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INTRODUÇÃO 
 

As principais ações de emprego financiadas com recursos do FAT estão estruturadas 
em torno de dois programas: o Programa do Seguro-Desemprego e o Programa de Geração 
de Emprego e Renda – PROGER. 

 
O Programa do Seguro-Desemprego foi criado pela Lei 7.998, de 11 de janeiro de 

1990, tendo por finalidade: “prover assistência financeira temporária ao trabalhador 
desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e ao 
trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição 
análoga à de escravo”; e “auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, 
promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação 
profissional”. 

 
Assim, o tripé básico do Programa abarca, além da concessão do benefício financeiro 

em si, também as ações de orientação profissional e intermediação de mão-de-obra e 
qualificação profissional. Ademais, contempla uma gama de ações necessárias à 
operacionalização do Programa, como a geração de informações sobre o mercado de 
trabalho, a identificação da população pela Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS e a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, e ainda o acompanhamento das 
comissões estaduais e municipais de emprego, instâncias que atuam no planejamento e 
acompanhamento das ações do Programa. 

 
  O público-alvo dessas ações é o trabalhador formal dispensado do sistema produtivo 
ou com contrato de trabalho suspenso à procura de postos de trabalho, e empregados 
privados e públicos atendidos pelo Abono Salarial ou Seguro-Desemprego. Para 
operacionalização das ações, são firmados convênios com os estados, o Distrito Federal e 
municípios com mais de 200 mil habitantes, com recursos oriundos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – FAT. Parte das ações é também executada pelas unidades descentralizadas 
do próprio Ministério – caso da habilitação ao Seguro-Desemprego e emissão de CTPS; e 
por municípios via termo de cooperação técnica – caso também da CTPS. O MTE mantém, 
ainda, contratos com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, para pagamento do 
Seguro-Desemprego e do Abono Salarial. 

 
O PROGER é destinado à concessão de financiamentos focados principalmente no 

fortalecimento de micro e pequenos empreendimentos, cooperativas e para o fomento ao 
microcrédito produtivo, e ainda para ações voltadas para a melhoria da competitividade do 
país fundamentais para o desenvolvimento sustentado e a melhoria da qualidade de vida do 
trabalhador. 

 
Os recursos utilizados no PROGER têm sua origem nos recursos excedentes à 

Reserva Mínima de Liquidez do FAT, que são alocados extra-orçamentariamente, sob a 
forma de depósitos especiais remunerados nas instituições financeiras oficiais federais, para 
fomentar a geração de emprego e renda, conforme estabelece o art. 9º da Lei n.º 8.019/90, 
com redação dada pelo art. 1º da lei nº. 8.352/91.  
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Essas instituições (Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Caixa 

Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e 
Financiadora de Estudos e Projetos) fazem as operações segundo as normas dos 
programas, que são definidas em Resoluções do Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador – CODEFAT e em Planos de Trabalho apresentados pelas 
instituições financeiras e aprovados por sua Secretaria-Executiva, arcando com os riscos 
financeiros e pagando ao FAT a remuneração estabelecida. 

 
 Dentre as atribuições do DES estão as atividades de planejar, supervisionar e 
coordenar a execução de programas relacionados com a geração de emprego e renda, o 
Seguro-Desemprego, o apoio ao trabalhador desempregado e o abono salarial; planejar, 
coordenar, executar e controlar os serviços de secretaria-executiva do Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador; orientar, coordenar e controlar as ações, projetos e 
atividades relativos à identificação do trabalhador e ao registro profissional; supervisionar a 
atualização da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, de modo a promover sua 
constante adequação ao mercado de trabalho; definir prioridades e necessidades e 
normalizar o processamento de dados relativos ao movimento de empregados e 
desempregados, providenciando a divulgação sistemática das análises e informações 
produzidas, observando a legislação pertinente; supervisionar, orientar, coordenar e 
normalizar as atividades relacionadas com o processamento de dados da Relação Anual de 
Informações Sociais – RAIS, promovendo a divulgação das informações resultantes e sua 
utilização na sistemática de pagamento de benefícios; prover informações estatísticas e 
indicadores da evolução do mercado de trabalho e do emprego, promovendo a elaboração 
de análises, pesquisas e relatórios capazes de subsidiar a formulação de políticas públicas 
de emprego; supervisionar e coordenar a execução das atividades do Sistema Nacional de 
Emprego no que se refere às ações integradas de orientação e recolocação profissional; 
articular-se com a iniciativa privada e com organizações não-governamentais, tendo em 
vista a ampliação das ações de apoio ao trabalhador e de intermediação de mão-de-obra; 
supervisionar e orientar a realização de estudos da legislação trabalhista e correlata, no 
âmbito de sua competência, propondo o seu aperfeiçoamento; apoiar tecnicamente os 
órgãos colegiados do Ministério, em sua área de competência; e articular-se com os demais 
órgãos envolvidos nas atividades de sua área de competência. 
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SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO 
AO TRABALHADOR – CODEFAT 
 

No período em referência foram realizadas 2 reuniões, sendo 1 do Conselho e 1 do 
seu Grupo de Apoio Técnico – GTFAT (Tabela 1). 

 
   Tabela 1 - Reuniões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como resultado das mencionadas reuniões, foi aprovada 1 resolução (Quadro 1). 
 

Quadro 01 - Resolução Aprovada 
 

Número  Descrição 

733 

Altera a Resolução nº 679, de 29 de setembro de 2011, que estabelece diretrizes e 
critérios para transferências de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, 
aos estados, municípios, organizações governamentais, não governamentais ou 
intergovernamentais, com vistas à execução do Plano Nacional de Qualificação - PNQ, 
como parte integrada do Sistema Nacional de Emprego - SINE, no âmbito do Programa 
do Seguro-Desemprego. 

Fonte: MTE  
 

Entre as ações executadas pela Secretaria Executiva do CODEFAT ao longo do 
período em referência, destacam-se: 

 
 Interlocução com as áreas técnicas do MTE visando o atendimento às 

determinações e/ou recomendações dos órgãos de controle (Tribunal de Contas da União – 
TCU e Controladoria-Geral da União – CGU); 

 Atualização cadastral das 27 Comissões Estaduais de Emprego e de mais de 50 
Comissões Municipais de Emprego; 

 Levantamento de 16.048 bens adquiridos com recursos do FAT em 14 entidades 
conveniadas; 

 Continuidade do desenvolvimento do Sistema de Gestão Operacional do CODEFAT 
– SiGOC, especialmente dos módulos SiNPaT Web e das Comissões de Emprego - 
CEmpre; e 

 Organização das reuniões do CODEFAT e do GTFAT. 

 
Reuniões CODEFAT 

Reuniões Ordinárias 1 

Reuniões GTFAT 
Reuniões Ordinárias 1 

Total de Reuniões 2 
Fonte:MTE  
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REGISTROS ADMINISTRATIVOS: RAIS E CAGED 

Comportamento do Emprego Formal em 2013- RAIS 
 
Segundo os dados da RAIS, em 2013, o emprego formal cresceu 3,14% 

comparativamente ao estoque de trabalhadores formais do ano anterior, indicando a 
geração 1.490 milhão, resultado superior ao verificado no ano de 2012 (+ 1.148 milhão de 
postos ou +2,48%). O montante de vínculos empregatícios ativos em 31 de dezembro de 
2013, no País, atingiu 48.948 milhões, ante 47.459 milhões do ano anterior. 

O dinamismo do emprego formal do mercado de trabalho decorreu do crescimento de 
4,85% (+ 414,7 mil postos) no contingente de trabalhadores estatutários e do aumento de + 
2,76% (+ de 1.075 milhão de postos) dos empregos celetistas.  

 
A RAIS 2013 aponta a mesma tendência dos dados do CAGED, que cobre somente o 

universo empregatício regido pela CLT. De acordo com esse registro, verificou-se um 
crescimento de 2,76%, mesmo percentual de aumento registrado para os vínculos Celetistas 
na RAIS 2013. Tomando como referência o mês de janeiro de 2014, no CAGED, foram 
gerados 1.092 milhão de postos de trabalho, montante ligeiramente superior ao emprego 
celetista na RAIS. 

 
O número de estabelecimentos declarantes em 2013 foi da ordem de 8.166 milhões, 

registrando um aumento de 3,35% em relação ao número de estabelecimentos declarados 
em 2012 (7.901 milhões), gerando um acréscimo de 265 mil estabelecimentos. 

 
Em termos setoriais verificou-se expansão do emprego generalizada, destacando-se 

em termos absolutos os setores de Serviços (+ 558,6 mil postos) e da Administração Pública 
(+ 403,0 mil postos). 

