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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.  
 



 

- 2 - 
 

Essas instituições (Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Caixa Econômica Federal 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 01). 
 

TABELA 1 – REUNIÕES 
 

Reuniões CODEFAT 
Reuniões Ordinárias 
Reuniões Extraordinárias 

1 
1 

Reuniões GTFAT 
Reuniões Ordinárias 1 

Total de Reuniões 3 
Fonte:MTE  

 
Como resultado das mencionadas reuniões, foram aprovadas 1 resolução (Quadro 1). 
 

Quadro 01 - Resolução Aprovada 
 

Número  Descrição 

734 Dispõe sobre a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT – PDE, 
para o exercício de 2014.  

735 
Dispõe sobre ampliação do benefício do Seguro-Desemprego aos trabalhadores 
beneficiários, nos municípios em situação de emergência e estado de calamidade pública, em 
virtude das enchentes locais. 

736 
Torna obrigatório aos empregadores o uso do aplicativo Empregador Web no Portal Mais 
Emprego para preenchimento de requerimento de Seguro-Desemprego (RSD) e de 
Comunicação de Dispensa (CD) ao Ministério do Trabalho e Emprego e dá outras 
providências. 

737 
Aprova modelo de formulário de Requerimento do Seguro-Desemprego do Trabalhador 
Resgatado – RSDTR, em via única e com protocolo de recebimento, para concessão do 
benefício seguro-desemprego ao trabalhador resgatado da condição análoga à de escravo. 

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 38.646 bens adquiridos com recursos do FAT em 27 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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

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 Outubro de 2014- CAGED  
 
Em outubro, os dados do CAGED mostram uma redução de 30.283 empregos formais, 
equivalente à variação de -0,07% em relação ao mês anterior. Tal resultado pode ser 
explicado pela interação de fatores sazonais e climáticos. Além desses fatores, esse 
resultado foi impactado também pelo clima de incerteza em torno da eleição e também pelos 
reflexos da crise externa. Entretanto, a expectativa do MTE para o mês de novembro é de 
geração de empregos. 

O total de admissões no mês de outubro atingiu 1.718.373, o segundo maior para o mês e o 
de desligamentos alcançou 1.748.656, o maior para o período. No acumulado do ano, o 
emprego cresceu 2,24% representando o acréscimo de 912.287 postos de trabalho. Nos 
últimos 12 meses, o aumento foi de 473.796 postos de trabalho, correspondendo à elevação 
de 1,15%.  

O desempenho negativo do mês de outubro originou-se da queda do emprego em cinco 
dentre os oito setores de atividades econômicas. Os principais setores responsáveis pela 
retração do contingente de trabalhadores com carteira assinada no mês em análise foram a 
Construção Civil (-33.556 postos ou -1,05%), a Agricultura, devido à presença de fatores 
sazonais relacionados ao cultivo de café (-19.624 postos ou -1,18%, redução menor que a 
ocorrida em outubro de 2013 (-22.734 postos) e a  Indústria de Transformação (-11.849 
postos ou -0,14%). Por outro lado, o Comércio (+32.771 postos ou +0,36%) foi o setor que 
mais gerou empregos. Em menor medida,  vêm os  Serviços (+2.433 postos ou +0,01%) e a 
Administração Pública (+184 postos ou +0,02%). 

Em termos geográficos, dentre as cinco Grandes Regiões três reduziram o nível de emprego.  
As regiões que apresentaram decréscimo no emprego foram: Sudeste: -29.854 postos ou -
0,14%, Centro-Oeste: -9.471 postos ou -0,29% e Norte: -5.432 postos ou -0,28%.  As regiões 
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que registraram aumento foram: Nordeste: +8.543 postos, ou + 0,13+% e Sul: +5.931 postos 
ou +0,08 %. 

Entre as vinte e sete Unidades da Federação, dezesseis diminuíram o nível de emprego.  As 
maiores reduções ocorreram nos seguintes estados: São Paulo (-21.886 postos), devido 
particularmente ao desempenho negativo da Indústria de Transformação (-12.122 postos) e 
da Agricultura (-11.037 postos), Minas Gerais (-8.331 postos), devido à Agricultura (-5.731 
postos) e à Construção Civil (-2.319 postos), Bahia (-6.207 postos), devido à Construção Civil 
(-3.313 postos) e aos Serviços (-1.780 postos).  Os destaques positivos foram: Alagoas: + 
7.735 postos ou +2,21 %, devido às atividades relacionadas ao complexo sucroalcooleiro, 
Ceará (+7.363 postos ou +0,60%), devido aos Serviços (+3.511 postos) e ao Comércio 
(+2.202 postos), Santa Catarina: +4.973 postos ou +0,24 %, devido ao Comércio (+3.089 
postos) e à Agricultura (+1.625 postos) 

O nível de emprego no conjunto das nove Áreas Metropolitanas - AM apresentou queda de 
0,04% ou -7.065 postos de trabalho. Esse resultado decorreu da redução do mercado de 
trabalho em cinco das nove Áreas e da estabilidade em uma As áreas Metropolitanas que 
mais reduziram emprego foram: Salvador: -5.393 postos ou - 0,58% e Belo Horizonte: -3.925 
postos ou - 0,24%. As Áreas Metropolitanas que evidenciaram aumento no emprego foram: 
Fortaleza: + 5.263 postos ou + 0,58% e Rio de Janeiro: +1.946 postos ou + 0,07%. São Paulo 
(-45 postos ou 0,0%) foi a Área metropolitana que registrou estabilidade.  

