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RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho foi estudar os impactos na carga tributária e nos encargos trabalhistas, decorrentes da remuneração fixa e remuneração 

variável em uma empresa do setor industrial, tributada no regime do lucro real. Seu desenvolvimento metodológico é quantitativo o qual compara e 

analisa valores da Demonstração de Resultado do Exercício. A análise mostra que, a indústria pode se beneficiar trabalhando com a remuneração 
variável, pois observou - se que a empresa pode obter resultado positivo na redução de custos com encargos sociais e aumento no seu Lucro Líquido 

quando optante pela remuneração variável, mesmo tendo aumento na provisão de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social 

Sobre o Lucro Líquido (CSLL). 
          

PALAVRAS-CHAVE: Remuneração Variável. Carga Tributária. Lucro Real. 

 

IMPACTS ON THE TAX BURDEN AND ON LABOR CHARGES: A STUDY FOR THE IMPLEMENTATION OF VARIABLE 

REMUNERATION AT AN INDUSTRIAL COMPANY 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to study the impacts on the tax burden and on labor charges resulting from fixed and variable remuneration at an industrial company, 
taxed in the actual profit regime. Its methodological development is quantitative, which compares and analyzes values of the Income Statement for the 

period. The analysis shows that the industry can profit working with variable remuneration, because it has been observed that the company can obtain 

a positive result in cost reductions with social charges and an increase in Net Profit, when adopting the variable remuneration, even if there is an 
increase in the provision of Corporate Income Tax (IRPJ) and Social Contribution on Net Profits (CSLL). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  

O principal objetivo das organizações é ter a lucratividade e permanecer no mercado, sendo este um desafio 

constante. Com mercados cada vez mais competitivos e a elevada carga tributária as empresas necessitam planejar suas 

metas e objetivos, com intuito de obter principalmente a redução de custos. Para atingir esses resultados faz-se 

necessário envolver toda a equipe de trabalho e para isso é preciso criar formas de os colaboradores se sentirem 

motivados. O uso do sistema tradicional de remuneração por meio do salário fixo, através de sua hierarquia acaba 

tornando paralisada a evolução e dificultando os esforços em equipe no sentido de objetivos comuns. A remuneração 

variável pode contribuir estrategicamente para as indústrias estimularem seus trabalhadores e através desta buscar a 

redução da carga tributária e dos encargos trabalhistas. No Brasil a lei 10.101 de 19 de dezembro de 2000 regulariza a 

participação dos empregados nos resultados e nos lucros das empresas, sendo isento de tributos os recursos distribuídos. 

Diante disso esse artigo busca analisar a participação por resultado sob o ponto de vista de sua pratica e seus efeitos na 

tributação; analisar a legislação incidente para a aplicação da remuneração variável e identificar os impactos na carga 

tributária e nos encargos trabalhistas; demonstrar os efeitos que a remuneração variável traz para uma empresa 

industrial tributada no lucro real.  
A pesquisa se justifica por envolver a Contabilidade Tributária e a Gestão de Pessoas, com enfoque nos 

resultados trazidos pela remuneração variável. Segundo Oliveira et al (2013, p. 1), “há necessidade de estudos 

tributários e com encargos sociais sobre a folha de pagamento em nosso país e seus reflexos na rentabilidade das 

organizações que aqui operam.”  

 Na última década é notório o aumento da utilização da remuneração variável por parte das empresas brasileiras, 

incentivadas pela escassez de talentos, vantagens tributárias, a internacionalização e o crescimento da economia 

(COHEN, VITURINO e VIEIRA, 2012). Neste sentido demonstrar os impactos da remuneração variável sobre a carga 

tributária e se há melhoria no resultado financeiro das indústrias, tornando-as mais competitivas no mercado onde 

atuam, é o propósito desse artigo. 
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A pesquisa é dividida em duas fases. A primeira compreende a fase teórica, na qual estão discriminados 

conceitos e fundamentos baseados em levantamento bibliográfico, estabelecido a partir de livros, artigos científicos, 

sites da Internet direcionadas ao assunto, no caso a Contabilidade Tributária e Gestão de Pessoas. A segunda etapa 

envolve a fase prática, que compreende a comparação entre o valor dos encargos sociais e tributos de uma empresa do 

segmento industrial enquadrada no regime tributário do Lucro Real, antes e depois da implantação da remuneração 

variável. Esta etapa busca evidenciar se o resultado obtido é positivo, sobre a análise da remuneração de um 

colaborador da empresa. Utilizando-se de cálculos e tabelas para apresentar-se-á se a implantação da remuneração 

variável traz benefícios financeiros para as empresas que atuam no segmento industrial. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

