do cônjuge, dentro de um conjunto limitado de possibilidades, maximizando a 

utilidade da família, que possui três argumentos: a renda familiar, as horas de lazer do 

marido e as horas de lazer da esposa. Adota-se a hipótese tradicional de que lazer é um 

bem normal e que a oferta de trabalho é determinada pela taxa de salário líquida de 

tributos diretos, obtida a partir do modelo de microssimulação. Dessa forma, podemos 

                                                 
2
 Matos, Maia e Marques (2010); Tavares (2008) entre outros. 
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avaliar qual o comportamento das famílias diante da atual estrutura de incentivos do 

sistema fiscal brasileiro. 

Para estimar o comportamento das famílias com relação à oferta de trabalho, 

será utilizada uma metodologia amplamente explorada na literatura econômica recente 

sobre avaliações de reformas fiscais, um modelo microeconométrico da oferta de 

trabalho com escolha discreta. Para proceder a uma estimação mais precisa, é 

empregado um modelo de microssimulação do sistema de tributação/transferências, que 

calcula a taxa de salário líquida de impostos. Isso se faz necessário, pois os bancos de 

dados disponíveis não possuem informações detalhadas das famílias (e da oferta de 

trabalho) e dados fiscais na mesma base.  

A metodologia proposta envolve três instrumentos. Primeiro, uma amostra 

representativa da população brasileira, e para isso utiliza-se a PNAD - Pesquisa por 

amostra de domicílios do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do ano 

de 2009. Em segundo lugar, são necessárias informações suficientes para calcular o 

rendimento líquido de cada família, considerando as transferências recebidas e os 

impostos pagos. Essas informações não estão presentes diretamente na PNAD, então 

será empregado um modelo de microssimulação de tributos/benefícios desenvolvido 

para o Brasil, o BRAHMS, Brazilian Household Microsimulation System
3
. Um modelo 

de microssimulação é uma programação computacional que aplica as regras do sistema 

de tributação direta e de transferências monetárias individuais às pessoas da amostra, e 

através de interações entre as normas fiscais e as características individuais e familiares 

é possível calcular a renda disponível. 

Por fim, é necessário um modelo que represente o comportamento das famílias 

em relação à oferta de trabalho, para a partir dele simular alterações no sistema e 

estimar o impacto sobre o bem estar. Para isso será estimado um modelo de oferta de 

trabalho com escolha discreta, usando a especificação apresentada por Van Soest 

(1995). Essa metodologia tem-se apresentado mais robusta em estudos de oferta de 

trabalho e tem sido amplamente empregada na literatura internacional, mas ainda não 

foi estimada para o Brasil.  

Segundo Labeaga, Oliver e Spadaro (2008) os modelos de microssimulação 

que consideram o comportamento dos indivíduos são ferramentas importantes para a 

avaliação das políticas públicas, pois fornecem resultados mais detalhados da avaliação 

                                                 
3
 O programa de microssimulação será exposto no capítulo três. 
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de uma política, permitindo análises distributivas. De acordo com Aaberge e Colombino 

(2000) as principais características dessa metodologia que o distingue de uma 

modelagem mais tradicional de oferta de trabalho baseadas na abordagem de Hausman 

(1985)
4
 são: forma funcional flexível da função utilidade que permite funções de oferta 

de trabalho de caráter mais gerais; representação exata dos regimes de impostos e 

transferências ao estimar o modelo; restrições sobre as horas oferecidas disponíveis no 

mercado, mais condizente com a realidade do mercado de trabalho; decisão conjunta 

dos casais, entre outros.  

Mas o sistema de tributação/benefícios tem um segundo efeito sobre a 

economia. Além de influenciar a oferta de trabalho alterando a eficiência, ele também é 

importante nas questões relacionadas à equidade. Atkinson e Stiglitz (1987) afirmam 

que mesmo que o livre mercado seja Pareto-eficiente
5
 isso não garante que o resultado 

desse equilíbrio seja condizente com um conceito preestabelecido de equidade, assim, a 

primeira função do governo seria a redistribuição, e isso é feito através da tributação. 

Nesse sentido, o imposto de renda é visto como um meio direto de efetuar tal 

redistribuição, juntamente com os demais tributos e benefícios diretos. Soma-se a isso a 

constatação empírica de Siqueira et. al. (em publicação) sobre a homogeneização das 

cestas de consumo das famílias brasileiras em diferentes estratos de renda através de 

dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE) 2008/09, o que reduz o 

potencial redistributivo dos tributos indiretos, aumentando os custos de se alcançar uma 

determinada meta redistributiva via diferenciação de alíquotas. 

Pintos-Payeras (2010), Silveira (2008) e Afonso, Araujo e Vianna (2004) 

estimam a progressividade da tributação no Brasil usando dados da POF 2002/03 e 

diferentes metodologias. Há um consenso entre os trabalhos de que a tributação direta 

mostra-se similar à dos países desenvolvidos em termos de progressividade, mas no 

Brasil observa-se uma participação muito baixa da tributação de renda pessoal. Com 

isso, o impacto distributivo perde eficácia. Afonso, Araujo e Vianna (2004) ressaltam 

que no Brasil, a tributação que recai sobre a renda pessoal e propriedade representam 

9% do total arrecadado, enquanto que em países da OCDE
6
, equivale a 32%. 

                                                 
4
 Para mais detalhes ver Atkinson e Stiglitz (1987). No referencial teórico será exposta a abordagem da 

oferta de trabalho contínua. 
5
 Dado as dotações iniciais dos agentes, a produção e comercialização são as mais eficientes possíveis, 

não há como melhorar a situação de um agente sem piorar a de outro. 
6
 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico composta por 34 países de alta renda. 
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Esses trabalhos analisam a progressividade da tributação, encontrando que os 

tributos diretos favorecem a equidade, mas não analisam a questão da eficiência desses 

impostos, questão essa importante, pois a tributação sobre a renda altera as decisões de 

poupança, investimento, composição de portfólio, oferta de trabalho, entre outros. Nesse 

contexto, um dos objetivos da presente pesquisa é analisar a questão da equidade, além 

da questão da eficiência, focando nas alterações que o sistema de tributação direta traz 

para oferta de trabalho.  

Nesse contexto, o terceiro objetivo da tese é analisar cenários alternativos para 

o sistema de tributação da renda e de concessão de benefícios. A análise será feita em 

nível individual, comparando a utilidade familiar antes e depois da reforma, e em nível 

agregado, a partir de uma função de bem-estar social e índices de distribuição de renda. 

Para isso serão calculados diversos indicadores, como índice de Gini, horas de trabalho 

de cada cônjuge, tributação paga por cada família, entre outros, a fim de ter diversos 

parâmetros para analisar se um cenário alternativo é melhor, tanto do ponto de vista de 

eficiência quanto de equidade, em relação a atual estrutura brasileira.  

Além desta introdução, a pesquisa conta com mais cinco capítulos. No capítulo 

dois é feito um levantamento bibliográfico do tema, buscando apresentar a 

fundamentação teórica e as atuais estimações empíricas dos modelos de 

microssimulação que consideram o comportamento dos agentes. O capítulo três se 

dedica ao primeiro objetivo da tese, o cálculo de alíquotas efetivas médias e marginais. 

O capítulo quatro apresenta o modelo teórico e econométrico da oferta de trabalho 

discreta, bem como os resultados obtidos nas estimações. Por fim, no capítulo cinco são 

apresentados os resultados das simulações realizadas e no capítulo seis são feitas as 

considerações finais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo é realizada uma revisão da literatura, buscando justificar a 

importância do tema da pesquisa, bem como apresentar o desenvolvimento teórico e 

empírico dos efeitos da tributação sobre a oferta de trabalho e o bem-estar. Na seção 2.1 

é apresentado o desenvolvimento da teoria de oferta de trabalho, focando na questão dos 

incentivos provocados pelo sistema tributário, além de uma breve exposição da 

literatura empírica. Na seção 2.2 apresentamos os trabalhos recentes que empregam a 

metodologia de microssimulação na análise do impacto do sistema fiscal sobre a oferta 

de trabalho. Por fim, na seção 2.3 são apresentados os trabalhos brasileiros sobre o 

assunto abordado nessa pesquisa, buscando destacar a contribuição da tese para a 

análise dos impactos comportamentais e distorcivos do sistema tributário brasileiro. 

 

2.1  Oferta de Trabalho e Tributação: Teoria e Estimação 

 

O impacto da tributação sobre a oferta de trabalho é uma das principais fontes 

de ineficiência de um sistema fiscal distorcivo, mas a magnitude da ineficiência 

depende de como os agentes reagem aos incentivos e mudam seu esforço para o 

trabalho. Dessa forma, uma das principais finalidades de um modelo de oferta de 

trabalho é fornecer uma estrutura para compreender e medir a forma como os sistemas 

fiscais e sociais afetam os incentivos. 

O modelo de oferta de trabalho se fundamenta na teoria microeconômica 

clássica, onde o indivíduo maximiza uma função utilidade (u)
7
, que depende do 

consumo (c) e das horas de lazer (1-h)
8
. Essa escolha é restrita pela renda líquida 

auferida, onde essa restrição orçamentária irá depender da renda não relativa ao trabalho 

(μ) e da taxa marginal líquida de salário (w). O indivíduo irá enfrentar um trade-off 

entre consumo e lazer, que depende das preferências e da restrição orçamentária. 

Também é necessário considerar características individuais (como escolaridade, gosto 

pelo trabalho) e familiares (número de filhos e idade dos mesmos, ser casado, entre 

outros), que chamaremos de Z. 

                                                 
7
 A representação das variáveis nesse capítulo não se aplica aos demais capítulos da pesquisa, pois aqui 

seguimos a nomenclatura de Hausman (1985) para exposição teórica da oferta de trabalho. 
8
 h são as horas de trabalho. (1-h) as horas de lazer. Por horas de lazer são consideradas as horas não 

utilizadas para trabalho, não tendo importância qual o uso dessas horas, só não podem ser utilizadas para 

atividades produtivas remuneradas.  
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Se o imposto sobre a renda fosse uma alíquota única para todos os indivíduos e 

para todos os níveis de renda, a taxa de salário seria diminuída da mesma forma para 

todas as pessoas, em todos os níveis de oferta de trabalho e de rendimento. Haveria 

mudança na inclinação da restrição orçamentária, que continuaria linear, e a partir de 

uma função utilidade côncava, poderíamos encontrar uma solução ótima e única para 

cada indivíduo. Segundo Hausman (1985), mesmo nessa situação simples, o resultado 

da imposição de um imposto sobre a renda não pode ser determinado teoricamente, pois 

sendo esse um problema padrão de escolha do consumidor, o modelo obedece às 

condições de Slutsky, e usando tal equação temos a variação das horas de trabalho (h) 

dada uma variação na taxa líquida de salário (w): 

 

  

  
 

  

     ̅
  

  

  
  

  

O imposto irá reduzir a taxa marginal de salário (w), e o efeito sobre a oferta de 

trabalho pode ser decomposto em efeito substituição positivo, uma vez que trabalho é 

ofertado, e efeito renda negativo, considerando lazer um bem normal (HAUSMAN, 

1985). Dessa forma, o impacto final sobre a oferta de trabalho vai depender de qual 

efeito se sobrepõe, sendo que a resposta a essa pergunta só pode ser obtida em estudos 

empíricos. Apesar disso, esse caso ainda é simples e com solução única.  

Mas os sistemas tributários não costumam ser proporcionais, e isso torna a 

restrição orçamentária não linear, e às vezes até côncava (no caso de imposto de renda 

negativo), o que impossibilita a estimação de um equilíbrio único e estável. Se o sistema 

é progressivo, como na maioria dos países, o indivíduo não paga imposto até uma renda 

limite, digamos A1, passa a pagar a alíquota τ1 entre A1 e A2, e assim sucessivamente. 

Isso torna a restrição orçamentária não linear, e junto com o aumento da alíquota 

(inclinação da restrição), aumenta a renda não-trabalho correspondente (interseção). 

A Figura 2.1 abaixo mostra o salário bruto do indivíduo (pre tax earnings) e o 

quanto ele realmente se apropria (post tax earnings). Se projetarmos os segmentos da 

restrição orçamentária, observamos que a interseção, ou seja, a renda não-trabalho 

relevante vai se elevando com a elevação da alíquota. Essa renda é chamada por 

Hausman (1985) de “renda virtual”, e isso significa que esse sistema tributário poderia 

ser expresso como “se” o sistema fosse proporcional com alíquota única e uma renda 

não-trabalho mk(μ) (renda virtual), ambas adequadas para aquela faixa de imposto, onde 
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k denota o segmento à qual o indivíduo pertence. O valor dessa renda não-trabalho 

ajustada depende de todas as alíquotas de imposto até o segmento ao qual o indivíduo 

pertence, bem como sobre os limiares (A1, A2 etc.).  

 

 
Figura 2.1 – Renda antes e depois do pagamento do imposto 

Fonte: Meghir e Phillips, 2008. 

 

No exemplo da Figura 2.1, se o indivíduo enfrenta uma alíquota marginal de 

imposto igual a zero, ele se comporta como se a renda não-trabalho relevante fosse 

m0(μ) = μ. Se ele está enfrentando alíquota τ1 ele se comporta como se sua renda não-

trabalho fosse m1(μ) = μ + τ1A1, mas se ele está enfrentando alíquota τ2 sua renda virtual 

é ajustada para m2(μ)=μ+τ1A1+(τ2 - τ1) A2, e assim sucessivamente. Isso quer dizer que 

esse último indivíduo é indiferente entre esse sistema progressivo e um sistema 

proporcional com alíquota τ2 e uma transferência no montante de μ + τ1A1 + (τ2 - τ1) A2, 

a renda virtual desse segmento.   

Assim, o comportamento ao longo do conjunto orçamentário convexo (sistema 

de tributação progressiva) pode ser caracterizado por aumento da alíquota marginal e 

elevação da renda virtual.  

A partir desse referencial teórico, obtemos a abordagem tradicional de oferta de 

trabalho contínua de Hausman (1985), que deixa a dificuldade de estimação para ser 

resolvida do ponto de vista econométrico, sendo que várias alternativas foram proposta 

e utilizadas ao longo das décadas de 1980 e 1990, como a linearização da restrição 

orçamentária (LBC) ou a restrição orçamentária completa (CBC) (RIBEIRO, 1996). 
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Para exemplificar melhor o efeito de uma alteração na alíquota marginal do 

imposto sobre a oferta de trabalho, vamos supor que haja uma redução na alíquota. O 

resultado vai depender da posição em que o indivíduo se encontra inicialmente na 

restrição orçamentária, que vai determinar se ele será afetado pela mudança e em que 

magnitude. Usando a Figura 2.1 para exemplificar, e supondo que a alíquota τ2 foi 

reduzida, podemos destacar as seguintes possibilidades de alteração da oferta de 

trabalho (MEGHIR e PHILLIPS, 2008):  

1. Se o indivíduo possui renda antes da mudança (entre 0 e A2), ele não é 

afetado pela mudança de alíquota e sua oferta de trabalho não será alterada. 

2. Se o indivíduo encontra-se inicialmente dentro dos limites onde houve a 

mudança ele será afetado (se sua renda for entre A2 e A3), pois a taxa líquida de salário 

aumentou e a renda virtual reduziu. A redução da alíquota aumenta a taxa de salário 

líquida, aumentando o preço do bem “lazer”. O efeito substituição é negativo, reduzindo 

o lazer (aumentando a oferta de trabalho), já o efeito renda é positivo, atuando no 

sentido de aumentar o lazer, reduzindo o trabalho.  As horas de trabalho aumentam, pois 

o efeito substituição se sobrepõe, sendo esse resultado obtido em estudos empíricos. O 

impacto de uma mudança do valor de alíquota nesse caso é mais severo que num 

sistema proporcional
9
.  

3. A mudança foi na faixa anterior a dele (o indivíduo possui renda acima 

de A3): neste caso, há apenas efeito renda, pois os indivíduos recebem um aumento na 

sua renda líquida, mas sem alteração da sua alíquota marginal de salário. Neste caso, 

uma redução na alíquota de imposto com certeza irá diminuir a oferta de trabalho, 

teoricamente, se lazer for considerado um bem normal. 

4. Alterações nos intervalos de tributação (Ak) terão efeito renda puro para 

pessoas com renda acima desse limite, cuja alíquota marginal de imposto se manteve 

inalterada. No entanto, para alguns indivíduos a mudança nos intervalos levará a 

mudanças nas alíquotas de imposto e o efeito sobre a oferta de trabalho será ambígua, 

mas será mais provável que envolva um aumento da oferta de trabalho do que com um 

simples sistema de tributação proporcional.  

                                                 
9
 No caso de um sistema com diversas alíquotas, há um segundo “efeito renda” que atua no mesmo 

sentido do efeito substituição, aumentando a oferta de trabalho, efeito que não existe em um sistema de 

alíquota única. Isso porque em um sistema proporcional a renda virtual é alterada para todos os 

indivíduos, e na mesma proporção. Aqui, a renda virtual é reduzida, o que incentiva o indivíduo a ofertar 

mais trabalho para ter uma renda mais elevada. 
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A Figura 2.2 abaixo mostra o que acontece com as horas de trabalho ótimas 

quando há alterações na alíquota de imposto, ou seja, para os três primeiros casos. 

 

 
Figura 2.2 – Impacto sobre oferta de trabalho – Redução do imposto 

Fonte: Meghir e Phillips, 2008. 

 

Assim, mesmo nesse quadro simples, torna-se evidente que as implicações de 

uma reforma tributária não podem ser facilmente resumidas por uma única elasticidade. 

O mesmo tipo de reforma terá efeitos diversos para indivíduos de diferentes partes do 

sistema fiscal, sendo que o resultado final vai depender da forma como os indivíduos 

estão distribuídos em relação à definição do conjunto orçamentário inicial, bem como 

da sensibilidade da oferta de trabalho a mudanças no retorno marginal e das alterações 

na renda virtual. 

Meghir e Phillips (2008) fazem uma revisão da literatura empírica com o 

objetivo de fornecer um retrato de como a oferta de trabalho é sensível às mudanças nos 

incentivos ao trabalho e verificar se há consenso sobre o que se sabe sobre a oferta de 

trabalho. Sua resenha engloba vários trabalhos publicados entre 1974 e 2006, tanto 
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americanos quanto europeus, e que empregam diferentes metodologias, mas a grande 

maioria baseada na abordagem teórica tradicional de Hausman (1985).  

Tais trabalhos utilizam diferentes abordagens empíricas (econométricas) e 

diferentes conjuntos de dados, porém os autores observam que há um amplo consenso 

nos resultados de uma forma geral. Esses autores encontram certa regularidade nos 

resultados obtidos pelos diversos autores, onde os incentivos certamente são 

importantes, mas a margem relevante difere por grupo familiar e de educação. 

Constatam que as horas de trabalho são relativamente inelásticas para os 

homens, mas são um pouco mais sensíveis para as mulheres casadas e mães solteiras. 

Para alguns grupos, como mulheres com filhos mais novos, impostos e benefícios 

podem afetar a possibilidade de trabalhar ou não, bem como quantas horas elas 

trabalham. Para os homens de baixa escolaridade, os incentivos fiscais também são 

importantes, mas apenas para a decisão de participação, suas horas de trabalho são 

insensíveis a alterações nos impostos e benefícios.  

 

Oferta de Trabalho: Escolha contínua versus Escolha Discreta 

 

A abordagem tradicional da oferta de trabalho contínua apresenta grandes 

limitações, sendo que Labeaga, Oliver e Spadaro (2008) apontam que o principal 

inconveniente do uso desta metodologia é que as restrições impostas ao comportamento 

dos agentes são muito fortes, exigindo que a função oferta de trabalho satisfaça 

globalmente as condições de Slutsky. Dessa forma, as estimações sofrem com a falta de 

robustez, o que reduz a sua utilidade para a avaliação de políticas públicas. 

Aaberge, Colombino e Wennemo (2009) destacam os principais problemas da 

abordagem da oferta contínua. Quando os conjuntos orçamentários não são convexos 

(como no caso de um imposto de renda negativo) e há mais de dois bens na cesta de 

consumo do agente (por exemplo, consumo, horas de lazer do marido e horas de lazer 

da esposa), a solução se torna extremamente complexa e instável. Dessa forma, para ter 

consistência na estimação por máxima verossimilhança, tanto estatisticamente quanto 

computacionalmente, é preciso impor a priori quase-convexidade às preferências. Outro 

problema é que por ter um custo computacional alto, tal abordagem exige escolha de 

funções utilidade ou de oferta de trabalho relativamente simples.  

Apesar das dificuldades econométrica e computacional, os modelos de oferta 

de trabalho com escolha discreta surgem de uma observação empírica, pois há 
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concentração das pessoas em alguns pontos específicos de oferta de horas de trabalho, e 

não para sanar a dificuldade de estimação apontada. A grande vantagem dessa nova 

abordagem é que ela possibilita a estimação mesmo com uma restrição orçamentária 

altamente não-linear e não-convexa, permitindo considerar todos os detalhes do sistema 

fiscal e de seguridade social. 

Essa metodologia alternativa foi proposta simultaneamente por Aaberge et. al. 

(1995) e Van Soest (1995), que propõem a estimação direta dos parâmetros da função 

utilidade, sem a obtenção das condições de primeira ordem do problema de 

maximização, ao considerar que a oferta de trabalho possui apenas algumas alternativas 

de horas disponíveis para o trabalhador.  

A diferença entre as duas abordagens se situa na escolha do conjunto de 

alternativas de horas de trabalho. Aaberge et. al. (1995) adotam um procedimento de 

amostragem e assumem que nem todas as oportunidades de horas são igualmente 

disponíveis para todos os indivíduos, eles especificam uma função densidade de 

probabilidade de oportunidades para cada indivíduo e o conjunto de escolha discreta 

utilizado na estimação é construído por amostragem a partir das funções-densidade 

individuais. Já Van Soest (1995), escolhe (não probabilisticamente) um conjunto de 

pontos fixos idênticos para cada indivíduo, a partir da análise dos histogramas das horas 

trabalhadas de cada grupo considerado. Este é o método mais amplamente adotado nas 

estimações de oferta de trabalho discreta, sendo que a grande maioria dos trabalhos que 

citaremos na seção 2.2 em seguida utiliza tal metodologia. 

Cogan (1981) apud Immervoll et. al. (2007) explica as mudanças discretas no 

comportamento da oferta de trabalho pela presença de custos fixos de trabalho e 

mostram empiricamente que tais custos são importantes para o comportamento da oferta 

de trabalho de mulheres casadas. Esses custos podem ser monetários (despesas com 

cuidado das crianças, por exemplo), ou podem assumir a forma de uma perda de tempo, 

quando há necessidade de deslocamento.  

Essa situação também ocorre pelo fato de haver uma falta de empregos de 

tempo parcial, devido aos custos fixos de contratação de trabalhadores ou de retornos 

crescentes de escala de produção. Além disso, devido aos custos fixos, os indivíduos 

não estão dispostos a trabalhar abaixo de um número mínimo de horas. Portanto, uma 

escolha discreta entre categorias distintas de tempo de trabalho parece ser mais realista 

do que um contínuo de escolhas infinitesimais. 
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Ao estimar um modelo de oferta de trabalho é preciso sempre considerar a 

elasticidade na margem extensiva (decisão de participar ou não do mercado) e a 

elasticidade na margem intensiva (variação da quantidade de horas trabalhadas), mas 

segundo Labeaga, Oliver e Spadaro (2008) no modelo padrão, a oferta de trabalho 

responde apenas ao longo da margem intensiva: as horas de trabalho mudam 

marginalmente quando a alíquota marginal de imposto é alterada. Mas uma constatação 

central na literatura empírica é que a margem extensiva é mais importante do que a 

margem intensiva. Em particular, as respostas da oferta extensiva de trabalho tendem a 

ser fortes na parte inferior da distribuição de renda. E os modelos de escolha discreta 

conseguem considerar as duas dimensões na mesma estimação.  

Creedy, Hérault e Kalb (2008) afirmam que modelos de horas discretas têm 

vantagens substanciais em termos econométricos resultantes da estimação direta dos 

parâmetros especificados na função de utilidade. Isso evita problemas relativos à 

endogeneidade da taxa de salário líquida em modelos contínuos e a necessidade de 

solucionar as condições de primeira ordem de maximização da utilidade, ou mesmo ter 

que conhecer a restrição orçamentária total para cada indivíduo. Dado que tais respostas 

à oferta de trabalho também nos ajudam a aprender sobre as preferências, é possível ir 

além da avaliação de determinadas reformas, analisando outros aspectos da decisão do 

agente além da oferta de trabalho. 

Labeaga, Oliver e Spadaro (2008) destacam as principais vantagens deste 

método: captura as mudanças comportamentais, uma vez que estas são possíveis de 

ocorrer nos pontos de canto ou de mudança de inclinação da oferta de trabalho; fornece 

uma estimativa da elasticidade na margem extensiva; permite considerar custos fixos, 

como custos de cuidado com crianças; analisa em simultâneo a participação e 

intensidade das opções de oferta de trabalho; evita as dificuldades analíticas e 

computacionais associados à maximização da utilidade sob restrições orçamentárias não 

lineares e muitas vezes não convexas, uma vez que a restrição é diretamente modelada 

na função utilidade; por fim, possibilita a análise da decisão conjunta de oferta de 

trabalho de cônjuges. 

Uma crítica geral à estimação da oferta de trabalho seja ela contínua ou 

discreta, deve ser considerada. Apesar da importância de estimar a oferta de trabalho, 

Atkinson (1995) destaca algumas fraquezas de tal metodologia: o foco fica totalmente 

na decisão de oferta de trabalho, deixando outras decisões de lado, como o investimento 

ou a alteração do portfólio do agente; há muito na oferta de trabalho além das horas 
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trabalhadas, há esforço, moral, disposição para assumir responsabilidades que não são 

consideradas; a metodologia faz uma estimação pontual, num dado período do tempo, 

para subgrupos da população, não sendo possíveis grandes generalizações.  

 

2.2  Microssimulação e Oferta de Trabalho Discreta 

 

O uso de modelos de microssimulação para análise dos efeitos das políticas 

sobre o bem-estar das famílias, e para tomada de decisão em políticas públicas, 

começou a se desenvolver recentemente, apesar de suas origens remontarem aos 

trabalhos seminais de Guy H. Orcutt no final dos anos cinquenta e início dos anos 

sessenta (Orcutt, 1957). Mas somente a partir da década de 1980 que a utilização de tais 

modelos se desenvolveu, como consequência do aumento da disponibilidade de dados 

desagregados contendo características individuais e com o avanço tecnológico e queda 

dos custos computacionais. 

Os modelos de microssimulação possuem a característica comum de analisar os 

indivíduos a partir de uma amostra representativa de toda a população e considerar 

grande parte do sistema fiscal do país. Creedy (2009) afirma que esses modelos têm a 

vantagem de capturar toda a extensão da heterogeneidade da população e a 

complexidade da estrutura tributária, além de que, não há necessidade de impor 

hipóteses simplificadoras para obter as elasticidades médias. Ele considera que tais 

modelos não são indicados para estimar uma estrutura ideal de tributação (tributação 

ótima), mesmo que especifique claramente uma função de bem-estar social, mas para 

reformas marginais, essa metodologia seria a mais indicada. 

Mas há diversas formulações de tais modelos, e duas classificações gerais 

precisam ser destacadas. Segundo Spadaro e Oliver (2004) a primeira distinção é feita 

entre modelos estáticos e dinâmicos. Os modelos estáticos constituem a maioria da 

pesquisa empírica atual, e geralmente simulam o sistema tributário atual ou diferentes 

propostas para mudar o sistema tributário existente. O objetivo desses modelos é 

analisar o impacto das alterações fiscais no curto prazo, através de informações 

“instantâneas” individual e/ou familiar, e para isso geralmente são usados dados anuais. 

Por outro lado, os modelos dinâmicos são muito mais complexos e de longo alcance, 

analisando questões como os benefícios previdenciários, por exemplo. A informação 

utilizada baseia-se na história das pessoas (que inclui acontecimentos tais como o 
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momento em que o indivíduo se casa /divorcia, dados sobre o estado de fertilidade, de 

emprego, educação ...) , utilizando dados de séries temporais (no caso, painéis de dados, 

uma vez que é preciso informação para todos os indivíduos em diversos anos) para 

permitir análise mais precisa do seu comportamento ao longo do tempo. São modelos 

mais complexos que exigem uma quantidade de informação muito grande, nem sempre 

disponível. 

A segunda diferenciação se encontra nos modelos com e sem comportamento 

dos agentes. Segundo Creedy e Kalb, (2006) a partir de um modelo de microssimulação 

é possível fazer simulações aritméticas, considerando que os agentes não irão mudar 

suas decisões por causa da alteração fiscal, sendo os resultados estimados chamados de 

“efeito do dia seguinte”. Mas se o interesse é simular os incentivos que o sistema de 

tributação/benefícios exerce sobre a oferta de trabalho, modelos com respostas 

comportamentais se tornam importantes. O modelo a ser desenvolvido nesta tese é 

estático e com análise de comportamento em relação à oferta de trabalho. 

Mas a metodologia possui limitações, e citamos duas. Primeiramente Slemrod 

(1990) apud Ericson e Flood (2009) destaca que fatores como custos administrativos, 

planejamento e evasão fiscal, simplicidade e transparência que são fatores importantes 

na concepção de um sistema fiscal não são normalmente considerados nas avaliações de 

reformas fiscais. Mas os autores defendem que mesmo que essas críticas também se 

apliquem ao método de microssimulação, este método ainda apresenta uma maior 

flexibilidade na implementação de estruturas fiscais mais realistas, portanto, essa 

abordagem oferece um contraste interessante com os modelos de equilíbrio geral com 

calibragem, utilizados na literatura para análise de alterações tributárias.  