O conjunto dos Interiores desses aglomerados urbanos registrou declínio de 25.069 postos 
de trabalho (-0,17%). Esse resultado originou-se do recuo do emprego em cinco interiores 
dos nove aglomerados urbanos. As maiores reduções ocorreram nos interiores de São 
Paulo (-21.841 postos ou -0,36%) e Minas Gerais (-4.406 postos ou -0,16%.) e os maiores 
aumentos nos interiores do Rio Grande do Sul (+2.401 postos) e do Ceará (+2.100 postos). 
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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 profissional1.  

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; 
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 frequentemente 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. 

                                                 
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. 
 



 

- 8 - 
 

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 MTE e entidades 
conveniadas. Salvo exceções, os cursos não são ministrados nos postos da rede de 
atendimento do SINE, mas em estruturas próprias para tal, comumente por entidades 
executoras contratadas. 

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. 

 

TABELA 3 – DADOS SOBRE IMO DO ÚLTIMO BIMESTRE (SETEMBRO E OUTUBRO 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 

854.282 451.148 993.055 128.102 

 

675.943 

 
Fonte: Base de Gestão IMO (relativos aos meses de setembro e outubro). 

 

Os dados acima mostram que no último bimestre foram totalizadas 854.289 novas inscrições 
de trabalhadores. Isso significa que, de todos os 4.518.671 trabalhadores inscritos na rede 
SINE desde 1º de janeiro de 2014 (dado disponível na Tabela 3), aproximadamente 19% 
foram inscritos neste último bimestre. Em relação às vagas captadas junto aos 
empregadores, observa-se que foram captadas 451.148 vagas. Observando os dados, 
percebe-se que esse número de vagas captadas corresponde a um pouco mais da 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 setembro e outubro foi de 993.055. O número de 
encaminhamentos apresentou-se mais elevado que o número de novos inscritos uma vez 
que tais encaminhamentos abrangem, inclusive, aqueles que se inscreveram antes do 
período de setembro e outubro 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 128.102 colocações. Por 
mais que o resultado, em um primeiro momento, possa parecer pequeno em relação à 
quantidade de trabalhadores, vagas inscritas e encaminhamentos efetuados, é importante 
ressaltar as dificuldades pontuais do mercado de trabalho em cada estado e município e das 
vagas inscritas que, em muito dos casos, são preenchidas por trabalhadores que não 
utilizaram a rede SINE como intermediador. 

Por fim, a atualização cadastral dos trabalhadores do inscritos mostra que do total de 
inscritos, 675.943 atualizaram seus cadastros. Ressalte-se que os dados referentes à 
atualização cadastral são aproximados. 
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TABELA 4 – INFORMAÇÕES BG IMO POR FAIXA ETÁRIA E SEXO (SETEMBRO E OUTUBRO 2014) 
Informações Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra - Sistema MTE Mais Emprego 

Período -Setembro a Outubro de 2014 

 
Trabalhadores (re) colocados no 

mercado de trabalho 
Trabalhadores encaminhados para 

entrevista Trabalhadores Inscritos rede SINE 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 
de 10 a 14 anos 44 21 65 70 52 122 706 563 1.269 
de 15 a 17 anos 1.008 895 1.903 6.326 6.620 12.946 16.440 16.219 32.659 
de 18 a 24 anos 24.862 17.425 42.287 167.908 148.923 316.831 155.045 125.010 280.055 
de 25 a 29 anos 16.616 8.824 25.440 115.552 83.327 198.879 75.975 62.811 138.786 
de 30 a 39 anos 23.467 11.516 34.983 160.042 113.020 273.062 116.469 95.206 211.675 
de 40 a 49 anos 11.314 5.403 16.717 75.345 58.883 134.228 69.813 52.751 122.564 
de 50 a 64 anos 4.822 1.731 6.553 33.999 21.294 55.293 41.076 24.054 65.130 
mais de 65 anos 133 21 154 1.352 342 1.694 1.549 598 2.147 

Total 82.266 45.836 128.102 560.594 432.461 993.055 477.073 377.212 854.285 
Consulta executada em 27-11-2014 às 15:04h 

Fonte: Base de Gestão IMO (relativos aos meses de setembro e outubro). 
 