A remuneração indica a totalidade de ganho do empregado, ou seja, o salário acrescido a diversos valores, que 

recompensam o trabalho fornecido pelo empregado. Assim a remuneração variável vem como forma de aumentar a 

motivação pelo trabalho do empregado. Chiavenato (2009) menciona que, a remuneração variável é a parte da 

remuneração integral do empregado, creditada periodicamente para o mesmo. Em geral é de maneira seletiva e depende 

do resultado alcançado pela organização, em certo período de tempo, com trabalho isolado ou por equipe, com o 

objetivo de tornar o funcionário um aliado nos negócios da empresa. 

 Garrido (1999) afirma que alguns dos objetivos da remuneração variável são apoiar a cultura participativa, 

informar valores da organização aos empregados, formar um vínculo direto entre a remuneração e os resultados 

esperados, e estabelecer uma mobilidade nos valores ganhos, assim, quanto melhor o resultado maior o rendimento. 

 A remuneração variável tem por objetivo trazer o funcionário para o lado da empresa, fazendo com que ele 

sinta-se parte da organização, sabendo esse quanto mais contribuir maior poderá ser sua recompensa. A organização 

precisa de um plano para a implantação desse sistema de remuneração. “A condição fundamental para a remuneração 

variável é a existência de uma estrutura de cargos e salários na empresa que possa servir de base para o sistema.” 

(CHIAVENATO, 2009, p. 310) 

Para Ivancevich (2007) a implantação com sucesso de um sistema de remuneração variável, precisa que a 

elaboração dos planos se baseie em metas claras, em mensurações sucintas e na conexão clara aos empenhos do 

funcionário. Na utilização da remuneração variável são necessários alguns passos demostrados na Figura 1: 

 

Figura 1 – Etapas e Modelos de Remuneração Variável 

 
Fonte: (OYADOMARI et al, 2012, p. 39) 

 

Na Figura 1, demonstram-se as etapas e os modelos para implantação da remuneração variável. O modelo de 

Ferreira & Otley é utilizado para definição dos objetivos e indicadores. O modelo de Kaplan e Norton é utilizado para 

organizar as metas de uma forma visual e didática, para melhorar a comunicação das metas aos gestores. Para a parte 

operacional do sistema utiliza-se o modelo de sistema de pontos Rosa, este é utilizado para calcular individualmente os 

valores da remuneração variável e para sua implantação, necessitando a sequência de seis passos. 

O primeiro é um ponto de partida, ou seja, a meta que deve ser atingida para iniciar o cálculo da remuneração 

variável. O segundo é a definição da base de cálculo. O terceiro a definição do percentual sobre a base de cálculo para a 

repartição. O quarto a definição dos valores individuais. Depois de calculado o valor a distribuir calcula-se quanto cada 

um receberá. O quinto é a elegibilidade, e está atrelado a um desempenho mínimo, apontando se o funcionário tem o 

direito a fazer parte de um programa de incentivos.  Por fim o sexto é a forma de pagamento, ou seja, de que modo a 

empresa concretizará a remuneração. (OYADOMARI,2012) 
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O salário do empregado não pode possuir decréscimo uma vez reajustado pelo empregador. Assim a 

remuneração variável torna-se uma opção para os entraves da remuneração fixa. Segundo Paschoal (2007) apud 

Moreira (2009), deve-se atentar ao fato de que a irredutibilidade dos salários é um dos princípios da legislação 

trabalhista, desta forma, quando decidido o salário, este não pode ser diminuído.  
 

O fato de o salário nominal ser irredutível por vezes dificulta a concessão de melhorias pelas vias tradicionais. 