Por fim, uma consideração levantada por Fuest, Peichl e Schaefer (2008) é que 

o debate sobre política fiscal em cada país depende do sistema fiscal específico da 

nação, sendo que as análises não podem ser facilmente comparadas entre os países. 

Apesar das limitações, essa metodologia tem inúmeras vantagens e tem sido muito 

utilizada na análise de alterações fiscais, entre outros tipos de problemas econômicos.  

A literatura empírica com uso de modelos de microssimulação é vasta 

internacionalmente. Desde meados de 1990, diversos trabalhos na Europa, Estados 

Unidos e Nova Zelândia vem sendo estimados. Abaixo citamos os mais recentes e na 

próxima seção encontram-se os trabalhos brasileiros usando tal metodologia. 

Na Europa são muitos os trabalhos utilizando modelos de microssimulação, 

muitos empregando também a oferta de trabalho discreta. A União Europeia possui o 
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EUROMOD, um modelo de microssimulação para os 15 países da União, e alguns 

trabalhos utilizam esse modelo, ou o módulo específico de um país para analisar os 

impactos de mudanças fiscais. Colombino et. al. (2008) desenvolvem e estimam um 

modelo microeconométrico da oferta de trabalho para quatro países europeus 

representativos de diferentes economias e regimes de proteção social: Dinamarca, Itália, 

Portugal e Reino Unido. Paulus e Peichl (2008) analisam alterações fiscais para 

economias da Europa Ocidental a partir do EUROMOD. Outros trabalhos que utilizam 

esse modelo são Decoster, Swerdt e Orsini (2008) e Orsini (2006) para a Bélgica, e 

Immervoll et. al. (2007) para 15 países Europeus. 

Outros autores também realizam estimações de oferta discreta usando modelos 

de microssimulação desenvolvidos em seus países, como Labeaga, Oliver e Spadaro 

(2008) para a economia espanhola, utilizando o GLADHISPANIA, Fuest, Peichl e 

Schaefer (2008) para a Alemanha, com o modelo somente da economia alemã FiFoSiM 

e Creedy e Kalb (2006) utilizam o Melbourne Institute Tax and Transfer Simulator 

(MITTS) para realizar tal estimação para a Austrália. 

Para o Reino Unido, Meghir e Phillips (2008) apresentam novas estimativas 

considerando as diversas reformas fiscais ocorridas ao longo das últimas duas décadas 

naquele país, empregando um modelo onde o indivíduo só possui a escolha de trabalhar 

ou não, estimando dessa forma, somente elasticidades de participação. Os resultados 

sugerem que a participação de homens de baixa escolaridade é um pouco mais sensível 

aos incentivos do que se esperava. No caso dos homens com altos níveis de educação, a 

participação é praticamente insensível a alterações fiscais.  

Todos esses trabalhos apresentam resultados semelhantes em relação à oferta 

de trabalho: essa é pouco elástica para homens, principalmente os casados, e mais 

elástica para mulheres, bem como para pessoas com baixa renda e escolaridade. Mas 

como levantado por Fuest, Peichl e Schaefer (2008), cada sistema fiscal deve ser 

analisado separadamente, e comparações entre os países é difícil, devido às 

particularidades de cada sistema.  

Assim, cada trabalho encontra um resultado diferente para as simulações, 

dependendo do sistema fiscal usado no modelo de microssimulação e das alterações que 

são simuladas. Às vezes as simulações são de propostas já implementadas, outra vezes 

propostas em discussão, ou ainda, propostas teóricas como o resultado de um exercício 

de tributação ótima. Logo, os resultados das simulações variam muito, apesar de haver 

um padrão na estimação das elasticidades da oferta de trabalho. 
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2.3  Sistema Fiscal e Mercado Trabalho no Brasil 

 

O interesse pelo impacto do sistema tributário na atividade econômica é grande 

entre pesquisadores brasileiros, mas a grande maioria dos trabalhos realiza análises em 

nível macroeconômico, a partir de modelos de equilíbrio geral. Tais modelos são muito 

úteis para analisarmos os efeitos totais e por grandes grupos, mas por eles não é possível 

analisar os efeitos individuais e distributivos das políticas fiscais. E como dito na 

introdução, há diversos trabalhos que analisam o impacto de programas sociais sobre a 

oferta de trabalho, mas não com a abordagem de escolha discreta, tampouco 

considerando diversos elementos do sistema de tributação/transferências. 

A maioria dos trabalhos que analisa a relação entre tributação e mercado de 

trabalho no Brasil dá ênfase ao lado da demanda e podemos citar Ansiliero et. al. 

(2008), Fernandes e Menezes-Filho (2002), Bitencourt e Teixeira (2008), Ulyssea e 

Reis (2006), Fernandes, Gremaud e Narita (2004), entre outros. Esses trabalhos 

concluem que a resposta de alterações fiscais se refletiria em maiores salários ou maior 

demanda por trabalhadores, não analisando como os indivíduos irão reagir a tais 

alterações. Dessa forma, não realizam análises em nível microeconômico, não sendo 

possível identificar se os trabalhadores individualmente estariam em melhor situação 

após a reforma tributária.  

A investigação empírica da relação entre tributação e oferta de trabalho é bem 

mais escassa que a abordagem anterior, entretanto diversos trabalhos têm analisado o 

impacto de programas sociais no mercado de trabalho como Matos, Maia e Marques 

(2010) e Tavares (2008) entre outros, mas como dito o foco de tais pesquisas é o 

impacto de algum benefício social especificamente. Abaixo citamos os dois trabalhos de 

nosso conhecimento que analisam o lado da oferta e tributação, e por fim, o uso de 

modelos de microssimulação para a economia brasileira. 

 

2.3.1 Tributação da renda e oferta de trabalho no Brasil 

 

Ramos e Rodrigues (2010) utilizam um modelo de equilíbrio geral calibrado 

com dados de 1984 a 1998 e o objetivo de sua pesquisa é analisar como a oferta de 

trabalho se comporta ao longo do tempo, focando nas alterações da tributação (sobre a 

renda do trabalho) ocorridas no período considerado. Sua estimação é baseada em um 

modelo de crescimento neoclássico, mas os dados brasileiros não se ajustam ao modelo 
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original, pois o modelo prevê uma grande redução da oferta de trabalho com a crescente 

tributação, o que não foi observado nos dados. Os autores propõem uma modificação 

nas preferências dos agentes, que torne a oferta de trabalho menos sensível a impostos. 

Esta alteração, todavia, resulta em parâmetros bastante distantes daqueles estimados na 

literatura internacional, e a sugestão feita é que a presença de um significante setor 

informal possa explicar a especificidade brasileira, e deve ser considerado.  

A referência brasileira para estimação da oferta de trabalho em nível 

microeconômico é Ribeiro (1996). Sua tese de doutorado teve como objetivo analisar 

como o imposto de renda influencia a oferta de trabalho dos agentes econômicos no 

Brasil. Ele utiliza dados da PNAD de 1991, considerando homens da área urbana, 

empregados e com idade entre 22 e 55 anos. As estimações são realizadas para três tipos 

de função utilidade e a restrição orçamentária é linearizada, além de proceder a 

regressões quantílicas, até então não utilizadas em estudos de oferta de trabalho. Seus 

resultados sugerem que a oferta de trabalho apresenta baixa elasticidade a pequenas 

variações na taxa de salário líquida. Já as regressões quantílicas demonstram haver uma 

maior resposta para aqueles que trabalham mais de 40 horas semanais. Uma última 

análise é feita, estimando a perda de peso morto gerada pela arrecadação do imposto de 

renda, e a conclusão é que este não é muito alto. 

 

2.3.2 Modelos de Microssimulação para o Brasil 

 

Apesar de se mostrar uma ferramenta importante na análise de política 

tributária, e estarem bem difundidos em outros países, os modelos de microssimulação 

foram pouco utilizados para análise da economia brasileira.  

Bourguignon, Ferreira e Leite (2003) fazem uma avaliação ex-ante
10

 do 

programa Bolsa Escola
11

, utilizando um modelo de oferta de trabalho discreta e focando 

no impacto do programa sobre o trabalho infantil. A partir das estimações com dados da 

PNAD (1999), eles simulam a introdução desse programa de transferência condicional 

de renda e os resultados sugerem que o programa aumentaria a presença das crianças na 

escola, mas o outro objetivo do programa, redução de pobreza e desigualdade, não seria 

                                                 
10

 Avaliação ex-ante são técnicas quantitativas empregadas para "prever" o provável impacto de uma 

mudança de política (impostos, subsídios, entre outros), antes da sua implementação. 
11

 Programa de transferência de renda condicionado à frequência escolar dos filhos, concedido para 

famílias de baixa renda de todo o Brasil, em vigor de 2001 a 2003. 
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alcançado. Os autores sugerem que esse resultado seria devido ao baixo valor 

transferido a cada família.  

Immervoll et. al. (2006) desenvolvem um modelo de microssimulação para o 

sistema de tributação/transferências do Brasil, o Brazilian Household Microsimulation 

System (BRAHMS), usando dados da PNAD e regras fiscais de 2003, sendo que o 

modelo é exposto detalhadamente em Nogueira, Siqueira e Souza (2011) e atualizado 

para o ano de 2009 em Nogueira, Siqueira e Souza (2012). Immervoll et. al. (2006) 

utilizam o BRAHMS para investigar o impacto conjunto dos tributos e transferências 

sobre a distribuição de renda brasileira e compara o Brasil com alguns outros países 

com carga tributária semelhante, e seus resultados sugerem que apesar da 

progressividade do sistema, ele não é capaz de reduzir significativamente a 

desigualdade de renda existente no país. Os autores calculam índices de desigualdade da 

renda real e da renda simulada (caso não houvesse o sistema de tributação/benefícios), e 

encontram pequena redução da desigualdade após a introdução do sistema. 

Outros dois trabalhos utilizam o BRAHMS/2006, Immervoll et. al. (2009) e 

Levy et. al. (2010). O primeiro analisa novamente a efetividade do sistema brasileiro em 

reduzir desigualdade, empregando diversas metodologias de análise de desigualdade e 

bem estar social, e conclui que o sistema não provoca reduções significativas, como 

observadas em outros países. O segundo trabalho foca nos efeitos da inflação sobre a 

progressividade do imposto de renda, e encontram que a não correção da tabela desse 

imposto poderia reduzir significativamente os efeitos redistributivos do sistema.  

Por fim, o trabalho mais recente utilizando o modelo de microssimulação 

brasileiro (já com a versão 2009) é Siqueira et. al. (2013) que estimam alíquotas efetivas 

sobre o trabalho, analisando como os diversos tipos de trabalhadores e famílias são 

afetadas pelo sistema. Além da tributação direta que o trabalhador enfrenta e foi 

estimada no BRAHMS (imposto de renda da pessoa física e contribuição 

previdenciária), esses autores também estimam os tributos que são de responsabilidade 

do empregador, calculando o que é chamado na literatura de “cunha fiscal sobre o 

trabalho”. Contrariando a opinião pública, esses autores constatam que a cunha fiscal no 

Brasil é baixa, ainda mais quando comparada com outros países, principalmente para 

trabalhadores qualificados.  

Em relação aos trabalhos citados nesta seção, a contribuição desta tese 

encontra-se na análise comportamental, empregando um modelo de oferta de trabalho 

que descreve como as famílias tomam a decisão de oferta de trabalho. 
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3. ALÍQUOTAS EFETIVAS SOBRE A OFERTA DE TRABALHO 

 

O primeiro objetivo da tese é analisar a atual estrutura brasileira de 

tributação/benefícios, estimando alíquotas efetivas (médias e marginais). Estas 

estimações são uma primeira avaliação da estrutura de incentivos com que os indivíduos 

(famílias) se deparam no momento da decisão de oferta de trabalho, principalmente 

quando analisamos as alíquotas marginais. Segundo Siqueira, Nogueira e Souza (2001) 

há duas razões principais para se estimar alíquotas efetivas. A primeira é que elas 

resumem o sistema tributário, geralmente muito complexo, facilitando a compreensão 

do real ônus de cada indivíduo (família) no sistema. A segunda é que essa estimação 

permite análises de impacto de reformas fiscais para a economia em nível individual.  

Todas as estimações deste trabalho serão feitas a partir dos dados da 

PNAD/2009 e de um modelo de microssimulação de tributos e benefícios desenvolvido 

para o Brasil, o BRAHMS/2009, sendo esse apresentado sucintamente na seção 3.2. 

Neste capítulo estimaremos alíquotas efetivas médias e marginais para três subamostras: 

casais, chefes de família solteiros e outros indivíduos solteiros que não são chefes de 

família, e a descrição da amostra encontra-se na seção 3.3. A metodologia de cálculo e 

os resultados estimados para as alíquotas efetivas médias são apresentados na seção 3.4, 

e para as alíquotas marginais na seção 3.5. Por fim, na seção 3.6 é feita uma discussão 

sobre a distribuição da carga tributária brasileira, comparativamente com outros países. 

 

3.1 Alíquotas efetivas  

 

O sistema brasileiro possui diversas taxas, contribuições, impostos e 

transferências, alguns com alíquotas fixas, outros que dependem do nível de renda e de 

características familiares, então se faz necessário calcular as alíquotas média e marginal 

que o agente realmente se defronta. O imposto de renda brasileiro é progressivo, com 

alíquota marginal (legal) crescente com o nível de renda, mas nem sempre essa será a 

alíquota que o indivíduo irá considerar na tomada de decisão de oferta de trabalho. Ele 

irá considerar os demais componentes do sistema, que podem aumentar (ou no caso das 

rendas mais baixas, até reduzir) a alíquota marginal. 

Para a economia brasileira há alguns trabalhos que estimam alíquotas efetivas, 

mas as estimações são em nível agregado, usando dados fiscais ou simulações sobre 

agentes representativos das bases de microdados de pesquisas nacionais, e dentre estes 
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citamos duas estimações. Araújo Neto e Sampaio de Souza (2003) utilizam dados de 

1975 a 1999 da arrecadação tributária e das contas nacionais e estimam alíquotas 

macroeconômicas médias, buscando analisar a relação de tais alíquotas com os 

principais agregados econômicos, como poupança, investimento, exportações líquidas e 

taxa de desemprego. Essa metodologia responde às questões levantadas no estudo, mas 

por ela não é possível analisar a distribuição da carga tributária entre os indivíduos.  

Paes e Bugarin (2006) desagregam um pouco as estimações, e utilizando um 

modelo de crescimento neoclássico calibrado com dados da economia brasileira, 

derivam alíquotas médias para dez tipos de famílias, classificadas de acordo com as 

cestas de consumo da POF 2002/03. Mas estimações desagregadas para outros países, 

como em Immervoll (2004) e Clark (2004), encontram grandes diferenças de alíquotas 

efetivas entre os indivíduos da amostra, demonstrando que estimativas agregadas não 

são uma medida precisa das alíquotas tributárias marginais, pois elas não consideram as 

regras institucionais que se aplicam a cada contribuinte e beneficiário do sistema. Dessa 

forma, Siqueira et. al. (2013) afirmam que a estimação de alíquotas tributárias efetivas 

utilizando microdados tem um papel importante em complementar as estimativas 

baseadas em dados agregados ou em “indivíduos representativos”, oferecendo um 

detalhamento relevante para decisões de políticas públicas.  

 

3.2 Brazilian Household Microsimulation System (BRAHMS) 

 

Um modelo de microssimulação é uma programação computacional que aplica 

as regras do sistema de tributação e de benefícios aos indivíduos da amostra, e através 

de interações entre as normas fiscais e as características individuais e familiares é 

possível calcular a tributação devida e a renda disponível. Essa metodologia é 

fundamental na análise da efetividade do sistema de tributação/benefícios, pois o 

objetivo primordial deste é reduzir desigualdade e pobreza, mas através das pesquisas 

domiciliares geralmente não é possível saber exatamente quanto cada família está 

pagando de impostos e recebendo de benefícios.  

A primeira versão do BRAHMS é de 2003 e o primeiro trabalho publicado 

utilizando essa metodologia é Immervoll et. al. (2006), entretanto, o modelo foi 

atualizado para o ano de 2009, considerando as alterações no sistema fiscal ocorridas no 

período, e a apresentação detalhada do modelo pode ser consultada em Nogueira, 

Siqueira e Souza (2012). 
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Além de verificar a eficiência do sistema em reduzir desigualdade, esses 

modelos também podem ser utilizados para analisar mudanças de política fiscal, 

comparando diferentes alternativas. Seu uso está muito difundido nos países 

desenvolvidos
12

, mas seu desenvolvimento e uso na avaliação de políticas estão muito 

incipientes em países em desenvolvimento, apesar de seu grande potencial no auxílio 

aos governos de tais países em buscar os melhores esquemas de tributação/benefícios 

que aumentem o bem-estar de sua população. Nestes países, a pobreza e a desigualdade 

são altas, e geralmente os recursos a serem gastos no sistema de proteção social não são 

elevados, logo, avaliar esquemas alternativos buscando o mais eficaz é de extrema 

importância na elaboração de políticas públicas.  

O BRAHMS/2009 usa essencialmente os dados da PNAD (2009), onde os 

rendimentos relatados são brutos de impostos e consideram apenas os rendimentos 

regularmente recebidos. Assim, os benefícios como o seguro desemprego, o adicional 

de férias e o décimo terceiro salário não estão incluídos. Por outro lado, o salário família 

é incluído nos rendimentos reportados. Alguns ajustes na base de dados são necessários, 

como a exclusão de famílias que declaram ter mais de uma pessoa como referência, a 

separação de empregados domésticos e seus dependentes que residem no domicílio em 

que trabalham, e por fim, a imputação de um salário mínimo às pessoas que declaram 

receber benefício previdenciário federal ou ser trabalhador formal com carteira assinada 

e declaram receber menos que esse valor.   

 O modelo simula seis benefícios sociais monetários (Salário-Família, 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social ao Idoso – LOAS/Idoso, 

Abono do Programa de Integração Social – Abono do PIS, Seguro-desemprego, Bolsa 

Família e Abono Anual aos Aposentados), dois benefícios monetários não-estritamente 

sociais (13º Salário e Adicional de Férias), as contribuições para a seguridade social 

(contribuição individual do trabalhador, considerando o tipo de trabalho e a contribuição 

do empregador, não calculando a contribuição do Estado como empregador), o imposto 

de renda da pessoa física (IRPF), e todos os impostos sobre o consumo (simulados a 

partir de imputação da POF 2008/09). Os cálculos são realizados para cada indivíduo e 

agregados por família, e então são ponderados para fornecer resultados em nível da 

população
13

. 

                                                 
12

 Ver www.iser.essex.ac.uk/msu/emod/ para exemplos recentes de estudos Europeus. 
13

 Mais detalhamento das regras utilizadas neste trabalho podem ser consultados no Anexo I. 
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3.3 Análise descritiva da amostra 

 

Os dados utilizados nesse trabalho são da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), realizada anualmente
14

 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), sendo que em 2009 foram entrevistados aproximadamente 121.000 

domicílios (129.000 famílias
15

), correspondendo a 400.000 pessoas, sendo essa amostra 

representativa da população brasileira no referido ano. A abrangência da pesquisa é todo 

território nacional, sendo a pesquisa realizada tanto em áreas urbanas quanto em áreas 

rurais, só não sendo possível identificar municípios específicos dentro da amostra.  

Apesar do modelo de microssimulação (BRAHMS) ter sido aplicado a toda a 

amostra da PNAD, nossa investigação será restrita a um subgrupo, trabalhadores 

formais com carteira assinada e contribuintes da previdência social federal, com idade 

entre 18 e 59 anos. O trabalhador “conta-própria” é excluído devido à ausência de 

informação sobre a participação relativa do trabalho e do capital na renda desse tipo de 

trabalhador, além do que, Soares et. al. (2009) estimam que haja 80% de evasão/elisão 

do IRPF para famílias cuja renda principal seja proveniente de trabalho “conta própria” 

ou atividade empresarial, logo, nossa simulação não iria captar a realidade desses 

trabalhadores. Empregadores também são excluídos, uma vez que suas decisões de 

oferta de trabalho diferem completamente de empregados da iniciativa privada. Já a 

exclusão de funcionários públicos é necessária para evitar problemas relacionados à 

imputação da contribuição previdenciária do empregador (Governo) que é diferente do 

setor privado.  

Essas exclusões são necessárias, pois o sistema de benefícios aqui simulado
16

 é 

diretamente ligado ao trabalhador formal. Já a tributação direta considerada na nossa 

análise se aplica a toda a população brasileira, mas esse subgrupo de trabalhadores 

considerados possuem baixa possibilidade de evasão e elisão fiscal, logo podemos 

confiar que o modelo irá representar a realidade. Todas essas restrições são importantes 

para tornar a amostra mais homogênea, reduzindo a influência de fatores exógenos 

sobre a oferta de trabalho e focando apenas na influência da taxa líquida de salário.  

A partir dessa subamostra, iremos proceder todas as estimações para três 

grupos distintos: ‘casais’, ‘pessoas solteiras chefes de família’ e ‘outras pessoas 

solteiras’ (filho, outro parente, agregado ou pensionista da pessoa de referência).  

                                                 
14

 A exceção dos anos censitários. 
15

 É possível haver mais de uma família residindo no mesmo domicílio. 
16

 Salário família e Abono Salarial do PIS. 
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Essa distinção se faz necessária, pois segundo a literatura apresentada no 

capítulo dois, as elasticidades para os diferentes grupos familiares são muito distintas, 

sendo mais informativa a estimação separadamente. Para os casais, foi exigido que a 

pessoa de referência atendesse a todas as restrições impostas, mas para o cônjuge, 

mantivemos aqueles que não estão incluídos na PEA (População economicamente 

ativa), desde que tenha mais de 15 anos e não seja trabalhador conta própria, 

empregador ou funcionário público. 

 Entre as pessoas solteiras, optamos por essa distinção supracitada e não a 

separação usual entre homens e mulheres, pois observamos nos dados que há maior 

diferença entre esses dois grupos, do que diferenciação de gênero. Uma análise 

descritiva da amostra, inclusive das alíquotas efetivas, mostrou que é mais importante 

para a pessoa solteira o fato de ser a referência da família e possuir filhos, do que ser 

homem ou mulher. Quando analisamos os dados da pessoa de referência que não é 

casada, não há diferença significativa entre homens e mulheres. Abaixo na Tabela 3.1 

apresenta-se uma descrição da amostra.  

 

Tabela 3.1 – Análise descritiva da amostra 

  Casal Solteiros Ref. Solteiros Outros 

Gênero (% homens)* 92 34 39 

Raça (% brancos)* 46 47 48 

Idade** 36 38 27 

Escolaridade** 8,36 9,22 10,54 

Salário (mensal)* 1.149 1.046 822 

Renda familiar bruta 1.851 1.248 986 

Renda familiar líquida 1.672 1.116 903 

Tributação devida 163 125 83 

Norte (%) 8,64 9,09 8,04 

Nordeste (%) 23,64 22,88 20,87 

Sudeste (%) 36,43 36,05 41,39 

Sul (%) 19,43 18,74 18,08 

Centro-Oeste (%) 11,87 13,23 11,61 

Total de pessoas na amostra 39.830 8.501 18.823 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da PNAD (2009) e o BRAHMS. 

* Esses dados são referentes à pessoa de referência do casal. ** Média do casal. 

 

A amostra final consiste em 67.154 pessoas, representando 17% da população 

brasileira do referido ano e 28% da população em idade ativa, ou ainda, 35% das 

pessoas ocupadas no referido ano. 
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Em relação a características individuais, observamos que 92% dos chefes de 

família casados são homens, enquanto esse valor é de 34% entre os solteiros. Essa 

diferença inexiste quando se trata de idade, a média da pessoa de referência é 36-38 

anos. Já entre os solteiros que não chefiam uma família, a média é bem inferior, 27 

anos, e isso é devido ao fato da grande maioria ser filhos que ainda moram com os pais, 

logo, com baixa idade. Em relação à raça, não há diferenciação entre os três grupos, 

todos estão na média brasileira, onde aproximadamente 47% se declaram brancos. Por 

fim, a escolaridade é um pouco diferente, casais têm em média 8,36 anos de estudo, 

enquanto chefes de família solteiros estudaram em média 9,22 anos, e por fim, o 

terceiro grupo tem média de 10,54 anos de estudo. A distribuição geográfica não difere 

significativamente entre os três grupos considerados. 

A análise descritiva da situação econômica dos três grupos, por outro lado, é 

bem distinta. A média do salário recebido mensalmente no trabalho principal é 

ligeiramente superior para os chefes de família solteiros (R$ 1.149) do que para os 

casados (R$ 1.046), podendo isso ser reflexo da maior escolaridade ou ainda da maior 

disponibilidade de procurar melhores ocupações, pois possuem menor responsabilidade, 

uma vez que 65% dos chefes casados têm filhos, e entre os solteiros esse número é de 

39%. Para aqueles que não são responsáveis por uma família, o rendimento médio é 

bem menor (R$ 822). Apesar de maior escolaridade, a média de idade desse grupo é 

bem menor, indicando que são pessoas no início da vida produtiva, podendo muitas 

vezes ainda ser estudantes (20% declaram estudar em curso regular).  

A renda bruta é a soma do salário normalmente recebido no trabalho principal, 

o décimo terceiro salário, o adicional de férias e o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (esses três últimos mensalisados). O FGTS é incluído como rendimento bruto e 

não é considerado como tributação, pois esta é uma “poupança forçada” feita em nome 

do trabalhador, que ele irá resgatar sem descontos em um período futuro.  

A renda familiar bruta é a soma do rendimento do chefe e do cônjuge. A renda 

líquida é a diferença entre o rendimento bruto e o sistema de tributação/benefícios, ou 

seja, somam-se os benefícios e descontam-se os tributos diretos (imposto de renda e 

contribuição para a previdência social). Mais uma vez, a renda líquida familiar é a soma 

do rendimento líquido do casal. Dessa forma, tanto a renda bruta quanto a renda líquida, 

são aproximadamente 50% maiores que os rendimentos médios auferidos pelos chefes 

de família solteiros, que possuem apenas seu rendimento, e no caso dos casais, é a soma 

do rendimento dos dois cônjuges.  
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Em relação ao terceiro grupo, assim como o salário mensalmente recebido, o 

rendimento bruto e líquido são inferiores a pessoas que são referência em suas famílias. 

Lembrando que essas pessoas são todas comparáveis, pois todos têm entre 18 e 59 anos 

e estão no mercado de trabalho formal, exceção feita aos cônjuges, que podem exercer 

atividade não remunerada ou não fazer parte da PEA, desde que atendam a restrição de 

idade, e de não ser funcionário público, conta própria e empregador. 

 

3.4 Alíquotas tributárias efetivas médias sobre a oferta de trabalho 

 

Segundo Immervoll (2004), várias escolhas precisam ser feitas antes de se 

calcular as alíquotas efetivas. A maior parte delas tem implicações importantes para a 

interpretação dos resultados e, assim, requer alguma consideração. É preciso definir a 

tributação e os benefícios que serão considerados e a renda tributável da família, sendo 

que essas escolhas são restritas pela disponibilidade de informações na base de dados. 

Para cada família
17

 foi calculado a alíquota média de tributação direta, sendo 

que essa alíquota é obtida dividindo o montante líquido pago em impostos (após a 

dedução dos benefícios) incidentes sobre a renda do trabalho pela soma de todos os 

rendimentos tributáveis da família, conforme equação (3.1) abaixo:  

 

(3.1)         
∑  ∑ 

∑ 
 

 

Onde:  

ATEM_OT = alíquota tributária efetiva média sobre a oferta de trabalho 

t = tributos (impostos, taxas e contribuições) incidentes sobre a renda do trabalho. 

b = transferências monetárias recebidas relativas à renda do trabalho. 

Y = renda tributável proveniente do trabalho. 

 

Na tributação (t) serão considerados o imposto de renda e a contribuição do 

empregado para a Previdência Social. Os benefícios sociais atrelados ao trabalho (b) 

são: salário família e abono salarial do PIS. Por fim, a renda tributável (Y) inclui, além 

do salário normalmente recebido, o adicional de férias, o 13º salário e o FGTS.  

                                                 
17

 A família pode ser composta de casais ou pessoas solteiras, compondo os três grupos descritos em 3.3, 

sendo que para os casais também são calculadas alíquotas individuais.  
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O cálculo do montante devido para a Previdência Social (INSS) foi feito no 

modelo de microssimulação, considerando as alíquotas marginais legais, estimando o 

valor devido não apenas sobre o salário mensal, mas também sobre o 13º salário e o 

adicional de férias. Essa estimativa de INSS é deduzida no cálculo do imposto de renda, 

como previsto na legislação.  

Sobre o imposto de renda pessoa física (IRPF), a estratégia adotada nesta 

pesquisa é calcular a alíquota média do imposto que incide sobre a renda tributável para 

cada contribuinte individualmente, e então supor que esta alíquota se aplica 

uniformemente a todos os componentes da renda tributável, seguindo Immervoll (2004), 

Clark (2004) e Siqueira et. al. (2013). O IRPF foi calculado no BRAHMS, considerando 

as alíquotas marginais legais que cada indivíduo se defronta, as deduções permitidas e o 

tipo de declaração (completa ou simplificada), considerando que cada indivíduo estará 

maximizando sua renda pós-imposto.  

As deduções consideradas são: dedução padrão (no caso de declaração 

simplificada), por dependente, previdenciária, dos gastos com saúde e com educação. 

Estes dois últimos não são passíveis de estimação através da PNAD, então se fez 

necessário a “imputação” de tais dados. A dedução de gastos com saúde foi calculada a 

partir de imputação dos gastos da POF 2008/09 por faixa de renda, já para a dedução de 

gastos com instrução, foi considerado o valor máximo permitido por lei, caso o 

contribuinte ou dependente esteja matriculado em escola ou universidade privada, que é 

um valor baixo. Após o cálculo do imposto realmente devido e da base tributável, é 

possível calcular uma alíquota média, e aplicá-la ao rendimento do trabalho. 