 
Tabela 2 - Expansão do emprego 

 

 

 

homens. As informações relativas ao recorte por gênero evidenciam que o nível de emprego da 
mão-de-obra feminina cresceu 3,91%, ante um aumento de 2,57% para os homens. 

       

 

  
 A diferença de 1,34 pontos percentuais entre as taxas de crescimento do emprego por 

gênero deu continuidade ao processo de elevação da participação das mulheres no 
mercado trabalho formal, que passou de 42,47% em 2012 para 42,79% em 2013.   

 
     Segundo o recorte por faixa etária, percebe-se aumento generalizado do emprego, 

com destaque para a população de 50 anos ou mais e 30 a 39 anos. 
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  No que se refere a faixa de 50 a 64 anos, a elevação do nível de emprego foi da 
ordem de 6,62%, percentual menor que o verificado para a faixa de 65 anos ou mais 
(11,66%). No caso da faixa etária de 30 a 39 anos, a elevação foi da ordem de 4,04%.   

 
     Em 2013, os rendimentos médios reais dos trabalhadores apresentaram um 

aumento real de 3,18%, em relação ao mês de dezembro de 2012, percentual superior ao 
ocorrido naquele ano (2,97%). Esse ganho real originou-se da elevação da remuneração de 
R$ 2.195,78 em 2012 para R$ 2.265,71 em 2013, dando sequência à trajetória de 
crescimento da remuneração observada nos últimos anos. Este resultado é proveniente do 
aumento de 3,34% nos rendimentos médios das mulheres e da elevação de 3,18% nos dos 
Homens. 

 
As Grandes Regiões revelaram expansão generalizada na remuneração. 
 
Os percentuais de aumento real nas Regiões foram: Região Sul (4,52%); Região 

Sudeste (3,35%); Região Nordeste (2,59%); Região Norte (2,05%); e Região Centro-Oeste 
(1,89%).  

 
 O processo de redução do diferencial dos rendimentos entre a região Nordeste, onde 

se observa os menores rendimentos, e Centro-Oeste, que concentra os maiores valores, 
apresentou desaceleração. Em 2012, o percentual de representatividade era da ordem de 
66,16% e elevou-se para 66,61% em 2013. Em 2011, a relação entre os rendimentos 
dessas duas regiões era de 64,99%. 

 
Comportamento do Emprego Formal Celetista em Agosto- CAGED  
 
Em agosto de 2014, foram gerados 101.425 postos de trabalho formais, o que 

representou um crescimento de 0,25% em relação ao estoque do mês anterior. Tal resultado 
mostra um melhor desempenho do mercado de trabalho formal quando comparado com os 
últimos três meses. Este comportamento é oriundo da interação de fatores conjunturais e 
sazonais. 

 
       O total de admissões no mês atingiu 1.748.818 e de desligamentos, 1.647.393. No 

acumulado do ano, verificou-se expansão de 1,85% no contingente de assalariados formais, 
equivalente ao acréscimo de 751.456 postos de trabalho. Nos últimos 12 meses, o 
incremento foi de 698.475 postos de trabalho, correspondendo à elevação de 1,72%.  

 
          Em termos setoriais, o bom desempenho do mês de agosto está associado ao 

comportamento favorável em seis dos oito setores de atividade econômica.  Em termos 
absolutos, os destaques foram: Serviços que gerou 71.292 mil postos de trabalho, o 
Comércio com aumento de 40.619 postos de trabalho e Construção Civil com o aumento de 
2.239 postos de trabalho. A Indústria de Transformação, com declínio de 4.111 postos, 
apresentou desaceleração no ritmo de queda quando comparado com o resultado 
apresentado nos meses de junho (-27.472 postos) e em julho (-15.392 postos) do ano 
corrente. Também, a Agricultura (-9.623 postos), por motivos sazonais, registrou declínio no 
nível de emprego. 

 
       Em termos geográficos, todas Grandes Regiões expandiram o nível de emprego. 

Verificou-se o seguinte comportamento em agosto de 2014: Nordeste +42.079 postos ou 
+0,64%, Sudeste +32.551 postos ou +0,15%, Sul +10.581 postos ou +0,14%, Centro-Oeste 
+8.110 postos ou +0,25%, Norte +8.104 postos ou +0,42%.  
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      Entre as 27 Unidades da Federação, 25 delas elevaram o nível de emprego, com 
três delas registrando o melhor desempenho. Os destaques positivos foram: São Paulo 
(+29.617 postos ou +0,23%); Rio de Janeiro (+10.962 postos ou +0,28%); Ceará (+9.517 
postos ou +0,79%) e Pernambuco (+8.504 postos ou + 0,64%). 

   O conjunto das nove Áreas Metropolitanas - AM apresentou crescimento do 
emprego de 0,28% em agosto, equivalente a geração de +46.667 postos de trabalho. Este 
resultado decorreu da expansão de postos de trabalho em oito das nove Áreas 
Metropolitanas. A Área Metropolitana de Porto Alegre (- 497 postos ou -0,04%) foi a única 
que reduziu o nível do emprego. Os Interiores desses aglomerados urbanos tiveram 
aumento quase generalizado do emprego, sendo responsáveis, em conjunto, pela criação 
de 15.482 postos de trabalho, ou crescimento de 0,10%, resultado menos favorável que o 
registrado para o total das AM. 

 
  Os Interiores dos estados aglomerados urbanos que mais geraram emprego foram: 

São Paulo (+8.348 postos ou +0,14%); Pernambuco (+ 5.062 postos ou + 1,25%) e Paraná 
(+4.692 postos ou +0,28%). 

 
 
 

INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA – SINE 
 

 
O Sine foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT, que orienta cada país-membro a manter um serviço público 
e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho. A partir da Lei 
7.998/1990 e suas alterações, as ações do Sine passaram a ser entendidas como parte do 
Programa do Seguro-Desemprego. A execução das ações no âmbito do Sine ocorre 
mediante a celebração de Convênios Plurianuais do SINE – CPSINE com as unidades da 
Federação, municípios com mais de 200 mil habitantes, e entidades privadas sem fins 
lucrativos. As principais ações disponibilizadas por essa rede de atendimento são a 
intermediação de mão-de-obra e a habilitação ao seguro-desemprego. Em busca de 
promover a integração preconizada pela Lei 7.998/1990, porém, um crescente número de 
postos também provê encaminhamento para cursos de qualificação social e profissional.1  

 
A intermediação de mão-de-obra visa colocar trabalhadores no mercado de trabalho, 

por meio de vagas captadas junto a empregadores, reduzindo o tempo de espera e a 
assimetria de informação existente no mercado de trabalho, tanto para o trabalhador quanto 
para o empregador. Portanto, o serviço busca promover o encontro de oferta e demanda de 
trabalho. 

 
As principais etapas da execução do serviço de intermediação de mão-de-obra são: 

inscrição do trabalhador; registro do empregador; captação e registro de vagas de trabalho; 

                                                
1 Apesar dessa caracterização básica de atribuições, o Sine exerce atividades de apoio e possui interfaces com diversos 
outras ações que compõem a política pública de emprego – quer federal, quer estadual ou local. Dentre essas atividades, 
pode-se citar: atendimento, orientação e encaminhamento para emprego de públicos mais vulneráveis ao desemprego, 
como pessoas com deficiência e jovens; atendimento a trabalhadores autônomos; orientação para o trabalho (postura nas 
entrevistas, questões de saúde e segurança do trabalho, esclarecimentos sobre empregabilidade etc.); orientação sobre 
aspectos da legislação trabalhista (direitos e cálculos trabalhistas); emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS; geração e processamento de informações sobre o mercado de trabalho local; apoio às Comissões de Emprego; 
orientação sobre acesso a crédito e programas de empreendedorismo; e disponibilização de salas de inclusão digital. 
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cruzamento de perfil dos trabalhadores cadastrados com o perfil das vagas captadas; 
convocação de trabalhadores conforme pesquisa de perfil e encaminhamento para 
entrevista de emprego; e registro do resultado do encaminhamento. Ainda, o serviço de 
intermediação de mão-de-obra pressupõe a administração das vagas, do momento de sua 
captação até seu preenchimento – ou, eventualmente, até a extinção do prazo definido pelo 
empregador para a seleção. Em todas as etapas, é necessário o gerenciamento e controle 
das informações. 