Assim muitas organizações relutam em aumentar o salário de seus empregados mesmo quanto têm condições para 
tanto, pois temem não conseguir mantê-lo posteriormente em situações menos favoráveis. Não são raros os casos 

de empresas que, em meio a uma crise financeira, são obrigadas a efetuar demissões em massa por terem adotado 

uma política salarial adequada apenas aos tempos das “vacas gordas”. (TACHIZAWA, FERREIRA E FORTUNA, 
2006, P. 186) 

 

Os incentivos individuais não são incorporados ao salário, podendo assim conceder diferentes aumentos a setores 

e indivíduos, sem danificar a harmonia da estrutura salarial. (TACHIZAWA, FERREIRA e FORTUNA, 2006) 

Existem diversos modelos de remuneração variável, que podem ser implantados nas empresas, conforme mostra 

a Figura 2: 

 

Figura 2 – Divisão da Remuneração Variável 

 

 
FONTE: (MARQUART, 2009, p. 60) 

 

Na Figura 2, pode-se identificar formas de remuneração variável que ocorre quanto ao período, ou seja, curto 

prazo até um ano, geralmente chamados de prêmios, bônus ou incentivos anuais ou remuneração variável de longo 

prazo, que na maioria das vezes acontece para garantir a perenidade do negócio e a retenção de profissionais, onde 

normalmente os pagamentos são através de participação nas ações das companhias. A remuneração pode ser distribuída 

em forma de distribuição de ganhos, distribuição de lucros, bônus/gratificações, incentivos e campanhas, prêmios por 

reconhecimento, participação nas vendas/comissões, remuneração do potencial, remuneração do talento, remuneração 

por resultado, remuneração por desempenho ou mérito, participação nos lucros e /ou resultados e sistemas mistos. 

(MARQUART, 2009) 

O gráfico 1 demonstra os modelos de remuneração variável mais utilizados no Brasil do ano de 1995 até o ano 

de 2001: 
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Gráfico 1 – Modelos de Remuneração Variável 

 
Fonte: (ZYLBERSTAJN, 2002, p. 60) 

 

Percebe-se pelo gráfico, que a forma de remuneração mais utilizada é a de resultados (pay-for-performance). 

Esta forma procura estimular o trabalhador a alcançar melhores resultados, tanto organizacionais, como individuais. 

Esse modelo utiliza para medida de desempenho, o papel setorial, pessoal, processual e organizacional para alcançar 

resultados. Para existir um acordo com um fator remunerativo, são necessários que os parâmetros sejam mensuráveis e 

vinculados ao alcance de metas. (MARQUART, 2009) 

A participação nos resultados é uma forma de recompensar com inteligência a busca por resultados. Esse modelo 

é adotado por várias empresas, por ele ter se tornado lei. Traz para as organizações uma forma de incentivo fiscal e 

como esses valores não são disponibilizados em forma de salário não há incidência de encargos sociais sobre os 

mesmos, eliminando a carga de encargos sociais que a empresa deveria pagar caso os valores fossem disponibilizados 

como salários. (FRANCO, 2012) 

Através desse exemplo de remuneração variável, que pode trazer vantagens para a empresa, como motivar seus 

funcionário e diminuir o valor dos encargos sociais, ela também pode trazer algumas desvantagens, como a necessidade 

de comunicação mais intensa. A Tabela 1 traz as vantagens e desvantagens da participação nos resultados tanto para a 

empresa quanto para o trabalhador. 
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Tabela 1 - Vantagens e desvantagens da participação nos resultados  

VANTAGENS 

Para a empresa 

 Vantagens econômicas: 

- Não pagamentos de encargos sociais sobre a parcela variável da remuneração. 

- Vincula premiação ao desempenho. 

- Incentiva ações para reduzir custos, melhorar a qualidade e promover inovações. 

  Vantagens para o sistema de gestão: 

- Facilita a organização do trabalho e a relação com subordinados. 

- Permite alcançar objetivos individuais, setoriais e globais com a mobilização de todos. 

- Possibilita conhecer melhor o desempenho de unidades e filiais. 

- Gera maior credibilidade nos funcionários. 

- Incentiva o espírito de equipe. 

- Minimiza a resistência à implantação do sistema. 

- Melhora o empenho dos empregados. 

Para os empregados: 

- Cria maior desafio profissional. 

- As metas e indicadores de desempenho estão mais próximos do dia-a-dia. 

- Gera maior estímulo ao desempenho. 

- Aumenta a possibilidade de crescimento profissional e de ganhos adicionais. 

- Cria remuneração mais justa. 

- Gera satisfação por atingir metas. 

DESVANTAGENS 

Para a empresa 

- Aumenta o dispêndio de esforço para negociar e controlar o cumprimento das metas. 