Os benefícios descontados para o cálculo da tributação líquida foram salário 

família e o abono salarial. O Salário Família é pago mensalmente a empregados com 

salário até um dado limite e com filhos com idade inferior a quatorze anos. O abono 

salarial consiste no pagamento anual de um salário mínimo a empregados com salários 

inferiores a dois salários mínimos e registrados no programa de integração social (PIS). 

Em relação ao rendimento salarial bruto, cabe uma observação sobre o FGTS 

(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Como já dito no tópico anterior, essa é uma 

“poupança forçada” aberta pelo governo em nome do trabalhador, onde o empregador 

deposita mensalmente 8,0% do salário contratado, e o trabalhador poderá sacar os 

recursos em situações específicas. É provável que o trabalhador valorize mais o 

recebimento mensal do que uma poupança de baixíssima rentabilidade, mas apesar 

disso, iremos considerar que ele é indiferente entre essas duas possibilidades, uma vez 
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que não dispomos de estimativas do valor que os empregados atribuem ao FGTS, e 

somaremos o valor estimado ao rendimento salarial bruto
18

.  

A alíquota estimada não representa todos os custos que um empregador 

enfrenta na contratação de um trabalhador no Brasil, tampouco se constitui na carga 

tributária efetiva sobre o trabalho, conhecida na literatura como “cunha fiscal”, estimada 

para o Brasil em Siqueira et. al. (2013). Esses autores estimam a alíquota efetiva pela 

diferença entre o custo do trabalho para o empregador e o rendimento líquido que o 

empregado “leva para casa”, como proporção do custo de trabalho. Essa análise 

considera o efeito do sistema tributário tanto para o empregador (demanda) quanto para 

o trabalhador (oferta de trabalho). Aqui só analisamos o efeito do sistema sobre a oferta, 

desconsiderando os custos tributários que o empregador assume. 

 

3.4.1 Distribuição dos trabalhadores por faixa de alíquota efetiva 

 

Na Tabela 3.2 abaixo apresentamos o número de famílias e a porcentagem em 

relação ao total da amostra, por faixa de alíquota tributária efetiva média, além dos 

resultados para a pessoa de referência e para o cônjuge separadamente.   

 

Tabela 3.2 – Número de famílias por faixa de alíquota efetiva média 

ATEM (%) 
Casal Referência Cônjuge 

Número de 

famílias 

 (%) de 

Famílias 

Número de 

trabalhadores 
(%)  

Número de 

trabalhadores 
(%)  

Até 0 1.245.955 12,48 1.315.519 13,18 444.275 12,07 

0 --| 5 2.777.597 27,83 2.473.526 24,78 1.155.415 31,40 

5 --| 10 4.470.453 44,78 4.501.786 45,10 1.702.697 46,27 

10 --| 15 1.163.892 11,66 1.295.343 12,98 309.759 8,42 

15 --| 20 249.992 2,50 306.491 3,07 45.356 1,23 

20 --| 25 71.483 0,72 86.081 0,86 21.482 0,58 

25 --| 30 2.656 0,03 3.282 0,03 838 0,02 

> 30  197 0,00 197 0,00 0 0,00 

Total  9.982.225 100 9.982.225 100 3.679.822 100 

Mediana (%) 6,25 7,41 7,41 

Média (%) 5,21 5,50 5,08 

Desv. Padrão 5,60 5,96 5,09 

     Fonte: Elaborado pela autora com dados da PNAD (2009) e o BRAHMS (2009). 

                                                 
18

 Mais detalhamento das regras utilizadas pode ser consultado no anexo I.  
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O número de famílias (e também de pessoas) é calculado ao expandir a amostra 

através de seu peso na PNAD, ou seja, o número de famílias (pessoas) da população 

brasileira que cada uma delas representa. Observamos que apenas 37% dos cônjuges 

possuem trabalho com carteira assinada (3.679.822 pessoas, mas há 9.982.225 famílias 

consideradas na amostra). Esses dados demonstram que a decisão de oferta de trabalho 

deve ser de analisada de forma conjunta para os casais, não de forma individual, o que 

faremos no próximo capítulo. 

A grande maioria das famílias apresentam alíquota efetiva entre 0 e 15%, 

apenas 3,25% dos casais possuem alíquotas superiores a esse valor, sendo que uma 

parcela considerável das famílias (13%) enfrenta alíquotas efetivas negativas, o que 

significa que o recebimento de transferências supera os tributos devidos. Esses 

resultados são muito diferentes dos encontrados na literatura internacional, pois os 

trabalhos são todos para os Estados Unidos e países Europeus, onde a tributação direta 

da renda representa uma parcela muito maior da arrecadação do que no Brasil.  

Decoster, Swerdt e Orsini (2008), por exemplo, analisando o imposto de renda 

para a Bélgica encontram que 57,5% das famílias enfrentam alíquotas superiores a 15%, 

calculando ainda uma alíquota média de 22,3%. Na Tabela 3.2 observamos que a 

alíquota média familiar é de apenas 5%. Na Tabela 3.3 abaixo são apresentados os 

resultados para as pessoas solteiras, tanto aquelas que são pessoa de referência na 

família quanto para o terceiro grupo analisado. 

  

Tabela 3.3 – Número de trabalhadores por faixa de alíquota efetiva 

ATEM (%) 
Solteiros - Referência Solteiro - Outros 

Número de 

trabalhadores 

(%) de 

Trabalhadores  

Número de 

trabalhadores 

(%) de 

Trabalhadores  

Até 0 274.780 6,75 0 0,00 

0 --| 5 1.296.300 31,83 1.092.774 11,31 

5 --| 10 1.954.052 47,98 7.903.029 81,83 

10 --| 15 387.676 9,52 594.552 6,16 

15 --| 20 99.750 2,45 53.796 0,56 

20 --| 25 55.823 1,37 12.830 0,13 

25 --| 30 4.337 0,11 857 0,01 

> 30  226 0,01 0 0,00 

Total  4.072.944 100 9.657.838 100 

Mediana (%) 7,41 7,41 

Média (%) 5,94 7,24 

Desvio Padrão 5,06 2,36 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da PNAD (2009) e o BRAHMS (2009). 
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Os grupos apresentam resultados bem distintos entre si, e também diferentes 

dos resultados para os casais. A porcentagem das pessoas de referência solteiras que 

enfrentam alíquota negativa é metade dos casais (6,75%), e isso é devido ao fato de que 

o maior benefício (salário família) depende do número de filhos abaixo de 14 anos, e 

61% dos trabalhadores solteiros não possuem filhos, enquanto esse número é de 35% 

entre os casais. Os outros solteiros não possuem alíquotas negativas, pois não é possível 

estimar recebimento de salário família, uma vez que na PNAD não há como identificar 

se essas pessoas têm filhos. Esses trabalhadores recebem o outro benefício aqui 

considerado, abono salarial, mas como esse é um valor fixo e menor que a contribuição 

para a previdência, não há alíquotas negativas para esse grupo. 

A distribuição dos trabalhadores solteiros (pessoa de referência) entre as faixas 

de alíquota efetiva é muito similar a dos casais, a grande maioria enfrenta alíquotas 

efetivas entre zero e 15%. Já para o terceiro grupo, a grande concentração está entre 5 e 

10%. Entretanto, a média desse grupo é superior ao anterior (7,24 contra 5,94%) e isso é 

devido ao fato de que pessoas de referência possuem deduções a serem feitas no 

imposto de renda, o que faz com que 32% delas tenham alíquotas entre zero e 5%, 

enquanto apenas 11% dos demais solteiros se encontram nessa faixa.  

 

3.4.2 Distribuição dos trabalhadores por faixa de rendimento 

 

Observamos na Tabela 3.4 abaixo que a alíquota efetiva geral, bem como a 

referente ao imposto de renda, são altamente progressivas, chegando a 24 e 22% em 

média, respectivamente, para os casais com rendimentos familiares acima de 30 salários 

mínimos, mas esses representam apenas 0,1% dos casais. A alíquota do INSS se torna 

decrescente após o oitavo grupo considerado, pois há um limite para pagamento (e 

posterior recebimento de benefícios previdenciários) então, para as famílias mais ricas, 

o pagamento da previdência representa parcela muito pequena de seus orçamentos.  

Ressaltamos que 79% dos chefes de família casados possuíam rendimento 

mensal menor que três salários mínimos (R$ 1.395), sendo esses isentos do imposto de 

renda (a isenção era R$ 1.439 em 2009), mas observamos que a alíquota efetiva média 

de imposto de renda é positiva para esses grupos, apesar dos valores muito baixos (até 

0,2% em média). Isso ocorre, pois tal alíquota é referente ao casal, e 2,23% dos 

cônjuges desses chefes de família recebiam rendimento maior que a isenção do imposto 

de renda, então a alíquota familiar para esses casais será positiva e não zero (em média).  
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Para essas famílias, a alíquota efetiva média (ATEM_OT) varia entre 1 e 7,7%, 

menor até que a primeira alíquota marginal do INSS (8%), sendo esse resultado devido 

ao fato do FGTS não ser tributado, o que aumenta o rendimento bruto, e da alta alíquota 

de benefícios que esses casais recebem (de 2 a 5,5% do rendimento familiar bruto), o 

que reduz a tributação líquida. 

 

Tabela 3.4 – Valores médios por faixa de rendimento – Casais* 

Renda 

Salarial 

Mensal 

(em SM) 

Renda 

Média 

Mensal 

Bruta 

Renda 

Média 

Mensal 

Líquida 

Empregados 

(%) 

ATEM_OT 

(%) 

INSS   

(%) 

IRPF  

(%) 

Benefícios 

(%) 

[1, 1,5] 934 885 34,5 1,1 6,7 0,0 -5,6 

(1,5, 2] 1.373 1.293 25,2 4,7 7,0 0,1 -2,4 

(2, 3] 1.852 1.703 19,1 7,7 7,9 0,2 - 

(3, 4] 2.490 2.259 8,2 8,9 8,5 0,7 - 

(4, 5] 3.249 2.891 4,5 10,8 9,7 1,3 - 

(5, 6] 3.862 3.395 1,9 12,0 9,8 2,2 - 

(6, 8] 4.775 4.135 2,8 13,2 9,6 3,6 - 

(8, 10] 6.443 5.510 1,3 14,4 8,0 6,4 - 

(10, 15] 8.098 6.760 1,4 16,4 6,2 10,2 - 

(15, 20] 11.352 9.178 0,6 19,0 4,6 14,5 - 

(20, 30] 14.981 11.818 0,3 21,1 3,5 17,6 - 

> 30 30.677 23.068 0,1 24,0 1,9 22,1 - 

Média 1.932 1.741 100 5,5 7,4 0,7 -2,7 

 (*) Valores médios de rendimentos e alíquotas efetivas por intervalos de renda medidos em 

salários mínimos, que em 2009 era R$ 465. 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da PNAD (2009) e o BRAHMS (2009). 

   

Na Tabela 3.5 abaixo são apresentados os resultados para as pessoas solteiras. 

Observamos o mesmo comportamento progressivo da tributação entre os chefes de 

família solteiros. A alíquota efetiva total e do imposto de renda aumentam 

gradativamente, alcançando 24 e 22%, assim como para os casais. A contribuição do 

INSS também apresenta o mesmo comportamento decrescente após a sexta faixa. A 

diferença entre os dois grupos familiares analisados, é que a concentração de 

trabalhadores nas três primeiras faixas consideradas (até 3 salários mínimos) é um 

pouco maior, 83%. Apesar de apresentar o mesmo comportamento em relação ao 

imposto de renda, o recebimento de benefícios é menor, o que torna a alíquota efetiva 

média maior quando comparamos a mesma faixa de rendimento entre solteiros e 

casados. De forma geral, o sistema de tributação/benefícios diretos sobre o trabalho é 

progressivo, sendo que a grande maioria dos trabalhadores formais brasileiros é 

beneficiada pelas regras do sistema, não enfrentando alíquotas efetivas elevadas.  
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Tabela 3.5 – Valores médios por faixa de rendimento – Solteiros (referência)
 19

 

Renda 

Salarial 

Mensal 

(em SM) 

Renda 

Média 

Mensal 

Bruta 

Renda 

Média 

Mensal 

Líquida 

Empregados 

(%) 

ATEM_OT 

(%) 

INSS   

(%) 

IRPF  

(%) 

Benefícios 

(%) 

[1, 1,5] 621 588 51,2 3,5 7,4 0,0 -3,9 

(1,5, 2] 948 892 20,4 5,6 7,4 0,1 -1,9 

(2, 3] 1.338 1.223 11,9 8,5 8,3 0,2 0,0 

(3, 4] 1.878 1.698 5,8 9,5 8,8 0,6 0,0 

(4, 5] 2.483 2.196 3,5 11,5 10,2 1,4 0,0 

(5, 6] 3.016 2.636 1,5 12,6 10,2 2,4 0,0 

(6, 8] 3.818 3.272 2,1 14,3 9,9 4,4 0,0 

(8, 10] 4.989 4.204 1,2 15,7 7,9 7,8 0,0 

(10, 15] 6.452 5.294 1,4 17,9 6,2 11,7 0,0 

(15, 20] 9.662 7.609 0,6 21,2 4,1 17,0 0,0 

(20, 30] 13.180 10.209 0,2 22,5 3,0 19,5 0,0 

> 30 21.643 16.419 0,2 24,0 1,9 22,1 0,0 

Média 1.273 1.138 100 6,0 7,7 0,7 -2,4 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da PNAD (2009) e o BRAHMS (2009). 

 

3.4.3 Alíquotas efetivas por faixa etária e número de filhos 

 

Na Tabela 3.6 abaixo apresentamos os valores médios de rendimentos e 

alíquotas, distribuindo a amostra por estrutura familiar (número de filhos). A média de 

salário mensal é similar entre os dois grupos familiares analisados (casais e solteiros), 

apresentando queda com o aumento do número de filhos. Isso evidencia a relação entre 

o tamanho da família e a classe social, onde famílias mais pobres e com menor 

escolaridade costumam ter número maior de filhos. Como pode ser observado na Tabela 

3.6, pessoas de referência que têm três filhos ou mais, possuem escolaridade média 

menor, um ano e meio a menos que as pessoas com dois filhos. Entretanto, esses 

representam a minoria das famílias brasileiras, pois somente 7,45% dos casais e 2,21% 

dos solteiros têm três filhos ou mais, e apresentam alíquota efetiva total negativa (em 

média), evidenciando o alto recebimento de benefícios. 

Apesar das alíquotas efetivas médias serem ligeiramente maiores para os chefes 

solteiros, para os dois grupos a tendência é a mesma, queda da alíquota efetiva com o 

aumento do número de filhos. Isso pode ser explicado por três motivos. Primeiro, os 

rendimentos são decrescentes como número de filhos, resultando em pagamentos 

tributários menores. Segundo, famílias com mais filhos possuem maiores deduções no 

imposto de renda, reduzindo o imposto devido. Por fim, essas famílias recebem maiores 

benefícios referentes ao salário família, reduzindo sua alíquota efetiva.  
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 No anexo II é apresentado o resultado para os grupos individuais. 
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Tabela 3.6 – Valores médios por estrutura familiar 

Número de Filhos 0 1 2 3 ou +  Média 

FAMÍLIAS - CASAIS 

Renda Salarial Mensal (R$)* 1.290 1.224 1.113 860 1.122 

Renda Média Mensal Bruta (R$) 2.111 1.974 1.762 1.286 1.783 

Renda Média Mensal Líquida (R$) 1.890 1.777 1.603 1.195 1.616 

Anos de estudo* 8,41 8,70 8,05 6,47 7,91 

Empregados (%)* 36,89 36,23 19,43 7,45 100 

Alíquota Efetiva Total (%) 7,49 5,90 3,68 -1,63 5,49 

INSS (%) 7,58 7,46 7,27 6,76 7,42 

IRPF (%) 1,01 0,70 0,48 0,16 0,73 

Benefícios (%) 1,11 2,25 4,07 8,54 2,65 

SOLTEIROS - PESSOA DE REFERÊNCIA 

Renda Salarial Mensal (R$) 1.185 883 765 626 865 

Renda Média Mensal Bruta (R$) 1.415 1.051 907 734 1.027 

Renda Média Mensal Líquida (R$) 1.256 956 836 686 933 

Anos de estudo 9,11 9,66 8,76 7,64 8,79 

Empregados (%) 65,86 24,15 7,78 2,21 100 

Alíquota Efetiva Total (%) 7,26 4,91 1,90 -3,22 6,04 

INSS (%) 7,84 7,60 7,34 6,90 7,72 

IRPF (%) 0,95 0,34 0,24 0,09 0,73 

Benefícios (%) 1,53 3,04 5,68 10,21 2,41 

 (*) Esses dados são referentes à pessoa de referência do casal. 

 Fonte: Elaborado pela autora com dados da PNAD (2009) e o BRAHMS (2009). 

 

Na Tabela 3.7 apresentamos os valores médios de rendimentos e alíquotas, 

distribuindo a amostra por faixa etária, considerando todos os trabalhadores 

conjuntamente. A distribuição de trabalhadores entre as faixas etárias é relativamente 

uniforme, com maior concentração entre 25 e 44 anos. Como esperado, o salário médio 

aumenta para trabalhadores com maior idade, devido ao aumento da experiência no 

mercado de trabalho, apesar da queda da escolaridade média. 

Com relação às alíquotas, observamos que o IRPF e o INSS são crescentes com 

a idade, o que é esperado devido ao aumento do rendimento. Entretanto, a alíquota 

efetiva total apresenta comportamento distinto, ela é decrescente, mas aumenta na 

última faixa etária. E isso é devido ao comportamento da alíquota referente aos 

benefícios, essa é crescente, caindo na última faixa etária, e atribuímos esse resultado ao 

aumento do número de filhos menores de quatorze com o aumento da faixa etária, mas 

redução desse número para pessoas com mais de 45 anos. Devido às regras que definem 

os benefícios, o impacto desse em reduzir a alíquota efetiva é maior que a influência da 

tributação (INSS e IRPF) em aumentá-la, ocasionando redução gradativa da alíquota 

efetiva com a idade, apesar do aumento da renda. 
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Tabela 3.7 – Valores médios por faixa etária – todos trabalhadores da amostra 

IDADE 18-24 25-34 35-44 45-59 Média 

Renda Salarial Mensal (R$) 730 1.019 1.126 1.294 1.042 

Renda Média Mensal Bruta (R$) 875 1.220 1.346 1.548 1.247 

Renda Média Mensal Líquida (R$) 806 1.105 1.212 1.370 1.123 

Anos de estudo 10,43 10,09 8,83 7,59 9,23 

Empregados (%) 23,4 36,3 23,2 17,0 100 

Alíquota Efetiva Total (%) 6,96 6,06 5,61 6,67 6,33 

INSS (%) 7,57 7,76 7,79 7,84 7,74 

IRPF (%) 0,06 0,41 0,64 1,12 0,56 

Benefícios (%) 0,67 2,12 2,83 2,29 1,97 

          Fonte: Elaborado pela autora com dados da PNAD (2009) e o BRAHMS (2009). 

 

A alíquota efetiva de tributação direta é extremamente baixa no Brasil, e pela 

equação (3.1) vemos que isso é devido a três fatores: Primeiro, a tributação aqui 

considerada (IRPF) possui alíquotas baixas, alto nível de isenção e diversas deduções 

possíveis, o que faz com que apenas 3,6% dos trabalhadores enfrentem alíquota efetiva 

de imposto de renda superior à primeira alíquota legal (7,5%). E esse número pode ser 

até menor, uma vez que em nossa estimação consideramos que não há elisão e evasão 

fiscal, e que a dedução com saúde seria a média de gastos dedutíveis declarada na POF, 

e não o valor efetivamente declarado pelos contribuintes, que em geral é maior. 

O segundo fator é o alto pagamento de benefícios sociais, pois as atuais regras 

tornam grande parcela de trabalhadores elegíveis, fazendo com que 12% dos casais 

tenham alíquota efetiva (média) negativa, e 60% enfrentem alíquota menor que a 

primeira faixa do INSS. Não estamos criticando a existência de políticas sociais, só 

apontando que a atual política de valorização do salário mínimo faz com que o 

rendimento dos trabalhadores brasileiros esteja em trajetória de alta real e tais regras 

talvez precisem ser ajustadas
20

.  

Por fim, a metodologia aqui empregada considera que o FGTS seria parte do 

rendimento bruto, apesar deste não ser rendimento tributável, aumentando o rendimento 

e reduzindo as alíquotas efetivas. Há controvérsias sobre a análise desse recolhimento 

compulsório, alguns autores o consideram parte da tributação, mas o mantivemos com 

rendimento bruto, pois este é um valor pago pelo empregador e não pelo funcionário, e 

será recebido com certeza em algum momento futuro, constituindo rendimento bruto e 

reduzindo a alíquota efetivamente paga pelo trabalhador. 

                                                 
20

 O salário mínimo nacional a partir de 01/01/2013 passou a ser R$ 678, que corresponde a 

aproximadamente 50% do salário médio medido pela PNAD/IBGE/2011. Ou seja, o trabalhador que 

recebe dois salários mínimos é elegível para programas sociais, entretanto, está auferindo o mesmo que a 

média do trabalhador brasileiro. 
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3.5 Alíquotas tributárias efetivas marginais (ATEMg) 

 

Para o cálculo das alíquotas marginais seguiremos Decoster, Swerdt e Orsini 

(2008), onde se calcula a alíquota efetiva de imposto que um agente se depara ao ofertar 

uma hora a mais de trabalho. A alíquota marginal é então obtida como a razão entre a 

variação na tributação devida e a variação no rendimento bruto (renda bruta adicional): 

 

(3.2)        
                   

         
   

         

         
 

 

Onde: 

YB1 = rendimento bruto após o aumento da oferta de trabalho 

YD1 = rendimento disponível (renda bruta – tributos + benefícios) após o 

aumento da oferta de trabalho 

YB0 = rendimento bruto antes do aumento da oferta de trabalho 

YD0 = rendimento disponível antes do aumento da oferta de trabalho 

 

Primeiramente, calculamos a taxa de salário bruta de cada trabalhador, 

dividindo o salário mensal normalmente recebido pelo número de horas habitualmente 

trabalhadas no mês (h). A partir dessa taxa de salário e da nova oferta de trabalho (h+1), 

é estimado o novo rendimento mensal. A partir daí, é calculado novamente todos os 

tributos devidos e benefícios recebidos através do BRAHMS, e consequentemente, o 

rendimentos bruto e a renda disponível referentes a essa nova oferta de trabalho, para 

enfim proceder ao cálculo da equação (3.2). 

De acordo com Brewer, Saez e Shephard (2008) a alíquota marginal de 

participação mede o quanto o sistema fiscal e de benefícios afeta o ganho monetário do 

trabalho. Ela estima o quanto o indivíduo passa a pagar de imposto caso decida entrar 

no mercado de trabalho em período integral (em termos percentuais), ou de outra forma, 

quanto deixa de pagar caso decida parar de trabalhar. Novamente, a alíquota é obtida 

como a razão entre a variação na tributação devida e a variação no rendimento bruto do 

trabalho das duas situações (ofertar quarenta horas semanais e não ofertar trabalho): 

 

(3.3)      
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Onde: 

YB40 = rendimento bruto caso trabalhe 40 horas semanais 

YD40 = rendimento disponível caso trabalhe 40 horas semanais  

YBzero = rendimento bruto do desemprego = 0 

YDzero = renda disponível caso não trabalhe = benefício recebido do governo  

 

Ressaltamos que a renda bruta de não ofertar trabalho (YBzero) é zero, pois o 

trabalhador não estaria auferindo rendimento do trabalho. Já a renda líquida é igual ao 

seguro desemprego estimado no BRAHMS para cada trabalhador, que se constitui em 

um benefício do sistema. Logo, ao decidir trabalhar, o indivíduo irá “perder” esse 

benefício, e terá que pagar impostos (e se for o caso, receber os benefícios atrelados ao 

trabalho). Usando a taxa de salário já calculada e a oferta de trabalho de tempo integral 

(h=40), é possível calcular os novos rendimentos, e por fim, proceder ao cálculo 

discriminado na equação (3.3). Dessa forma serão calculadas duas alíquotas para cada 

indivíduo: de ofertar uma hora adicional (horas) e de participação (Particip.). Tais 

alíquotas são calculadas individualmente (não para o casal). 

 

3.5.1 Distribuição dos trabalhadores por faixa de alíquota marginal 

 

A alíquota marginal (média) oscila entre 9 e 13% entre os quatro grupos 

analisados, sendo que a grande maioria dos trabalhadores (82% no geral) enfrentam 

alíquota marginal de até 10%, ou seja, se decidirem trabalhar uma hora adicional, 10% 

do rendimento bruto adicional será repassado aos cofres públicos. Ressalta-se que essa 

alíquota positiva é devido ao aumento de INSS, uma vez que apenas 3% desses 

trabalhadores tiveram aumento no imposto de renda.  

Apenas 2,45% dos trabalhadores formais apresentam alíquota marginal acima 

de 30%, sendo esse resultado muito distinto do usualmente encontrado na literatura. 

Citamos novamente Decoster, Swerdt e Orsini (2008) e sua estimação para Bélgica, 

onde quase todas as pessoas em sua amostra enfrentam alíquota marginal acima de 30%, 

a exceção são as mulheres solteiras, onde 8% apresentam alíquotas inferiores a esse 

valor. A Tabela 3.8 abaixo apresenta a distribuição dos trabalhadores por faixas, tanto 

de alíquota marginal, quanto de alíquota de participação. 

 

 



37 

 

Tabela 3.8 – Distribuição de pessoas por faixa de alíquota marginal 

ATEMg  

% 

Casados referência Casados cônjuge Solteiros referência Solteiros Outros 

Horas Particip. Horas Particip. Horas Particip. Horas Particip. 

Até 0 0,19 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,04 0,00 

(0, 10] 69,81 0,00 85,84 0,00 79,67 0,00 91,03 0,00 

(10, 20] 18,79 0,00 8,23 0,00 12,02 0,00 5,49 0,00 

(20, 30] 7,62 1,71 3,66 0,88 5,97 1,24 1,72 0,47 

(30, 40] 0,49 4,67 0,04 4,45 0,15 5,08 0,06 2,25 

(40, 50] 0,50 5,14 0,68 5,30 0,54 5,54 0,58 4,52 

(50, 60] 0,49 6,70 0,28 6,20 0,16 6,22 0,17 5,68 

(60, 70] 0,10 14,61 0,12 12,46 0,14 12,66 0,07 12,34 

(70, 80] 0,05 28,17 0,03 26,05 0,08 22,64 0,03 23,82 

(80, 90] 0,27 17,01 0,31 20,22 0,20 19,05 0,26 22,68 

(90, ∞) 1,69 21,98 0,73 24,43 0,99 27,58 0,55 28,24 

Total  9.982.225 3.679.822 4.072.944 9.657.838 

Mínimo -220,40 23,28 -7,71 26,04 -70,74 26,26 -12,16 23,52 

Mediana 7,41 76,70 7,41 78,56 7,41 78,86 7,41 80,74 

Média 12,98 77,01 10,40 78,11 11,35 78,65 9,50 80,40 

Máximo 319,91 228,50 250,46 217,39 368,00 228,50 233,00 211,57 

Desv. Pad. 19,69 21,53 13,41 20,29 16,24 22,60 11,56 19,06 

  Fonte: Elaborado pela autora com dados da PNAD (2009) e o BRAHMS (2009). 

 

Na Tabela 3.8 observamos que algumas pessoas enfrentam alíquota marginal 

negativa, mesmo com o aumento da oferta de trabalho e consequente aumento no 

rendimento bruto, e isso é devido ao fato de que o imposto de renda se reduziu para 

muitas pessoas, devido ao aumento do pagamento de INSS que é deduzido no momento 

de calcular o imposto de renda. Em alguns casos, a queda do IRPF superou o aumento 

do INSS, possibilitando alíquotas negativas. A amostra apresenta pouquíssimas pessoas 

nessa situação, ocasionada pelo aumento de renda de dependentes que ultrapassaram o 

limite de isenção, sendo mais vantajoso para a pessoa de referência a declaração 

separada do imposto, logo, o rendimento tributável desses indivíduos foi reduzido, e o 

imposto devido também.  

Observamos também na Tabela 3.8 a distribuição dos trabalhadores por faixa 

de alíquota de participação, sendo esta a razão entre a variação no pagamento líquido de 

tributos e a variação de rendimento bruto, ao passar de desempregado para trabalhador 

em tempo integral (40 horas), considerando sua própria taxa de salário, não um salário 

médio. Para trabalhadores com altas taxas de salário, essa alíquota é muito baixa, pois a 

variação de rendimento bruto é muito maior que a variação de tributação.  

De forma geral, 17% dos trabalhadores enfrentam alíquota de participação de 

até 60%, e o salário médio desses trabalhadores era originalmente de R$ 2.575. Para os 

83% que enfrentam alíquota superior a 60%, o rendimento médio (inicial) era de R$727, 
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e a diferença entre um seguro desemprego e o salário líquido a ser recebido no mercado 

de trabalho não é muito grande, pois ele irá perder o seguro desemprego e terá que 

pagar impostos, o que torna a variação na tributação muito alta. Essa diferença pode ser 

ainda maior, pois não consideramos que o trabalhador irá sacar o FGTS, pois essa 

estimação dependeria de uma gama de informação não disponível.  

Esse resultado é novamente muito diferente de Decoster, Swerdt e Orsini 

(2008), que estimam alíquotas acima de 90% para pouquíssimas pessoas, a exceção são 

homens casados, onde 12% dos trabalhadores encontram-se nessa faixa de alíquota. Na 

Tabela 3.8 observamos que em média 25% dos trabalhadores enfrentam alíquota de 

participação acima de 90%. 

