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Descida da TSU só reduz 1,2% 
dos custos das empresas
Se a taxa social única patronal descer de 23,75% para 18%, como quer o Governo, os 
custos totais das empresas pouco se reduzem. E será mais nos serviços do que nos 
sectores em concorrência. As PME terão poupanças médias de 5 mil euros anuais

A 
redução da taxa social úni-

ca (TSU) dos empregadores 

em 5,75 pontos percentuais, 

como o Governo defende, 

reduz os custos médios de 

produção das empresas em 

apenas 1,2%, mas provoca uma redu-

ção de 7% do rendimento bruto men-

sal dos trabalhadores. A poupança 

média das PME, por empresa, ronda-

rá os 5 mil euros anuais e as grandes 

empresas conseguirão ganhos mé-

dios de 900 mil euros anuais. 

Estes são os curtos efeitos da me-

dida que desencadeou um forte des-

contentamento da população que 

saiu à rua em massa e que está a 

gerar um forte desentendimento na 

coligação, levando o próprio Presi-

dente da República a convocar um 

Conselho de Estado. 

Os números foram estimados pelo 

PÚBLICO a partir dos dados contabi-

lísticos fornecidos pelas sociedades 

empresariais de 2009 e 2010, com-

pilados pelo INE e já divulgados em 

2012. Os números de 2009 permitem 

montar a estrutura média de custos 

de produção das empresas e, dessa 

forma, estimar o peso dos encargos 

para a Segurança Social nos custos 

totais. As estatísticas de 2010 já não 

trazem a estrutura de custos, mas 

permitem estimar as poupanças mé-

dias que as empresas conseguirão, 

a partir do total de remunerações e 

da estrutura de pessoal. 

O aspecto interessante destas 

estatísticas é que mostram muito 

claramente — olhando pelo lado da 

oferta — que a redução da TSU não 

cumpre os objectivos esperados pe-

lo Governo: melhoria signifi cativa da 

tesouraria das empresas, a ponto de 

permitir a contratação de pessoal e 

estão em concorrência internacio-

nal e que trabalham para o mercado 

interno (ver gráfi co). 
E é esse aspecto que torna possí-

vel perceber a sintonia de opiniões 

entre empregadores e trabalhado-

res. A esmagadora maioria das em-

presas — 75% do universo — mal sen-

te os seus benefícios, mas será pre-

judicada pela forte contracção do 

poder de compra dos trabalhadores, 

aliados a mal-estar nas empresas e 

a quebras de produtividade. Ape-

nas as grandes empresas registarão 

uma margem de manobra acresci-

da, mas resta saber se será sufi cien-

te para reduzir signifi cativamente 

o nível geral dos seus preços. Por 

seu lado, os trabalhadores sofrem, 

de uma só vez, um corte de 7% do 

salário bruto em cima das medidas 

de austeridade.  

Os números da polémica
A inefi cácia da medida decorre, em 

grande parte, da estrutura empre-

sarial nacional. 

Primeiro, porque os custos sa-

lariais (salários e descontos para a 

Segurança Social) não são a compo-

nente mais cara da produção. Em 

termos médios de 2009, representa-

vam 25% dos custos de produção. Só 

os encargos para a Segurança Social 

eram apenas 6% da factura global. 

E esse peso varia de sector para 

sector. O maior peso estava preci-

samente nos serviços: educação 

(11,2%), comércio (8,7%), serviços 

de administração (8,3%), alojamen-

to e restauração (7,7%), saúde (7,6%). 

Na indústria e na construção, o seu 

peso era mais reduzido (4,2% e 4,5% 

respectivamente). 

Ora, se a medida é reduzir de igual 

forma a parcela dos custos sociais, 

uns sectores benefi ciarão mais que 

outros. E vão ser os sectores com-
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petitivos que menos benefi ciarão. 

Foi precisamente essa uma das 

conclusões a que chegou o grupo 

de trabalho composto por técnicos 

de vários ministérios e do Banco de 

Portugal e que conseguiram conven-

cer em 2011 o ministro das Finanças 

e o primeiro-ministro. De então para 

cá, esse aspecto não mudou. Mas a 

opinião do Governo sim.

Segundo, esse reduzido peso dos 

custos sociais traduz-se em valores 

irrisórios — e risíveis — que a esma-

gadora maioria das empresas vai 

“receber” caso a medida avance. E 

assim é porque a medida não está 

adequada à estrutura empresarial. 

Em 2009, cerca de 87% das empre-

sas tinham menos de dez trabalha-

dores (microempresas) e 11% tinham 

entre 10 e 49 trabalhadores (peque-

nas empresas). As grandes empre-

sas (mais de 250 trabalhadores) só 

representavam 0,3% do universo. Já 

a distribuição do pessoal era mais 

uniforme: as grandes empresas tinha 

27% dos assalariados. Outro tanto 

estava nas microempresas, mais 

26% nas pequenas empresas e 19% 

nas médias empresas. Ora, quando 

se pretende encontrar uma medida 

assente nos custos salariais, os seus 

efeitos acabam por ser distintos. 