- Pode haver pagamento de prêmios por alcance de metas mesmo em situações de prejuízo. 

- Exige processo de comunicação mais intenso. 

- Aumenta o trabalho para controlar e avaliar o desempenho, devido à diversidade das unidades. 

- Pode haver conflito em consequência da concorrência entre as unidades. 

Para os empregados 

- Aumenta a cobrança para alcançar metas. 

- Cria maior pressão e estresse devido ao desafio constante. 

- Proporciona frustação por não atingir metas. 

- Não vincular remuneração variável ao desempenho (cumprimento de metas) transforma a participação nos 

resultados em um 14° salário não gerando motivação nos empregados. Isso pode representar uma desvantagem para a 

empresa e os empregados. 

Fonte: (REIS NETO, 2004, p. 34) 

 

Conforme demonstrado na Tabela 1, não há só vantagens no uso da remuneração por resultados. Para minimizar 

as desvantagens as empresas tem usado um sistema misto, baseado em participação nos lucros e resultados. O 

pagamento ao empregado ocorre de uma combinação de metas para lucro e resultados individuais e coletivos. No ponto 

de vista do empregador, mesmo se a meta de lucro não foi alcançada, uma parcela de remuneração variável poderá estar 

garantida pelo resultado. No ponto de vista da empresa, se não houver lucros e o empregado se esforçar será pago os 

valores relativos ao cumprimento das metas sendo estas pré-estabelecidas. (REIS NETO, 2004) 

O direito do trabalhador de participar dos lucros ou resultados, desvinculado da remuneração está determinado 

na Constituição da República Federativa do Brasil de 1998. A distribuição não compõe a base de cálculo da 

contribuição da Seguridade Social, do FGTS e nem para valores de reflexo trabalhista. Para apuração do Imposto de 

Renda e Contribuição sobre o Lucro Líquido, a participação no resultado poderá ser deduzida como despesa 

operacional. (ZARO, 2015) 

 A Lei 10.101/2000 dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa ou dá 

outras providências, 

 
a participação de que trata o Art. 2º não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, 
nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se aplicando o princípio da habitualidade. 

§ - 1º - Para efeito de apuração de lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa operacional as 

participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente lei, dentro do próprio 

exercício de sua constituição. (Lei 10.101/2000, Art. 3°) 
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Assim a empresa tributada no Lucro Real pode beneficiar-se da remuneração variável na redução da base de 

cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e 

consequentemente obter benefício na carga tributária. 

O Lucro Real tem seu conceito fiscal expresso no regulamento do imposto de renda, de acordo com o Art.247 do 

Decreto nº 3.000 de 26 de março de 1999. “Lucro Real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, 

exclusões, ou compensações por este decreto”  

Christovão e Watanabe (2002) asseguram que no regime do lucro real, o IR é apurado sobre o lucro de seus 

balanços. Ainda afirmam que o lucro pode ser apurado na forma de lucro real trimestral e lucro real anual. No lucro real 

trimestral, os balanços são feitos a cada três meses e no lucro real anual, é considerado o balanço contábil de primeiro 

de janeiro a trinta e um de dezembro. 

A carga tributária é a parcela que o Estado arrecada junto às pessoas físicas e jurídicas a fim de custear obras do 

governo. Somente o percentual à contribuição aos fundos do INSS, seguro acidente, salário educação, SESI, SENAI, 

INCRA e SEBRAE são considerados encargos sociais, destinados as instituições governamentais ou outras entidades 

públicas. O FGTS e outras arrecadações devem ser definidos como parte constituinte do rendimento monetário do 

trabalhador. (KAFROUNI, 2005) 

 

Tabela 2- Lista de rendimentos, encargos trabalhistas e sociais no setor industrial – Brasil 

 Custo Salarial valor 

absoluto 

Alíquota média 

legal - % 

Participação sobre o custo salarial 

total (123,04) - % 

Salário contratual 

Décimo-terceiro salário 

Adicional 1/3 de férias 

FGTS 

Incidência do FGTS sobre 

décimo-terceiro e 1/3 férias 

Rescisão contratual 

Custo salarial total 

INSS 

Seguro-acidente 

Salário-educação 

Incra 

Sesi 

Senai 

Sebrae 

Encargo social total 

Custo total do trabalho 

100,00 
8,33 

2,78 

8,00 

0,89 

 