 

3.5.2 Distribuição dos trabalhadores por faixa de rendimento 

 

Na Tabela 3.9 abaixo apresentamos a alíquota marginal (média) por faixa de 

rendimento (medido em salários mínimos), além da porcentagem de trabalhadores em 

cada faixa analisada, primeiro para as pessoas casadas, depois para os solteiros. Os 

quatro grupos analisados apresentam o mesmo comportamento, havendo pequena 

diferença nos valores das alíquotas, quando comparamos a mesma faixa de rendimento. 

De forma geral, observamos progressividade da alíquota marginal, que começa em 7% e 

termina em 27%, e queda linear da alíquota de participação, que começa em 91% e é em 

média 28% para aqueles que recebem mais de R$ 9.300.  

Com o aumento da oferta de trabalho, há elevação do rendimento de todos os 

trabalhadores. Essa variação irá mudar a alíquota efetiva que cada indivíduo enfrenta, 

sendo que essa mudança é resultado de dois fenômenos: aumento da tributação devida 

(IRPF e INSS) e/ou redução dos benefícios sociais recebidos (abono do PIS e salário-

família). A primeira faixa analisada tem salário inicial de até R$ 697,50, e com a 

alteração simulada, não há alteração em relação ao IRPF, eles continuam isentos, 

tampouco nos benefícios recebidos, logo, a alíquota marginal reflete apenas o 

pagamento de INSS dessa hora adicional. 

O grande salto que existe entre a primeira e segunda faixa para as pessoas de 

referência (a alíquota marginal dobra) se deve principalmente à redução nos benefícios 

sociais, pois todos os trabalhadores continuam isentos do imposto de renda. Com o 

aumento da oferta de trabalho e do rendimento, algumas pessoas ultrapassam a renda 

limite para recebimento do benefício salário-família (R$ 752), não sendo mais elegível 
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para esse benefício. Isso também ocorre (mas em menor proporção) com outro benefício 

social, o abono do PIS.  Aquelas pessoas que passaram a receber salário (simulado) 

maior que dois salários mínimos não terão mais direito a essa transferência. Para 

cônjuges e outros solteiros, o comportamento é o mesmo, mas a intensidade é menor, 

pois para esses não foi simulado o salário-família. 

 

Tabela 3.9 – Alíquota marginal por faixa de rendimento 

Renda Salarial Mensal % trab AMg. AMgP % trab AMg. AMgP 

Faixa Sal. Mínimos R$ Casados referência Casados cônjuge 

1 [1, 1,5] 465 - 697,5 34,54 7,77 91,05 51,15 7,64 87,12 

2 (1,5, 2] 697,5 - 930 25,17 14,49 79,38 22,81 10,76 77,24 

3 (2, 3] 930 - 1395 19,11 12,46 74,52 12,31 11,85 71,00 

4 (3, 4] 1395 - 1860 8,23 23,31 62,28 5,07 21,19 58,34 

5 (4, 5] 1860 - 2325 4,47 16,07 50,82 3,04 15,54 47,79 

6 (5, 6] 2325 - 2790 1,94 19,17 44,05 1,13 17,87 42,36 

7 (6, 8] 2790 - 3720 2,82 21,25 39,07 2,22 20,79 37,77 

8 (8, 10] 3720 - 4650 1,26 21,82 33,70 0,89 20,10 33,47 

9 (10, 15] 4650 - 6975 1,37 25,38 30,92 0,91 24,56 31,07 

10 (15, 20] 6975 - 9300 0,62 26,44 29,43 0,32 27,30 29,57 

11 (20, 30] 9300 - 13950 0,33 27,30 28,58 0,16 27,53 29,13 

12 > 30 > 13950 0,12 27,33 28,12 0,00 0,00 0,00 

Média 1.055 100 13,23 76,19 100,00 10,56 77,36 

Faixa Sal. Mínimos R$ Solteiros referência Solteiros Outros 

1 [1, 1,5] 465 - 697,5 51,18 7,70 89,35 52,66 7,43 88,55 

2 (1,5, 2] 697,5 - 930 20,36 12,80 78,37 24,24 9,31 77,80 

3 (2, 3] 930 - 1395 11,87 12,19 72,24 12,42 10,99 71,04 

4 (3, 4] 1395 - 1860 5,80 21,45 59,05 5,22 19,34 58,35 

5 (4, 5] 1860 - 2325 3,51 16,09 47,73 2,51 15,67 47,70 

6 (5, 6] 2325 - 2790 1,49 18,44 43,24 0,90 17,86 42,04 

7 (6, 8] 2790 - 3720 2,14 21,06 38,37 1,20 21,65 38,17 

8 (8, 10] 3720 - 4650 1,18 21,29 33,75 0,37 20,67 33,30 

9 (10, 15] 4650 - 6975 1,45 24,90 32,03 0,34 24,08 31,17 

10 (15, 20] 6975 - 9300 0,62 26,70 30,42 0,11 27,46 29,47 

11 (20, 30] 9300 - 13950 0,24 27,05 29,40 0,03 27,53 29,04 

12 > 30 > 13950 0,17 27,51 28,26 0,00 27,53 28,95 

Média 1.055 100 11,41 77,99 100,00 9,56 79,66 

 Fonte: Elaborado pela autora com dados da PNAD (2009) e o BRAHMS (2009). 

 

A partir da terceira faixa analisada, são trabalhadores que inicialmente não 

recebem os dois benefícios aqui considerados, portanto sua alíquota marginal não reflete 

perda de benefício, mas somente aumento de tributação devida. Dessa forma, há uma 

queda na alíquota marginal (média) da segunda para a terceira faixa, pois na segunda há 
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uma perda elevada de benefícios, o que eleva muito a alíquota marginal, e na terceira o 

aumento de tributação não é tão elevado. Para alguns trabalhadores, o aumento de renda 

irá retirá-lo da faixa de isenção do imposto de renda, fazendo com que a alíquota 

marginal seja um pouco maior que a alíquota do INSS. 

Da terceira para a quarta faixa há novamente um grande salto na alíquota 

marginal, refletindo o início do pagamento de imposto de renda, além da mudança de 

alíquota legal do INSS. Da quarta para a quinta há novamente queda na alíquota 

marginal (média), pois todos os trabalhadores dessa faixa continuam enfrentando as 

mesmas alíquotas legais de INSS e IRPF, mesmo após a simulação de aumento da 

renda. Apesar do aumento da tributação ser maior (em valor absoluto) para esses 

indivíduos, o impacto da mudança tributária é muito maior para a faixa anterior, em que 

alguns trabalhadores inicialmente não pagam IRPF, e com o aumento de renda passam a 

enfrentar alíquota positiva.  

A partir da quinta faixa o comportamento progressivo da tributação fica mais 

evidente, pois a partir de R$ 3.219, não há alteração no pagamento de INSS, que se 

torna um valor fixo, e dessa forma, a alíquota marginal aqui calculada vai se 

aproximando do último valor da alíquota legal do IRPF, 27,5%, elas só não são iguais, 

pois o FGTS, parte do rendimento bruto, não é tributado. 

Em relação à alíquota de participação não há essas descontinuidades, ela é 

linearmente decrescente entre as faixas de rendimento, para os quatro grupos analisados, 

pois para as primeiras faixas de rendimento, a mudança do desemprego para o mercado 

de trabalho representa uma alta perda de benefício (o seguro desemprego, que é no 

mínimo um salário mínimo integral, sem deduções) e o início de pagamento de tributos. 

Com o aumento da renda, vai aumentando linearmente a distância entre a realidade do 

desemprego e o mercado formal, e a taxa vai caindo gradativamente, mas são poucos 

trabalhadores que enfrentam essa taxa de participação mais baixa. 

 

3.5.3 Alíquotas marginais por faixa etária e número de filhos 

 

Por fim, dividimos a amostra por número de filhos e faixa etária, e nas Tabelas 

3.10 e 3.11 abaixo são apresentadas as alíquotas marginal e de participação (média). 

Como já dito em relação às alíquotas médias, aqui também são apresentados os 

resultados somente para a pessoa de referência, pois os dados da PNAD só nos permite 

calcular número de filhos dessas pessoas. A alíquota marginal é decrescente com o 
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número de filhos, mas essa redução é bem menos acentuada que a alíquota média, sendo 

que para as pessoas solteiras há até uma pequena elevação para aqueles que têm dois ou 

mais filhos, em comparação com quem tem apenas um.  

A diferença de rendimento (médio) entre pessoas sem filhos e aqueles com três 

filhos ou mais é de 35%, o que torna a alíquota média bem diferente, chegando a ser 

negativa para este último grupo (Tabela 3.6). Entretanto, essa redução de rendimento e 

de tributação não tornam as alíquotas marginais tão distintas entre os grupos familiares, 

pois o rendimento médio mais alto (para pessoas sem filhos) é inferior ao limite de 

isenção do imposto de renda e a segunda faixa de pagamento do INSS, tornando os 

quatro grupos sujeitos às mesmas alíquotas marginais legais, fazendo com que a 

alíquota marginal aqui calculada não difira muito entre os quatro grupos analisados. 

Tabela 3.10 – Valores médios por estrutura familiar 

Número de Filhos 0 1 2 3 ou +  Média 

CASAIS - PESSOA DE REFERÊNCIA 

Alíquota Marginal (%) 13,93 13,15 12,52 12,04 12,98 

Alíquota de participação (%) 74,73 75,69 77,37 82,81 77,53 

Empregados (%) 36,89 36,23 19,43 7,45 - 

SOLTEIROS - PESSOA DE REFERÊNCIA 

Alíquota Marginal (%) 12,2 10,0 9,5 9,4 12,4 

Alíquota de participação (%) 76,2 80,6 82,8 85,3 77,4 

Empregados (%) 65,9 24,1 7,8 2,2 - 

             Fonte: Elaborado pela autora com dados da PNAD (2009) e o BRAHMS (2009). 

 

Já a alíquota de participação é relativamente constante entre 0 e 2 filhos (74-

77%), sendo um pouco maior (82%) para famílias com três filhos ou mais, evidenciando 

a grande diferença social entre esses dois tipos de famílias. Apesar da menor 

concentração de famílias com mais de três crianças, o rendimento médio dessas pessoas 

é R$ 788, enquanto que os chefes de família com duas crianças ou menos auferem em 

média R$ 1.035 mensais.  

Na Tabela 3.11 observamos que a alíquota marginal é crescente com o 

aumento da faixa etária, e a alíquota de participação decrescente, ambos os resultados 

ligados ao fato da elevação do rendimento com o aumento da idade. 

 

Tabela 3.11 – Valores médios por faixa etária 

IDADE 18-24 25-34 35-44 45-59 Média 

Alíquota Marginal (%) 8,60 11,23 12,60 13,48 11,48 

Alíquota de participação (%) 83,11 77,19 75,84 74,59 77,68 

Empregados (%) 23,85 35,85 22,92 17,38 - 

             Fonte: Elaborado pela autora com dados da PNAD (2009) e o BRAHMS (2009). 
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3.5.4 Alíquotas marginais – aumento do rendimento 

 

Para as pessoas consideradas em nossa amostra, a média de horas trabalhadas é 

44 horas semanais. Calcular a alíquota marginal a partir da oferta de uma hora adicional 

pode parecer uma situação não realista para o trabalhador brasileiro, pois além dessa 

alta carga de trabalho, o mercado é bem inflexível em oferecer postos de trabalho com 

carteira assinada e carga horária diferente de 44 horas semanais. Dessa forma, 

procedemos a uma última estimação neste capítulo, calculando a alíquota marginal que 

o trabalhador irá enfrentar no caso de um aumento em seu rendimento, seguindo 

Immervoll et. al. (2007), que calculam a alíquota marginal de aumento de 3% no salário.  

Aqui iremos simular um aumento de 4,31% no salário mensal, pois este foi o 

índice de inflação de 2009, medido pelo IPCA/IBGE. Dessa forma, caso os salários 

fossem reajustados para recompor as perdas inflacionárias, e as regras do sistema fiscal 

não fosse atualizadas, haveria a mudança aqui simulada na tributação devida desses 

trabalhadores. Essa simulação representa uma consequência da não correção da tabela 

do IR, que estará impondo aos trabalhadores uma tributação mais elevada, diferente da 

simulação anterior que analisava a mudança de comportamento do agente. 

Na Tabela 3.12 abaixo apresentamos a porcentagem de trabalhadores em cada 

faixa de alíquota marginal, e comparando com os resultados da Tabela 3.8, observamos 

uma redução no número de trabalhadores que enfrentam alíquota marginal negativa, 

onde o aumento de renda provocaria redução na tributação devida. A alíquota marginal 

média apresenta o mesmo comportamento que o aumento da oferta de trabalho, 

variando entre 9 e 13% para os quatro grupos aqui analisados. 

 

Tabela 3.12 – Alíquota marginal por faixa de alíquota - Variação no salário       

ATEMg (%) 
Casados 

referência 

Casados 

cônjuge 

Solteiros 

referência 

Solteiros 

Outros 

Até 0 0,13 0,00 0,02 0,00 

(0, 5] 0,09 0,06 0,03 0,02 

(5, 10] 66,28 84,06 77,78 89,63 

(10, 20] 20,22 8,84 11,89 5,41 

(20, 30] 8,78 4,65 7,29 3,25 

(30, ∞) 4,52 2,38 2,99 1,70 

Mediana 7,41 7,41 7,41 7,41 

Média 13,32 10,76 11,80 9,72 

Desv. Pad. 15,79 12,10 11,80 10,08 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da PNAD (2009) e o BRAHMS (2009). 
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A diferença entre esses resultados e os contidos na Tabela 3.8 é somente um 

pequeno aumento no número de pessoas que passam a enfrentar alíquota marginal mais 

elevada, mas esse número continua reduzido, não representando mudança significativa 

na estrutura de tributos diretos. Por fim, na Tabela 3.13 abaixo se encontram os 

resultados por faixa de rendimento, novamente medido em salários mínimos. 

 

Tabela 3.13 – Alíquota marginal por faixa de rendimento - Variação no salário 

Rendimento Salarial 

Mensal 

CASADOS SOLTEIROS 

Referência Cônjuge Referência Outros 

Faixa Sal. Mínimos % trab AMg. % trab AMg. % trab AMg. % trab AMg. 

1 [1, 1,5] 34,54 7,71 51,15 7,63 51,18 7,69 52,66 7,43 

2 (1,5, 2] 25,17 18,29 22,81 13,93 20,36 16,79 24,24 11,69 

3 (2, 3] 19,11 11,57 12,31 10,45 11,87 11,13 12,42 10,09 

4 (3, 4] 8,23 18,55 5,07 16,65 5,80 18,15 5,22 15,63 

5 (4, 5] 4,47 16,21 3,04 15,54 3,51 16,24 2,51 15,89 

6 (5, 6] 1,94 19,31 1,13 17,38 1,49 19,01 0,90 18,05 

7 (6, 8] 2,82 21,10 2,22 21,15 2,14 21,40 1,20 21,92 

8 > 8 3,70 24,77 2,28 23,61 3,65 24,45 0,85 23,38 

Média 100 13,62 100 10,88 100 11,93 100 9,84 

   Fonte: Elaborado pela autora com dados da PNAD (2009) e o BRAHMS (2009). 

 

Observamos o aumento das alíquotas marginais por faixa de rendimento, 

demonstrando o tamanho da perda individual dos trabalhadores brasileiros na situação 

de correção salarial e não correção das regras fiscais. Esse resultado é similar ao 

encontrado por Levy et. al. (2010), que mostram que a não correção das regras fiscais às 

perdas inflacionárias reduzem a progressividade do sistema, ocasionando perdas 

individuais. Mas esses autores estimam que o aumento de arrecadação reduz a 

desigualdade, sendo o resultado líquido agregado sobre desigualdade muito pequeno.  

        

3.6 Comparações internacionais 

 

Ao longo das últimas páginas, apresentamos as alíquotas que o trabalhador 

brasileiro efetivamente enfrenta, quando se trata de tributação direta, sendo essas muito 

reduzidas. Mas para termos subsídios para melhor analisar os resultados, apresentamos 

algumas comparações internacionais a partir de outros trabalhos. 

Salvi et. al. (2001) procedem a uma comparação da carga tributária brasileira 

em relação a países da OCDE e União Europeia para o ano de 1997, e observam que a 

composição da arrecadação é muito distinta, sendo que aqui a participação do IRPF é de 

apenas 7,4%, enquanto essa rubrica representa 26,6% na média para os países da 
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OCDE. Por outro lado, o imposto sobre o consumo, tido como regressivo, representa 

44% da arrecadação brasileira e 30% na média europeia. Outra observação é sobre as 

alíquotas marginais, onde a máxima do IRPF no Brasil é de 27,5% (na União Europeia, 

a média da alíquota marginal máxima é de 49,7%, enquanto que na OCDE é de 47,8%). 

A Tabela 3.14 abaixo apresenta uma comparação da tabela do IRPF feita por esses 

autores para o ano de 1997: 

 

 
Tabela 3.14 - Comparação Internacional da Tabela do IRPF - 1997 

Fonte: Salvi et. al. (2001), elaborado com dados da OCDE in Figures e SRF/COGET 

 

Observamos que isentar os trabalhadores que se enquadram na primeira faixa 

de IRPF é uma exceção, e no caso da Tabela 3.14, a comparação não é feita somente 

com países desenvolvidos, México, Argentina e Chile também são considerados, sendo 

que entre os três, somente no Chile há isenção da primeira faixa. Observamos também 

que a alíquota máxima brasileira é a mais baixa dentre os países apresentados.  

Por fim, os autores realizam um cálculo interessante, exposto na coluna E da 

Tabela 3.14, que é a razão entre o limite superior da primeira faixa e a renda per capita 

do país. Essa primeira faixa é isenta, ou enfrenta uma alíquota marginal mais baixa, e o 

observado na maioria dos países, é uma razão próximo de um, ou seja, esse limite é 

estabelecido levando em consideração a renda per capita da nação, onde pessoas com 
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rendimento abaixo da média seriam beneficiadas, enquanto aqueles que recebem acima 

da média ficariam sujeitos a pagamento de impostos.  

A razão brasileira é a maior, sua faixa de isenção é 1,98 vezes a renda per 

capita nacional, o que demonstra que essa regra de considerar a renda média do país não 

é observada aqui. Essa situação não se modificou, pois em 2009 o nível de isenção era 

de R$ 1.439, o PIB per capita de R$ 1.367 (IBGE), o salário médio era de R$ 1.049 

(PNAD), e a renda per capita de R$ 627 (PNAD), e calculando a razão por qualquer 

uma dessas três medidas de renda, essa varia de 1,05 a 2,29. 

Observamos que a tributação direta brasileira é reduzida, quando comparadas 

com outros países, com alto nível de isenção quando consideramos o critério da renda 

média para estabelecer esse limite, baixa alíquota legal marginal máxima, e baixas 

alíquotas efetivas, como já dito, a média da alíquota efetiva sobre o trabalhador é de 

apenas 6,3% (média de todas as pessoas da amostra - Tabela AII.1), enquanto Decoster, 

Swerdt e Orsini estimam 22,3% para Bélgica. 
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4. OFERTA DE TRABALHO COM ESCOLHA DISCRETA 

 

Para estimar o impacto de uma alteração fiscal sobre o bem-estar, é necessário 

primeiro estimar como os indivíduos se comportam diante da atual política. Para isso, 

será analisado o comportamento da oferta de trabalho a partir de um modelo 

microeconômico, onde o agente enfrenta um trade-off entre ofertar mais horas de 

trabalho, auferindo maior renda, mas tendo menos horas de lazer. Esse modelo é padrão 

na teoria econômica, e será sucintamente apresentado na seção 4.2, pois sua descrição 

detalhada foi feita no referencial teórico (seção 2.1). Na seção 4.3 é apresentado o 

modelo empírico, ou seja, a estratégia econométrica empregada na estimação e os 

resultados são reportados na seção 4.4, e a partir dessa estimação, é possível calcular 

uma elasticidade média da oferta de trabalho em relação ao salário líquido. Mas 

iniciamos o capítulo com a especificação da equação de salários utilizada para estimar a 

taxa de salário-hora para cada indivíduo da amostra.  

 

4.1 Equação de salários 

 

Para simular a restrição orçamentária de cada família, precisamos da renda 

bruta do trabalho em diferentes horas trabalhadas. A hipótese padrão é que o salário por 

hora é fixo, e dessa forma, calculamos tal taxa pela razão entre o salário bruto mensal 

reportado nos dados e as horas trabalhadas no mês. Mas é preciso imputar uma taxa de 

salário para os trabalhadores inativos e desempregados, e para isso, o salário por hora 

foi estimado a partir de uma equação denominada “minceriana” utilizada por vários 

autores para estimar os retornos à educação. A escolaridade surge como principal 

determinante da renda nos artigos seminais de Mincer (1958 e 1974 apud 

ARABSHEIBANI, 2006), a partir da hipótese de que cada ano adicional de estudo 

proporcionaria um maior rendimento ao indivíduo no futuro:  

 

(4.1)                    
    

 

Onde: 

y = rendimento 

S= escolaridade (geralmente anos de estudo do indivíduo) 

X= experiência no mercado de trabalho pós-escolaridade. 
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É esperado que β1 e β2 sejam positivos, indicando maiores rendimentos para 

maior nível educacional e mais tempo de experiência no mercado de trabalho. O termo 

X
2
 é inserido para captar o retorno marginal decrescente de tal variável, pois é 

constatado empiricamente que há uma idade que maximiza os rendimentos, se tornando 

decrescente a partir de então. 

A estimação de equação (4.1) apresenta alguns vieses, sendo a primeira fonte 

de viés o fato de a escolaridade possivelmente ser endógena. Num primeiro momento 

(na infância e juventude), os principais determinantes do nível educacional seriam 

condicionados aos pais (ou responsáveis) e depois de adulto, o próprio indivíduo poderá 

decidir se adquire mais educação. Dessa forma, a educação seria uma decisão racional 

do agente, com grande influência da renda, e não uma variável exógena que determina o 

nível salarial. Para resolver (ou amenizar) este problema, tem sido utilizada a 

metodologia de variáveis instrumentais (ARABSHEIBANI, 2006) ou regressão em dois 

estágios (SACHSIDA, 2004) usando como principal variável determinante a 

escolaridade da mãe, captando assim o background familiar.  

A segunda fonte de viés da equação minceriana é o chamado viés de 

habilidade, a omissão de uma variável que exprima a destreza ou talento do indivíduo. 

Não há consenso de como medir tal variável, e para solucionar esse problema, alguns 

autores constroem medidas de habilidade, outros utilizam proxy, como QI por exemplo. 

Há ainda a estimação a partir da metodologia de variáveis instrumentais, no entanto a 

escolha de um instrumento válido também não é consensual. Uma metodologia 

alternativa consiste em construir um painel, pois habilidade é uma variável própria do 

indivíduo e não varia no decorrer do tempo, sendo que SACHSIDA (2004) constrói um 

pseudo-painel a partir de dados da PNAD para proceder a essa estimação. 

Por fim, segundo Heckman (1974) apud Sachsida (2004) a terceira fonte de 

viés possível é a hipótese de “job search” (procura por bons empregos). Os indivíduos 

possuiriam um salário de reserva o qual, abaixo dele, o agente não estaria disposto a 

aceitar o emprego. Dessa forma, estaria havendo um viés de seleção que excluiria da 

amostra pessoas que estão sem renda por ter uma oferta de salário inferior a seu salário 

de reserva. Dessa forma, grupos que usam regras distintas na tomada de decisão 

estariam sendo analisados da mesma forma.  

A solução proposta seria a adoção de uma metodologia na qual uma regressão 

auxiliar seria estimada antes da equação de salários, e seus resultados incorporados à 

regressão principal. Esta equação de seleção estaria associada à decisão do agente de 
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participar ou não do mercado de trabalho. Como na base de dados não é possível obter 

informações do background familiar, construir bons instrumentos que explique a 

educação, tampouco proceder à estimação com dados em painel, iremos seguir a 

literatura referente à oferta de trabalho discreta, que utiliza um modelo de correção de 

Heckman (Heckman, 1976; Heckman, 1979) na estimação da equação de salários, a fim 

de amenizar o terceiro viés da equação minceriana, o viés de seleção.  

Definindo y2 como a variável de interesse (taxa de salário) e y1
*
 a variável que 

define se o indivíduo irá trabalhar ou não, o modelo de seleção bivariado admite que: 

 

(4.2)    {
       

   
       

    
           {

  
       

   
 

  

 

Neste modelo, y2 é observado apenas quando y1
*
>0, e não existe informação 

disponível para y2, quando y1
*
≤ 0. Neste caso é possível especificar um modelo linear 

com erros aditivos para variáveis latentes, como abaixo: 

 

(4.3) 
  

    
      

  
    

      
 

 

O problema da estimação de β2 surge do fato de ε1 e ε2  estarem 

correlacionados, neste caso os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários se tornam 

inconsistentes. Para obter E[ε2|ε1>-x’1β1] quando ε1 e ε2 são correlacionados emprega-se 

o procedimento descrito por Heckman (1979)
21

, onde a esperança condicional E[y2 | x] 

pode ser calculada de duas formas propostas por este autor: uma estimação por máxima 

verossimilhança das duas equações conjuntamente (a equação de seleção e a de 

determinação da variável de interesse), ou em dois estágios, onde primeiramente é 

estimado o modelo probit da equação de seleção e depois a equação abaixo: 

 

(4.4)              (   ̂ )    

 

Onde v é um termo de erro,  ̂  é obtido na regressão probit de primeiro estágio 

de y1 em x1, e   (    ̂ )        ̂   (    ̂ ) ⁄ 22 é a razão inversa de Mills.  

                                                 
21

 Cameron e Trivedi, 2005. 
22

 ϕ = função de densidade de probabilidade e Ф = função de distribuição acumulada normal padrão. 
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Na estimação do modelo de Heckman, o probit (equação de seleção) tem por 

variável dependente uma dummy que assume valor igual a zero caso o indivíduo não 

possua renda do trabalho e 1 caso tenha trabalho remunerado; no segundo estágio, a 

variável de interesse é a taxa de salário-hora do indivíduo. Se a razão inversa de Mills 

estimada ( ̂    for estatisticamente significativa, indica que a correlação entre os termos 

de erro das duas equações (   ) é significativa, sugerindo a presença de viés de seleção 

e o modelo de Heckman é mais indicado, caso não seja significativo, uma estimação por 

MQO é consistente do ponto de vista desta fonte de viés.  

Na equação principal, o determinante do nível salarial é a educação, aqui 

medido em “anos completos de estudo” e a variável “Idade” é uma proxy da 

experiência. Variáveis de controle são acrescentadas para captar as diferenças de 

composição familiar, a diferenciação racial que possa existir no mercado de trabalho, 

além das diferenças regionais, e essas variáveis são: “Ser casado”: dummy que assume 

valor 1 caso o indivíduo declare ter cônjuge. “Filhos” é a quantidade de filhos na faixa 

etária apontada. “Ser branco”: dummy que assume valor 1 para pessoas que se declaram 

brancas. Para considerar a diferenciação regional, a região Nordeste é utilizada como 

referência e são inseridas dummies das outras regiões. “Reg. Metrop”: dummy que 

recebe valor 1 caso a pessoa resida em uma das nove regiões metropolitanas.  

Já na equação de seleção, precisamos considerar as variáveis mais importantes 

no momento de decisão de participar ou não do mercado de trabalho. Consideramos as 

características pessoais (educação e experiência) e a composição familiar, fazendo uma 

diferença entre homens e mulheres na questão de filhos. Para eles foi usada uma dummy 

para considerar se têm filhos abaixo de 14 anos, pois a diferenciação de idade das 

crianças não foi significativa. Para as mulheres, foi considerado o número de filhos em 

cada faixa etária, pois filhos mais novos reduzem a probabilidade de participar do 

mercado de trabalho de forma mais acentuada do que filhos mais velhos.  

A Tabela 4.1 abaixo apresenta os resultados da estimação da esperança 

condicional E[y2 | x] pela metodologia “Heckman Dois Estágios”. Observa-se que há 

significância do inverso de Mills para as duas estimações, constatando que realmente há 

viés de seleção na amostra e essa metodologia se justifica. O coeficiente que capta o 

viés de seleção (Mills) apresenta valor mais elevado e com maior significância para as 

mulheres do que para os homens, resultado esse esperado, pois 14% dos homens não 

possuem renda, enquanto 40% das mulheres encontram-se fora do mercado de trabalho, 

logo, era esperado que o viés de seleção fosse maior para as mulheres. 
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Tabela 4.1 – Equação de Salários 

 Y = ln(salário_hora) Homens Mulheres 

  Coef. erro padrão Coef. erro padrão 

Anos de estudo 0,083*** 0,003 0,154*** 0,013 

Idade 0,094*** 0,011 0,215*** 0,031 

Idade (^2) -0,001*** 0,000 -0,003*** 0,000 

Ser casado 0,261*** 0,037 -0,579*** 0,103 

Filhos <3 -0,016 0,012 -0,417*** 0,077 

Filhos (4 a 6) -0,011 0,014 -0,177*** 0,047 

Filhos (7 a 14) -0,031*** 0,008 -0,114*** 0,027 

Ser branco 0,110*** 0,010 0,111*** 0,023 

Norte 0,100*** 0,018 0,086* 0,045 

Sudeste 0,184*** 0,012 0,140*** 0,029 

Sul 0,209*** 0,015 0,153*** 0,034 

Centro-Oeste 0,203*** 0,016 0,159*** 0,038 

Reg. Metrop. 0,035*** 0,009 0,093*** 0,022 

Constante -1,666*** 0,281 -5,305*** 0,820 

Mills 0,997*** 0,215 2,388*** 0,375 

Equação de seleção (trabalha = 1) 

Anos de estudo 0,034*** 0,002 0,061*** 0,002 

Idade 0,126*** 0,005 0,141*** 0,005 

Idade (^2) -0,002*** 0,000 -0,002*** 0,000 

Ser casado 0,495*** 0,020 -0,488*** 0,015 

Ter filhos -0,034* 0,018 - - 

Filhos <3 - - -0,290*** 0,016 

Filhos (4 a 6) - - -0,122*** 0,017 

Filhos (7 a 14) - - -0,079*** 0,010 

Constante -1,700*** 0,085 -2,421*** 0,076 

Nº de observações 40.708   40.484 

 Obs. Censuradas 5.881 14% 16.225 40% 

Obs. Não Censuradas 34.827 86% 24.259 60% 

Wald chi2 3.262   456 

 Prob > chi2      0.0000      0.0000   

Fonte: Estimado pela autora com dados da PNAD(2009). 