 
Ressalte-se que a ação de intermediação de mão de obra é freqüentemente 

associada a ações de orientação profissional, aumentando a efetividade do processo de 
inclusão social e produtiva dos trabalhadores, particularmente aqueles com maiores 
dificuldades de inserção. Trata-se de um atendimento especializado, em que o trabalhador 
pode contar com apoio de psicólogos, assistentes sociais ou outros profissionais que o 
norteiem na procura por um emprego, por cursos de qualificação, por acesso a crédito para 
fomento do empreendedorismo, ou outros. Um importante papel desse serviço é de prestar 
informações ao trabalhador, sobre o perfil profissional exigido pelas empresas; a importância 
da postura profissional; a necessidade de desenvolvimento pessoal e profissional contínuo; 
os meios existentes para busca de emprego; documentação necessária; ou mesmo 
orientações sobre como elaborar um currículo ou se portar em uma entrevista. 

 
O atendimento no âmbito do Sine é também um dos canais de acesso do 

trabalhador aos cursos de qualificação social e profissional oferecidos em parceria pelo 
Ministério da Educação através do Pronatec.  

 
O trabalhador pode manifestar interesse em realizar determinado curso de 

qualificação no ato de sua inscrição na intermediação de mão-de-obra, ou pode ser 
orientado a fazê-lo a partir de um processo de orientação profissional. É também possível 
que o trabalhador procure o posto exclusivamente em busca de encaminhamento a um 
curso de qualificação, a partir de divulgação realizada pelo próprio Sine, ou pela entidade 
executora. 

 
Os dados sobre intermediação de mão-de-obra mostram que, no sexto bimestre de 

2014 (meses de agosto e setembro) para cada vaga captada, a média nacional semestral foi 
de 2,2 trabalhadores encaminhados para entrevistas. 

  
Tabela 3 – Dados sobre intermediação de mão-de-obra do último bimestre 

(Agosto e Setembro de 2014)* 
 

TRABALHADORES 
INSCRITOS NA 

REDE SINE 

VAGAS 
CAPTADAS 

JUNTO A 
EMPREGADORES 

TRABALHADORES 
ENCAMINHADOS 

PARA 
ENTREVISTA 

TRABALHADORES 
(RE) COLOCADOS 
NO MERCADO DE 

TRABALHO 

ATUALIZAÇÃO 
CADASTRAL DOS 
TRABALHADORES 

INSCRITOS NO 
SINE 

819.580 403.430 915.218 113.321 641.701 

Fonte: Base de Gestão IMO (relativos aos meses de agosto e setembro). 
* Dados atualizados até 26/09/2014. A base de gestão IMO é atualizada semanalmente. 

 
Os dados acima mostram que no último bimestre foram totalizadas 819.580 novas 

inscrições de trabalhadores. Isso significa que, de todos os 4.047.500 trabalhadores inscritos 
na rede SINE desde 1º de janeiro de 2014 (dado disponível em tabela anexa), 20% foram 
inscritos somente neste último bimestre. Em relação às vagas captadas junto aos 
empregadores, observa-se que foram captadas 403.430 vagas. Observando os dados, 
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percebe-se que esse número de vagas captadas corresponde a aproximadamente metade 
do total de novos inscritos neste último bimestre. 

 
Prosseguindo com a análise dos dados acima, observa-se também que o número de 

trabalhadores encaminhados em agosto e setembro foi de 915.218. O número de 
encaminhamentos apresentou-se mais elevado que o numero de novos inscritos por que tais 
encaminhamentos abrangem, inclusive, aqueles que se inscreveram antes do período de 
agosto e setembro de 2014. 

 
Outro dado considerado importante na tabela é em relação aos Trabalhadores 

(re)colocados no mercado de trabalho. No último bimestre a quantidade foi de 113.321 
colocações. Por mais que o resultado, em um primeiro momento, possa parecer pequeno 
em relação à quantidade de trabalhadores, vagas cadastradas e encaminhamentos 
efetuados, é importante ressaltar as dificuldades pontuais do mercado de trabalho em cada 
estado/município e das vagas cadastradas que, em muito dos casos, são preenchidas por 
trabalhadores que não utilizaram a rede SINE como conector. 

 
Por fim, a atualização cadastral dos trabalhadores do inscritos mostra que do total 

de inscritos, 641.701 atualizaram seus cadastros. Ressalte-se que os dados referentes à 
atualização cadastral são aproximados. 

 
Fazendo referência às informações da Base de Gestão da Intermediação de Mão de 

Obra – Sistema MTE Mais Emprego – Período Janeiro a 26 de setembro de 2014, anexa a 
este Sumário Executivo, têm-se os dados destacados por Estados da Federação. Os dados 
auxiliam na comparação, quantitativa, do desempenho de cada estado. Mais uma vez, é 
muito importante ressaltar as peculiaridades da realidade do mercado de trabalho, uma vez 
que elas são singulares em cada localidade. Analisando a tabela, percebe-se que o estado 
que possui a maior quantidade de trabalhadores inscritos na rede SINE até o momento é o 
estado de São Paulo, com 1.355.023 inscritos. Isso se deve, provavelmente, ao contingente 
populacional do estado. Já o estado que possui a menor quantidade de inscritos é o estado 
de Roraima, com 4.084.  

 
Outro dado que vale ser ressaltado é em relação à quantidade de recolocação de 

trabalhadores no mercado de trabalho. O estado que apresentou melhor desempenho, em 
termos brutos, foi estado do Paraná, com 97.393 colocados, seguido de São Paulo, com 
88.640. 

 
Abaixo, seguem informações destacadas por faixa etária e sexo em relação aos 

totais do Brasil. 
 

Tabela 4 - Trabalhadores Inscritos na Rede SINE – Período de janeiro a 
setembro de 2014 

 

SEXO 

Trabalhadores Inscritos na Rede SINE – Período de janeiro a 
setembro de 2014 

de 10 a 
14 anos 

de 15 a 
17 anos 

de 18 a 24 
anos 

de 25 a 
29 anos 

de 30 a 39 
anos 

de 40 a 
49 anos 

de 50 a 
64 anos 

mais de 
65 anos 

Total 

Masculino 2.288 73.138 723.414 366.860 551.157 323.194 187.223 7.812 2.235.086 
Feminino 1.930 76.095 610.366 304.469 457.955 247.772 111.027 2.772 1.812.386 
Total 4.218 149.233 1.333.780 671.329 1.009.112 570.966 298.250 10.584 4.047.472 

Fonte: Base de Gestão IMO Extração em 02/10/2014 

 
 



 

11 
 

Sobre os trabalhadores inscritos, a quantidade de inscrições entre homens é maior 
em relação às mulheres. E a faixa etária que possui a maior quantidade de trabalhadores 
inscritos é a de 18 a 24 anos. Esse alto número deve-se ao fato de que essa é a idade em 
que os jovens entram, efetivamente, no mercado de trabalho e, geralmente, estão em busca 
de seu primeiro emprego. 

 
Tabela 5 - Trabalhadores (re) colocados no mercado de trabalho – Período de 

janeiro a setembro 2014 
 

SEXO 

Trabalhadores (re) colocados no mercado de trabalho – Período de 
janeiro a setembro 2014 

de 10 a 
14 anos 

de 15 a 
17 anos 

de 18 a 
24 anos 

de 25 a 
29 anos 

de 30 a 
39 anos 

de 40 a 
49 anos 

de 50 a 
64 anos 

mais de 
65 anos 

Total 

Masculino 61 4.400 99.895 66.617 89.376 43.352 20.021 700 324.422 

Feminino 35 4.011 73.198 38.524 51.083 24.787 8.470 134 200.242 

Total 96 8.411 173.093 105.141 140.459 68.139 28.491 834 524.664 
 

Fonte: Base de Gestão IMO Extração em 02/10/2014 

Analisando a tabela acima, quando separamos por faixa etária e sexo o perfil dos 
trabalhadores (re)colocados no mercado de trabalho entre os meses de janeiro e setembro 
de 2014, percebe-se que do total de homens e mulheres de todas as idades, o público 
masculino é o que apresenta o maior número de recolocações, 324.422 contra 200.242 do 
público feminino. Nota-se também que a faixa etária que apresenta o maior número de 
(re)colocações do público masculino e feminino é a faixa etária entre 18 e 24 anos, 99.895 e 
73.198 respectivamente.  