3,04 

123,04 
22,22 

2,22 

2,78 

0,22 

1,67 

1,11 

0,67 

30,89 

153,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00 

2,00 

2,50 

0,20 

1,50 

1,00 

0,60 

27,80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,06 

1,80 

2,26 

0,18 

1,36 

0,90 

0,54 

25,10 

Fonte: (KAFROUNI, 2005, p. 13) 

 

 Como pode ser visualizado na Tabela 2, o salário base de 100,00 unidades monetárias é acrescido de 23,04% 

referentes a rendimentos legais a que tem direito, totalizando 123,04. Sobre esse total incidem 25,10% de encargos 

sociais, dos quais resulta um gasto estimado de 30,89 unidades monetárias. Então, nesse exemplo, o empregador 

desembolsa 153,93 unidades monetárias para a folha de pagamento, dos quais o trabalhador recebe 23,04% sob forma 

de benefícios diferidos e têm como disponibilidade mensal somente 100,00 unidades monetárias.  

Os encargos sociais e trabalhistas são importâncias que oneram a organização, estes valores referem-se a 

benefícios legais para acesso futuro do trabalhador. Esses têm um impacto pequeno de incentivo, porque não são 

dispostos imediatamente para o trabalhador usufruir. Uma das possibilidades da Participação Lucros por Resultado ser 

vantajosa para o empregado e empregador é a isenção desses encargos. (KAFROUNI, 2005) 

 

3. METODOLOGIA 

 

O artigo foi desenvolvido em duas fases. A primeira compreende a fase teórica, na qual estão discriminados 

conceitos e fundamentos baseados em levantamento bibliográfico, estabelecido a partir de livros, artigos científicos, 

sites da Internet direcionados ao assunto, no caso a Contabilidade Tributária e Gestão de Pessoas. No embasamento 

teórico foi trabalhado com pesquisadores como Marquart (2009), Zarro (2015) e nas legislações trabalhista e tributária. 

Com o objetivo de obter conhecimento sobre a remuneração variável, buscando o melhor modelo para um empresa do 

segmento industrial enquadrada no regime tributário do Lucro Real.  

A segunda etapa envolve a fase prática, que compreende a comparação entre o valor dos encargos sociais e 

tributos de uma empresa do segmento industrial enquadrada no regime tributário do Lucro Real, antes e depois da 
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implantação da remuneração variável. Esta etapa busca evidenciar através do método comparativo se o resultado obtido 

é positivo, sobre a análise da remuneração de um colaborador da empresa. Utilizando-se de cálculos e demonstrações de 

resultado para apresentar-se-á se a implantação da remuneração variável traz benefícios financeiros para as empresas 

que atuam no segmento industrial. Na análise foi utilizado o método quantitativo. Comparando e analisando, dados 

numéricos entre os valores de encargos sociais e tributos pagos por uma empresa industrial, enquadrada no regime 

tributário do lucro real. O resultado obtido é evidenciado na comparação entre as demonstrações do resultado do 

exercício (DRE), de uma empresa que utilizada à participação nos resultados e outra que utiliza a remuneração fixa. 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo apresenta, a análise dos encargos sociais e da carga tributária, incidentes sobre a remuneração 

fixa e remuneração variável de uma empresa tributada no regime do Lucro Real. Compara as Demonstração De 

Resultado entre uma empresa que utiliza a remuneração fixa e outra com remuneração variável.  

 Os encargos sociais são, os custos incidentes sobre o salário, os quais são recolhidos pela empresa. A tabela 3, 

demonstra as alíquotas e os encargos incidentes sobre a remuneração de um empregado de uma indústria tributada no 

regime do Lucro Real. 