Nota: ***, **, * ==> Significante ao nível de 1%, 5%, 10%. 

 

Em relação à decisão de participar do mercado de trabalho, observa-se na parte 

inferior da Tabela 4.1 que as variáveis individuais apresentam o mesmo sinal para 

ambos os grupos. Quanto maior a idade e a escolaridade, maior a probabilidade de 

trabalhar, sendo os valores um pouco superiores para as mulheres. No entanto, a 

estrutura familiar tem impacto muito distinto entre homens e mulheres. Ser casado e ter 

filhos aumentam a probabilidade do indivíduo ter um trabalho remunerado, indicando o 

compromisso de sustento de sua família.  
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Já para as mulheres, essas duas variáveis são negativas, principalmente ter 

filhos mais novos (menores de três anos de idade, e entre 4 e 6 anos) reduzindo 

significativamente a probabilidade da mulher vir a ter um trabalho, indicando que a 

decisão de ofertar trabalho é tomada de forma conjunta entre os casais, argumento que 

sustenta a estimação da oferta de trabalho conjunta.  

Considerando esse viés de seleção, observamos no começo da tabela que a 

escolaridade tem impacto positivo e bem maior para as mulheres, do que para os 

homens, assim como a idade, o efeito “experiência” é mais importante para as mulheres. 

Para os homens, o fato de ser casado aumenta o salário em relação aos solteiros, mas 

para as mulheres o efeito é contrário, mulheres casadas apresentam salários inferiores às 

casadas. Ter filhos reduz o salário de ambos os sexos, entretanto esse efeito é 

semelhante para as três faixas etárias aqui consideradas quando analisamos os homens, 

já as mulheres que têm filhos pequenos apresentam efeito negativo maior que as 

mulheres com crianças maiores.  

Em relação à diferenciação racial, observamos que ser branco aumenta em 

média 11% os salários em relação a negros/pardos, tanto para homens, como para as 

mulheres. Por fim, em relação à diferenciação regional, todas as regiões apresentam 

salários maiores que a região Nordeste, referência na estimação, sendo essa diferença 

maior para a região Sul. Também são observados maiores salários para as pessoas que 

vivem nas regiões metropolitanas, pois essa dummy apresentou coeficiente positivo e 

significativo na estimação.  

Esses resultados são esperados e condizentes com a literatura, e demonstram 

que a estrutura familiar é muito importante na decisão de oferta de trabalho das 

mulheres, além de influenciar o nível salarial de ambos os sexos. Isso pode ser devido 

ao fato de que pessoas casadas e com filhos possuem maior disposição a aceitar 

trabalhos com remuneração mais baixa, por causa da responsabilidade pelo suporte 

financeiro de sua família, dessa forma, os coeficientes são negativos. Com essa 

estimação, é possível imputar uma taxa de salário para todas as pessoas que não 

possuem trabalho remunerado, e partir daí simular a renda familiar nos níveis de oferta 

de trabalho considerados nesta pesquisa. 
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4.2 O Modelo teórico 

 

Apesar da modificação na metodologia econométrica de estimação, a análise 

da oferta de trabalho continua tendo como referência teórica o modelo básico de 

maximização da utilidade do consumidor, que adquire uma cesta de bens composta de 

consumo e lazer, adotando a hipótese de que os dois são bens normais. O indivíduo (que 

enfrenta uma taxa de salário fixa e exógena) maximiza a utilidade ao selecionar o 

número de horas trabalhadas, h, considerando não somente a taxa de salário, mas 

também o sistema de tributação/benefícios, que irá determinar sua renda líquida e seu 

consumo real.  

Dessa forma, a utilidade é determinada pelo montante de lazer e renda líquida, 

é crescente em ambos os argumentos, e é restrita pelo tempo disponível e pela restrição 

orçamentária. Por fim, o modelo básico considera que não há poupança, toda renda se 

transformará em consumo, e também não há produção doméstica, ou seja, todo o 

consumo é proveniente da aquisição de bens e serviços no mercado com a renda líquida 

(CREEDY e KALB, 2006). Seguindo Labeaga, Oliver e Spadaro (2008), consideremos 

primeiro o modelo padrão de oferta de trabalho: 

 

            

(4.5)  Sujeito a 

               

 

Onde h   [0,H] é o contínuo de horas disponíveis para o indivíduo, C é o 

consumo (ou renda líquida), w é a taxa de salário bruta, y é a renda exógena e τ é o 

sistema tributação/benefícios. Essa restrição é altamente não linear, e às vezes até não 

convexa, caso o indivíduo enfrente um imposto de renda negativo (ou seja, recebimento 

de transferências maiores que o imposto devido), apresentando os problemas de 

estimação expostos na seção 2.1. A alternativa é estimar diretamente os parâmetros da 

função utilidade ótima, sem resolver as condições de primeira ordem do problema em 

(4.5), respeitando a restrição de que somente um número limitado de níveis de horas, hi, 

(i = 1, ..., n) são disponíveis para o trabalhador.  
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4.3 O Modelo empírico
23

 

 

Seguindo a notação de Creedy e Kalb (2006), usaremos o índice k para 

identificar um indivíduo na amostra que contém M indivíduos (k = 1, 2,..., M), sendo 

que cada indivíduo possui um conjunto de características mensuráveis, X. Suponha 

também que há n alternativas disponíveis de horas de trabalho (hi, i = 1,..., n). O nível 

ótimo de horas de trabalho do indivíduo k pode ser escrito como    , a probabilidade de 

escolha dessa alternativa será     e utilidade associada a tal escolha,      .  

Todas as outras utilidades associadas aos outros níveis de oferta de trabalho 

podem ser expressas por      para todo j≠i, j = 1, ..., n.  Essa utilidade é composta por 

um componente determinístico, ou seja, a utilidade “medida” V(hik | X), acrescida de um 

componente aleatório (termo de erro ei), seguindo um modelo aditivo de utilidade 

aleatória (additive random utility model - ARUM)
24

: 

 

       |      

(4.6)          

 

Segundo Cameron e Trivedi (2005), em tal modelo o consumidor pode 

escolher entre duas (ou mais) possibilidades, escolhendo aquela que lhe fornece o maior 

nível de utilidade. Creedy e Kalb (2006) afirmam que o termo de erro  i aparece por 

causa de fatores tais como erros de medida nas variáveis X, erros de otimização e 

existência de características das preferências que são não observáveis pelo pesquisador. 

O nível de horas hi será escolhido se, e somente se: 

 

(4.7)                       

 

Substituindo (4.6) em (4.7), podemos escrever a probabilidade da alternativa hi 

ser escolhida como: 

  

(4.8)  [     ]   [           ]      

                                                 
23

 O modelo e a notação utilizada seguem Creedy e Kalb (2006), capítulos 3 e 4. O desenvolvimento 

econométrico é baseado em Cameron e Trivedi (2005), capítulos 14 e 15, Louviere, Hensher e Swait 

(2010), capítulo 3 e Train (2009), capítulo 3. 
24

 A partir daqui, o termo k que identifica o indivíduo será suprimido na derivação. 
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Pela equação (4.8), observamos que o resultado da distribuição de 

probabilidade das horas depende em um modo complexo da distribuição do termo de 

erro, e algumas hipóteses precisam ser adotadas para se desenvolver um modelo 

operacional simples. A principal hipótese assumida é conhecida como axioma da 

Independência das Alternativas Irrelevantes (Independence of Irrelevant Alternatives - 

IIA), que significa que a razão das probabilidades de escolher uma alternativa sobre 

outra (uma vez que ambas as alternativas têm uma probabilidade não nula de escolha) 

não é afetada pela presença ou ausência de quaisquer alternativas adicionais no conjunto 

de escolha. A propriedade IIA implica que os elementos de utilidade aleatória (ei) são 

independentes através das alternativas e são identicamente distribuídos (erros i.i.d.) 

(LOUVIERE, HENSHER E SWAIT, 2010).  

No modelo de oferta de trabalho com escolha discreta é usual assumir que  i 

segue uma distribuição Extreme (Maximum) Value Type I, também chamada de 

distribuição Gumbel, ou simplesmente, distribuição de valor extremo, que se assemelha 

a uma distribuição log-normal
25

, e que possui a propriedade de ser i.i.d. A função 

densidade de probabilidade dessa distribuição é expressa na equação (4.9) abaixo, e 

partir dela temos a função distribuição acumulada na equação (4.10): 

 

(4.9)                    

(4.10)                 

 

A probabilidade de Ui exceder todos os outros valores de U e ser escolhido é 

igual à probabilidade conjunta a seguir (no caso de erros i.i.d.):  

 

(4.11) ∏  (           )    

 

E a probabilidade de hi produzir o maior nível de utilidade para uma 

especificação contínua do erro ei (i.i.d.) será: 

 

(4.12)    ∫ {∏  (        )   }    
  

  
    

 

                                                 
25

 Cameron e Trivedi (2005), pág. 477. 
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A forma funcional de F tem que ser tal que as probabilidade individuais 

estejam entre 0 e 1 e somem um nas n possibilidades e a função da equação (4.10) 

atende a essas restrições. Substituindo (4.9) e (4.10) em (4.12) e após algum 

algebrismo
26

, a probabilidade da alternativa i ser escolhida é dada por: 

 

(4.13)     (            )  
        

∑         
 
   

 

 

Ou seja, a hipótese de independência e distribuição de valor extremo, implica 

que a distribuição de probabilidade de escolher alternativa i pode ser descrita por um 

modelo Logit (equação 4.13), pois considerando erros i.i.d., a diferença ( i –  j) seguirá 

uma distribuição logística
27

. O modelo Logit Multinomial
28

 é empregado quando a 

variável explicada é um conjunto limitado de possibilidades discretas, sendo que este 

satisfaz o axioma da independência em relação às alternativas. Nessa classe de modelos, 

quando os regressores variam entre as alternativas é estimado um modelo logit 

condicional, onde a escolha das alternativas depende de características das mesmas. 

Quando a escolha inclui ambas as situações, características das alternativas e dos 

indivíduos, um modelo misto é empregado.  

Reescrevendo a equação (4.13) para incluir a notação dos indivíduos, a 

probabilidade do indivíduo k escolher a alternativa i que lhe proporciona maior utilidade 

será dada por (4.14) abaixo: 

 

(4.14)      (     
            )  

           

∑           
 
   

 

 

Com a hipótese de erros i.i.d. e com distribuição de valor extremo, podemos 

escrever a probabilidade conjunta da alternativa i ser escolhida pelo produto das 

probabilidades individuais: 

 

(4.15)  (         )            ∏
           

∑           
 
   

 
    

                                                 
26

 A derivação pode ser vista em Creedy e Kalb (2006), capítulo 3, páginas 48 e 50. 
27 

Johnson e Kotz (1970) apud Cameron e Trivedi (2005). 
28 

Cameron e Trivedi (2005) discutem a consistência dos modelos Multinomiais na estimação dos 

modelos ARUM, citando a literatura econométrica dedicada a comprovar tal consistência.  
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A expressão em (4.15) pode ser reinterpretada como sendo uma função dos 

valores dos parâmetros desconhecidos, para um dado conjunto de horas observadas. 

Suponha que a utilidade individual dependa de um vetor de coeficientes β, com βl 

elementos (l = 1, ..., S), então podemos escrever a probabilidade acima como a função 

de densidade de probabilidade conjunta abaixo: 

 

(4.16)      ∏
              

∑              
 
   

 
    

(4.17)         ∑ [            (∑          
   )] 

    

 

A equação (4.16) é também chamada de função de verossimilhança, e sua 

transformação monotônica em (4.17) é realizada para simplificar a estimação. A 

estimação consiste em maximizar (4.17), encontrando o vetor de estimativas  ̂ do 

verdadeiro vetor β, que produza o maior valor para a função, ou seja, proceder a uma 

estimação por máxima verossimilhança (MV) de (4.17). A condição de primeira ordem 

de MV em (4.17) é um vetor  ̂ que resolve a seguinte expressão: 

 

(4.18) 
     

   
 ∑ [

      

   
 ∑     

 
   

     

   
]    

     

 

Para proceder a esta estimação, é necessário definir o conjunto de 

possibilidades de hi disponíveis para os indivíduos, o vetor de características X e a 

forma funcional da função utilidade que representará as preferências dos indivíduos, o 

que faremos a seguir
29

. 

 

4.3.1 Escolha do conjunto de alternativas  

 

Aaberge, Colombino e Wennemo (2009) destacam que pouca importância tem 

sido dada à maneira como se define o conjunto de possibilidades de horas de trabalho 

disponíveis para o indivíduo. Eles analisam duas questões sobre esse assunto: 1) o 

procedimento utilizado para construir o conjunto de escolhas (alternativas fixas versus 

alternativas aleatórias); 2) a disponibilidade de alternativas (todas as alternativas 

                                                 
29

 A derivação pode ser vista em Creedy e Kalb (2006, pág. 58-60) e para a estimação dos parâmetros será 

utilizado o Software NLOGIT 5 (Hensher, Rose e Greene, 2005). 
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igualmente disponíveis para todos os indivíduos versus somente poucas alternativas 

disponíveis para todos). Duas possibilidades de escolha do conjunto foram propostas, 

uma por Aaberge et. al. (1995) e a outra por Van Soest (1995), e os autores supracitados 

realizam diversas simulações para testar se há grande diferença nas estimações das duas 

metodologias, e concluem que a forma como o conjunto de escolhas é representado 

parece ter pouco impacto sobre a estimação dos parâmetros da oferta de trabalho. 

Como os autores supracitados não encontram diferença significativa entre as 

metodologias, seguindo Van Soest (1995), Blundell et. al. (2000), Bargain, Orsini e 

Peichl (2011), entre muitos outros autores, foi escolhido (não probabilisticamente) um 

conjunto de pontos fixos, idênticos para cada indivíduo, a partir da análise dos 

histogramas das horas trabalhadas de cada grupo considerado. Este é o método mais 

amplamente adotado nas estimações de oferta de trabalho discreta, sendo que a grande 

maioria dos trabalhos citados na seção 2.2 utiliza tal metodologia.  

A amostra considerada em nossa análise consiste em três grupos distintos e 

uma primeira descrição dos grupos pode ser vista na seção 3.3. Na Figura 4.1 abaixo 

são apresentados os histogramas das horas de trabalho semanais para pessoas solteiras. 

 

 
Figura 4.1 – Distribuição de densidade das horas de trabalho semanais (solteiras)* 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da PNAD (2009). 

(*) 60 horas compreende todas as pessoas que declararam trabalhar 60 horas ou mais por semana. 

 

Observamos que há maior concentração das pessoas em 0, 40, 44 e 50 horas 

semanais, e concentrações bem menores em 20, 30, 35, 55 e 60 horas. Analisando essas 

informações, iremos considerar para as pessoas solteiras três possibilidades de oferta de 

trabalho: 0 (intervalo 0-9 horas semanais); 40 (intervalo 30-44); e 50 (mais de 44 horas). 

Apenas 2,34% da amostra declara trabalhar entre 10 e 29 horas semanais, e por ser um 

grupo muito distinto dos demais, e com um número tão reduzido de pessoas, não os 

consideramos na estimação.  
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Essa é uma grande diferença de trabalhos internacionais, que sempre 

consideram uma opção de oferta de trabalho de meio período, compreendendo 

justamente esse intervalo que iremos desconsiderar. Mas como os dados nos revelam, 

essa não é a realidade do mercado de trabalho brasileiro, não há oferta (ou talvez de 

demanda por parte dos empregadores) de postos com horas reduzidas, e as possíveis 

justificativas foram elencadas por Cogan (1981) apud Immervoll et. al. (2007), exposto 

na seção 2.1 deste trabalho, principalmente custos fixos do trabalho (monetários ou de 

perda de tempo) e retornos crescentes de escala de produção. 

 A separação das pessoas solteiras nesses dois grupos foi justificada pelas 

diferenças apresentadas no capítulo 3 (Tabela 3.1) e são reforçadas pela diferença 

observada na Figura 4.1 acima e Tabela 4.2 abaixo. O índice de desemprego é maior 

entre os solteiros que não são chefes de família (28 contra 21%), e para esses últimos, a 

porcentagem dos que trabalham mais de 50 horas é maior (27 contra 21%). 

Na Tabela 4.2 abaixo, apresentamos essas três possibilidades de escolha, o 

intervalo de horas que se encontra dentro de cada alternativa, bem como a média 

declarada de horas trabalhadas, além da porcentagem da amostra em cada uma das 

opções. Apresentamos também características sócio econômicas dos dois grupos, que 

reforçam a diferença entre eles. Enquanto entre os chefes de família, apenas 30% são 

homens e tem média de idade de 37 anos, para o outro grupo 60% é do gênero 

masculino e a idade média é de apenas 26 anos. 

 

Tabela 4.2 – Descrição das características dos grupos 

Solteiros – referência 

Escolha Intervalo Horas  Amostra % 
Salário médio 

(mensal) 

Anos de 

estudo 

% 

Homens 
Idade 

0 0-9 0 2.153 21 - 8,12 15,33 35 

40 30-44 41 5.450 53 1.115 9,71 32,50 38 

50 ≥45 52 2.745 27 930 8,52 37,52 37 

Total 

 

35 10.348 100 1.053 9,07 30,26 37 

Solteiros – Outros 

0 0-9 0 7.069 28 - 9,83 52,85 25 

40 30-44 41 12.850 51 856 10,85 59,46 27 

50 ≥45 51 5.381 21 766 9,83 66,42 27 

Total 

 

31 25.300 100 830 10,35 59,09 26 

     Fonte: Elaborado pela autora com dados da PNAD (2009). 

* Média das horas no trabalho principal para as pessoas que se encontram no intervalo considerado. 

 

Para os casais haverá quatro possibilidades, sendo a combinação de duas 

opções para cada cônjuge. Para a pessoa de referência consideramos; 40 (1-44); e 50 
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(mais de 44 horas semanais). Não iremos considerar os chefes de família 

desempregados, apesar desses representaram 10% de nossa amostra, pois a situação de 

trabalho e renda do cônjuge dessas pessoas é muito distinta, havendo uma grande 

dispersão das horas de trabalhos desses últimos. Além do que, analisando os dados de 

trabalho e renda das demais pessoas dessas famílias, observamos que a renda é maior 

para outras pessoas que não o cônjuge, podendo ser um idoso com aposentadoria, ou 

outro parente com outro tipo de renda, que não do trabalho. Como nosso objetivo é 

analisar a escolha conjunta do casal, essa situação nos parece fora no nosso escopo, 

onde a decisão de trabalho do chefe dependeria mais de outros familiares do que dele 

próprio e de seu cônjuge. 

Já em relação ao cônjuge, como os dados mostram grande concentração em 

zero e poucas pessoas com muitas horas, consideramos 0 (para todos os cônjuges que 

não trabalham, sejam desempregados ou fora da população economicamente ativa); e 40 

(10 horas ou mais). Não incluímos uma terceira opção com jornada de trabalha de meio 

período, pois os dados nos mostram poucas pessoas nessa condição, e ainda muito 

dispersas entre 1-39 horas semanais, como pode ser visto na Figura 4.2, onde são 

apresentados os histogramas do chefe e do cônjuge. 

 

 
Figura 4.2 – Distribuição de densidade das horas de trabalho semanais (casais) * 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da PNAD (2009). 

(*) 60 horas compreende todas as pessoas que declararam trabalhar 60 horas ou mais por semana. 

 

Na Tabela 4.3 abaixo são apresentadas as quatro possibilidades de escolha, o 

intervalo de horas que se encontra dentro de cada alternativa, bem como a média real 

das horas trabalhadas, além da porcentagem da amostra em cada uma das opções. 
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Tabela 4.3 – Descrição das horas de trabalho – casais 

Escolha 

casal 

Referência Cônjuge Amostra 

Escolha Intervalo Horas* Escolha Intervalo Horas* Qte %  

40-0 40 1-44 41 0 0-9 0 5.729 28 

50-0 50 ≥45 53 0 0-9 0 6.695 33 

40-40 40 1-44 41 40 ≥10 40 4.029 20 

50-40 50 ≥45 52 40 ≥10 41 3.829 19 

Total             20.282 100 

   Fonte: Elaborado pela autora com dados da PNAD (2009). 

  * Média das horas no trabalho principal para pessoas que se encontram no intervalo considerado. 

 

Após a definição das opções, é calculado o salário mensal de cada uma delas, a 

partir da equação abaixo:  

 

(4.19)                             

 

Onde Yopcao é o salário bruto mensal estimado para as opções que o indivíduo 

não escolheu; saláriohora é a taxa de salário por hora, estimada na seção 4.1; hopcao são as 

horas de trabalho de cada opção (40 ou 50) e multiplica-se por quatro, pois hopcao é 

semanal. Lembrando que Yopcao do desemprego é o seguro desemprego estimado. O 

BRAHMS é então aplicado a esse novo salário bruto, e a renda líquida de cada uma das 

três opções para todas as pessoas da amostra, são por fim calculadas.   

 

4.3.2 Definição da Função Utilidade 

  

A estimação da equação (4.17) exige a escolha de uma forma funcional para 

U(.). A função mais simples seria a linear, U=βhh+βyy (h = horas de trabalho; y = renda 

disponível), mas essa especificação impõe que a utilidade marginal da renda e das horas 

de trabalho sejam constantes. A fim de tornar a função utilidade mais flexível, Creedy e 

Kalb (2006) destacam que as duas especificações mais utilizadas nas estimações de 

modelos discretos de oferta de trabalho são a Translog e a Quadrática. A primeira foi 

utilizada por Fuest, Peichl e Schaefer (2008) e Van Soest (1995). Já a quadrática foi 

empregada nos trabalhos de Labeaga, Oliver e Spadaro (2008), Decoster, Swerdt e 

Orsini (2008), Creedy, Hérault e Kalb (2008), entre muitos outros. Este trabalho 

utilizará a forma quadrática, representada a seguir: 

 



61 

 

(4.20)              
     

        

 

Ambas as especificações apresentam retornos marginais decrescentes através 

do termo quadrático, mas para isso, αy precisa ser negativo. Além do que, o termo 

cruzado (αyl ou αyh) permite que os dois bens (consumo e lazer) sejam complementares 

ou substitutos, dependendo do sinal atribuído a esse termo. Seguindo Creed e Kalb 

(2008) e Decoster, Swerdt e Orsini (2008), será empregada a especificação quadrática 

para representar a utilidade, assim como em Blundell et. al. (2000). 

 

4.3.3 Especificação Final das Equações Estimadas 

 

As estimações serão em nível familiar, onde os dois cônjuges decidem 

conjuntamente a oferta de trabalho, e o objetivo da família será escolher uma opção i 

dentre as 4 possíveis de oferta de trabalho (i = 1, ..., 4) que maximize sua função 

utilidade. Pode haver outras pessoas na família, mas seu comportamento é tomado como 

exógeno. É deixado de lado como se dá a alocação dos recursos dentro do domicílio e 

não se sabe se crianças são beneficiadas. Nas famílias onde a pessoa de referência não 

seja casada, será estimada a oferta de trabalho individual, não levando em consideração 

o comportamento das outras pessoas da família. 

Essa opção i irá levar a probabilidade de uma família escolher tal opção mais 

próxima da opção realmente escolhida. Cada alternativa é caracterizada por uma tríade: 

rendimento disponível do casal, horas de trabalho da esposa e horas de trabalho do 

marido. Para os indivíduos solteiros, a utilidade dependerá das horas de trabalho e seu 

rendimento líquido. A função utilidade será a equação (4.21) para os solteiros e (4.22) 

para os casais: 

 

(4.21)                        
                

            

 

(4.22)                                              
  

          
         

                                      

             

(4.23)                               
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Onde Cik é a renda líquida do indivíduo (ou casal) k auferida pela escolha i feita 

pelo casal; Z é o vetor de características familiares observáveis que influenciam a oferta 

de trabalho e a renda; hik (H ou M) é a oferta de trabalho associada à opção i dentre as n 

possíveis para o indivíduo (ou casal) k, e no caso dos casais, os subscritos H e M 

significam pessoa de referência e cônjuge, respectivamente. Os parâmetros de renda e 

hora podem ser funções lineares de características demográficas individuais, como em 

(4.23), dessa forma é permitido que as preferências variem entre as famílias, e assim no 

vetor Z consideramos idade, educação e número de filhos com menos de 14 anos. 

 

4.4 Resultado para as pessoas solteiras 

 

A Tabela 4.4 abaixo apresenta os resultados da estimação da equação (4.21) 

para os dois grupos de pessoas solteiras, sendo todos coeficientes significativos a 5%. 

Nesta Tabela também são apresentadas as elasticidades calculadas a partir da estimação: 

 

Tabela 4.4 – Resultados da regressão - solteiros 

Variável dependente: 

Escolha (=1 para opção 

feita) 

Solteiro - Referência Solteiro - Outros 

Coeficiente 
Erro 

padrão 
Coeficiente 

Erro 

padrão 

RENDA 0,0877 0,003 *** 0,0813 0,002 *** 

x Idade -0,0004 0,000 *** -0,0010 0,000 *** 

x anos de estudo -0,0039 0,000 *** -0,0058 0,000 *** 

x nº de filhos (≤14 anos) -0,0016 0,001 ** - - 

 RENDA
2
 0,0000 0,000 *** 0,0000 0,000 *** 

LAZER 0,4058 0,013 *** 0,4506 0,008 *** 

x Idade -0,0003 0,000 *** -0,0014 0,000 *** 

x anos de estudo -0,0009 0,000 *** -0,0043 0,000 *** 

x nº de filhos (≤14 anos) 0,0046 0,001 *** - - 

 LAZER
2
 -0,0026 0,000 *** -0,0027 0,000 *** 

Renda x Lazer 0,0003 0,000 *** 0,0005 0,000 *** 

Elasticidade participação 0,1031 0,0917 

Elasticidade-horas 0,1967 0,2704 

Nº de observações 10.348 25.300 

Fonte: Estimado pela autora com dados da PNAD(2009). 

Nota: ***, **, * ==> Significante ao nível de 1%, 5%, 10%. 

 

As elasticidades são calculadas a partir da variação de um por cento na renda 

bruta. Nessa renda simulada é aplicado o BRAHMS para estimar a nova renda líquida 

de cada indivíduo, e juntamente com os resultados da estimação econométrica, é 

possível calcular as utilidades das três opções de escolha que cada indivíduo possui, e 

estimar a nova escolha de cada pessoa.  
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A elasticidade participação é então calculada a partir da variação percentual de 

pessoas empregadas, sendo que esta estimativa busca analisar o estímulo à entrada no 

mercado de trabalho, quando da variação no salário bruto, considerando que os 

indivíduos são racionais e analisam na verdade a variação de renda líquida, e levam em 

consideração suas preferências estimadas no modelo econométrico. Já a elasticidade-

hora mede a variação percentual nas horas de trabalho ocasionada por essa mesma 

variação da renda.  

Observamos que as elasticidades apresentam valores reduzidos, menores que a 

unidade, demonstrando que o aumento de 1% de renda não eleva a oferta de trabalho 

significativamente, resultado esse condizendo com outros trabalhos
30

 e com o modelo 

de escolha discreta, pois o indivíduo não pode mudar marginalmente a oferta de 

trabalho, ele precisa trocar a opção feita, e essa mudança pode ser vista na Tabela 4.5 

abaixo. A elasticidade-participação é muito parecida entre os dois grupos, ou seja, o 

estímulo a entrar no mercado de trabalho é semelhante, entretanto, a elasticidade-hora é 

maior para o grupo que não é referência em sua família, com o aumento expressivo de 

pessoas na opção “50 horas”, apesar da queda de pessoas na opção 40. 

 

Tabela 4.5 – Escolhas de oferta de trabalho (% de trabalhadores em cada opção)
31

 

Solteiros – referência 

Opções Escolha real Escolha estimada Escolha simulada 

Zero 20,81 19,24 11,65 

Quarenta 52,67 50,00 30,91 

Cinquenta 26,53 30,76 57,43 

Solteiros – outros 

Zero 27,94 21,32 13,24 

Quarenta 50,79 65,33 40,61 

Cinquenta 21,27 13,35 46,15 

Fonte: Resultados das estimações econométricas elaborados pela autora. 

 

Retornando à Tabela 4.4, observamos que o primeiro argumento da função 

utilidade, a renda líquida, apresenta o sinal positivo esperado pela teoria econômica e 

encontrado em outros trabalhos empíricos
32

, ou seja, a utilidade marginal da renda é 

positiva. Isso significa que, em média, a opção escolhida é a que apresenta maior renda 

                                                 
30

 Labeaga, Oliver e Spadaro (2008). 
31

 Escolha real é a mesma apresentada na Tabela 4.2, a porcentagem de indivíduos que se enquadram em 

cada uma das três opções inicialmente. Escolha estimada é obtida após estimação do modelo, seria o Y 

previsto de uma estimação linear. Por fim, a escolha simulada se refere à escolha feita após o aumento de 

1% da renda bruta. 
32

 Comparações feitas com Labeaga, Oliver e Spadaro (2008); Decoster, Swerdt e Orsini (2008); Cabezas 

e Acero (2012). 
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líquida para o indivíduo entre as três possibilidades. O termo RENDA
2
 estimado foi 

zero, não indicando o padrão teórico de utilidade marginal decrescente.  