 
Tabela 6 - Trabalhadores encaminhados para entrevista - Período de janeiro a 

setembro de 2014 
 

SEXO 

Trabalhadores encaminhados para entrevista - Período de janeiro a 
setembro de 2014 

de 10 a 14 
anos 

de 15 a 17 
anos 

de 18 a 24 
anos 

de 25 a 29 
anos 

de 30 a 39 
anos 

de 40 a 49 
anos 

de 50 a 64 
anos 

mais de 
65 anos 

Total 

Masculino 132 29.065 745.154 513.479 695.717 329.307 149.177 6.217 2.468.248 

Feminino 102 31.373 690.743 381.121 508.539 263.450 96.154 1.741 1.973.223 

Total 234 60.438 1.435.897 894.600 1.204.256 592.757 245.331 7.958 4.441.471 
 

Fonte: Base de Gestão IMO Extração em 02/10/2014 

Em relação aos trabalhadores encaminhados para entrevista, percebe-se que o 
número de encaminhamentos entre os homens é superior ao das mulheres, sendo 
2.468.248 e 1.973.223 respectivamente. E, novamente, a maior quantidade de 
encaminhamentos encontra-se na faixa etária de 18 a 24 anos, tanto para homens quanto 
para mulheres.  
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Tabela 7 - Alteração cadastral – Período de janeiro a setembro de 2014 
 

Alteração cadastral – Período de janeiro a setem
bro de 2014 

Faixa etária 
Masculino Feminino Total 

De 1 até 17 
anos 45.191 44.327 89.518 

De 18 até 24 
anos 545.864 416.089 961.953 

De 25 até 29 
anos 308.044 238.695 546.739 

De 30 até 39 
anos 474.457 363.918 838.375 

De 40 até 49 
anos 276.850 192.755 469.605 

De 50 até 64 
anos 153.838 82.348 236.186 

De 65 até 150 
anos 4.926 1.699 6.625 

{ñ class} 5 3 8 
 Total 1.809.175 1.339.834 3.149.009 

  
 Em relação à alteração cadastral, o público masculino é quem realizada maior 

quantidade de alterações, 1.809.175; já as mulheres realizaram no período citado, 
1.339.834.  

 
Diante o exposto, percebe-se que é importante analisar os dados em seu contexto, já 

que dados brutos, quando envolvem aspectos sociais mais abrangentes não demonstram, 
por si só, a realidade. No entanto, os dados apresentados ajudam a demonstrar que a rede 
SINE está trabalhando para melhorar a realidade do próprio sistema. Números como estes 
demonstram que os esforços estão sendo realizados e que está havendo uma evolução a 
cada período de análise. Contudo, ressalta-se a importância de se levar em consideração 
elementos inerentes ao contexto social do mercado de trabalho para uma análise 
pormenorizada dos dados. 

 
 Tendo em vista que a Coordenação do Sistema Nacional de Emprego também realiza 

outras ações, seguem abaixo as principais ações desenvolvidas pela CSINE no último 
bimestre (agosto e setembro) de 2014: 

 
 Liberação de parcelas; 
 Remanejamentos; 
 Prorrogações de vigências; 
 Supervisões; 
 Análises de relatórios físicos; 
 Pagamento de faturas referentes aos convênios estabelecidos com a Dataprev; 
 Cursos e seminários; 
 Respostas a Auditorias; 
 Análise dos Indicadores da IMO; 
 Treinamentos para convenentes; 
 Abertura de postos. 
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SEGURO-DESEMPREGO 
 

Comportamento histórico e características 
 

O Programa do Seguro-Desemprego foi criado pela Lei 7.998, de 11 de janeiro de 
1990 e se insere no conjunto de políticas públicas de emprego do Estado Brasileiro que 
objetiva mitigar os impactos negativos do desemprego. 

 
 O Programa tem por finalidade prover assistência financeira temporária aos 

trabalhadores em situação de desemprego involuntário, bem como, auxiliar os trabalhadores 
na busca ou preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de 
orientação, recolocação e qualificação profissional. 

 
A dispensa do mercado de trabalho representa para os trabalhadores a 

impossibilidade de ter acesso a bens e serviços vitais para a sua sobrevivência que são 
ofertados exclusivamente de maneira privada. Nesse sentido, o seguro-desemprego 
representa um benefício de suma importância para o trabalhador ao assegurar o 
atendimento das suas necessidades básicas durante o período de procura por uma nova 
colocação no mercado de trabalho. 

 
Ademais, do ponto de vista macroeconômico, o seguro-desemprego propicia ainda a 

manutenção da demanda agregada num patamar mínimo, suavizando os ciclos econômicos 
inerentes a uma economia de mercado desenvolvida. 

 
Por meio dos Gráficos 1, 2 e 3 é possível avaliar a evolução histórica do benefício 

Seguro-Desemprego. No gráfico 1 é informado um breve histórico do benefício Seguro-
Desemprego nas modalidades Bolsa Qualificação, Empregado Doméstico e Resgatado. O 
gráfico 2 evidencia a evolução temporal da Modalidade Trabalhador Formal e o gráfico 3 a 
modalidade Pescador Artesanal. 

 
Observa-se uma tendência crescente em relação às modalidades Trabalhador 

formal. Entretanto apesar de apresentar uma curva crescente, a tendência de crescimento é 
suavizada. Em relação à modalidade Trabalhador Resgatado da Condição Análoga a 
Escravidão, esta apresenta um decrescimento fraco nos últimos 3 anos.  

 
Destacam-se, entretanto, duas características importantes ao se analisar os dados: 

uma variabilidade maior em relação à Bolsa Qualificação em decorrência do crescimento 
substancial do número de requerimentos dessa modalidade nos anos que sucederam a crise 
internacional e um crescimento significativo – sobretudo no exercício de 2012 – na 
Modalidade Pescadora Artesanal, devido ao cumprimento de determinações judiciais com 
efeito retroativo que se concentraram naquele ano. 

 
Gráfico 1 - Benefício do Seguro-Desemprego nas modalidades Doméstico, 

Qualificação e Resgatado. 
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                          Fonte: CGSAP/TEM 
 

 
 
 
       Gráfico 2 - Benefício do Seguro-Desemprego na modalidade Formal. 
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Gráfico 3 - Benefício do Seguro-Desemprego na modalidade Pescador Artesanal. 
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Análise de 2014 – janeiro a agosto* 

 
Entre janeiro e agosto de 2014, a concessão do seguro-desemprego alcançou 

5.604.891 trabalhadores, totalizando R$ 19.780.050.508,71 em valores emitidos, sendo: 
5.090.077 trabalhadores formais; 489.395 pescadores artesanais; 514 trabalhadores 
resgatados da condição análoga à escravidão; 12.621 empregados domésticos; e 12.284 
trabalhadores com contrato suspenso que receberam bolsa qualificação.  
 

Uma observação se faz necessária: os dados de agosto de 2014 ainda são 
preliminares. Portanto, o decréscimo observado na Tabela 8 deverá ser confirmado em 
análise posterior. 

 
 
 
Tabela 8 - Benefício do Seguro-Desemprego Segundo Modalidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na figura 1, obtemos as informações da proporção de segurados por Região, de 

janeiro a agosto, na modalidade Seguro-Desemprego Trabalhador Formal. Vale destacar a 

 

  
2013 2014 

Jan-Dez Jan-Ago Jan-Ago 
Trabalhador Formal 

Segurados  8.291.800 5.746.844                  5.090.077  
Taxa de Habilitação (%) 96,75 96,99 94.54 
Valor Emitido (R$) 30.688.177.430 20.331.400.822 19.780.050.508,71 
Cheques emitidos 35.355.075 23.628.349 21.228.510 

Bolsa Qualificação 
Segurados  8.412 7.773 12.284 
Taxa de Habilitação (%) 97,61 97,63 96,95 
Valor Emitido (R$) 35.247.492 33.127.420 35.932.477,22  
Cheques emitidos 36.323 34.300 32.192 

Empregado Doméstico 
Segurados  15.256 11.056 12.621 
Taxa de Habilitação (%) 86,22 89,37 65,59 
Valor Emitido (R$) 32.274.182 21.942.818 16.058.320 
Cheques emitidos 47.624 32.386 27.177 

Pescador Artesanal 
Segurados  796.800 372.976 489.395 
Taxa de Habilitação (%) 95,85 95,89 95,6 
Valor Emitido (R$) 1.933.744.380 1.386.343.243 1.872.661.233 
Cheques emitidos 2.853.676 2.130.213 2.586.759 

Trabalhador Resgatado da Condição Análoga a Escravidão 
Segurados  1.921 1150 514 
Taxa de Habilitação (%) 97,76 97,45 98,85 
Valor Emitido (R$) 4.061.666 2.369.378 1.521.848 
Cheques emitidos 5.999 3.503 1.621 

Total 
Segurados  9.114.189 6.139.799 5.604.891 
Taxa de Habilitação (%) 96,65 95,466 89,25 
Valor Emitido (R$)¹ 32.693.505.150 21.775.183.682 21.706.224.387 

       
Fonte: CGSAP/MTE        

Obs: Segurada é toda pessoa que solicita o benefício e comprova o direito ao benefício; beneficiário é o segurado que recebeu pelo menos uma parcela do seguro-
desemprego; o cálculo da taxa de habilitação é (segurados/requerente)x 100.  
As informações de agosto são preliminares. Sofrerão atualização posterior 

(1) expresso em moeda corrente     
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concentração de segurados por região nesses 8 meses de 2014. A figura que se segue 
apresenta essa distribuição e nos mostra que a maior concentração situou-se na Região 
Sudeste com 48,31% seguida da Região Nordeste e Sul. 
 