 

Tabela 3 - Encargos sociais incidentes às empresas optantes pelo Lucro Real  

INSS 20% 

SENAC/SESC  1,50% 

SENAI/SESI 1% 

SEBRAE 0,60% 

INCRA 0,20% 

Salário educação 2,50% 

RAT 2% 

FGTS  8% 

  

Total encargos sociais 35,8% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por meio da tabela 3, observa-se que, a incidência da contribuição patronal à seguridade social tem sua base de 

cálculo pelo valor pago aos empregados a uma alíquota de 20%. No entanto, a medida provisória 540/2011 que institui 

o plano Brasil Maior e convertida em lei nº 12.54/2011, substitui essa incidência para determinados grupos de empresas 

e as obriga a aderir a desoneração da folha de pagamento onde a alíquota é 1% ou 2% dependendo de sua classificação 

Nacional de Atividades Econômicas, sendo incidido esses percentuais sobre o faturamento da empresa. Porém, em 31 

de agosto de 2015 foi sancionada a lei nº 13.161/2015 que revoga as leis anteriores, aumentando as alíquotas com 

variações entre 1%, 2%, 2,5%, 3% e 4,5% e tornando optativa a opção em contribuir na desoneração da folha ou na 

incidência da contribuição patronal social. 

Além disso, existem as contribuições a terceiros, como SENAC/SESC 1,50%; SENAI/SESI 1%; SEBRAE 

0,60%; INCRA 0,20% e Salário Educação 2,50%. Para o cálculo de riscos ambientais no trabalho (RAT), as alíquotas 

diferenciam-se de 1% a 3%, decorrente do risco de acidente do trabalho da atividade, sendo este grau de risco definido 

pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP) com multiplicadores entre 0,5 a 2,0 conforme o código de atividade 

econômica da empresa. O FGTS é considerado encargo financeiro, uma vez que sua alíquota de 8% é calculada a partir 

do salário base do empregado e depositado em suas respectivas contas. 

Os encargos trabalhistas são pagos aos funcionários, incluídos na folha de pagamento. Para se ter um ponto de 

partida desses encargos faz – se necessário determinar os dias trabalhados pelo empregado e os dias não trabalhados 

pelo empregado. Considerando 365 dias ao ano, sendo 52 domingos, 25 dias úteis de férias, feriados, na qual se 

considera 1 feriado por mês, totalizando 12 feriados ao ano, ficando 90 dias não trabalhados e remunerados e 276 dias 

efetivamente trabalhados. 
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Tabela 4 – Encargos trabalhistas pagos ao empregado  

Repouso Semanal Remunerado  18,91% 

Férias  9,05% 

Abono de férias 3,62% 

Feriados  4,34% 

13º Salário  10,86% 

Fonte: Elaboração própria 

 

A tabela 4 apresenta o percentual dos encargos trabalhistas, tendo como base os 276 dias efetivamente 

trabalhados; repouso semanal remunerado que é composto de 52 domingos, ficando 52/276 = 0,18840 x 100 = 18,84%. 

Nas férias o direito do empregado é 30 dias, considerando os 4 domingos e 1 feriado a base é 25/276 = 0,09057 x 100= 

9,05%; feriados são 7 nacionais, 1 estadual e 4 municipais 12/276 = 0,04347 x 100 4,34%; abono de férias considera-se 

30 dias para cálculo de 1/3 constitucional 30/276 = 0,10869/3 = 0,03620 x 100 = 3,62; 13º salário considera o valor de 

30 dias de trabalho 30/276 = 0,10869 x 100 = 10,86. 

Para um bom programa de remuneração variável deve se seguir um cronograma e respeitar as regras da 

legislação brasileira. Na participação de lucros e resultados há necessidade de elaboração de um acordo coletivo com os 

funcionários, sendo este validado pelo sindicato da categoria. Neste acordo deve conter metas objetivas e mensuráveis, 

com clareza nos possíveis valores a receber caso o proposto seja atingido. 

A tabela 5 demonstra um modelo de avaliação para fins de cálculo da remuneração variável do trabalhador, 

trazendo índices de avaliação e seu respectivo peso sobre a remuneração.  

 

Tabela 5–Modelo de avaliação utilizada para fins de cálculo da remuneração variável 

 Peso (%) Meta Real Gatilho Atingido Prêmio 

Empresa 30%      

Lucro liquido 30% R$ 50000,00 R$50000,00 80% 100% 30% 

      30% 

Departamentos 35%      

Volume de produção 25% 3000 3000 70% 100% 25% 

Redução de desperdício 10% 20% 20% 80% 100% 10% 

      35% 

Individual 35%      

Absenteísmo 20% 100% 100% 90% 100% 20% 

Assiduidade 15% 100% 100% 100% 100% 15% 

      35% 

Total da premiação      100% 

Salário Base R$ 1.500,00      

Total de premiação R$ 1.500,00      

Salário total R$ 3.000,00      

Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com este modelo percebe-se uma das possibilidades de avaliação utilizada para calcular a 