As interações de renda e características individuais e familiares (idade e 

escolaridade e o número de filhos menores de quatorze anos) apresentaram sinal 

negativo, ou seja, a utilidade marginal da renda é menor para pessoas mais velhas, com 

maior escolaridade e com número maior de crianças, sendo esse resultado condizente 

com os outros trabalhos aqui comparados, e que indica que essas pessoas dão menos 

importância à renda líquida no momento de fazer a escolha de sua oferta de trabalho. 

O segundo argumento da função utilidade apresentou sinal positivo, o que era 

esperado pela teoria econômica, e com coeficiente maior que o coeficiente estimado 

para a variável renda. LAZER
2
 se mostrou negativo e significativo, e esses dois 

resultados indicam utilidade marginal positiva e decrescente do bem Lazer. Ou seja, 

comparando as três situações aqui consideradas, as opções escolhidas pelos indivíduos 

são as que apresentam mais horas livres. Decoster, Swerdt e Orsini (2008) para Bélgica 

e Cabezas e Acero (2012) para o Chile, encontram resultado diverso desse, ou seja, 

utilidade marginal do lazer negativa, sendo que esses últimos justificam seu resultado 

devido à amostra escolhida para a simulação, que se constitui de famílias pobres que 

preferem trabalhar uma hora extra para aumentar os seus rendimentos. Já Labeaga, 

Oliver e Spadaro (2008) estimam coeficiente positivo e com valor elevado, assim como 

o resultado aqui encontrado.  

A partir da estimação aqui feita, não é possível uma comparação direta com 

esses trabalhos, pois eles consideram a opção de meio período, opção essa excluída da 

estimação para o Brasil, pois como visto nas Figuras 4.2 e 4.3, essa não é uma opção 

escolhida (ou disponível) no mercado de trabalho brasileiro. Logo, comparando entre o 

desemprego, 40 e 50 horas, a maioria opta pelas duas primeiras opções, resultando em 

uma utilidade marginal positiva para horas de lazer, diferente do encontrado pelos 

autores supracitados.  

Assim como para a renda, as interações de horas de lazer e idade e escolaridade 

apresentaram sinal negativo, indicando que a utilidade marginal do lazer é menor com o 

aumento dessas duas variáveis. A interação com o número de filhos foi significativa e 

positiva, sendo esse um resultado interessante. Para as pessoas que têm filhos, as horas 

livres são importantes na decisão de oferta de trabalho, e como o coeficiente da 

interação de renda e número de filhos foi negativa, essas pessoas abrem mão de salários 
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mais altos, para ter mais horas de lazer. Por fim, a interação RENDA x LAZER 

apresentou sinal positivo, indicando que renda e lazer são bens complementares. 

 

Efeito Marginal e Elasticidade das probabilidades 

 

Pelos resultados apresentados, podemos observar o ajuste do modelo, a 

significância e o sinal dos parâmetros estimados, mas não é possível fazer uma análise 

dos valores dos parâmetros, é necessário fazer algum tipo de estimativa para determinar 

as implicações das estimações. No modelo de escolha discreta, o efeito de uma mudança 

de um atributo (digamos a renda líquida ‘C’) da alternativa ‘i’ na probabilidade de que o 

indivíduo ‘k’ escolha a alternativa ‘j’, em que ‘i’ pode ser ou não igual ‘j’será 

(HENSHER, ROSE e GREENE, 2005): 

 

(4.24)      |   
     [    ]

     |  
 [          ]    ̂  

 

Pela equação (4.24) vemos que, por exemplo, a mudança na renda líquida da 

alternativa ZERO (j) irá provocar uma mudança na probabilidade de escolha de todas as 

alternativas, e essa alteração irá depender da probabilidade de escolha de ZERO (Pkj), 

da probabilidade da outra opção (Pki) e do parâmetro estimado ( ̂ ).  

Na Tabela 4.6 abaixo apresentamos o efeito marginal próprio e cruzado em 

relação a uma mudança marginal na renda líquida para as pessoas solteiras.  

 

Tabela 4.6 – Efeito marginal - solteiros 

REFERÊNCIA     ZERO QUARENTA CINQUENTA 

Zero 0,011 -0,008 -0,004 

Quarenta -0,008 0,013 -0,006 

Cinquenta -0,004 -0,006 0,009 

OUTROS     ZERO QUARENTA CINQUENTA 

Zero 0,014 -0,010 -0,004 

Quarenta -0,010 0,018 -0,008 

Cinquenta -0,004 -0,008 0,012 

                Fonte: resultados das estimações econométricas elaborados pela autora. 

 

Nas colunas, temos a mudança de probabilidade      |   de uma alteração 

marginal na renda da alternativa indicada na linha. Logo, nas diagonais temos o efeito 

marginal próprio, que mostra como muda a probabilidade de escolha de cada alternativa 

quando do aumento da renda dessa mesma alternativa, e observamos que essa é 
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positiva. Já os efeitos cruzados são todos negativos, ou seja, um aumento na renda da 

alternativa ZERO aumenta a probabilidade de escolha dessa alternativa em 0,011, 

enquanto diminui a probabilidade das outras duas opções. 

Outra maneira de olhar para esses resultados é calcular a elasticidade da 

probabilidade de escolha da seguinte forma: 

 

(4.25)      |   
        [    ]

        |  
     |            |   [          ]    |   ̂  

 

A equação (4.25) não depende de Pki e a implicação disso é que todas as 

elasticidades cruzadas são idênticas. Isso ocorre por causa da hipótese da independência 

de alternativas irrelevantes (IIA) e pode ser observado na Tabela 4.7 abaixo, onde nas 

colunas, temos a elasticidades de probabilidade de um aumento na renda líquida da 

alternativa indicada na linha: 

 

  Tabela 4.7 – Elasticidade-probabilidade - solteiros 

REFERÊNCIA     ZERO QUARENTA CINQUENTA 

Zero 11,103 -2,450 -2,450 

Quarenta -15,423 8,463 -15,423 

Cinquenta -6,464 -6,464 19,604 

OUTROS     ZERO QUARENTA CINQUENTA 

Zero 7,439 -2,600 -2,600 

Quarenta -8,914 6,216 -8,914 

Cinquenta -3,443 -3,443 13,308 

                  Fonte: resultados das estimações econométricas elaborados pela autora. 

 

A elasticidade aqui calculada mede a alteração na probabilidade de escolha 

decorrente do aumento de 1% na renda líquida. Como o coeficiente estimado da renda é 

positivo, a elasticidade própria apresenta sinal positivo (assim como o efeito marginal), 

dessa forma, o aumento da renda de cada alternativa, mantendo as demais opções 

constantes, irá aumentar a probabilidade de escolha dessa opção de oferta de trabalho. 

Esse impacto é maior para as pessoas que trabalham além da carga horária padrão, o 

aumento de 1% na renda líquida da opção CINQUENTA aumenta a probabilidade de 

escolha dessa alternativa em 19 e 13% para pessoas referência e outros, 

respectivamente.  

A opção de desemprego encontra-se em segundo lugar, e o impacto de um 

aumento na renda da opção QUARENTA é a que apresenta menor alteração na 

probabilidade de escolha dessa opção. Esse resultado é condizente com o mercado de 
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trabalho brasileiro, em que a grande maioria dos trabalhos com carteira assinada no 

setor privado exige 40 horas, logo, aumento da renda dessa opção não é tão atrativa, 

pois a maioria já faz essa escolha. Já um aumento na renda líquida da “hora extra” é 

atrativo para o trabalhador, assim como o aumento do seguro desemprego, que estimula 

a escolha pela opção ZERO. 

 

4.5 Resultados para os casais 

 

A Tabela 4.8 abaixo apresenta os resultados da estimação da equação (4.22) 

para os casais, considerando a renda conjunta e as horas de lazer de cada cônjuge, e com 

exceção do coeficiente da interação idade_cônjuge x renda, todos os demais 

coeficientes se mostraram significativos, e assim como a estimação para pessoas 

solteiras, os coeficientes estimados apresentam valores reduzidos: 

 

Tabela 4.8 – Resultados da regressão - casais 
Variável dependente: Escolha 

(=1 para opção feita) 
Coeficiente 

Erro 

padrão   

RENDA 0,02168 0,000 *** 

x Idade chefe -0,00012 0,000 *** 

x anos de estudo chefe 0,00013 0,000 *** 

x Idade cônjuge -0,00023 0,000 *** 

x anos de estudo cônjuge -0,00003 0,612   

x nº de filhos (≤14 anos) -0,00068 0,014 ** 

RENDA
2
 0,00000 0,000 *** 

LAZER chefe 0,02760 0,001 *** 

x Idade -0,00042 0,013 ** 

x anos de estudo 0,00870 0,000 *** 

x nº de filhos (≤14 anos) -0,00666 0,000 *** 

LAZER cônjuge 0,08287 0,000 *** 

x Idade -0,00137 0,000 *** 

x anos de estudo -0,00062 0,015 **  

x nº de filhos (≤14 anos) 0,00040 0,756   

      Nota: ***, **, * ==> Significante ao nível de 1%, 5%, 10%. 

 

Assim como para os solteiros, o primeiro argumento da função utilidade, a 

renda líquida, apresenta o sinal positivo esperado pela teoria econômica, já o termo 

RENDA
2
 deveria ser decrescente, indicando utilidade marginal decrescente, entretanto 

se mostrou nulo com quatro casas decimais, dessa forma, não encontramos em nossos 

dados o padrão teórico de utilidade marginal positiva e decrescente.  
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A interação da renda líquida com a idade de cada cônjuge e com o número de 

filhos menores de quatorze anos apresentou sinal negativo, indicando que a utilidade 

marginal da renda é menor para pessoas mais velhas e com maior número de filhos. 

Esse último resultado demonstra que as opções com maior nível de renda não são as 

mais escolhidas por casais com um número elevado de filhos pequenos, e isso pode ser 

visto como uma necessidade da presença dos pais em casa para cuidar das crianças, 

sendo a oferta de trabalho menor do que casais sem filhos. Já a interação com o nível de 

escolaridade de cada cônjuge se mostrou positiva para o chefe e sem significância para 

o cônjuge, ou seja, casais mais escolarizados optam por rendimentos maiores e menos 

horas de lazer. 

O segundo argumento da função utilidade, lazer da pessoa de referência (chefe) 

apresentou sinal positivo, assim como o lazer do cônjuge, sendo que o valor desse 

segundo coeficiente maior que o primeiro, as pessoas casadas também apresentaram 

utilidade marginal positiva para o bem lazer, mais valorizado para o cônjuge. As 

interações de lazer do chefe com as características individuais (idade e escolaridade) se 

mostrou negativa para a primeira e positiva para a segunda, indicando uma maior 

valorização do tempo livre para as pessoas mais novas e mais escolarizadas, e isso pode 

ser devido ao maior salário-hora desse grupo, o que faz com que seu rendimento seja 

maior. Já a interação com o número de filhos menores de quatorze anos foi negativa, ou 

seja, nas famílias com mais crianças, o tempo livre do chefe não é valorizado, é mais 

importante ter uma jornada de trabalho maior que proporcione maior rendimento. 

Para os cônjuges, foram facultadas duas possibilidades, ou elas trabalham 

período integral, ou não trabalham, e o coeficiente do argumento LAZER indica que as 

opções em que a esposa não trabalha são preferidas, como já dito acima. Esse resultado 

é reforçado para as mães com filhos menores de quatorze anos, pois a interação dessas 

duas variáveis apresentou sinal positivo. Ao contrário, cônjuges com maior escolaridade 

e idade valorizam menos o lazer, escolhendo opções com oferta de trabalho positiva, 

pois os coeficientes das duas interações apresentaram coeficiente negativo. 

 

Efeito Marginal e Elasticidade das probabilidades 

 

Na Tabela 4.9 abaixo se encontra a estimação da elasticidade-renda a partir da 

estimação do modelo para os casais, que irá medir a alteração na probabilidade de 

escolha decorrente do aumento de 1% na renda líquida do casal. Como o coeficiente 
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estimado da renda é positivo, a elasticidade própria apresenta sinal positivo (assim 

como o efeito marginal, não apresentado aqui, pois os valores estimados foram muito 

reduzidos, mas encontra-se no apêndice III), dessa forma, o aumento da renda de cada 

alternativa, mantendo as demais opções constantes, irá aumentar a probabilidade de 

escolha da opção de oferta de trabalho.  

Esse impacto é crescente com as opções (que são crescentes em carga horária), 

sendo quase o dobro para os casais que escolheram a quarta opção, em relação aos 

casais que optaram por uma jornada reduzida. O aumento de 1% na renda líquida da 

opção 50-40 aumenta a probabilidade de escolha dessa alternativa em 8.8%. Os valores 

aqui estimados são menores que a estimação para pessoas solteiras, indicando que para 

este grupo a disposição para mudança de opção de oferta de trabalho é menos flexível 

que para os solteiros. 

 

Tabela 4.9 – Elasticidade-probabilidade - RENDA  

  40 - 0 50 - 0 40 - 40 50 - 40 

40 - 0 3,754 -1,520 -1,520 -1,520 

50 - 0 -1,232 5,513 -1,232 -1,232 

40 - 40 -3,251 -3,251 6,135 -3,251 

50 - 40 -2,038 -2,038 -2,038 8,795 

 Fonte: resultados das estimações econométricas elaborados pela autora. 

 

A elasticidade-lazer mensura a alteração na probabilidade de escolha 

decorrente do aumento de 1% nas horas de lazer de cada um dos cônjuges, e na Tabela 

4.10 podemos visualizar os resultados: 

 

Tabela 4.10 – Elasticidade-probabilidade - LAZER 
Aumentando o LAZER CHEFE 

  

 

40 - 0 50 - 0 40 - 40 50 - 40 

40 - 0 0,868 -0,347 -0,347 -0,347 

50 - 0 -0,173 0,710 -0,173 -0,173 

40 - 40 -0,398 -0,398 0,817 -0,398 

50 - 40 -0,169 -0,169 -0,169 0,714 

Aumentando o LAZER CÔNJUGE 

  

 

40 - 0 50 - 0 40 - 40 50 - 40 

40 - 40 -1,194 -1,194 2,453 -1,1935 

50 - 40 -0,699 -0,699 -0,699 2,9479 

           Fonte: resultados das estimações econométricas elaborados pela autora. 

 

As opções que são possíveis para o chefe são 40 ou 50 horas semanais, 

situações de jornada de trabalho muito próximas e dessa forma, o aumento das horas de 
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lazer do chefe aumenta a probabilidade de escolha do casal na mesma intensidade em 

todas as quatro possibilidades (entre 0,7 e 0,86%).  

Para o cônjuge foram calculadas as elasticidade para mudanças nas alternativas 

em que a esposa inicialmente trabalha 40 horas por semana. Para as outras duas opções 

não faz sentido tal cálculo, pois se a esposa não trabalha, não há como simular um 

aumento nas suas horas de lazer, pois essas já são máximas. Observamos que o aumento 

de 1% nas horas de lazer da esposa aumenta em 2,45 e 2,94% a probabilidade de 

escolher essa opção, dependendo da escolha do marido ter sido 40 ou 50 horas.  

Interessante ressaltar que a elasticidade própria, seja em relação a renda, seja 

em relação às horas de lazer dos cônjuges, são maiores que um, os indivíduos 

respondem significativamente ao aumento dos dois bens da cesta de consumo aqui 

considerados, aumentando a probabilidade de escolha da opção que teve a renda ou as 

horas de lazer da esposa elevadas.  

Os resultados aqui encontrados são condizentes com a teoria econômica e vão 

na mesma direção de outros trabalhos na área. A partir desta estimação é possível 

calcular elasticidades e realizar simulações do sistema tributário, simulando se haverá 

mudança no comportamento dos indivíduos em relação a sua oferta de trabalho, no caso 

de alteração da renda líquida. Esses coeficientes estimados não dizem muito por si só, 

pois os valores dos coeficientes estimados apresentam a influência da variável na função 

de verossimilhança, sendo necessárias outras estimações para se analisar os impactos 

econômicos do modelo.  
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5. AVALIAÇÃO DE REFORMAS 

 

A partir da estimação da oferta de trabalho, os parâmetros estimados (que 

demonstram a reação dos agentes aos incentivos) podem ser utilizados para simular o 

impacto de reformas fiscais sobre a economia. As simulações consistem em calcular as 

novas horas de trabalho que maximizam a utilidade da família, dada a alteração 

simulada.  Seguindo Labeaga, Oliver e Spadaro (2008), os efeitos das reformas serão 

avaliados tanto sobre os indivíduos quanto sobre a sociedade como um todo, utilizando 

critérios de eficiência e equidade. 

É possível simular uma reforma alterando-se alguns parâmetros da política 

fiscal, como alíquotas, nível de isenção e limites da tabela progressiva do imposto de 

renda e alíquotas da contribuição previdenciária. Também é possível alterar os 

benefícios sociais, tanto aqueles que são ligados à oferta de trabalho (salário família e 

abono do PIS), quanto os demais simulados no BRAHMS (seguro desemprego, 

recebimento previdenciário e bolsa família). Ainda, é possível simular um aumento de 

renda, sem alterações nas regras do sistema, com o objetivo de simular o impacto do 

“congelamento” do sistema fiscal, entre muitas outras possibilidades. A título de 

ilustração procederemos a cinco simulações, descritas a seguir em 5.1 

Os impactos das simulações são apresentados em três seções: primeiramente 

em 5.2 analisamos a eficiência econômica, observando se a oferta de trabalho (medida 

em horas) é afetada. Segundo, em 5.3, analisamos o aspecto da equidade, a partir de 

análise de bem estar individual. Por fim, são apresentados os resultados de bem estar 

social, com o cálculo de índices de desigualdade e de bem estar em 5.4. Também foram 

calculadas variações do total de arrecadação e do total de benefícios pagos em relação à 

situação inicial em 2009, para verificar se essas alterações seriam aceitas e 

implementadas pelo governo, pois reformas que envolvem perda arrecadação (ou 

elevação de benefícios pagos) são de difícil aprovação.  

 

5.1 Descrição das simulações realizadas  

 

Simulação 1: Aumento da renda do trabalho 

 

A primeira simulação não altera nenhum parâmetro do sistema de 

tributação/benefícios, ela consiste em simular um aumento do nível salarial em 4,31%, a 
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taxa de inflação anual medida pelo IPCA/IBGE em 2009, sem demais alterações, 

buscando analisar se há perda para os indivíduos na ausência do reajuste da tabela do 

imposto de renda, do INSS e do recebimento de benefícios sociais.  

Levy et. al. (2010) estimam os potenciais efeitos distributivos e arrecadatórios 

da inflação sobre o imposto de renda no Brasil, e os resultados encontrados sugerem que 

a não correção das regras fiscais às perdas inflacionárias reduzem a progressividade do 

sistema, ocasionando perdas individuais. Mas esses autores estimam que o aumento de 

arrecadação reduz a desigualdade, sendo o resultado líquido agregado praticamente 

nulo. A análise desses autores utiliza o BRAHMS/2006, mas sem modelo de oferta de 

trabalho, ou seja, é empregado um modelo de microssimulação estático e sem 

comportamento. Dessa forma, buscamos estimar esses efeitos, acrescentando a 

estimação de comportamento dos agentes. 

 

Simulação 2: Aumento do seguro desemprego 

 

A segunda simulação consiste em elevar o benefício do seguro desemprego em 

4,31%, novamente a taxa de inflação medida pelo IPCA-IBGE em 2009, sem nenhuma 

alteração de rendimento advindo do trabalho, ou do sistema de tributação/benefício, 

buscando analisar o desincentivo ao mercado de trabalho causado pelo seguro-

desemprego. Mourão et. al. (2013) analisam a relação entre seguro-desemprego e 

emprego formal no mercado de trabalho brasileiro, e encontram que o recebimento do 

benefício do seguro-desemprego apresenta efeito negativo sobre a formalidade no 

trabalho principal no momento posterior ao recebimento do benefício.  

Discutir o programa de Seguro Desemprego é um assunto amplo, que 

necessitaria de maior espaço, pesquisa mais detalhada e aprofundada, e apesar de não se 

abordar apropriadamente tal assunto na presente pesquisa, a segunda simulação busca 

contribuir para a discussão dos efeitos deste programa da seguridade social sobre o 

mercado de trabalho brasileiro. 

 

Simulação 3: Extinção dos benefícios sociais 

 

Na seção 3.4 apontamos o alto recebimento de benefícios sociais como uma 

das razões para as alíquotas efetivas médias baixas e alíquotas de participação elevadas 

com que os indivíduos se defrontam, e sugerimos que talvez as regras desses benefícios 
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precisassem ser ajustadas. Dessa forma, a terceira simulação estima o impacto da 

eliminação do ‘Salário Família’ e do ‘Abono do PIS’ em termos de eficiência e bem-

estar econômico.  

 

Simulação 4: Reforma no Imposto de Renda 

 

Salvi et. al. (2001) analisam a estrutura do imposto de renda, através de 

análises descritivas, empregando dados da Secretaria da Recita Federal, e apresentam 

também uma comparação internacional muito interessante, onde muitos países possuem 

o limite superior da 1ª faixa do imposto de renda da pessoa física próximo da renda per 

capita do país, às vezes até abaixo de tal valor. Essa estimativa não é só para países 

desenvolvidos, na lista há países como México, Argentina e Chile, sendo que a maioria 

dos países considerados na análise desses autores, não isentam a primeira faixa, somente 

estabelecem alíquotas menores (entre 3 e 19%).  

O Brasil é exceção, pois além de isentar a primeira faixa, o limite de isenção 

era de R$ 1.439 em 2009, muito superior à renda per capita medida pelos dados da 

PNAD (2009) de R$ 627,15. Nesse sentido, a quarta simulação consiste em reduzir o 

nível de isenção, mas optamos por estabelecer esse limite em R$ 1.159,89, salário 

médio medido pela PNAD/2009, e não para o valor da renda per capita, que é um valor 

muito reduzido e pouco acima do salário mínimo do referido ano (R$ 465). 

 

Simulação 5: Reforma no Imposto de Renda II 

 

A última simulação retorna às regras vigentes até 2008, onde as alíquotas 

marginais eram de 0, 15 e 27,5%. Consideramos o nível de isenção de R$ 1.159,89, e o 

limite inferior da última faixa de R$ 3.582, mesmo valor da última faixa nas regras de 

2009. Caso essa simulação seja desfavorável à economia, podemos sugerir que a 

mudança ocorrida em 2009 foi benéfica para a sociedade brasileira.  

 

5.2 Impactos sobre eficiência econômica 

 

Os impactos individuais são apresentados por faixa de escolaridade e de renda, 

buscando analisar como cada simulação influencia os diversos estratos da sociedade. 

Abaixo é apresentada na Tabela 5.1 a distribuição das pessoas por cada faixa.  
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Tabela 5.1 – Estratos da sociedade – Solteiros  

  Referência Outros 

% do grupo em cada faixa de escolaridade 

Até 4 anos  16,81 6,07 

5 a 8 anos 23,03 15,12 

9 a 11 anos  41,63 56,19 

12 ou mais 18,53 22,61 

% do grupo em cada faixa de renda 

Até 1 SM 38,05 44,51 

De 1 a 2 SM 39,95 39,41 

De 2 a 5SM 16,15 14,00 

De 5 a 10 SM 3,88 1,74 

Acima de 10SM 1,96 0,35 

Total 100 100 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da PNAD (2009). 

 

Observamos uma diferenciação na distribuição por estratos de escolaridade 

entre os dois grupos analisados, com pouca concentração de solteiros-outros na faixa até 

4 anos (6%), porcentagem essa mais expressiva para os chefes de família (17%). Há 

grande concentração de pessoas nas duas faixas intermediárias, e concentração similar 

(próximo de 20%) de pessoas com mais de 11 anos de estudo. Em relação à renda, a 

distribuição não é muito diferente entre os dois grupos, com grande concentração de 

trabalhadores nas duas primeiras faixas, cujo limite é dois salários mínimos (R$ 

930,00). Abaixo na Tabela 5.2 apresentamos os resultados para o grupo de solteiros-

referência, enquanto os resultados para o outro grupo encontram-se na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.2 – Resultados de eficiência – Solteiros referência 

  
2009 

Simulação 

Renda 

Simulação 

Seguro 

Simulação 

Benefícios 

Simulação 

IR I 

Simulação 

IR II 

% (0) 19,48 11,44 27,02 27,07 19,44 19,67 

% (40) 50,60 56,64 45,51 43,20 50,74 50,94 

% (50) 29,92 31,92 27,47 29,74 29,82 29,39 

Média de horas de trabalho por nível de escolaridade  

Geral 35,20 38,62 31,94 32,15 35,21 35,07 

Até 4 anos  28,41 36,70 24,43 22,68 28,51 28,18 

5 a 8 anos 33,15 36,95 29,63 28,89 33,13 33,10 

9 a 11 anos  37,60 40,11 34,21 35,34 37,60 37,47 

12 ou mais 38,51 39,08 36,53 37,61 38,50 38,38 

Média de horas de trabalho por faixa de renda*  

Até 1 SM 26,99 34,39 21,62 21,52 27,05 26,86 

De 1 a 2 SM 39,64 41,08 36,97 37,21 39,61 39,52 

De 2 a 5SM 41,46 41,64 40,54 41,44 41,44 41,25 

De 5 a 10 SM 41,31 41,31 41,31 41,31 41,31 41,33 

Acima de 10SM 40,38 40,19 40,38 40,38 40,38 40,53 

   Fonte: resultados das simulações elaborados pela autora. 

 



75 

 

Tabela 5.3 – Resultados de eficiência – Solteiros outros 

  
2009 

Simulação 

Renda 

Simulação 

Seguro 

Simulação 

Benefícios 

Simulação 

IR I 

Simulação 

IR II 

% (0) 21,54 15,85 37,63 22,36 21,54 21,57 

% (40) 65,40 67,66 51,64 64,38 65,37 65,49 

% (50) 13,06 16,49 10,74 13,26 13,10 12,94 

Média de horas de trabalho por nível de escolaridade  

Média geral 32,69 35,31 26,02 32,38 32,70 32,67 

Até 4 anos  22,05 25,57 18,55 20,55 22,05 22,05 

5 a 8 anos 27,48 31,02 23,78 26,98 27,48 27,48 

9 a 11 anos  33,35 36,05 25,39 33,12 33,36 33,34 

12 ou mais 37,38 38,95 31,11 37,33 37,40 37,32 

Média de horas de trabalho por faixa de renda * 

Até 1 SM 26,34 30,31 14,66 25,83 26,35 26,31 

De 1 a 2 SM 36,92 38,98 33,64 36,72 36,92 36,92 

De 3 a 5SM 39,57 39,89 38,34 39,55 39,58 39,49 

De 5 a 10 SM 41,96 41,94 41,85 41,96 41,96 41,89 

Acima de 10SM 42,44 42,44 42,44 42,44 42,44 42,44 

    Fonte: resultados das simulações elaborados pela autora. 

 

O primeiro objetivo das simulações é quantificar os custos de eficiência das 

reformas, medidos em termos de redução das horas de trabalho. Dada a natureza 

discreta das alternativas de oferta de horas de trabalho, será apresentada a porcentagem 

de indivíduos em cada opção, inicialmente e em cada simulação realizada. Já a média de 

horas de trabalho é apresentada por estratos de renda e por estratos de educação (além 

da média geral), a fim de analisar como os diferentes grupos da sociedade reagem a 

alterações do sistema fiscal.  

O aumento do número médio de horas significa que houve migração de 

indivíduos de opções com menos horas para as opções com maior oferta de trabalho, 

elevando-se assim a média de horas trabalhadas, sendo que a média de horas vai se 

elevar de forma significativa, caso a simulação provoque redução do desemprego, pois 

as pessoas que inicialmente fazem essa escolha saem de zero para 40 ou 50 horas. 

Observamos que o aumento do rendimento na primeira simulação reduz a porcentagem 

de pessoas desempregadas em ambos os grupos, aumentando a porcentagem de 

indivíduos que escolhem as outras duas opções de oferta.  

Há elevação das horas médias (aumento de 3,42 horas semanais para solteiros-

referência e 2,62 para o outro grupo), sendo que o aumento é decrescente com o nível de 

escolaridade. Trabalhadores com até 4 anos de estudo tiveram aumento de mais de 8h 

semanais (em média para o primeiro grupo – Tabela 5.2), enquanto que essa elevação 

foi de apenas meia hora para a faixa de escolaridade mais elevada, indicando que 

pessoas menos escolarizadas respondem com maior intensidade ao aumento de 
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rendimento bruto. Por faixa de rendimento encontramos o mesmo comportamento, 

sendo os resultados mais expressivos para o grupo de pessoas que são chefes de família. 

Esse resultado é condizente com os resultados apresentados na resenha de Meghir e 

Phillips (2008) englobando diversos trabalhos, onde homens menos escolarizados 

respondem mais aos incentivos do sistema.  

A segunda simulação possui um efeito perverso do ponto de vista de eficiência, 

o aumento do seguro desemprego eleva o número de desempregado em 8 pontos 

percentuais para o solteiro-referência e em 16 pontos percentuais para o outro grupo, 

reflexo dos baixos salários desse grupo. A simulação do seguro desemprego torna essa 

opção a de maior renda líquida para muitos indivíduos, além de haver aumento do lazer, 

e como esperado, esse benefício estimula a saída do mercado de trabalho, logo, reajustes 

nos valores do seguro só devem ocorrer caso haja real elevação dos salários, para que 

não torne a opção do desemprego atrativa aos trabalhadores.  

A queda de horas médias ocorre em todas as faixas de escolaridade, de forma 

homogênea para os chefes, e mais acentuadamente para os mais escolarizados no grupo 

de outros solteiros. Esse resultado pode ser devido às características desse grupo, pois 

são mais novos e muitos ainda estão estudando, logo, optam por se dedicar aos estudos 

recebendo o seguro desemprego.  Em relação à classe social, a redução das horas de 

trabalho é decrescente com o aumento da renda, não havendo alteração para o grupo 

com maior rendimento, em nenhuma simulação aqui realizada. 

