Anexo metodológico – Nota de Política Econômica nº 001 – MADE/USP

Nesta Nota de Política Econômica foram empregadas as rendas familiares per capita em
seus três estágios, conforme apresentado pela Figura 1. Em primeiro lugar, tem-se a chamada
renda primária, constituída, em sua maioria, pelos rendimentos monetários obtidos no mercado
de trabalho, rendimentos não monetários e variação patrimonial. Esta última rubrica é
composta por vendas de imóveis, heranças, bem como o saldo da movimentação financeira. Ao
adicionar à renda primária as transferências monetárias públicas e os auxílios mistos – i.e., de
natureza pública e privada – chega-se às pós-transferências, também denominadas “renda
total” pela pesquisa. Por fim, com a incidência dos tributos diretos sobre a renda inicial, alcançase o último estágio da renda empregado aqui, isto é, a renda disponível.
É importante ressaltar que essa divisão foi empregada com fins didáticos, bem como
visando uma melhor avaliação da política fiscal do Estado. No entanto, é necessário ressaltar
que existe uma certa endogeneidade na separação das rendas, pois a ação do Estado também
influi na renda primária, não sendo possível dissociar os rendimentos do mercado de trabalho da
ação estatal. Um exemplo que torna clara essa afirmação são transferências que atinjam mães
e, assim, permitam o custeio de creches escolares, elevando a renda primária desses indivíduos
ao colocar mais mulheres no mercado de trabalho.
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Fonte: Elaboração própria.

Em prosseguimento a essa análise, para o cômputo dos tributos diretos e das
transferências monetárias na POF mais recente, 2017-2018, foi utilizada as divisões em grupos
conforme Silveira et al. (2020)1, com pequenas alterações no caso das transferências, conforme
exposto pelos quadros 1 e 2, abaixo. A descrição mais pormenorizada dessas rubricas pode ser
encontrada no trabalho desses autores.

1

Silveira et al. Impactos redistributivos das transferências públicas monetárias e da tributação direta: evidências
com a POF 2017-2018. Nota Técnica nº. 89, Ipea, 2020.
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Quadro 1 – Grupos de tributos diretos e suas respectivas descrições para a POF 2017-2018

Grupo de tributos

Tipo de tributo

Descrição na POF

Códigos

Contribuições
Dedução do rendimento do trabalho (trabalhador doméstico,
previdenciárias sobre militar, empregado do setor privado, empregado do setor público, 53001; 53002; 53003; 53004; 53005; 53006
a renda do trabalho empregador e conta própria) para a previdência pública
Contribuições
previdenciárias

Contribuições
Previdência pública (INSS); Funrural; Microempreendedor
individuais com INSS individual (MEI)

48005; 48037
19001; 19002; 19003; 19004; 19005; 19006; 19007; 19008;

INSS do empregado Despesas com contribuição à previdência pública dos empregados
19009; 19010; 19011; 19012; 19013; 19014; 19015; 19016;
doméstico
domésticos e agregados
19017; 19999

Imposto de Renda
sobre a renda do
trabalho
IRPF
Gastos individuais
com Imposto de
Renda
IPVA e adicionais
IPVA
com automóveis e
outros veículos
IPTU do imóvel
principal
IPTU
IPTU dos outros
imóveis
Outras deduções Outras deduções do
sobre rendimento rendimento do
do trabalho
trabalho

Dedução de IRPF do rendimeno do trabalho (trabalhador
doméstico, militar, empregado do setor privado, empregado do
setor público, empregador e conta própria)

53001; 53002; 53003; 53004; 53005; 53006

Complemenação do Imposto de Renda; Imposto de Renda do
exercício anterior

48031

IPVA; seguros; emplacamento; licenças; multas; taxas

50001; 50002; 50004; 50005; 50006; 50007; 50008; 50014;
50016; 50017;

IPTU e adicionais; ITR-IPTR e adicionais; INCRA; SPU; PNR;
CAR e taxa de aforamento

10006; 10007; 10011; 10012; 10013; 10014; 10015; 10016;
12035; 47006; 47007; 47026;

Outras deduções do rendimento do trabalho (trabalhador
doméstico, militar, empregado do setor privado, empregado do
setor público, empregador e conta própria)

53001; 53002; 53003; 53004; 53005; 53006

Deduções de
rendimento que
não trabalho

54001; 54002; 54003; 54004; 54005; 54006; 54007; 54008;
54009; 54010; 54011; 54012; 54013; 54014; 54015; 54016;
54017; 54018; 54019; 54020; 54021; 54022; 54023; 54024;
54025; 54026; 54027; 54028; 54029; 54030; 54031; 54032;
54033; 54034; 54035; 55001; 55002; 55003; 55004; 55005;
Deduções sobre aposentadorias e pensões; bolsas de estudo;
IRPF, Contribuições
55006; 55007; 55008; 55009; 55010; 55011; 55012; 55013;
auxílios; pensões alimentícias; Bolsa Família e outras transferências
previdenciárias e
55014; 55015; 55016; 55017; 55018; 55019; 55020; 55021;
do governo; aluguéis; vendas; adicionais e complementações
outras deduções
55022; 55023; 55024; 55025; 55026; 55027; 55028; 55029;
salariais; indenizações; abonos; décimo terceiro; férias
55030; 55031; 55032; 55033; 55034; 55035; 55036; 55037;
55038; 55039; 55040; 55041; 55042; 55043; 55044; 55045;
55046; 55047; 55048; 55049; 55050; 55051; 55052; 55053;
55054; 55055; 55056; 55057; 55058; 55059; 55060; 55061;
55062; 55063; 55064; 55065; 55066; 55067;

Outros diretos

Contribuições de
Classe

Conselho e Associação de classe; Associação de trabalhadores;
Contribuição sindical; Imposto sindical; Imposto sobre Operação
Financeira (IOF)

48004; 48010; 48011;

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da POF 2017-2018 e em Silveira et al. (2020).