remuneração variável de um trabalhador. Cada item tem um peso e este pode ser definido pela empresa. Na tabela 5 o 

lucro líquido tem um peso de 30% sobre o salário base do funcionário, o qual tem um gatilho que é acionado no 

momento em que 80% da meta seja atingida. O volume de produção e a redução de desperdício são medidos pelo setor 

em que o empregado atua. Individualmente ele é avaliado pelo absenteísmo e pela assiduidade. Neste modelo houve 

cumprimento de todas as metas definidas perfazendo o valor da remuneração variável mais o salário base um montante 

de R$ 3.000,00. Este valor pode ser maior ou menor dependendo do desempenho, e até superar o valor total da 

premiação de 100%. 

 A tabela 6 compara as demonstrações do resultado, entre uma indústria que utiliza a participação nos 

resultados e outra empresa que utiliza a remuneração fixa. Para esta comparação considera-se a remuneração variável 

conforme modelo da tabela 5. Percebe-se que ambas tem o mesmo valor de faturamento, custos, despesas e para fim de 

demonstração, o valor do salário a pagar se equivalem, ou seja, uma com salário fixo de R$ 3.000,00 e outra com R$ 

1.500,00 de salário fixo mais R$ 1.500,00 de remuneração variável.  
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Tabela 6 – Comparativo das Demonstrações de Resultado do Exercício com Remuneração Variável e Remuneração 

Fixa 

DRE com remuneração variável DRE com remuneração fixa 

      

Receitas   Receitas   

Receita operacional R$ 2.000.000,00 Receita operacional R$ 2.000.000,00 

Dedução de receitas   Dedução de receitas   

IPI R$ (100.000,00) IPI R$ (100.000,00) 

Outros Impostos (ICMS, PIS, 

COFINS, ISS) 
R$ (300.000,00) 

Outros Impostos (ICMS, PIS, 

COFINS, ISS) 
R$ (300.000,00) 

Devoluções R$ (15.000,00) Devoluções R$ (15.000,00) 

Receita operacional líquida R$ 1.585.000,00 Receita operacional líquida R$ 1.585.000,00 

Custo de mercadorias vendidas R$ (585.000,00) Custo de mercadorias vendidas R$ (585.000,00) 

Lucro bruto R$ 1.000.000,00 Lucro bruto R$ 1.000.000,00 

Despesas/receitas operacionais   Despesas/receitas operacionais   

Despesas financeiras 

(SALÁRIOS) 
R$ (1.500,00) 

Despesas financeiras 

(SALÁRIOS) 
R$ (3.000,00) 

Despesas financeiras (Encargos 

sociais) 
R$ (537,00) 

Despesas financeiras (Encargos 

sociais) 
R$ (1.074,00) 

Despesas financeiras (provisão 

13º e férias) 
R$ (291,67) 

Despesas financeiras (provisão 13º 

e férias) 
R$ (583,33) 

Despesas financeiras (provisão 

encargos sobre 13º e férias) 
R$ (104,42) 

Despesas financeiras (provisão 

encargos 13º e férias) 
R$ (208,83) 

Receitas Financeiras   Receitas Financeiras   

Despesas com vendas R$ (2.000,00) Despesas com vendas R$ (2.000,00) 

Despesas gerais e administrativas R$ (9.000,00) Despesas gerais e administrativas R$ (9.000,00) 

Outras receitas operacionais   Outras receitas operacionais   

Outras despesas operacionais R$ (1.500,00) Outras despesas operacionais R$ - 

Resultado operacional R$ 985.066,92 Resultado operacional R$ 984.133,83 

Outras receitas   Outras receitas   

Outras despesas   Outras despesas   

Resultado antes da provisão do 

IRPJ e da CSLL 
R$ 985.066,92 

Resultado antes da provisão do 

IRPJ e da CSLL 
R$ 984.133,83 

Provisão para IRPJ R$ (147.760,04) Provisão para IRPJ R$ (147.620,08) 

Provisão para CSLL R$ (88.656,02) Provisão para CSLL R$ (88.572,05) 

Lucro líquido do exercício R$ 748.650,86 Lucro líquido do exercício R$ 747.941,71 

Fonte: Elaboração própria 

 

Analisando as Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) percebe-se a diferença nos valores dos 

encargos, comparando uma empresa utilizando a participação nos resultados com outra que possui apenas remuneração 

fixa. O valor dos encargos trabalhistas teve uma redução com a empresa utilizando a remuneração variável. Porém, o 

valor da provisão para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e o Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 

(CSLL) teve um acréscimo, mas no final o lucro líquido do exercício foi superior devido a utilização do incentivo 

salarial. 