A eliminação dos benefícios sociais associados ao trabalho (simulação 3) 

apresenta resultado diferente entre os dois grupos. O grupo que não é referência em sua 

família não possui filhos (pelo menos não é possível captar tal informação na PNAD), 

não recebendo o salário família, logo, o impacto dessa simulação é bem menor que o 

outro grupo. A redução do abono do PIS não é suficiente para reduzir significativamente 

a renda líquida das opções com oferta positiva, não havendo alteração significativa em 

termos de eficiência. Já para os chefes de família, a eliminação dos dois benefícios torna 

a opção do desemprego mais atrativa para muitos, reduzindo a oferta de trabalho das 

pessoas com menor rendimento e menor escolaridade.  

Por fim, as duas simulações do imposto de renda não apresentaram alteração na 

oferta de trabalho, não produzindo efeitos suficientes para que os indivíduos trocassem 

de opção. É necessário analisar do ponto de vista de equidade, para ver se elas seriam 

favoráveis ou não, mas sem se preocupar com a questão da eficiência.  



77 

 

5.3 Bem estar individual 

 

Para analisar questões de equidade, primeiro serão identificados ganhadores e 

perdedores, ou seja, procede-se uma análise individual sobre as famílias. Da mesma 

forma que os resultados sobre eficiência, todos os indicadores serão calculados por 

classes de renda e de escolaridade, dessa forma, é possível analisar qual parcela da 

população se beneficia com a reforma e qual será prejudicada, pois em toda reforma há 

ganhadores e perdedores, mas a sua distribuição por decis de renda não é uniforme. Para 

isso, diversos indicadores são calculados, e são eles: 

 

1. Utilidade = cálculo da utilidade exposta nas equações 4.21 e 4.22. 

2. Renda bruta = renda antes dos impostos e benefícios. 

3. Tributação = soma dos tributos pagos pela família. 

4. Benefícios = soma dos benefícios recebidos pela família (inclui seguro 

desemprego para aqueles que escolheram zero horas de trabalho). 

5. Renda Líquida = Renda familiar disponível.  

6. Alíquota efetiva média = (tributação - benefícios) / (rendimento bruto). 

 

Nas Tabelas 5.4 e 5.5 são apresentados esses indicadores por faixa de 

escolaridade e de renda, apenas para o ano de 2009, a situação inicial.  

 

Tabela 5.4 – Resultados de bem estar individual (2009) – Solteiros referência 

  Geral Até 4 anos  5 a 8 anos 9 a 11 anos  12 ou mais 

Utilidade 25,35 26,48 24,78 24,23 27,55 

Renda Bruta 1.119,42 540,30 682,29 997,26 2.462,25 

Tributação 122,65 43,51 54,03 89,14 354,94 

Benefícios 104,42 183,03 139,04 83,68 36,69 

Renda Líquida 1.096,94 675,05 761,49 987,19 2.142,91 

Alíquota efetiva -0,13 -0,32 -0,22 -0,09 0,04 

  Até 1 SM De 1 a 2 SM De 3 a 5SM De 5 a 10 SM Acima de 10SM 

Utilidade 22,92 23,86 29,08 37,89 47,34 

Renda Bruta 538,63 829,52 1.678,23 3.819,48 8.338,69 

Tributação 42,18 64,92 164,51 550,46 1.666,12 

Benefícios 208,44 56,25 16,27 0,00 0,00 

Renda Líquida 700,49 814,37 1.529,99 3.269,02 6.672,57 

Alíquota efetiva -0,39 -0,02 0,08 0,14 0,19 

        Fonte: resultados das simulações elaborados pela autora. 

 

Para as pessoas solteiras e chefes de família, a utilidade média é muito próxima 

entre as faixas de escolaridade, e crescente com as faixas de renda, o que era esperado, 
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pois os dois argumentos da função utilidade são renda líquida e lazer. Para aqueles que 

não são referência, a utilidade apresenta o mesmo comportamento em relação à renda, 

com um aumento mais expressivo, mas é decrescente com a escolaridade, e isso é 

devido ao aumento de horas de trabalho, sem respectivo aumento de rendimento. O 

último grupo de escolaridade até apresenta um aumento significativo da renda, mas 

também se elevam as horas trabalhadas, reduzindo o “lazer”, o que não permite 

aumento da utilidade.  

 

Tabela 5.5 – Resultados de bem estar individual por faixa de escolaridade (2009) – 

Solteiros outros 

  Geral Até 4 anos  5 a 8 anos 9 a 11 anos  12 ou mais 

Utilidade 19,88 26,18 22,11 18,75 19,51 

Renda Bruta 854,83 438,57 577,09 754,99 1.400,37 

Tributação 77,02 37,04 46,23 61,33 147,33 

Benefícios 109,16 242,76 186,87 97,88 49,36 

Renda Líquida 886,97 644,30 717,73 791,55 1.302,39 

Alíquota efetiva -0,15 -0,46 -0,32 -0,13 0,01 

  Até 1 SM De 1 a 2 SM De 3 a 5SM De 5 a 10 SM Acima de 10SM 

Utilidade 18,23 18,71 23,16 45,00 105,47 

Renda Bruta 527,91 774,45 1.597,69 3.777,73 7.305,85 

Tributação 41,02 60,12 151,73 529,21 1.334,79 

Benefícios 181,90 58,56 36,58 0,00 0,00 

Renda Líquida 668,79 772,89 1.482,54 3.248,52 5.971,07 

Alíquota efetiva -0,32 -0,03 0,05 0,13 0,18 

        Fonte: resultados das simulações elaborados pela autora. 

 

A renda bruta é crescente com a escolaridade e com o nível de rendimento, 

assim como o montante de tributos pagos e a renda líquida. Os benefícios sociais 

apresentam comportamento contrário, sendo muito baixo para quem tem mais de 12 

anos de estudo, e zero para as duas últimas faixas de renda. Uma consideração deve ser 

feita, o grupo de pessoas que recebem inicialmente até um salário mínimo apresenta 

benefício médio três vezes maior que o segundo estrato, e isso ocorre, pois todos os que 

inicialmente estão desempregados encontram-se nesse grupo e consideramos que eles 

estão recebendo o seguro desemprego.  

O alto pagamento de benefícios, principalmente a estimativa de pagamento de 

seguro desemprego para 25% da amostra, faz com que a alíquota efetiva seja negativa 

na média geral, e também para as três primeiras faixas de escolaridade e para os dois 

primeiros estratos de renda. Essa é uma situação hipotética e um pouco exagerada, pois 

na realidade não há tantas pessoas beneficiárias do seguro desemprego, mas a hipótese 

do modelo é que a opção de desemprego está disponível para o trabalhador potencial, 
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recebendo algum benefício do governo, e vemos que se todas as pessoas que escolhem 

essa opção recebessem seguro-desemprego, esse sistema de proteção social precisaria 

de muito mais recursos do que dispõe atualmente. Mas para os dois grupos de maior 

rendimento, não há inicialmente desempregados, logo, a alíquota efetiva reflete a 

realidade destes grupos, e como já foi dito no capítulo três, tal alíquota é muito baixa, 

entre 13 e 18% (em média). 

As Tabelas com os resultados das simulações encontram-se no apêndice III 

(Tabelas AIII.1 a AIII.4), e comentamos a seguir. Nenhuma simulação apresentou 

variação significativa na utilidade média, e isso ocorre, pois não há variação 

significativa do rendimento líquido para as pessoas mais escolarizadas e com maiores 

salários, já para as pessoas no lado oposto, a queda da renda que algumas simulações 

provocam, são compensadas pelo aumento do lazer, não alterando de forma 

significativa a utilidade média. Na próxima seção apresentaremos a porcentagem de 

indivíduos que tiveram sua utilidade inicial alterada. 

A tributação se eleva com o aumento da renda (simulação 1), devido ao 

aumento do pagamento de imposto de renda, e se reduz na simulação 2, pela redução 

significativa de pessoas trabalhando e auferindo rendimentos tributáveis.  Não há 

alteração na terceira simulação, pois o que foi simulado foi eliminação dos benefícios, e 

vimos anteriormente que a oferta de trabalho não é afetada.  

Diferente do esperado, a tributação média (valor pago) não se eleva na quarta 

simulação, com a redução do nível de isenção do imposto de renda, mas analisando os 

dados, verificamos que apenas 4,5% da amostra que era isenta de imposto de renda 

passa a pagar tal imposto, enfrentando uma alíquota legal de 7,5%, mas com as 

deduções esse grupo não passa a despender montante significativo com tributos.  

Por fim, o retorno das regras do imposto de renda para apenas três faixas, 

ocasiona elevação na tributação paga, pois parte da população que antes enfrentava 

alíquota legal de 7,5% passa para a faixa de 15%, e parte que enfrentava 22,5% passa a 

enfrentar alíquota legal de 27,5%. Esse aumento é crescente com a escolaridade e com o 

nível de rendimento, mas não é tão expressivo quanto as alterações ocasionadas nas 

duas primeiras simulações.  

Em relação aos benefícios, destacamos a queda da média de recebimentos na 

primeira simulação (aumento do rendimento), principalmente para os menos 

escolarizados e mais pobres, e o aumento dessa rubrica na segunda e terceira 

simulações, pois há elevação do seguro desemprego.  
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Em síntese, do ponto de vista individual, a única simulação que provoca 

alteração significativa é o aumento da renda real do trabalhador, que reduz o incentivo 

ao desemprego. Essa simulação aumenta a alíquota efetiva média de (-13%) para (-5%) 

para solteiros referência, e altera essa alíquota de (-15%) para (-8%) para o outro grupo. 

O resultado que nos surpreende é o pequeno impacto da retirada dos benefícios do 

abono do PIS e do Salário família, sendo o maior impacto dessa simulação a redução da 

renda líquida em 1,33% para o grupo menos escolarizado.  

 

5.4 Bem estar social: Avaliação dos critérios de equidade 

 

A segunda análise de equidade será sobre a sociedade como um todo, e 

calculamos três indicadores. Primeiro a variação de utilidade e renda provocada por 

cada simulação, calculando a porcentagem de indivíduos em que a utilidade (ou a renda) 

aumentou com a simulação, reduziu, ou permaneceu inalterada, buscando identificar a 

quantidade de ‘ganhadores e perdedores’. Segundo, uma função de bem estar social é 

estimada para cada situação simulada, e por fim, alguns índices de desigualdade.  

 

Ganhadores e Perdedores 

 

Na Tabela 5.6 são apresentados os resultados para os solteiros-referência, e 

observamos que as simulações 3 e 5 (fim dos benefícios e redução do número de 

alíquotas do IR, respectivamente), são as que apresentam as maiores porcentagens de 

redução de  utilidade, seguida pela quarta simulação. Apesar de não constatarmos 

alteração significativa nos dois critérios anteriores, aqui observamos que mais de 25% 

desse grupo é prejudicado por essas simulações.  

O aumento do seguro desemprego não provoca redução de utilidade para 

nenhum indivíduo, apesar da redução de renda para 7,54%, queda essa compensada pelo 

grande aumento das horas de lazer (desemprego). Ainda observamos elevação de 

utilidade para 27% e da renda para 19% de pessoas desse grupo, indicando indivíduos 

que a renda do desemprego se torna maior que seu rendimento no mercado de trabalho, 

e trocam a sua opção de oferta de trabalho positiva para zero horas de trabalho. 
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Tabela 5.6 – Resultados de bem estar social – Solteiros-referência* 

SIMULAÇÃO Reduziu Inalterado Aumentou 

UTILIDADE 

Aumento da Renda  0,63 12,32 87,05 

Aumento do Seguro   0,00 72,98 27,02 

Fim dos Benefícios 28,23 71,77 0,00 

Redução isenção IR 14,80 76,84 8,36 

Regras IR 2008 26,18 72,66 1,16 

RENDA LÍQUIDA 

Aumento da Renda 0,65 12,32 87,03 

Aumento do Seguro 7,54 72,98 19,48 

Fim dos Benefícios 27,02 71,77 1,21 

Redução isenção IR 14,91 76,84 8,25 

Regras IR 2008 26,31 72,66 1,03 

 Fonte: resultados das simulações elaborados pela autora. 

 (*) Porcentagem dos indivíduos em que a utilidade (renda) reduziu, permaneceu inalterada ou aumentou. 

 

Na Tabela 5.7 temos os resultados para o outro grupo, e o comportamento é o 

mesmo, mas com valores um pouco diferentes. A porcentagem de pessoas que tem a 

utilidade reduzida nas simulações 3 e 5 é bem menor, pois na simulação do fim dos 

benefícios sociais, esse grupo é menos prejudicado, pois inicialmente não recebe o 

‘salário família’, o menor impacto da simulação 5 reflete o menor nível salarial desse 

grupo, sendo menos afetado por um aumento de alíquota marginal do imposto de renda. 

As duas simulações que produzem mais ganhadores são novamente as duas primeiras, 

sendo que a porcentagem que tem a utilidade elevada com o fim do seguro desemprego 

é até maior que o grupo anterior (38 contra 27%). 

 

Tabela 5.7 – Resultados de bem estar social – Solteiros-outros* 

 SIMULAÇÃO Reduziu Inalterado Aumentou 

UTILIDADE 

Aumento da Renda  0,41 15,32 84,28 

Aumento do Seguro   0,01 62,37 37,62 

Fim dos Benefícios 7,52 92,30 0,19 

Redução isenção IR 6,70 90,25 3,04 

Regras IR 2008 12,90 87,09 0,00 

RENDA LÍQUIDA 

Aumento da Renda  0,34 15,32 84,35 

Aumento do Seguro   16,09 62,37 21,54 

Fim dos Benefícios 7,44 92,30 0,27 

Redução isenção IR 6,72 90,25 3,03 

Regras IR 2008 12,90 87,09 0,00 

Fonte: resultados das simulações elaborados pela autora. 

(*) Porcentagem dos indivíduos em que a utilidade (renda) reduziu, permaneceu inalterada ou aumentou. 
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Função de Bem Estar Social de Atkinson 

 

Podemos analisar o bem estar agregado da economia por uma função de bem-

estar social que é um somatório ponderado das utilidades individuais. Os pesos 

procuram capturar a aversão à desigualdade da sociedade, sendo que esta é a abordagem 

clássica de tributação. A forma da função de bem-estar utilizada na maior parte dos 

estudos sobre tributação é a de Atkinson (1970), uma função direta composta das 

utilidades dos agentes, a mesma de Labeaga, Oliver e Spadaro (2008): 

 

(5.1)      
 

   
∑                      

  

Onde W é a função de bem-estar social; U
k 
é a função de bem-estar individual da 

família k;   é o parâmetro que representa o grau de aversão a desigualdade da sociedade 

no modelo; y é a renda disponível, L as horas de lazer e Z o vetor de características 

familiares. A função de bem-estar social de Atkinson determina que deva ocorrer um 

aumento na utilidade de um agente econômico para compensar a redução na utilidade de 

outro agente. Quando o parâmetro de aversão à desigualdade   é positivo, um aumento 

na utilidade do agente mais rico faz com que a função W aumente lentamente, o que 

implica que um menor peso é dado a esse agente. Portanto, a função de bem-estar social 

incorpora uma preferência pela igualdade das utilidades e essa preferência depende do 

valor escolhido para  . Assim, quanto mais alto for o valor de  , maior será o grau de 

preocupação social com a questão de desigualdade das utilidades. 

O parâmetro de aversão à desigualdade é o ponto principal para a incorporação 

da equidade nos estudos de tributação. Observando a equação (5.1), quando   = 1, a 

função de bem-estar social é representada pela forma utilitarista, isto é, o bem-estar 

social resume-se à soma das utilidades de todos os agentes econômicos. Se o valor de   

cresce, a preferência por equidade torna-se cada vez mais forte até o momento em que 

somente a utilidade dos que estão em pior situação terá alguma contribuição na função 

de bem-estar social. A escolha de   é arbitrária, então os pesquisadores comumente 

calculam a função de bem estar para diferentes níveis de aversão a desigualdade, dessa 

forma, consideramos ϵ = 0,5; 1 e 2. Na Tabela 5.8 abaixo apresentamos a variação 

percentual do valor calculado em 5.1 em relação à situação inicial. 
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Índices de Desigualdade 

 

Por fim, procedemos ao cálculo de alguns indicadores de desigualdade do 

sistema, seguido Colombino et. al. (2008), e a variação percentual dos valores 

calculados em relação à situação inicial, encontram-se na Tabela 5.8 abaixo, sendo eles: 

  

1. Gini (U) = índice de Gini da distribuição da utilidade. Isto é claramente uma 

medida de desigualdade da reforma (mais uma vez em termos de utilidade). 

2. Gini (C) = índice de Gini da distribuição da renda líquida. 

3. S(U) = Bem-Estar Social (com base na utilidade) = média = (U) * (1 - Gini (U)). 

4. S(C) = Bem-Estar Social (com base no rendimento) = média (C) * (1 - Gini (C)). 

 

Tabela 5.8 - Indicadores de bem estar social – Solteiros referência 

  

Simulação 

Renda 

Simulação 

Seguro 

Simulação 

Benefícios 

Simulação 

IR I 

Simulação 

IR II 

Solteiros referência 

W(0.5) 0,78 0,18 -0,24 0,00 -0,11 

W(1) 1,60 0,34 -0,46 0,00 -0,25 

W(2) 3,39 0,59 -0,82 -0,01 -0,63 

Gini (U) 2,22 -1,08 0,83 0,83 -1,23 

Gini (renda) -0,77 0,56 2,84 2,84 -0,81 

S_U 1,33 0,47 -0,56 -0,10 -0,10 

S_R 4,90 -0,87 -2,89 -1,61 -0,39 

Solteiros outros 

FBES05 0,92 0,26 -0,07 0,00 -0,12 

FBES1 1,92 0,59 -0,13 0,00 -0,26 

FBES2 14,21 0,51 0,00 0,00 -1,02 

Gini (U) 4,27 0,02 0,10 0,10 -1,06 

Gini (renda) -0,25 1,40 0,57 0,57 -1,11 

S_U 1,28 0,49 -0,15 -0,02 -0,08 

S_R 5,25 -2,65 -0,56 -0,19 -0,06 

     Fonte: resultados das simulações elaborados pela autora. 

 

Observamos que as duas primeiras simulações provocam aumento do valor da 

função de bem estar social, sendo que esse resultado é mais expressivo para a 

formulação com índice de aversão a desigualdade de 2, logo, essas simulações são 

favoráveis para os mais pobres, e quando consideramos uma aversão alta, temos uma 

aumento maior no bem estar social, sendo este aumento de 14% para o grupo que não é 

referência em sua família. Já as outras três simulações reduzem o bem estar social em 

todos os níveis de aversão, mas essa redução não é significativa, não passando de 1% 

em nenhum caso. 



84 

 

Os resultados apresentados nas duas tabelas para os índices de desigualdade da 

utilidade e da renda, além das medidas de bem estar ponderadas pelos índices de 

desigualdade, são variações porcentual da situação inicial, ou seja, um resultado 

negativo significa que houve redução da desigualdade. Observamos que esses 

indicadores não sofrem variações significativas com as simulações, não mudando a 

estrutura distributiva da economia. Destacamos o aumento na desigualdade de renda 

(0,57%) ocasionado pelas simulações de eliminação dos benefícios sociais e redução do 

limite de isenção do imposto de renda, simulações que reduzem a renda dos menos 

favorecidos, aumentando a desigualdade.  

Outro resultado interessante é a redução da desigualdade de renda (1,11%) 

provocada pela última simulação, de retorno das regras do imposto de renda de 2008, o 

que significa que a reforma de 2009 aumentou essa desigualdade, quando o objetivo 

declarado do governo era o contrário.  

 

Orçamento Público 

 

Quando se trata de tributação/benefícios, sempre é necessário estimar as perdas 

(ou ganhos) do setor público, pois reformas que envolvam perda de arrecadação, ou 

elevação dos gastos, são de difícil aceitação e implementação por parte dos governos. 

Dessa forma, calculamos o montante pago em tributos e recebidos de benefícios, e 

apresentamos na Tabela 5.9 as variações nesses dois agregados em relação à situação 

em 2009, considerando o somatório dos dois grupos, ou seja, o efeito líquido sobre o 

orçamento público que cada simulação provoca.  

Como esperado, o aumento do seguro desemprego é muito desfavorável para os 

cofres públicos, elevando muito o pagamento de benefícios, além de reduzir a 

arrecadação, pela redução de pessoas no mercado de trabalho. As duas simulações do 

imposto de renda não provocam grandes alterações do ponto de vista de equidade e 

eficiência, mas seriam altamente benéficas para o Estado, com aumento de arrecadação 

em ambas, além de redução de benefícios no caso da simulação 4. 

 

Tabela 5.9 – Variação dos agregados  

  

Simulação 

Renda 

Simulação 

Seguro 

Simulação 

Benefícios 

Simulação 

IR I 

Simulação 

IR II 

Benefícios -28,62 74,73 7,49 -16,35 0,46 

Tributação 9,29 -8,60 -1,24 19,24 5,38 

   Fonte: resultados das simulações elaborados pela autora. 
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Resumindo, a simulação 1 – aumento do rendimento bruto de forma uniforme 

em todo o mercado de trabalho – não altera nenhum parâmetro fiscal, só estima os 

impactos da elevação da renda, sem atualização do sistema. Apesar da elevação da 

tributação para todas as faixas de escolaridade e de renda somente pela correção dos 

salários pela inflação, o impacto geral é positivo, ao aumentar a oferta de trabalho, a 

arrecadação e reduzir benefícios. Do ponto de vista do bem estar social ela também é 

favorável, ao aumentar a renda líquida e os indicadores de bem estar. Mas não podemos 

esquecer que esse resultado é ceteris paribus, ou seja, considerando que não houve 

alteração na demanda por trabalho. 

A simulação 2 – aumento do benefício do seguro desemprego sem elevação dos 

salários – como já falado exaustivamente, é desfavorável do ponto de vista de eficiência 

econômica e para o orçamento público, não apresentando alteração significativa do 

ponto de vista de bem estar. A simulação 3 – fim dos benefícios sociais do PIS e Salário 

Família – reduz a oferta de trabalho em todas as faixas de escolaridade, e nas três 

primeiras faixas de renda, sendo o impacto maior para aqueles que são chefes de família 

e deixam de receber o benefício do ‘salário família’, além da perda do abono do PIS, 

também sofrida pelo outro grupo. A desigualdade de renda se eleva e os indicadores de 

bem estar se reduzem em pequena magnitude. Do ponto de vista orçamentário há 

elevação do pagamento de seguro desemprego para aqueles que trocam a opção de 

trabalho, e pequena queda de arrecadação, logo, não é muito favorável para o governo. 

A simulação 4 – Redução do nível de isenção do imposto de renda - reduz 

ligeiramente a oferta de trabalho, e somente para alguns estratos sociais, não resultando 

em alteração significativa do ponto de vista de eficiência. Em relação à equidade, 

observamos apenas um aumento do índice de Gini para o grupo que é referência em sua 

família. Já para o governo, seria a melhor situação entre as cinco em relação ao aumento 

de arrecadação, além de ocasionar redução no pagamento de benefícios.  

Por fim a simulação 5 – Retorno às regras do IR de 2008 com apenas três 

alíquotas marginais – também reduz ligeiramente a oferta de trabalho, principalmente 

aqueles que inicialmente trabalham 50 horas semanais, provoca aumento de 5% na 

arrecadação, sem modificar o pagamento de benefícios, e reduz o bem estar social, ao 

reduzir a renda líquida para os mais escolarizados e com maior renda. As simulações 

são muito distintas, de difícil comparação entre elas, e com outros países, como dito no 

capítulo dois, devido às particularidades de cada sistema, mas buscamos fazer um 

exercício para exemplificar o potencial de avaliação que esta metodologia nos fornece.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma das funções mais importantes da intervenção governamental na economia 

é a redistribuição de renda. Para cumprir essa função, além das demais que lhe são 

atribuídas (oferta de bens públicos, melhor alocação dos recursos, entre outros), é 

necessário arrecadação de tributos para posterior redistribuição, e o imposto de renda, 

juntamente com os demais componentes do sistema de tributação/benefícios diretos, são 

importantes para o Estado cumprir esse papel. Dessa forma, tributar os que ganham 

mais, e conceder benefício somente aos que ganham muito pouco, seria o ideal. Mas o 

que observamos ao longo dessa pesquisa foi que o sistema brasileiro não é eficiente 

nesse aspecto, utilizando muito pouco a tributação da renda, e concedendo altos 

benefícios, fazendo com que as alíquotas efetivas m sejam muito reduzidas.  

Foram calculadas três alíquotas efetivas: média, marginal e de participação. De 

forma geral, o sistema de tributação/benefícios diretos sobre o trabalho é progressivo, 

sendo que a grande maioria dos trabalhadores formais apresentam alíquota efetiva 

média entre 0 e 15%, apenas 2,52% dos indivíduos possuem alíquotas superiores a esse 

valor, sendo que uma parcela considerável das famílias enfrenta alíquotas efetivas 

negativas, o que significa que o recebimento de benefícios supera os tributos devidos. A 

alíquota média é de apenas 6% no geral.  

Também observamos progressividade da alíquota marginal, que começa em 

7% e termina em 27%, sendo a média é de apenas 11%, a grande maioria dos 

trabalhadores (82% no geral) enfrentam alíquota marginal de até 10%. Ressalta-se que 

essa alíquota positiva é devido ao aumento de INSS, uma vez que apenas 3% desses 

trabalhadores tiveram aumento no imposto de renda. Em relação à alíquota de 

participação, 17% dos trabalhadores enfrentam até 60%, para os demais, o rendimento 

médio (inicial) era de R$ 727, e a diferença entre um seguro desemprego e o salário 

líquido a ser recebido no mercado de trabalho não é muito grande, o que torna a 

variação na tributação muito alta.  

A alíquota efetiva de tributação direta é extremamente baixa no Brasil, 

comparada com outros países, e isso é devido a três fatores: Primeiro, a tributação aqui 

considerada (IRPF) possui alíquotas baixas, alto nível de isenção e diversas deduções 

possíveis, o que faz com que apenas 3,6% dos trabalhadores enfrentem alíquota efetiva 

de imposto de renda superior à primeira alíquota legal (7,5%). E esse número pode ser 

até menor, uma vez que consideramos que não há elisão e evasão fiscal, e que a dedução 
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com saúde seria a média de gastos declarada na POF, e não o valor efetivamente 

declarado pelos contribuintes. Segundo, a metodologia aqui empregada considera que o 

FGTS seria parte do rendimento bruto, apesar deste não ser rendimento tributável e 

reduzindo as alíquotas efetivas.   

Por fim, o terceiro fator é o alto pagamento de benefícios sociais, pois as atuais 

regras tornam grande parcela de trabalhadores elegíveis, fazendo com que 10% dos 

chefes de família tenham alíquota efetiva (média) negativa, e 60% enfrentem alíquota 

menor que a primeira faixa do INSS. Mais uma vez, não criticamos a existência de 

políticas sociais, e sabemos que o rendimento das pessoas elegíveis não é elevado, 

sendo esses benefícios de extrema importância no orçamento familiar. 

Mas levantamos a discussão sobre a revisão das políticas sociais, que foram 

classificando pessoas como elegíveis sem colocação de limites e prazos, fazendo com 

que esses benefícios sejam incorporados ao rendimento familiar, de forma que o 

indivíduo não busca elevar sua qualificação e melhorar seu posto de trabalho, pois 

sabem que sempre terão aquela complementação na renda. 

O segundo objetivo da pesquisa foi estimar um modelo de oferta de trabalho e 

a partir dele, simular diferentes esquemas de tributação/benefícios. As estimações 

sugerem que a utilidade marginal da renda é positiva, a utilidade marginal do lazer é 

positiva e decrescente e os bens renda e lazer se mostraram complementares. O efeito 

marginal e elasticidade-probabilidade mostram que o aumento de 1% na renda líquida 

das opções com maior oferta de trabalho aumenta significativamente a probabilidade de 

escolha dessa alternativa. A opção de desemprego encontra-se em segundo lugar, e o 

impacto de um aumento na renda da opção intermediária é a que apresenta menor 

alteração na probabilidade de escolha dessa opção. Ou seja, um aumento na renda 

líquida da “hora extra” é atrativo para o trabalhador, assim como o aumento do seguro 

desemprego, que estimula a escolha pela opção ZERO. 

 Por fim, foram calculadas elasticidades, e observamos que estas apresentam 

valores reduzidos, menores que a unidade, demonstrando que o aumento de 1% de 

renda não eleva a oferta de trabalho significativamente, resultado esse condizendo com 

outros trabalhos e com o modelo de escolha discreta, pois o indivíduo não pode mudar 

marginalmente a oferta de trabalho, ele precisa trocar a opção feita.  

Utilizando todo esse instrumental, procedemos a cinco simulações distintas, para 

exemplificar o uso dessa metodologia em avaliar políticas públicas. A simulação de 

aumento do rendimento, sem correção das regras fiscais, é benéfico para a economia e 
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para a sociedade, pois eleva a oferta de trabalho, reduz os benefícios pagos, aumentando 

os indicadores de bem-estar social, provocando até uma leve redução na desigualdade 

de renda. Mas a tributação é elevada, aumentando a alíquota efetiva.  

Já o aumento do seguro desemprego, sem aumento do rendimento no mercado 

de trabalho é prejudicial à economia, reduzindo a oferta de trabalho, a arrecadação e 

aumentando o montante de benefícios pagos, não produzindo alteração do ponto de 

vista de bem estar social. Essa situação pode ocorrer na realidade, pois esse benefício é 

determinado pelo salário mínimo, que apresenta aumento periódico, já os salários do 

mercado formal não possuem esse aumento determinado previamente.  