Nessa direção, conforme o Quadro 1, os tributos diretos foram separados em sete grandes
grupos: contribuições previdenciárias, Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre a Propriedade predial e Territorial
Urbana (IPTU), outras deduções sobre o rendimento do trabalho, deduções de rendimento que
não trabalho e outros diretos.
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Quadro 2 – Grupos de transferências monetárias e suas respectivas descrições para a POF
2017-2018

Categoria de transferência monetária

Descrição na POF

Política Pública

Códigos

Aposentadorias e pensões do RGPS

Aposentadorias e pensões do Instituto Nacional Regime Geral da Previdência
de Seguridade Social (INSS)
Social

54004; 54005; 55003; 55004;
55050

Aposentadorias e pensões do RPPS

Aposentadorias e pensões da Previdência
Pública Municipal, Estadual e Federal

54006; 54007; 55005; 55006

Auxílios públicos

Regime Própio da Previdência
Social

Auxílio-doença; auxílio a portadores de
deficiência física; adicionais de insalubridade,
periculosidade e noturno; auxílio-fardamento;
auxílio-estiagem; auxílio-reclusão; auxílio
54009; 54024; 54026; 54027;
trabalho de difícil acesso; salário maternidade; Auxílios do RGPS e benefícios
54030; 54034; 55036; 55045;
auxílio-natalidade; acidente de trabalho
a servidores públicos
55056; 55062; 55065; 55066
(previdência pública); auxílio-morte; 13°/14° de
auxilios da previdência social; ajuda de custo ao
usuário do SUS; abono natalino do Bolsa
Família

Auxílios mistos

Auxílio/tíquete/cartão alimentação; auxílio/vale
transporte e combustível; auxílio-creche; auxílioeducação; salário educação; auxílio-escola;
auxílio mãe guardia; auxílio material escolar;
auxilio pré-escola; auxílio a qualificação; auxíliomoradia; cesta básica em dinheiro; auxílioatividade; auxílio/tíquete/cartão roupa e
vestimenta; agregado auxílio alimentação e
transporte; pecúlio recebido; auxílio-funeral

Auxílios públicos e privados
advindos, em sua maioria, de
dissídios coletivo e outros
auxílios

54016; 54017; 54020; 54022;
54023; 54025; 54032; 54033;
55047; 55055;

Outros programas de transferência de
renda

PETI; Brasil Carinhoso; auxílio gás; Bolsa
Escola; Bolsa Alimentação; PNAA; outros
programas de transferência de renda; Cartão
Cidadão; auxilio leite; bolsa renda; auxílio
energia elétrica; Agente Jovem; Bolsa Verde;
Renda cidadania; Renda Melhor; Renda Melhor
Jovem; Bolsa Capixaba; Cartão Família
Carioca; auxílio permanência; Garantia Safra;
Bolsa Florestal; crédito social;

Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI);
Programas estaduais e
municipais de transferência de
renda

54001*; 54003**; 55018

Benefício de Prestação Continuada (BPC,
Benefício de Prestação Continuada - BPC
LOAS)

Benefício de Prestação
Continuada (BPC) da Lei
54002
Orgânica da Assistência Social
(LOAS)

Bolsa de estudo

Bolsas de agências de fomento
54010
à pesquisa (CNPq e CAPES)

Seguro-desemprego e auxílio-desemprego

Seguro-desemprego

55017

Bolsa Família

Bolsa Família/PETI e Bolsa Famílias

Programa Bolsa Família

5400101; 5400102;

Salário-família

Salário-família

Salário-família

5400313

Abono salarial

Saque do PIS/PASEP (Total); Rendimento e
Abono do PIS/PASEP

Abono salarial

55008; 55009

Seguro defeso

Seguro defeso

Seguro defeso

55018

Bolsa de estudo
Seguro-desemprego

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da POF 2017-2018 e em Silveira et al. (2020).
N.B.: *Excluindo os códigos 5400101 e 5400102; **Excluindo o código 5400313

As transferências monetárias, por sua vez, como exposto no Quadro 2, foram agrupadas
em doze categorias: aposentadorias e pensões do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e
do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), auxílios públicos, auxílios mistos, Bolsa Família
e outros programas de transferência de renda, Benefício de Prestação Continuada (BPC), bolsas
de estudo, Seguro-desemprego, Bolsa Família, Abono Salarial e Seguro Defeso. Essas três
últimas rubricas não estavam desagregadas no trabalho original dos autores, e a justificativa
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para tal é ancorada nos objetivos da Nota de Política Econômica. Por fim, com exceção dos
auxílios mistos, que apresentam natureza dúbia, podendo ser tanto públicos quanto privados,
as demais rubricas constituem transferência públicas.

Alíquotas efetivas médias

A tabela 1 foi construída a partir dos dados da POF 2017-2018 e das simulações feitas pela
pesquisa. As alíquotas efetivas médias do imposto de renda (IRPF) são definidas como a
quantidade de imposto paga efetivamente – descontadas isenções e restituições – por cada
estrato de renda. Ou seja, é a quantidade de IRPF que o sujeito representativo daquele estrato
paga em relação a sua renda anual total. As escolhas de aumento de alíquota em cada uma das
simulações foram feitas de maneira a garantir que as alíquotas efetivas médias fossem
crescentes na renda, visando corrigir distorções do sistema atual.
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