 

Figura 1 – Proporção de Segurados por Região – Seguro-Desemprego 
Trabalhador Formal. 
 

                             Fonte: CGSAP/TEM 

 
Ao detalhar as informações por estado pode-se perceber que apenas 8 Estados detêm 

mais de  72% dos segurados, sendo estes os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco e Santa Catarina,  conforme 
elucidado no gráfico a seguir. 

 
Gráfico 4 – Porcentagem de Segurados por estado. Trabalhador Formal.  
 

 
                                      Fonte: CGSAP/MTE 

 
 

Como pode ser observado no gráfico 5, a rede de atendimento do seguro desemprego 
possui atualmente 2.496 postos de atendimentos. A rede Sine Estadual contém o maior 
número de postos (1.423) seguido das SRTE (555). Consequentemente, o volume de 
atendimento é maior na rede estadual, no qual supera 71% do número total de segurados. 

 
 

 

5,7% 

21,33% 

8,59% 

48,31% 

16,00% 
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Gráfico 5 – Porcentagem de Segurados por Executor 
 

 
Fonte: CGSAP/MTE 
 
Perfil do Segurado – Trabalhador Formal. 
 

Os segurados do programa Seguro-Desemprego de janeiro a agosto de 2014 
apresentam: 

 
 Em sua maioria são do sexo masculino (63%). Há predominância da força de 

trabalho feminina no setor de serviços (41%) e no comércio (34%). Em relação à 
construção civil, apenas 2,6% das seguradas trabalharam neste setor de 
atividade. 

 41,26% dos segurados possuem o segundo grau completo. 
 62,82% ganham de um a dois salários mínimos.  
 Encontram-se entre a faixa etária de 30 a 39 anos (30,7%). 

 
Gráfico 6 – Porcentagem de Segurados por Setor de Atividade e Gêneros. 
 

 
Fonte: CGSAP/MTE 
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Gráfico 7 – Grau de Instrução do Segurado – Trabalhador formal  
                                                       

 
           Fonte: CGSAP/MTE 
 
Qualificação de Segurados - PRONATEC 
 

Com a sanção da Lei nº 12.513/2011, foi criado o Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego – Pronatec – que tem como objetivo principal expandir, 
interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 
para a população brasileira. 

 
A Lei nº 12.513/2011 acrescentou artigo na Lei nº 7.998/1990 que associa o 

recebimento do benefício a matricula e frequência em curso de qualificação, 
fornecido gratuitamente aos trabalhadores dispensados sem justa causa, requerentes do 
seguro-desemprego – PRONATEC. Desta forma: 

   
1 – O recebimento da assistência financeira do Programa Seguro-Desemprego fica 

condicionado à comprovação de matrícula e de freqüência do trabalhador em curso de 
formação inicial e continuada ou qualificação profissional.  

2 – O benefício Seguro-Desemprego será cancelado pela recusa por parte do 
trabalhador em matricular-se em curso condizente com sua qualificação registrada ou 
declarada, ou sua evasão.  

3 – O público prioritário é caracterizado pelos segurados reincidentes nos últimos 10 
anos. 

 
Portanto, todo o trabalhador que possuir nível médio, for reincidente e houver 

disponibilidade de curso é obrigado a matricular-se no curso ofertado. Já os trabalhadores 
que requerem o benefício pela primeira vez e aqueles trabalhadores que estão recebendo a 
última parcela podem optar. 

 
Sendo assim, os trabalhadores requerentes e beneficiários do seguro-desemprego 

serão encaminhados pelo posto de atendimento da rede do Ministério do Trabalho e 
Emprego. Só serão matriculados os trabalhadores que tiverem sua pré-matrícula efetuada 
pelo posto da rede de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego. A pré-matrícula 
poderá ser realizada em dois momentos, quando o trabalhador estiver solicitando o 
beneficio, ou por convocação por carta registrada. 

 
A Tabela 9 a seguir demonstra a relação entre segurados, reincidentes e pré-

matrículas. Como houve indisponibilidade das pré-matrículas realizadas em agosto, esta 
análise será feita com informações de janeiro a julho. Destaca-se a relação entre 
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reincidentes e segurados. Dos 4.908.281 segurados até julho, mais de 60% são reincidentes 
e, portanto, público prioritário no Pronatec. Em relação às pré-matrículas, tem-se que, dentro 
do universo dos reincidentes, a proporção de pré-matriculados é de 3,21%. 

 
Tabela 9 – Pré-matrículas, reincidentes e segurados.  
 

 

Pré-
matrículas  Reincidentes Segurados  

 
Pré-matrículas/ 
Reincidentes 

 
 

Reincidentes/ 
 Segurados 

        

2014/01 23.931 429.390 712.729  5,57%  60,25% 
2014/02 21.850 412.479 697.968  5,30%  59,10% 
2014/03 17.887 405.986 685.822  4,41%  59,20% 
2014/04 10.553 426.989 718.360  2,47%  59,44% 
2014/05 9.315 400.322 660.761  2,33%  60,58% 
2014/06 7.839 412.274 669.807  1,90%  61,55% 
2014/07 3.620 476.328 762.834  0,76%  62,44% 
Total 94.995 2.963.768 4.908.281  3,21%  60,38% 
Fonte: CGSAP/MTE 

 
No primeiro semestre de 2014 foram realizadas as seguintes ações: 
 

 Oficina do Seguro Desemprego com representantes das Superintendências e 
dos SINEs; 

 Mutirões para análise de recursos do Seguro Desemprego; 
 Treinamentos sobre Análise de recursos do Seguro Desemprego; 
 Avanços e melhorias no Sistema Seguro Desemprego; 
 Novas funcionalidades do Sistema Seguro Desemprego, com o objetivo de 

aumentar a segurança do sistema. 
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ABONO SALARIAL 
 

 
Entre 2007 e 2014, observa-se o incremento tanto dos abonos identificados quanto dos 

benefícios pagos. Por conseguinte, o bom desempenho da taxa de cobertura, acima de 
95%, está ligado diretamente ao aperfeiçoamento no processo de identificação dos 
trabalhadores com direito ao benefício e a melhoria na qualidade da informação. O 
calendário de 2014/2015 projeta o pagamento de 22,8 milhões de abonos, correspondendo 
a R$ 15,7 bilhões e taxa de cobertura de 96%. 

  
Tabela 10 - Histórico de Pagamentos – BRASIL 
 

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - PIS/PASEP 
       

EXERCÍCIO 
FINANCEIRO 

 PARTICIPANTES ABONO PIS/PASEP  
VALORES 

ALOCADOS 

 

ABONOS 
IDENTIFICADOS 

ABONOS 
PAGOS (*) 

TAXA 
COBERTURA  

RECURSOS ( FAT ) 

           

2003/04  8.305.146  7.833.189 94,32%   R$      
1.811.684.361,90  

2004/05  9.559.247  9.008.192 94,24%   R$      
2.320.658.203,32  

2005/06  10.238.389  9.668.788 94,44%   R$      
2.841.802.523,00  

2006/07  11.751.968  11.145.463 94,84%   R$      
3.814.587.154,77  

2007/08  14.189.277  13.536.665 95,40%   R$      
5.025.114.269,28  

2008/09  15.560.805  14.893.344 95,71%   R$      
6.052.640.073,06  

2009/10   16.930.034  16.306.131 96,31%   R$      
7.417.689.565,14  

2010/11  18.504.778  17.535.376 94,76%   R$      
8.813.738.341,82  

2011/12  20.366.245  19.363.556 95,08%   R$   
10.464.059.581,64  

2012/13  20.743.127  19.797.976 95,44%   R$   
12.216.896.645,92  

2013/2014  22.591.393  21.467.902 95,03%   R$   
14.470.749.245,19  

2014/2015 (1)  22.829.858  15.066.841 66,00%   R$   
10.825.030.457,65  

          
TOTAL   191.570.267  175.623.423  -    -  

(*) Cada Abono pago corresponde ao valor de um Salário 
Mínimo     
(1) Dados preliminares até 
SETEMBRO/2014     
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CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS 
 
No período 2013-2014, foram emitidas 5.660.652 de Carteiras de Trabalho e 

Previdência Social - CTPS informatizadas e 4.896.194 do modelo manual, totalizando 
10.556.846 documentos (Tabela 11). 