O fim dos benefícios sociais (PIS e Salário Família) afeta a oferta de trabalho de 

forma significativa, pois, as pessoas mais prejudicadas acabam por trocar a oferta 

positiva pela desocupação, aumentando o pagamento de benefícios, e reduzindo a 

arrecadação. Do ponto de vista social, os indicadores apresentam redução no bem-estar, 

inclusive com aumento de desigualdade de renda. Apesar de levantar a discussão sobre 

o alto pagamento de benefícios, qualquer alteração deve ser muito bem analisada, para 

que os resultados encontrados nessas simulações não ocorram, prejudicando a eficiência 

econômica, o bem estar e o orçamento público.  

Em relação ao IRPF, duas simulações foram feitas: redução do limite de isenção 

e retorno às regras fiscais de 2008, com número reduzido de alíquotas. A primeira não 

apresentou alteração significativa do ponto de vista da eficiência. Para o Estado, ela 

seria altamente benéfica, provocando redução de 16% no pagamento de benefícios, e 

aumento de 19% na arrecadação dos tributos aqui considerados, por outro lado, haveria 

aumento significativo na desigualdade de renda medido pelo índice de Gini (2,84%), 

além de ligeira piora nos demais indicadores de bem estar.  

Por fim, o retorno às regras de 2008 também seriam favoráveis aos cofres 

públicos, mas em menor magnitude, provocando aumento de 5% na arrecadação, sem 

modificar o pagamento de benefícios. Para a sociedade, reduzia ligeiramente a oferta de 

trabalho, principalmente para aqueles que inicialmente trabalham 50 horas semanais, e 

reduziria o bem estar social, ao reduzir a renda líquida para os mais escolarizados e com 

maior nível de rendimento, além de reduzir a desigualdade.  

Ou seja, a reforma de 2009 que tinha por objetivo primordial reduzir 

desigualdade, provocou renúncia fiscal e aumento da desigualdade, mas teve como 

pontos positivos a ligeira elevação da oferta de trabalho e dos indicadores de bem estar, 

mas isso para os mais escolarizados e com maior rendimento. 
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As limitações desta pesquisa não são poucas, e deixamos aqui sugestões para a 

continuação desse tema de pesquisa.  

Primeiro, o uso da PNAD para captar informações do mercado de trabalho 

talvez não seja o mais apropriado, pois os dados são reportados pelos entrevistados, 

podendo não ser condizentes com a realidade. Encontramos muitos indivíduos na 

amostra que declaram ter carteira assinada, contribuir para a previdência social e 

receberem menos que o salário mínimo. Havia também pessoas que declaravam número 

de horas de trabalho altíssimo (até 90 horas semanais), somente no trabalho principal, e 

com salário mensal baixo, às vezes menor que o salário mínimo, resultando em uma 

taxa de salário-hora baixíssima. No outro extremo, alguns indivíduos declaram trabalhar 

menos de 10 horas semanais, e receber salários altíssimos. Em todos esses casos foi 

necessário fazer ajustes nos dados. Mas utilizar uma base de dados referente a mercado 

de trabalho (como a RAIS ou PME) limita a pesquisa, pela falta de informações sociais, 

demográficas e familiares, que permitem a aplicação do modelo de microssimulação.  

Em segundo lugar, o mercado de trabalho brasileiro possui a particularidade de 

apresentar 22% de pessoas no mercado informal e 20% “conta própria”, que são 

empreendedores individuais com difícil estimação de quantos são informais, e quantos 

são regularizados perante o sistema tributário. A estimação de decisão de oferta de 

trabalho entre desemprego e uma oferta positiva no mercado formal talvez não capte de 

forma correta a realidade brasileira, sendo necessária uma alteração no modelo para essa 

realidade. Para analisar a mudança legal ocorrida no mercado de trabalho de 

empregados domésticos, é de suma importância a consideração desse mercado informal, 

uma vez que mais de 25% desses trabalhadores declamaram não ter carteira assinada. 

Por fim, uma próxima pesquisa deve ter um foco específico em relação às 

simulações a serem realizadas. As ferramentas aqui apresentadas são muito úteis na 

avaliação de políticas públicas, mas é necessário focar em um grupo específico e em 

uma política a ser avaliada, pois as decisões e ajustes necessários mudam muito de uma 

situação para outra, sendo difícil grandes generalizações.  
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APÊNDICE I – Regras Fiscais Vigentes em Setembro de 2009 

 

AI.1 – Benefícios sociais atrelados ao rendimento do trabalho 

 

Décimo Terceiro Salário e Adicional de Férias 

 

Legislação:  

 Constituição Federal de 1988 – Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 

 VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria; 

 XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do 

que o salário normal. 

 

Salário-família 

 

Definição: Benefício pago aos segurados empregados, exceto os domésticos, e aos 

trabalhadores avulsos com salário mensal até determinado limite, para auxiliar no 

sustento dos filhos de até 14 anos de idade ou inválidos de qualquer idade. Benefício 

concedido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. 

 

Legislação:  

 Constituição Federal de 1988 – Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 

 XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda 

nos termos da lei. 

 Portaria Interministerial MPS/MF nº 48 de 12 de fevereiro de 2009 - Dispõe 

sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

 Art. 4º O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer 

condição, até quatorze anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 

1º de fevereiro de 2009, é de: 

 I - R$ 25,66 (vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) para o segurado com 

remuneração mensal não superior a R$ 500,40 (quinhentos reais e quarenta 

centavos); 

 II - R$ 18,08 (dezoito reais e oito centavos) para o segurado com remuneração 

mensal superior a R$ 500,40 (quinhentos reais e quarenta centavos) e igual ou 

inferior a R$ 752,12 (setecentos e cinqüenta e dois reais e doze centavos). 

 

Abono salarial 

 

Legislação:  

 Art. 9º da Lei Federal nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 - Regula o Programa do 

Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT). 

 Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial no valor de um salário 

mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que: 

 I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de 

Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (Pasep), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração 
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mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo 

menos durante 30 (trinta) dias no ano-base; 

 II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação 

PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador. 

 

Seguro Desemprego:  

 

Legislação:  

 

 Constituição Federal de 1988 – Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 

 II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 

 

 Resolução Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 

CODEFAT nº 587 de 30.01.2009. 

 Art. 1º  

 Parágrafo único. Para cálculo do valor do benefício do Seguro-Desemprego, 

segundo as faixas salariais a que se refere o artigo 5º, da Lei nº 7.998, de 1990, e 

observando o estabelecido no § 2º do mencionado artigo, serão aplicados os 

seguintes critérios:  

 

 I - Para a média salarial até R$ 767,60 (setecentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), obtida por meio da soma dos 3 (três) últimos salários 

anteriores à dispensa, o valor da parcela será o resultado da aplicação do fator 

0,8 (oito décimos);  

 II - Para a média salarial compreendida entre R$ 767,61 (setecentos e sessenta e 

sete reais e sessenta e um centavos) e R$ 1.279,46 (um mil, duzentos e setenta e 

nove reais e quarenta e seis centavos), aplicar-se-á o fator 0,8 (oito décimos) até 

o limite do inciso anterior e, no que exceder, o fator 0,5 (cinco décimos). O valor 

da parcela será a soma desses dois valores;  

 III - Para a média salarial superior a R$ 1.279,46 (um mil, duzentos e setenta e 

nove reais e quarenta e seis centavos), o valor da parcela será, invariavelmente, 

R$ 870,01 (oitocentos e setenta reais e um centavo).  

 

AI.2 – Contribuição previdenciária 

 

 Portaria Interministerial MPS/MF nº 48 de 12 de fevereiro de 2009 - Dispõe 

sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

 Art. 7º A contribuição dos segurados empregados, inclusive o doméstico e o 

trabalhador avulso, relativamente aos fatos geradores que ocorrerem a partir da 

competência fevereiro de 2009, será calculada mediante a aplicação da 

correspondente alíquota, de forma não cumulativa, sobre o salário-de-

contribuição mensal, de acordo com os dados abaixo: 

 

 

até 965,67  - 8,00% 

de 965,68 até 1.609,45  - 9,00% 

de 1.609,46 até 3.218,90  - 11,00 % 

acima de 3.218,90 – R$ 354,08 
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AI.2 – Imposto de Renda Pessoa Física 

 

A partir do Decreto nº 3.000 de 26 de março de 1999, dos valores atualizados das 

alíquotas marginais legais, limites de faixas de rendimento e deduções permitidas, 

obtidos no site da Receita Federal, é calculado o imposto devido da seguinte forma: 

 

1. Somatório do rendimento individual tributável; 

 

2. Hipóteses sobre dependentes:  

 Todas as pessoas que atendem aos seguintes critérios foram consideradas 

dependentes da pessoa de referência: cônjuges, outros parentes, filhos menores 

de 21 anos, filhos entre 21 e 24 anos estudantes de graduação, todos com 

rendimento abaixo do limite de isenção do imposto de renda de R$ 1.434,59; 

 Incorporação do rendimento tributável dos dependentes ao rendimento da pessoa 

de referência; 

 

3. Cálculo das deduções mensais: 

 R$ 144,20 por dependente 

 R$ 235,90 com instrução própria ou de dependente que esteja matriculado em 

curso regular privado 

 Entre R$ 10 e R$ 400 referente a gasto com saúde, de acordo com a classe de 

renda, imputados a partir dos dados da POF 2008/09 

 Dedução padrão de 20%, até o limite de R$ 1.2743,63. 

 

 A partir da estrutura de gastos própria e dos dependentes, a pessoa de referência 

considera as deduções permitidas e a tabela do imposto para calcular o imposto 

efetivamente pago. Obs. Para as demais pessoas da amostra, são calculadas as 

possíveis deduções a partir de suas próprias características, não havendo 

possibilidade de considerar dedução com dependentes. 

 

4. Aplicação da tabela progressiva do imposto de renda sobre rendimento 

efetivamente tributável (rendimento bruto – deduções) para todas as pessoas de 

referência e para as demais pessoas da amostra que não sejam dependentes: 

 

Base de cálculo mensal em R$ Alíquota % 

Até 1.434,59  - 

De 1.434,60 até 2.150,00  7,5 

De 2.150,01 até 2.866,70  15 

De 2.866,71 até 3.582,00  22,5 

Acima de 3.582,00  27,5 

 

5. Todas as pessoas comparam a declaração completa, onde é necessário 

especificar todos os gastos a serem deduzidos, com a declaração simplificada, 

onde há uma dedução padrão, e fará a declaração que apresentar o menor 

imposto devido, maximizando sua renda pós imposto. 

6. A partir do imposto devido e do rendimento bruto, é calculado uma alíquota 

média efetiva, e no momento de calcular o imposto devido em na seção 3.4 é 

aplicado esta alíquota ao rendimento bruto do trabalho. 
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APÊNDICE II - Distribuição dos Trabalhadores por Faixa de Rendimento 

 

 
Tabela AII.1 – Todas as pessoas da amostra (30.673.088 pessoas) 

Renda 

Salarial 

Mensal 

(em SM) 

Renda 

Média 

Mensal 

Bruta 

Renda 

Média 

Mensal 

Líquida 

Empregados 

(%) 

ATEM_OT 

(%) 

INSS   

(%) 

IRPF  

(%) 

Benefícios 

(%) 

 3,4- 0,0 7,3 3,9 45,6 592 628 5,1׀ — 1

 1,7- 0,1 7,4 5,7 23,8 892 951 ׀ 2— 1,5

 0,0 0,2 8,3 8,4 14,8 1.226 1.339 3׀ — 2

 0,0 0,5 8,8 9,3 6,4 1.705 1.882 4׀ — 3

 0,0 1,1 10,2 11,3 3,4 2.190 2.469 1׀ — 4

 0,0 2,2 10,2 12,4 1,4 2.640 3.014 6׀ — 5

 0,0 3,9 10,0 13,9 2,1 3.229 3.752 8׀ — 6

 0,0 7,1 8,0 15,1 0,9 4.215 4.964 51׀ — 8

 0,0 11,0 6,1 17,2 1,0 5.362 6.480 51׀ — 11

 0,0 15,9 4,2 20,2 0,4 7.509 9.415 01׀ — 15

 0,0 18,8 3,1 21,9 0,2 10.060 12.885 31׀ — 21

> 30 26.840 20.197 0,1 24,1 1,8 22,4 0,0 

Média 1.222 1.103 100,0 6,3 7,7 0,5 -2,0 

 

 

 

Tabela AII.2 – Casados – pessoa de referência (9.767.343 pessoas) 

Renda 

Salarial 

Mensal 

(em SM) 

Renda 

Média 

Mensal 

Bruta 

Renda 

Média 

Mensal 

Líquida 

Empregados 

(%) 

ATEM_OT 

(%) 

INSS   

(%) 

IRPF  

(%) 

Benefícios 

(%) 

 6,20- 0,02 7,11 0,93 34,54 600 633 5,1׀ — 1

 2,44- 0,10 7,35 5,01 25,17 905 962 ׀ 2— 1,5

 0,00 0,28 8,27 8,55 19,11 1.233 1.348 3׀ — 2

 0,00 0,76 8,88 9,64 8,23 1.705 1.889 4׀ — 3

 0,00 1,31 10,19 11,50 4,47 2.181 2.465 1׀ — 4

 0,00 2,34 10,19 12,53 1,94 2.635 3.012 6׀ — 5

 0,00 3,96 9,96 13,93 2,82 3.225 3.749 8׀ — 6

 0,00 6,96 7,95 14,91 1,26 4.223 4.965 51׀ — 8

 0,00 10,73 6,10 16,83 1,37 5.410 6.511 51׀ — 11

 0,00 15,32 4,31 19,63 0,62 7.387 9.202 01׀ — 15

 0,00 18,64 3,07 21,71 0,33 10.130 12.947 31׀ — 21

> 30 29.925 22.440 0,12 24,23 1,72 22,51 0,00 

Média 1.437 1.285 100 5,80 7,77 0,78 -2,75 
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Tabela AII.3 – Casados – cônjuge (5.530.976 pessoas) 

Renda 

Salarial 

(em SM) 

Renda 

Média 

Bruta 

Renda 

Média 

Líquida 

Empregados 

(%) 

ATEM_OT 

(%) 

INSS   

(%) 

IRPF  

(%) 

Benefícios 

(%) 

 4,62- 0,00 7,29 2,68 51,15 590 625 5,1׀ — 1

 2,20- 0,01 7,39 5,19 22,81 882 939 ׀ 2— 1,5

 0,00 0,05 8,27 8,32 12,31 1.212 1.322 3׀ — 2

 0,00 0,19 8,79 8,98 5,07 1.706 1.875 4׀ — 3

 0,00 0,85 10,19 11,03 3,04 2.197 2.470 1׀ — 4

 0,00 2,05 10,19 12,23 1,13 2.644 3.013 6׀ — 5

 0,00 3,81 10,03 13,83 2,22 3.207 3.723 8׀ — 6

 0,00 6,92 7,99 14,91 0,89 4.202 4.939 51׀ — 8

 0,00 11,46 6,09 17,55 0,91 5.372 6.523 51׀ — 11

 0,00 16,61 4,02 20,63 0,32 7.815 9.852 01׀ — 15

 0,00 18,55 3,23 21,78 0,16 9.580 12.255 31׀ — 21

> 30 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 1.138 1.033 100 5,21 7,67 0,40 -2,86 

 

Tabela AII.4 – Solteiros – Pessoa de referência (5.935.937 pessoas) 

Renda 

Salarial 

(em SM) 

Renda 

Média 

Bruta 

Renda 

Média 

Líquida 

Empregados 

(%) 

ATEM_OT 

(%) 

INSS   

(%) 

IRPF  

(%) 

Benefícios 

(%) 

[1, 1,5] 621 588 51,2 3,5 7,4 0,0 -3,9 

(1,5, 2] 948 892 20,4 5,6 7,4 0,1 -1,9 

(2, 3] 1.338 1.223 11,9 8,5 8,3 0,2 0,0 

(3, 4] 1.878 1.698 5,8 9,5 8,8 0,6 0,0 

(4, 5] 2.483 2.196 3,5 11,5 10,2 1,4 0,0 

(5, 6] 3.016 2.636 1,5 12,6 10,2 2,4 0,0 

(6, 8] 3.818 3.272 2,1 14,3 9,9 4,4 0,0 

(8, 10] 4.989 4.204 1,2 15,7 7,9 7,8 0,0 

(10, 15] 6.452 5.294 1,4 17,9 6,2 11,7 0,0 

(15, 20] 9.662 7.609 0,6 21,2 4,1 17,0 0,0 

(20, 30] 13.180 10.209 0,2 22,5 3,0 19,5 0,0 

> 30 21.643 16.419 0,2 24,0 1,9 22,1 0,0 

Média 1.273 1.138 100 6,0 7,7 0,7 -2,4 

 

Tabela AII.5 – Solteiros – outros (9.438.832 pessoas) 

Renda 

Salarial 

(em SM) 

Renda 

Média 

Bruta 

Renda 

Média 

Líquida 

Empregados 

(%) 

ATEM_OT 

(%) 

INSS   

(%) 

IRPF  

(%) 

Benefícios 

(%) 

 0,83- 0,00 7,43 6,60 52,66 588 629 5,1׀ — 1

 0,75- 0,00 7,42 6,67 24,24 881 944 ׀ 2— 1,5

 0,00 0,01 8,26 8,28 12,42 1.222 1.333 3׀ — 2

 0,00 0,15 8,79 8,94 5,22 1.706 1.875 4׀ — 3

 0,00 0,78 10,19 10,97 2,51 2.199 2.470 1׀ — 4

 0,00 1,92 10,19 12,11 0,90 2.650 3.016 6׀ — 5

 0,00 3,65 9,98 13,63 1,20 3.220 3.729 8׀ — 6

 0,00 6,92 7,97 14,89 0,37 4.212 4.950 51׀ — 8

 0,00 10,67 6,24 16,91 0,34 5.276 6.357 51׀ — 11

 0,00 16,10 4,14 20,23 0,11 7.644 9.590 01׀ — 15

 0,00 18,70 3,18 21,88 0,03 9.715 12.441 31׀ — 21

> 30 18.000 13.744 0,00 23,64 2,19 21,46 0,00 

Média 1.012 927 100 7,28 7,72 0,18 -0,62 
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APÊNDICE III – Indicadores de bem estar individual para as simulações 

 

 

 
Tabela AIII.1  – Solteiros referência por faixa de escolaridade 

  Geral Até 4 anos  5 a 8 anos 9 a 11 anos  12 ou mais 

Situação inicial - estimações para 2009 

Utilidade 25,35 26,48 24,78 24,23 27,55 

Renda Bruta 1.119,42 540,30 682,29 997,26 2.462,25 

Tributação 122,65 43,51 54,03 89,14 354,94 

Benefícios 104,42 183,03 139,04 83,68 36,69 

Renda Líquida 1.096,94 675,05 761,49 987,19 2.142,91 

Alíquota efetiva -0,13 -0,32 -0,22 -0,09 0,04 

Simulação 1 

Utilidade 25,76 26,90 25,17 24,63 27,98 

Renda Bruta 1.216,80 683,39 767,39 1.080,49 2.565,21 

Tributação 132,90 54,47 61,04 97,24 373,41 

Benefícios 66,89 90,48 98,81 56,55 29,07 

Renda Líquida 1.145,74 712,11 798,17 1.034,93 2.219,81 

Alíquota efetiva -0,05 -0,11 -0,12 -0,03 0,05 

Simulação 2 

Utilidade 25,44 26,66 24,90 24,29 27,57 

Renda Bruta 1.066,53 482,82 628,95 940,05 2.423,77 

Tributação 118,75 39,30 50,14 84,96 351,95 

Benefícios 146,05 233,60 181,71 126,57 66,10 

Renda Líquida 1.090,87 674,23 756,40 978,35 2.137,11 

Alíquota efetiva -0,22 -0,43 -0,31 -0,17 -0,01 

Simulação 3 

Utilidade 25,23 26,25 24,62 24,14 27,52 

Renda Bruta 1.074,72 459,02 619,71 963,34 2.448,76 

Tributação 119,53 37,62 49,54 86,93 353,99 

Benefícios 129,59 231,63 171,67 102,84 44,82 

Renda Líquida 1.082,46 651,26 738,55 976,52 2.138,85 

Alíquota efetiva -0,20 -0,44 -0,30 -0,14 0,02 

Simulação 4 

Utilidade 25,35 26,48 24,79 24,23 27,54 

Renda Bruta 1.119,42 541,74 681,77 997,07 2.462,02 

Tributação 122,71 43,44 53,67 88,99 356,14 

Benefícios 104,26 181,73 139,39 83,62 36,69 

Renda Líquida 1.096,70 675,27 761,68 987,08 2.141,47 

Alíquota efetiva -0,13 -0,32 -0,22 -0,09 0,04 

Simulação 5 

Utilidade 25,29 26,46 24,76 24,17 27,39 

Renda Bruta 1.116,92 536,92 681,41 994,24 2.459,70 

Tributação 130,42 44,62 55,98 94,57 381,22 

Benefícios 105,56 185,27 139,58 84,62 38,03 

Renda Líquida 1.087,80 672,84 759,19 979,63 2.115,43 

Alíquota efetiva -0,13 -0,33 -0,22 -0,09 0,05 
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Tabela AIII.2  – Solteiros referência por faixa de renda 

  Até 1 SM De 1 a 2 SM De 3 a 5SM De 5 a 10 SM Acima de 10SM 

Situação inicial - estimações para 2009 

Utilidade 22,92 23,86 29,08 37,89 47,34 

Renda Bruta 538,63 829,52 1.678,23 3.819,48 8.338,69 

Tributação 42,18 64,92 164,51 550,46 1.666,12 

Benefícios 208,44 56,25 16,27 0,00 0,00 

Renda Líquida 700,49 814,37 1.529,99 3.269,02 6.672,57 

Alíquota efetiva -0,39 -0,02 0,08 0,14 0,19 

Simulação 1 

Utilidade 23,20 24,26 29,67 38,70 47,98 

Renda Bruta 672,92 887,77 1.752,62 3.978,21 8.584,84 

Tributação 52,59 69,96 175,14 583,05 1.732,30 

Benefícios 128,35 39,52 13,50 0,00 4,16 

Renda Líquida 742,56 850,48 1.590,99 3.395,16 6.856,70 

Alíquota efetiva -0,20 0,01 0,08 0,14 0,19 

Simulação 2 

Utilidade 23,10 23,90 29,10 37,89 47,34 

Renda Bruta 454,01 787,17 1.654,90 3.819,48 8.338,69 

Tributação 36,02 61,83 162,56 550,46 1.666,12 

Benefícios 276,83 88,59 32,91 0,00 0,00 

Renda Líquida 692,74 808,49 1.525,25 3.269,02 6.672,57 

Alíquota efetiva -0,53 -0,09 0,06 0,14 0,19 

Simulação 3 

Utilidade 22,84 23,65 29,08 37,89 47,34 

Renda Bruta 459,87 792,74 1.678,03 3.819,48 8.338,69 

Tributação 36,56 62,46 164,54 550,46 1.666,12 

Benefícios 262,03 67,96 16,88 0,00 0,00 

Renda Líquida 683,50 794,17 1.530,38 3.269,02 6.672,57 

Alíquota efetiva -0,51 -0,06 0,08 0,14 0,19 

Simulação 4 

Utilidade 22,93 23,86 29,08 37,85 47,34 

Renda Bruta 539,27 829,06 1.677,84 3.819,48 8.338,69 

Tributação 41,94 64,53 165,09 556,09 1.666,18 

Benefícios 207,65 56,40 16,78 0,00 0,00 

Renda Líquida 700,57 814,45 1.529,53 3.263,38 6.672,51 

Alíquota efetiva -0,39 -0,02 0,08 0,14 0,19 

Simulação 5 

Utilidade 22,91 23,84 28,92 37,37 47,20 

Renda Bruta 535,88 827,42 1.671,90 3.821,85 8.354,61 

Tributação 43,39 66,54 181,89 627,26 1.710,67 

Benefícios 209,19 57,25 19,11 0,00 0,00 

Renda Líquida 697,26 811,65 1.509,13 3.194,59 6.643,94 

Alíquota efetiva -0,39 -0,02 0,08 0,16 0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

Tabela AIII.3  – Solteiros (outros) por faixa de escolaridade 

  Geral Até 4 anos  5 a 8 anos 9 a 11 anos  12 ou mais 

Situação inicial - estimações para 2009 

Utilidade 19,88 26,18 22,11 18,75 19,51 

Renda Bruta 854,83 438,57 577,09 754,99 1.400,37 

Tributação 77,02 37,04 46,23 61,33 147,33 

Benefícios 109,16 242,76 186,87 97,88 49,36 

Renda Líquida 886,97 644,30 717,73 791,55 1.302,39 

Alíquota efetiva -0,15 -0,46 -0,32 -0,13 0,01 

Simulação 1 

Utilidade 20,32 26,59 22,49 19,11 20,20 

Renda Bruta 936,24 509,43 656,69 832,32 1.495,95 

Tributação 84,65 42,68 52,65 67,96 158,77 

Benefícios 81,06 204,72 151,38 70,84 26,26 

Renda Líquida 932,65 671,47 755,42 835,20 1.363,44 

Alíquota efetiva -0,08 -0,37 -0,24 -0,07 0,05 

Simulação 2 

Utilidade 19,98 26,46 22,28 18,83 19,55 

Renda Bruta 730,05 386,28 518,64 612,94 1.254,69 

Tributação 67,66 33,14 41,89 50,77 136,13 

Benefícios 205,70 292,43 236,12 207,93 156,56 

Renda Líquida 868,10 645,57 712,87 770,10 1.275,12 

Alíquota efetiva -0,30 -0,57 -0,42 -0,32 -0,13 

Simulação 3 

Utilidade 19,86 26,09 22,07 18,73 19,50 

Renda Bruta 850,50 417,03 570,15 751,84 1.399,46 

Tributação 76,73 35,44 45,75 61,14 147,27 

Benefícios 110,19 254,16 189,68 98,34 47,85 

Renda Líquida 883,96 635,76 714,08 789,04 1.300,04 

Alíquota efetiva -0,15 -0,49 -0,33 -0,13 0,02 

Simulação 4 

Utilidade 19,88 26,18 22,11 18,75 19,51 

Renda Bruta 854,99 438,57 577,09 755,08 1.400,87 

Tributação 76,93 36,97 46,17 61,16 147,40 

Benefícios 109,14 242,76 186,87 97,88 49,26 

Renda Líquida 887,20 644,37 717,79 791,80 1.302,73 

Alíquota efetiva -0,15 -0,46 -0,32 -0,13 0,01 

Simulação 5 

Utilidade 19,82 26,16 22,09 18,72 19,33 

Renda Bruta 854,03 438,57 577,02 754,52 1.398,06 

Tributação 80,68 37,67 47,02 62,74 159,33 

Benefícios 109,39 242,76 186,88 97,95 50,19 

Renda Líquida 882,74 643,67 716,88 789,73 1.288,92 

Alíquota efetiva -0,14 -0,46 -0,32 -0,13 0,02 
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Tabela AIII.4  – Solteiros (outros) por faixa de renda 

  Até 1 SM De 1 a 2 SM De 3 a 5SM De 5 a 10 SM Acima de 10SM 

Situação inicial - estimações para 2009 

Utilidade 18,23 18,71 23,16 45,00 105,47 

Renda Bruta 527,91 774,45 1.597,69 3.777,73 7.305,85 

Tributação 41,02 60,12 151,73 529,21 1.334,79 

Benefícios 181,90 58,56 36,58 0,00 0,00 

Renda Líquida 668,79 772,89 1.482,54 3.248,52 5.971,07 

Alíquota efetiva -0,32 -0,03 0,05 0,13 0,18 

Simulação 1 

Utilidade 18,46 19,08 23,99 47,87 113,21 

Renda Bruta 618,16 842,36 1.674,11 3.935,78 7.601,48 

Tributação 48,21 65,70 161,67 561,99 1.410,84 

Benefícios 138,82 37,13 33,17 0,00 0,00 

Renda Líquida 708,77 813,79 1.545,62 3.373,79 6.190,64 

Alíquota efetiva -0,23 0,02 0,06 0,14 0,18 

Simulação 2 

Utilidade 18,40 18,77 23,18 45,00 105,47 

Renda Bruta 306,88 719,86 1.563,16 3.774,39 7.305,85 

Tributação 24,47 56,06 148,90 528,93 1.334,79 

Benefícios 352,83 101,96 60,35 2,02 0,00 

Renda Líquida 635,23 765,76 1.474,61 3.247,48 5.971,07 

Alíquota efetiva -0,60 -0,11 0,03 0,13 0,18 

Simulação 3 

Utilidade 18,22 18,67 23,15 45,00 105,47 

Renda Bruta 520,79 771,60 1.597,33 3.777,73 7.305,85 

Tributação 40,50 59,95 151,75 529,21 1.334,79 

Benefícios 186,09 56,19 37,31 0,00 0,00 

Renda Líquida 666,39 767,84 1.482,89 3.248,52 5.971,07 

Alíquota efetiva -0,33 -0,03 0,05 0,13 0,18 

Simulação 4 

Utilidade 18,24 18,72 23,16 44,94 105,47 

Renda Bruta 528,08 774,49 1.598,16 3.777,73 7.305,85 

Tributação 40,95 60,07 150,92 533,22 1.334,80 

Benefícios 181,85 58,56 36,58 0,00 0,00 

Renda Líquida 668,98 772,98 1.483,82 3.244,51 5.971,05 

Alíquota efetiva -0,32 -0,03 0,05 0,13 0,18 

Simulação 5 

Utilidade 18,23 18,71 22,99 43,38 103,90 

Renda Bruta 527,11 774,47 1.594,84 3.774,66 7.305,85 

Tributação 41,12 60,30 164,32 621,75 1.383,98 

Benefícios 182,25 58,50 37,23 0,00 0,00 

Renda Líquida 668,24 772,67 1.467,74 3.152,90 5.921,88 

Alíquota efetiva -0,32 -0,03 0,06 0,16 0,18 
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