Em 2010, os cerca de 3 milhões 

de trabalhadores contabilizados nas 

atenuar a subida de desemprego. 

A ideia básica do Governo é, pri-

meiro, ultrapassar os obstáculos da 

anterior proposta de desvalorização 

fi scal (ver caixa). E, segundo, reali-

zar uma redução da massa salarial 

que ajude as empresas a posicionar-

se nos mercados competitivos. 

Mas a medida está mal adaptada 

às empresas nacionais: afecta sobre-

tudo o rendimento disponível dos 

trabalhadores, sem melhorias sig-

nifi cativas nos custos das empresas. 

Pior: alivia mais os sectores que não 

Uma nova versão de uma ideia já afastada

O Governo não divulga os estudos da troika 

A medida a que o Governo 
tanto se agarra é já uma 
variação sobre um tema que 
o PSD afirma ter estudado 

muito bem. A primeira veio do 
Fórum de Competitividade, 
presidido pelo ex-presidente 
da CIP e membro do CDS Pedro 
Ferraz da Costa, um dos poucos 
defensores da actual versão. 
Baseando-se nos estudos do 
economista Francesco Franco, 
defendia-se uma desvalorização 
fiscal, única forma de aplicar a 
velha receita do FMI, em moeda 
única: a descida da TSU patronal, 
de 4 pontos percentuais (pp) 
do PIB, compensada com uma 
subida do IVA, a transferir para a 
Segurança Social. 

A ideia vingou no PSD, que 
chegou a apresentá-la ao PS 
nas negociações do PEC2, em 
2010. O seu negociador Eduardo 
Catroga afirmou que a medida 
ficou no memorando com a 
troika por sugestão do PSD e 
que estava a ser estudada há 
meses por Passos Coelho. Após 
a assinatura do memorando, o 
responsável da missão do FMI 
clarificou que a ideia era reduzir 
a TSU em 4 pp do PIB (16 pp da 

TSU). Seria, aliás, a única medida 
que justificaria a inversão de um 
círculo vicioso recessivo gerado 
pela austeridade. 

O problema foi aplicá-la num 
quadro recessivo. O Governo 
propôs uma redução de 4 pp da 
TSU, que ainda assim implicava 
um encargo de 7500 milhões de 
euros de IVA a transferir para a 
Segurança Social. 

A medida foi afastada, 
após um estudo de diversos 
ministérios e Banco de Portugal 
ter concluído que os seus efeitos 
seriam despiciendos. O próprio 
Vítor Gaspar o reiterou e Passos 
Coelho afirmou que Portugal 
não seria palco de experiências. 

Um ano depois, nas vésperas 
do exame decisivo da troika face 
ao incumprimento das metas, 
a ideia voltou, mas numa nova 
forma nunca aplicada em algum 
país. O ministro das Finanças 
assumiu que mudara de opinião 
face aos “novos estudos” 
realizados entretanto sob os 
auspícios da troika. Estudos 
que as Finanças se recusam a 
dar acesso público, mas que se 
reitera terão um impacto em dois 
anos no emprego e no PIB. J.R.A.
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O 
pagamento fraccionado 

de um dos subsídios aos 

funcionários públicos em 

2013 não irá agravar a carga 

fi scal a que estarão sujeitos 

no próximo ano. Durante 

uma reunião com os sindicatos, o se-

cretário de Estado da Administração, 

Hélder Rosalino, terá garantido que 

a taxa de retenção na fonte não in-

cidirá sobre o subsídio devolvido 

aos funcionários públicos ao longo 

de 12 meses. 

De acordo com os relatos da Fe-

deração de Sindicatos da Adminis-

tração Pública (FESAP), o Governo 

“está a estudar uma proposta no sen-

tido de que, caso se verifi que a dis-

tribuição do subsídio por 12 meses, 

este seja pago em duodécimos, ou 

seja, sem aumentar a carga fi scal”.

O PÚBLICO apurou que o Gover-

no poderá aplicar aos funcionários 

públicos o Decreto-lei 42/91, à seme-

lhança do fazem algumas empresas 

do sector privado. 

Este diploma estipula que os sub-

sídios de férias e de Natal devem ser 

tributados de forma autónoma e não 

podem ser adicionados às remune-

rações dos meses em que são pagos 

ou postos à disposição dos trabalha-

dores. E, caso sejam pagos de forma 

fraccionada, “reter-se-á, em cada 

pagamento, a parte proporcional 

do imposto”.

Na prática, isto signifi ca que a par-

cela correspondente ao subsídio não 

pode ser adicionada ao salário para 

efeitos de retenção na fonte e deve 

ser tributada de forma autónoma, 

evitando assim um aumento da car-

ga fi scal a que os trabalhadores fi ca-

riam sujeitos.

Quando anunciou que em 2013 

um dos subsídios seria diluído ao 

longo de 12 vencimentos mensais, o 

primeiro-ministro, Pedro Passo Coe-

lho não explicou como isso seria fei-

to. Alguns fi scalistas alertaram que 

alguns funcionários públicos cor-

riam o rico de subir de escalão e ter, 

todos os meses, uma retenção na 

fonte superior à aplicada este ano.