 
Tabela 11 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (2013-2014) 
 
 

Descrição 2013 2014 
Modelo Manual   3.210.036 1.686.158 
Modelo Informatizado 3.323.300 2.337.352 

  Total 6.533.336 4.023.510 
 
     Entre as ações desenvolvidas no primeiro semestre de 2014 destacam-se:  
 

 Oficina de validação e homologação do sistema 3.0 (nova versão da CTPS); 
 Implantação de novas Fábricas de CTPS nos Estados de São Paulo, 

Pernambuco e Rio de Janeiro; 
 Treinamentos sobre a CTPS informatizada nos Estados de São Paulo, Goiás, 

Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, 
Santa Catarina e Ceará; 

 Treinamento sobre legislação de Emissão de CTPS para estrangeiro nos 
estados do Ceará e Rio de Janeiro; 

 Treinamento em Minas Gerais para agências e gerências sobre o sistema SIRP 
Web (Registro Profissional). 
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PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA – PROGER 
 

Durante os meses julho e agosto, foi autorizado repasse de novos recursos para o 
Banco do Brasil da ordem de R$ 63,9 milhões para investimento nas linhas de crédito 
PROGER Exportação, PROGER Urbano Investimento e FAT Turismo Investimento. Para o 
BNDES foram repassados novos recursos da ordem de R$ 500 milhões para investimento 
nas linhas de crédito FAT Fomentar – Micro e Pequenas Empresas e PRONAF – 
Investimento, sendo desse total, R$ 400 milhões somente para o FAT Fomentar. 
 
 Nesses mesmos meses, as instituições financeiras oficiais federais realizaram 37.784 
operações no volume total contratado de R$ 1,1 bilhão. 80% do volume total contratado 
foram destinados ao fomento de micro e pequenos empreendimentos urbanos e rurais. 
 
 Abaixo, segue gráfico 8 com o registro do volume de contratações acumulado no 
período de janeiro e agosto de 2014 distribuídos por setores. 
 
 Gráfico 8 – Execução por setor de atividade – janeiro a agosto/2014 
 

          Em milhões 

Micro e Pequenos 
Emp.Urbanos e 

Rurais

Médios e Grandes 
Emp Urbanos e 

Rurais

Investimento em 
Infra-Estrutura

Fomento da 
Exportação

Fomento da 
Inovação e Difusão 

Tecnológica

Iniciativas específ icas 
de Governo

2.409 

592 

753 

10 -

153 

Execução por setor de atividade

 
                                    Fonte: Tabelão CGER/DES/SPPE/MTE. 

 
Adicionalmente, informa-se que foram analisados de julho a setembro de 2014, 167 

dossiês de operações contratadas ao abrigo dos Programas, com recursos dos depósitos 
especiais do FAT, nas cidades de Brasília/DF e Maceió/AL. 
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PROGRAMA NACIONAL DE MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO 
 

Desde 2008, já foram realizadas mais de 19,21 milhões de operações de microcrédito 
no âmbito do PNMPO, representando um volume concedido superior a R$ 38 bilhões (em 
valores atualizados). As taxas de crescimento anual da oferta de microcrédito produtivo 
orientada são bem superiores à expansão geral da economia nacional. 

 
Tabela 12 – Execução Histórica Consolidada do PNMPO – 2008 a 2014 

 

 

Execução dos Bancos Públicos Federais 

 
No 1º semestre de 2014, o Banco do Nordeste do Brasil, a Caixa Econômica Federal, 

o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia responderam por R$ 4.804 bilhões ofertados no 
PNMPO, o que equivale a aproximadamente 90% do volume total de microcrédito concedido 
no período. Esse montante é 28,93% superior ao realizado no 1º semestre de 2013. 
 

Distribuição Geográfica em 2014 (jan-jun) 

É expressiva a quantidade de recursos alocados nos Estados nordestinos: o volume 
de microcrédito ofertado na Região Nordeste respondeu por 68,48% do volume total de 
microcrédito concedido no 1º semestre de 2014. Essa concentração relativa na Região 
Nordeste deve-se, principalmente, à operação do BNB, que é o maior ofertante de 
microcrédito produtivo orientado.  

 
Os estados que mais receberam recursos do PNMPO foram: Ceará (20,46% do 

volume total concedido no 1º semestre de 2014), Bahia (9,44%), Maranhão (8,59%), Piauí 
(7,91%), São Paulo (6,93%), Minas Gerais (5,58%), Paraíba (5,31%), Santa Catarina 
(4,56%), Rio Grande do Sul (4,31%), Rio Grande do Norte (4,28%), Alagoas (3,60%), 
Sergipe (3,40%). 
 

Ano

Número de 
Operações de 
Microcrédito 
Realizadas

Variação 
Anual

Valores nominais 
concedidos (em R$)

Valores atualizados* 
concedidos (em R$)

2008 1.280.680 1.825.147.592,77 2.658.879.491,79
2009 1.620.656 26,55% 2.323.599.790,69 3.179.025.053,38
2010 1.966.718 21,35% 2.998.623.914,48 3.940.598.390,37
2011 2.576.559 31,01% 4.098.289.416,62 5.058.427.686,40
2012 3.814.781 48,06% 6.504.785.890,40 7.568.545.328,17
2013 5.220.490 36,85% 9.406.029.533,36 10.305.314.056,40

2014 (jan-jun) 2.739.824 - 5.343.178.284,61 5.343.178.284,61
TOTAL 19.219.708 32.499.654.422,93 38.053.968.291,13

* Valores atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE.
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CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES – CBO 
 

  Entre as principais ações do Departamento, destacamos que em janeiro de 2014 foi 
realizado nas dependências da FIPE/USP, treinamento na Metodologia Dacum nos níveis 4, 
5, 6 e 7, que permitem a expansão da descrição da CBO em níveis mais detalhados, 
possibilitando o desmembramento das atividades até o desenvolvimento de currículo 
(identificação do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes). 

 
Em setembro, também nas dependências da FIPE/USP, foi realizado ciclo de palestras 

com vistas a disseminar conhecimentos aos servidores do MTE, no que tange à Metodologia 
DACUM, níveis 1,2 e 3. 

 
Ainda com base na metodologia DACUM, foi realizada oficina de trabalho, com vistas a 

identificar as principais atividades desenvolvidas pelos atendentes do SINE. Este trabalho 
mapeou as principais atividades necessárias a realização dos processos de intermediação 
de mão de obra, seguro desemprego, qualificação profissional e ainda emissão de CTPS, 
nos postos do SINE e SRTE.  

 
Foi realizada no mês de setembro a 2ª etapa referente ao desmembramento das 

atividades realizadas por atendentes do sistema público de emprego, trabalho e renda. Este 
desmembramento permitirá a elaboração de curso de formação profissional, com vistas a 
capacitar novos atendentes que ingressem no sistema, bem como padronizar o 
atendimento, no tocante a execução de tarefas. 

 
As famílias ocupacionais atualizadas no primeiro semestre de 2014 foram Técnicos e 

auxiliares técnicos em patologia clínica; Diretores e gerentes de operações em empresas de 
serviço de saúde e afins; Profissionais de terapias criativas e equoterápicas; Camareiros, 
roupeiros e afins e Fiscal de atividade urbana. 

 
No segundo trimestre foram realizadas as seguintes atualizações nas famílias 

ocupacionais: 
- Engenheiros de produção, qualidade, segurança e afins; 
- Técnicos em segurança do trabalho; 
- Técnicos em serviços de turismo e organização de eventos; 
- Trabalhadores aquaviários; 
- Técnicos marítimos e fluviários de máquinas.  
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ANEXO I 

SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO DO 
PROGRAMA DO SEGURO-DESEMPREGO MANTIDO EM PARCERIA COM A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – 2013 

 
1. Contextualização  

As ações do Programa do Seguro-Desemprego – PSD, em especial o pagamento do 
benefício do seguro-desemprego, intermediação de mão de obra no âmbito do Sistema 
Nacional de Emprego – SINE e a emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social, são 
executadas por uma rede de atendimento heterogênea, tanto em termos de executores 
quanto aos tipos de serviços oferecidos por cada um, com elevada capilaridade. O quadro 
abaixo sistematiza a atual rede de atendimento do PSD e principais serviços realizados. 