 Quando utiliza-se a remuneração variável, conforme demonstrado na tabela 6, a empresa tem um gasto total 

com um trabalhador no valor de R$ 3.933,09. Esses valores são correspondentes a R$ 1.500,00 de salário base, mais R$ 

537,00 de encargos trabalhistas, R$ 291,67 de provisão de férias e décimo terceiro, R$ 104,42 de encargos sobre 

provisão de férias e décimo terceiro e ainda R$ 1.500,00 de participação nos lucros. Na DRE da empresa que não utiliza 

a remuneração variável, existe um gasto com o mesmo trabalhador no valor de R$ 4866,16 sendo R$ 3.000,00 de 

salário base, R$ 1.074,00 de encargos trabalhistas, R$ 583,33 de provisão de férias e décimo terceiro e R$ 2.08,83 de 

encargos sobre provisão de férias e décimo terceiro. Por meio destas demonstrações, nota-se uma diferença, ou seja, 

uma redução de R$ 933,07 nos encargos trabalhistas e provisão de férias e décimo terceiro da indústria que utilizou da 

participação nos lucros. 

 A tabela 6 também demonstra o valor da provisão do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição 

Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). Na demonstração do resultado da empresa optante pela remuneração variável, 

esta tem o valor da provisão do IRPJ de R$ 147.760,04 e da CSLL de R$ 88.656,02. Já na optante pela remuneração 

fixa os valores das provisões do IRPJ e CSLL são de R$ 147.620,08 e R$ 88.572,05 respectivamente. Neste caso, 
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percebe-se que, o valor das provisões da empresa que está empregando a remuneração variável é maior comparado com 

a indústria que remunera pelo salário fixo. A diferença do valor entre ambas, somando o IRPJ e CSLL, é de R$ 223,93 

menor para a empresa que remunera pelo salário fixo. Mesmo sendo menor o valor da provisão do IRPJ e CSLL para a 

empresa que utiliza a remuneração fixa, os encargos trabalhistas são maiores, sendo assim é mais vantajoso para as 

empresas o uso da participação nos resultados, obtendo Lucro Líquido do Exercício de R$ 709,15, maior do que a 

indústria optante da remuneração fixa. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio deste trabalho, buscou-se estudar e apresentar um comparativo entre a remuneração fixa e a 

remuneração variável como perspectiva de apontar possíveis vantagens para o empreendedor industrial, no que diz 

respeito à redução de custos nos encargos trabalhistas e na carga tributária. 

Através do embasamento teórico de vários autores, foi possível compreender que a remuneração variável traz 

vantagens para a empresa, deixando - as mais competitivas e incentivando seus funcionários a fazer parte da 

organização de forma mais participativa, sendo assim, reconhecidos pelos seus esforços, tendo em vista que, quanto 

mais se esforçarem maior será sua recompensa. Assim identificou-se o modelo de remuneração variável de participação 

nos resultados, o mesmo se regulamenta por lei e traz consigo o incentivo fiscal às organizações, através de isenções de 

encargos sociais sobre a parcela variável da remuneração. Deste modo a empresa cria uma maneira de recompensar seus 

funcionários pelo atingimento de metas e ainda beneficiar-se de redução de encargos sociais.  

O resultado dessa pesquisa demonstra o impacto positivo sobre a redução de encargos sociais. A indústria 

optante da participação nos resultados tem um valor de R$ 933,07 reduzido nos custos sobre os encargos trabalhistas, 

provisão de férias e décimo terceiro. 

 Ao término deste estudo-pesquisa, identifica-se teórico e metodologicamente que a remuneração variável 

apresenta resultado positivo na redução de encargos sociais, tributada no regime de lucro real. Ao incluir a remuneração 

variável observa-se que a empresa tem resultado positivo na redução de custos com encargos sociais e aumento no seu 

Lucro Líquido mesmo com aumento na provisão de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social 

Sobre o Lucro Líquido (CSLL). 
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