Esta foi das poucas novidades 

Devolução de subsídio 
em 2013 não agravará IRS 
dos funcionários públicos

que o secretário de Estado deixou 

escapar no encontro com os sindi-

catos da função pública. Quanto ao 

aumento dos descontos para a Caixa 

Geral de Aposentações (CGA) — um 

dos pontos que mais preocupam os 

sindicatos —, o secretário de Estado 

não deu pormenores.

“O secretário de Estado não sabe 

ainda neste momento como dar a 

volta a esta questão. Estão todos à 

espera daquela que será a decisão 

do Governo no seguimento da reu-

nião de concertação social”, afi rmou 

o presidente do STE, Bettencourt Pi-

canço, no fi nal do encontro.

Já quanto à subida da reforma 

para os 65 anos em 2013 ou ao alar-

gamento dos rendimentos sujeitos 

a desconto para a CGA, o secretá-

rio de Estado disse que as medidas 

“estão em estudo” e só apresentará 

pormenores na próxima semana. 

Hélder Rosalino analisou as pro-

postas reivindicativas enviadas pelo 

STE e pela Frente Comum e apenas 

mostrou abertura para rever o Sis-

tema de Avaliação de Desempenho 

da Administração  Pública (SIADAP) 

e está a ponderar alargar o período 

de avaliação para dois anos. 

O governante rejeitou as propostas 

salariais apresentadas, argumentan-

do que não há margem para devol-

ver as remunerações e os subsídios, 

como é reivindicado pelo STE, muito 

menos para aumentos de 47 euros, 

como pede a Frente Comum. 

Raquel Martins

As propostas salariais foram 
rejeitadas pelo Governo

Fonte: INE, Estatísticas das Empresas, 2009 e 2010

Efeitos nas empresas da descida da TSU
A poupança conseguida é baixa e
beneficia os sectores não competitivos…
% de redução do custo total de produção 

… mas mal dá para gerar
emprego
Poupança anual em euros

Electricidade
Imobiliário
Indústria transformadora
Construção
Informação e comunicação
Indústrias extractivas
Transportes
Média nacional
Actividades artísticas
Consultoria
Água
Hotelaria e restauração
Serviços de administração
Comércio
Agricultura e pescas
Outras actividades
Saúde
Educação 2,5

2,1
2,0
1,9
1,8
1,8
1,7

1,5
1,4
1,4

1,2
1,2
1,2

1,0
0,9
0,8
0,7

0,3
Com 350

Com 250

Com 100

Com 50

Com 25

Com 10

Com 5

Com um
trabalhador 684

3421

6843

17.109

34.218

68.436

250.752

351.053

NUNO FERREIRA SANTOS
Vítor Gaspar 
e Passos 
Coelho no 
Parlamento: 
medida mais 
polémica tem, 
ao que tudo 
indica, curto 
alcance

estatísticas recebiam 40,6 mil mi-

lhões de euros em remunerações. 

Uma remuneração anual média de 

13,5 mil euros. Com base nestes nú-

meros, conclui-se que, dado o nível 

de remunerações, a descida da TSU 

prevista representa uma poupança 

média por trabalhador de 770 euros 

anuais. As PME terão menos ainda — 

684 euros anuais. Ou seja, algo que 

nem paga dois salários mínimos 

mensais. Já as grandes empresas 

pouparão num ano mil euros por 

trabalhador. Ou seja, uma empresa 

com 5 trabalhadores poderá poupar 

ao redor dos 3400 euros anuais, algo 

que nem paga o ordenado anual de 

um contratado com o salário mínimo 

mesmo sem contribuições para a Se-

gurança Social. Quanto muito, dará 

para seis meses. Ou seja, as mais de 

300 mil empresas que representam 

87% do universo empresarial pouco 

poderão fazer com o que a medida 

lhes trará. Mesmo as várias dezenas 

de milhar de empresas com 50 tra-

balhadores, sentirão apenas uma 

poupança média que rondará os 17 

mil euros anuais. 

Quem poderá benefi ciar verdadei-

ramente com a medida são as gran-

des empresas. Essas empresas terão 

uma poupança média de 250 mil 

euros anuais. Mas trata-se apenas 

de um milhar de empresas a nível 

nacional, precisamente aquelas que 

maior margem têm para absorver os 

choques da recessão. 

Como não são divulgados os estu-

dos sobre a efi cácia da desvaloriza-

ção fi scal que levaram o Governo a 

mudar de opinião, resta saber se os 

efeitos recessivos do corte no rendi-

mento dos trabalhadores — e na coe-

são e desigualdade sociais, na deses-

truturação do quadro de receitas da 

Segurança Social, nunca analisados 

nos estudos preparatórios — não ul-

trapassarão em muito as vantagens 

que a medida proposta parece ter aos 

olhos da troika e do Governo.  
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