 
Quadro – Rede de Atendimento do PSD por tipo, executor e serviço realizado. 
Tipo Executores Principais Serviços 
Rede contratada Caixa Recepção do requerimento do seguro-desemprego 

Pagamento do benefício do seguro-desemprego 

Rede conveniada 
SINE 
(municípios e 
estados) 

Recepção do requerimento do seguro-desemprego 
Emissão de CTPS 
Intermediação de mão de obra (captação de vaga, 
inscrição, encaminhamento, cadastramento de vaga, 
colocação, administração de vaga, etc) 
Encaminhamento para curso de qualificação 

Rede Própria SRTE, GRTE 
e AGRTE 

Recepção do requerimento do seguro-desemprego 
Emissão de CTPS 
Recurso SD 

 
O Sistema de Avaliação e Monitoramento da Rede de Atendimento do Programa do 

Seguro-Desemprego2 tem como objetivo central fornecer informações regulares sobre o 
funcionamento do Programa. Busca-se com o monitoramento permitir aos gestores 
conhecer a realidade da rede de atendimento do PSD, auxiliando no processo de 
supervisão, e realizar ações corretivas quando surgem os problemas. Na Avaliação, busca-
se avaliar o PSD segundo a perspectiva dos usuários da IMO no âmbito do SINE e dos 
beneficiários do seguro-desemprego, dando continuidade a Avaliação Externa do PSD, 
realizada em 2009 pela Universidade de Brasília. O quadro abaixo apresenta as principais 
características do SMA. 

É importante mencionar que, considerando que serviços oferecidos de forma eficiente 
e com qualidade numa infraestrutura adequada geram efeitos de encadeamentos positivos 
na inserção do trabalhador no mercado de trabalho formal, tal estudo, associados aos dados 
do Mais Emprego, proporcionam subsídios para inferir a respeito do estado da arte da rede 
de atendimento e, por conseguinte, a respeito da efetividade do Programa do Seguro-
Desemprego.  Ainda, o SMA da Rede de Atendimento do PSD está em consonância com a 
proposta do MTE/CODEFAT para fortalecimento do Sistema Público de Emprego, por meio 
da reestruturação da rede dos postos de atendimento ao trabalhador, com vistas à 
padronização e aumento da capacidade operacional do Sistema e à maior integração entre 
o pagamento de benefícios do seguro-desemprego, a qualificação profissional e a 

                                                
2 O SMA da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-Desemprego é realizado por meio de Termo de Cooperação de 
Descentralização de recursos entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Universidade Federal do Ceará 
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intermediação de mão de obra do trabalhador, aprovada pela Resolução Codefat nº 724, de 
18 de dezembro de 2013. 

 
Quadro Resumo – SMA da Rede de Atendimento do PSD 

Instrumento Público Alvo Local Dimensões 

Avaliação 

Beneficiário do 
seguro-desemprego CAIXA Perspectiva dos usuários 

quanto ao atendimento 
realizado, a infraestrurura, os 
resultados da IMO e SD, perfil 
do usuário, nível de satisfação 
com PSD, entre outros 

Trabalhador usuários 
do SINE SINE 

Empregador usuário 
do SINE 

 

Empresa ou 
SINE 

Monitoramento 

Gestor responsável 
do posto 

SRTE e 
SINE 

seguro-desemprego, 
intermediação de mão de obra, 

qualificação profissional, 
atendimento, equipamentos, 

sistemas de informação, 
instalações físicas e gestão. 

Observação do 
Pesquisador  

SRTE e 
SINE 

 
A seguir são apresentados os principais resultados do SMA em 2013 assim como as 

recomendações. Nos próximos Sumários Executivos serão apresentados e analisados os 
resultados do ano corrente. 

 
2. Principais Resultados no ano de 2013 
 

2.1 Monitoramento da Rede de Atendimento do PSD 
 

Em 2013, os resultados demonstraram o desempenho dos postos de atendimento 
considerado percentuais de execução de quesitos/ações das dimensões abarcadas no 
instrumento de monitoramento, os quais foram aplicados em 1.000 unidades de atendimento 
(SRTE e SINE).  

 
A cobertura das atividades de monitoramento da rede de atendimento do PSD em 

2013 atingiu 277 postos da rede própria (SRTE) e 808 postos da rede conveniada (SINE), 
sendo este último composto por 63,5% convênios com estado, 43,1% convênios com 
municípios e 0,6% convênios com entidades privadas sem fins lucrativos.  

 
Foram considerados para o cálculo dos resultados apenas os quesitos/ações que 

foram considerados pelos gestores e técnicos do MTE como sendo prioritários (para a 
realização do processo de supervisão dos postos da rede de atendimento) e/ou obrigatórios 
(para a execução das atividades nos postos da rede de atendimento). Ressalta-se que o 
instrumento de monitoramento é dividido em dois momentos: entrevista com o gestor do 
posto e observação pelo aplicador do questionário. 

 
Em 2013, o monitoramento dos postos da Rede Própria revelou um nível de 

execução regular, com percentual médio de 60% de execução dos itens verificados. De uma 
forma geral, os postos da Rede Própria caracterizam-se por realizar a atividade relativa ao 
Seguro-Desemprego de forma satisfatória (81%), possuir Instalações Físicas (63%) e 
Equipamentos (57%) regulares, além de ter baixo índice de execução na dimensão 
Atendimento (41%). A análise dos quesitos monitorados nos permite concluir que os postos 
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dessa rede apresentam problemas estruturais relacionados ao dimensionamento das 
equipes de atendimento, à qualidade e quantidade de equipamentos necessários para 
oferecer bom atendimento aos usuários, à existência de guichê preferencial e à falta de 
infraestrutura para atendimento de usuários portadores de necessidades especiais. 

 
Na Rede Conveniada, também foi encontrado um nível de execução regular, com 

percentual médio de 69% de execução dos itens verificados. De uma forma geral, os postos 
da Rede Conveniada caracterizam-se por realizar as atividades relativas ao Seguro-
Desemprego (83%) e Intermediação de Mão de Obra (77%) em níveis satisfatórios, 
enquanto que realizam as atividades de Qualificação Profissional de forma Regular (65%). 
As demais dimensões são executadas pela Rede Conveniada de forma regular: 
Atendimento (51%), Equipamentos e Sistemas de Informação (62%), Instalações Físicas 
(53%) e Gestão e Supervisão (60%). De forma análoga à rede própria, a análise dos 
quesitos monitorados nos permite concluir que os postos da Rede Conveniada apresentam 
problemas estruturais relacionados à existência de guichê preferencial, ao local e 
disponibilidade de equipamentos nos termos do convênio, e à falta de infraestrutura para 
atendimento de usuários pessoas com deficiência.  

 
Gráfico - Resultado do Monitoramento por Atividade – SRTE 

 
 

Gráfico - Resultado do Monitoramento por Atividade – SINE 
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2.2 Avaliação do Programa do Seguro-Desemprego 

 
Avaliação dos Beneficiários do Seguro-Desemprego 
 

A amostra da pesquisa foi de entrevistas realizadas, de 27 de março de 2013 a 9 de 
agosto de 2013, em todo o território nacional. Foram entrevistadas 5.510 pessoas em 
agências da CAIXA, com a supervisão de 20% dos questionários, que representam 1080. O 
perfil predominante do requerente do seguro-desemprego identificado pela pesquisa é: de 
homem, com 31 anos, solteiro, pardo ou branco, sem renda, com renda mensal familiar 
entre 1 a 2 salários mínimos, com carteira de trabalho assinada. De acordo com a pesquisa, 
85,3% das pessoas que buscam o SINE estão atrás do beneficio do Seguro-Desemprego, 
6,5% procuram informações e só 2% dos beneficiários procuram emprego. A maioria das 
pessoas que procuram o Sine consegue atingir o objetivo da procura, e 32,9% recebem 
orientações referentes ao seguro-desemprego. O grau de satisfação com o seguro 
desemprego é de 68,4%, apesar disso, 57% dos beneficiários acham que deveria aumentar 
o valor do beneficio ou o número de parcelas recebidas e 12,6% beneficiários gostariam que 
as parcelas equiparassem com o valor do salário. 

 
A Carteira de Trabalho e Previdência Social foi feita por 34,4% dos respondentes, 

sendo que 20% procuraram um posto do SINE e 71% no posto do MTE e agencia estadual 
com atendimento diversificado ao cidadão, sendo que 99,2% já saíram com a Carteira de 
trabalho na hora. As maiorias dos respondentes consideraram bom o atendimento, 
salientaram só a demora para ser atendido, mas 73,8% consideraram o local de espera 
bom.   

 
Ao contrário dos resultados do survey da IMO, em que a maioria dos respondentes 

(58,9%) é beneficiária do seguro-desemprego, a maioria dos beneficiários 71,7% não 
buscam  empregos no SINE, 52,3% alegam não conhecerem o serviço e 43,2% receberam 
apoio do SINE para conseguir trabalho. As pessoas que recorrem ao Sine para buscar 
qualificação representam 1,5%, 23,8% procuram para obter um emprego melhor e 10,8% 
para aumentar as opções de emprego. O Portal Mais emprego é desconhecido pela maioria 
dos respondentes, 76,6% ainda não o conhecem e, dos que conhecem, apenas 34,2% já 
usaram. Considerando a existência do Portal desde 2011, é importante melhorar a 
comunicação e divulgação dessa ferramenta juntos aos usuários da IMO.   

 
Avaliação Trabalhadores Usuários do SINE 

 
A amostra da pesquisa foi de 4.500 entrevistas realizadas em todo o território 

nacional entre março e junho de 2013 em 137 postos de atendimento, com a supervisão de 
20% dos questionários. 

 
 De acordo com a pesquisa, o perfil predominante do trabalhador usuário da rede de 

atendimento do SINE identificado pela pesquisa é: idade de 31 anos, do sexo masculino, 
solteiro, pardo ou branco, sem renda, com renda mensal família entre 1 a 2 salários 
mínimos, com carteira de trabalho assinada. 
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Segunda a pesquisa, a maioria dos entrevistados declarou não possuir renda (70,2%) 

e, simultaneamente, 62,8% dos entrevistados são trabalhadores com carteira assinada. 
Essa situação demonstra a dificuldade em captar informações sobre a renda, comum nesse 
tipo de pesquisa, e a necessidade de criar mecanismos para captar dados sobre a renda do 
trabalhador. Em comparação a avaliação externa, verificou-se o aumento de pessoas que se 
declararam negras bem como a elevação do percentual de pessoal com nível superior 
incompleto/completo que utilizam a rede SINE.  

 
No que tange aos serviços oferecidos no posto, a maioria dos entrevistados foi ao 

posto para procurar de emprego (74,4%) e cerca de 60% conseguiu atingir o objetivo na 
procura pelo posto. A pesquisa também constatou que continua a falta de conhecimento dos 
usuários em relação ao rol de serviços/atividades oferecidos (as) num posto do SINE e, de 
acordo com o relatório, afeta negativamente o processo de job matching.  

 
O Relatório ainda pondera que o resultado de satisfação mais alta contrasta com as 

poucas atividades que os respondentes tomam conhecimento durante o atendimento. A 
maioria dos entrevistados foi ao posto mais próximo de casa; aqueles que não foram para o 
posto próximo de casa justificaram-se principalmente pelo melhor atendimento do posto 
escolhido e maior existência de vaga. Os entrevistados consideraram que a infraestrutura do 
posto não está adequada para pessoas com deficiência. Na pesquisa destaca-se o aumento 
do percentual de respondentes que afirmaram ter conseguido apoio dos postos do SINE 
para obter resultado (de 2,2% para 19,9%) em comparação a avaliação externa. Quanto aos 
itens a serem melhorados nas unidades de atendimento, os mais citados foram aumentar a 
oferta de vagas, o número de funcionários do posto e a oferta de cursos de qualificação.  

 
O Relatório da Universidade conclui que houve aumento da escolaridade dos 

usuários dos postos do SINE; é necessário melhorar as atividades que contribuem para o 
processo de job matching e incrementar a ação de comunicação específica para o Portal 
Mais Emprego; e há uma correlação entre preparo do atendente e satisfação com as 
informações obtidas sobre as atividades do posto, como entre o atendimento do posto e as 
informações sobre as atividades do posto. 
 
Avaliação Empregadores Usuários do SINE 
 

Diferentemente da pesquisa de opinião realizada com os beneficiários do seguro-
desemprego e os trabalhadores usuários do SINE, é a primeira vez que esse tipo de 
pesquisa é feita.  As duas primeiras foram aplicadas inicialmente na Avaliação Externa do 
Programa do Seguro-Desemprego, realizada pela Universidade de Brasília. A amostra da 
pesquisa foi de 1.019 entrevistas realizadas em todo o território nacional entre julho e agosto 
de 2013, feita a digitação online dos questionários e com a supervisão de 10%.  

 
Segundo a pesquisa, em termos de setor de atividade econômica, a maioria das 

empresas usuárias do SINE são do setor serviços (49,3%). As médias e grandes empresas 
somam 27,7% das empresas. É importante mencionar que a pesquisa verificou queda na 
participação de empresas do setor indústria em comparação a avaliação externa de 2009. 
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Ainda a pesquisa pondera que “se a expectativa é que o SINE tenha um papel mais 
proeminente na maior coordenação entre oferta e demanda de mão de obra para os setores 
mais dinâmicos e competitivos da economia, deve haver uma preocupação com um 
aumento da participação de empresas industriais”. 

 
 A Pesquisa indicou uma continuidade na relação entre usuário empregador e os 

serviços de intermediação de mão de obra no SINE. Também, o principal meio de fazer 
cadastro no SINE foi telefone (42,1%) e, em seguida, a internet (39,6%). Neste sentido, o 
Relatório da Universidade cita como exemplo a experiência do Reino Unido como programa 
Jobcenter Plus. Ainda sobre cadastro, o documento afirma que é baixa taxa de uso do Portal 
Mais Emprego (3,2%), embora o uso da internet seja alto. Este Departamento de Emprego e 
Salário acredita que essa inconsistência seja pelo fato que, no questionário, há a opção 01. 
Portal Mais Emprego e 02. Internet, já que o Portal é acessado pela internet.  

 
O atendimento para cadastramento de vagas é avaliado bom e ótimo por 94,7% dos 

entrevistados, assim como o grau de satisfação com o atendimento. Por outro lado, de 
acordo com o Documento, “...todas as variáveis referentes aos tipos de apoio e de 
orientação durante o atendimento registraram uma concentração na categoria de resposta 
não...”. No item resultados da Intermediação, os empregadores consideraram que o perfil 
das vagas são parcialmente adequados ao perfil dos trabalhadores encaminhados; 
diminuição no percentual que respondeu ser o SINE o principal meio de recrutamento.  
 

3. Recomendações  
 

O processo de monitoramento da Rede de Atendimento do Programa Seguro-
Desemprego traz importantes contribuições para seus gestores, uma vez que retrata a 
realidade dos postos, tanto da rede própria quanto da rede conveniada, através de vários 
níveis de agregação das informações, diversas dimensões e vários aspectos operacionais. A 
partir do que foi observado, sugerem-se as seguintes ações: 

 
1) Realizar um estudo mais aprofundado da rede de atendimento do PSD por meio de 

levantamento de informações oriundas das bases de informações institucionais do 
MTE e do Sistema de Monitoramento e Avaliação, de tal forma que o processo de 
monitoramento seja realizado não somente com as informações coletadas em campo, 
mas também com informações coletadas nos sistemas de informação do MTE; 

2) Manter um cadastro atualizado dos postos de atendimento mediante um 
levantamento de informações oriundas das bases de informações institucionais do 
MTE e da definição de um mecanismo de comunicação das alterações na rede de 
atendimento promovidas pelos convenentes, o que melhorará a eficiência do 
processo de monitoramento com o incremento das visitas em que as informações são 
coletadas; 

3) Promover maior envolvimento dos técnicos e gestores do MTE em oficinas de 
trabalho visando maior conhecimento acerca da realidade dos postos e maior 
integração das informações coletadas pelo processo de monitoramento dos postos de 
atendimento; 
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4) Incorporar, aos procedimentos de supervisão do PSD, as informações oriundas do 
monitoramento dos postos da rede de atendimento, favorecendo um melhor 
acompanhamento das condições pactuadas por meio dos convênios com os diversos 
entes públicos e privados, além de favorecer à tomada de decisões visando à 
correção de problemas identificados e, consequentemente, à melhoria da qualidade 
do atendimento aos usuários do PSD. 
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ANEXO II 

RELATÓRIO SOBRE OS RESULTADOS DA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA – IMO 
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ANEXO III 

TABELAS COM DADOS DO BENEFÍCIO SEGURO-DESEMPREGO 
Trabalhador Formal 
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Trabalhador Pescador Artesanal 
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Trabalhador Empregado Doméstico 
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Trabalhador Resgatado 
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Bolsa Qualificação 

 
 



 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