De acordo com a tabela acima, percebe-se que o total de trabalhadores (re) colocados no 
mercado de trabalho do sexo masculino é de 82.266 contra 45.836 trabalhadores do sexo 
feminino. E a idade predominante do total de colocados está entre 18 e 24 anos para ambos 
os sexos. 

Já em relação à quantidade de encaminhados para entrevistas, tivemos um total de 560.594 
trabalhadores do sexo masculino contra 432.461 do sexo feminino. 

Em se tratando de trabalhadores inscritos no período, obteve-se um quantitativo de 477.073 
homens inscritos contra 377.212 mulheres inscritas. E em ambos os casos, a maior 
quantidade de pessoas inscritas encontra-se na faixa etária de 18 a 24 anos. 

TABELA 5 – INFORMAÇÕES DA BG IMO – SISTEMA MAIS EMPREGO (JANEIRO A OUTUBRO 2014) 

UF 
Trabalhadores 

(re) colocados no 
mercado de 

trabalho 

Trabalhadores 
Encaminhados 
para entrevista

Trabalhadores 
inscritos na 
rede Sine 

Vagas captadas 
junto a 

empregadores 

Rondônia 4.299 25.024 26.780 9.517 
Acre 493 4.129 12.058 1.701 
Amazonas 7.107 24.339 71.379 29.541 
Roraima 828 7.971 4.552 1.441 
Pará 5.990 30.647 116.599 20.748 
Amapá 146 2.449 7.334 2.090 
Tocantins 12.516 74.382 38.635 32.195 
Maranhão 8.883 22.171 71.624 13.308 
Piauí 1.140 10.645 32.061 7.514 
Ceará 71.502 240.483 140.319 124.584 
Rio Grande do Norte 1.442 18.604 50.550 7.513 
Paraíba 5.147 38.646 53.498 21.948 
Pernambuco 13.168 140.483 144.486 56.121 
Alagoas 15.965 30.501 42.237 27.410 
Sergipe 1.436 14.468 24.754 7.926 
Bahia 57.638 256.557 281.067 111.841 
Minas Gerais 43.894 494.017 436.678 156.583 
Espírito Santo 5.746 81.418 78.314 38.842 
Rio de Janeiro 19.012 218.044 192.324 193.813 
São Paulo 98.389 1.512.329 1.510.039 826.195 
Paraná 111.205 763.801 329.035 284.060 
Santa Catarina 14.608 138.172 175.499 58.802 
Rio Grande do Sul 39.568 352.358 301.386 133.957 
Mato Grosso do Sul 14.845 108.601 57.871 38.658 
Mato Grosso 17.868 86.015 82.938 47.513 
Goiás 17.886 204.786 170.923 84.052 
Distrito Federal 9.157 98.748 65.731 39.626 
Total 599.878 4.999.788 4.518.671 2.377.499 

Consulta executada em 27-11-2014 às 15:45h 
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Fazendo referência à Tabela 5 – Informações da BG IMO – Sistema Mais Emprego – 
Período Janeiro a Outubro de 2014, têm-se dos dados destacados por Unidades da 
Federação. Os dados auxiliam na comparação, quantitativa, do desempenho de cada 
estado. Faz-se importante ressaltar as peculiaridades da realidade do mercado de trabalho, 
uma vez que elas são singulares para 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 1.510.039 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 4.552. 

Já em relação à quantidade de trabalhadores (re) colocados no mercado de trabalho, o 
estado que mais (re) colocou trabalhadores até o momento foi o estado do Paraná com 
111.205 colocações. O estado que realizou menos colocações no ano de 2014, até o 
momento, foi o estado do Acre com 493 (re) colocações. 

Diante o exposto, percebe-se que é importante analisar os dados em seu contexto, já que 
dados brutos quando envolvem aspectos sociais 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. Portanto, faz-se imprescindível o acompanhamento concomitante 
dos números da IMO e do contexto social do mercado de trabalho. 

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 
(setembro e outubro) de 2014: 

• Liberação de parcelas; 
• Remanejamentos; 
• Prorrogações de vigências; 
• 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; 
• Atualização dos Manuais da Intermediação de Mão de Obra; 
• Participação de agendas interministeriais que visam aprimorar a expandir o 

atendimento da rede SINE. 
• Acompanhamento dos resultados do Projeto “Sistema de Monitoramento e 

Avaliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-Desemprego” 
realizado por meio de Termo de Cooperação com a Universidade Federal do 
Ceará, com vistas a identificar gargalos do sistema e assim promover melhorias 
na execução e no monitoramento e avaliação da política. 
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SEGURO-DESEMPREGO 
 
 
Histórico, comportamento e características 
 
 
O Programa do Seguro-Desemprego foi instituído no Brasil em 1986, pelo Decreto-Lei nº. 
2.284 e regulamentado através do Decreto nº. 92.608. Posteriormente, foi alterado através 
de novas legislações aprovadas pelo Congresso Nacional.  Na realidade, o Programa se 
insere no conjunto de políticas públicas de emprego do Estado Brasileiro que objetiva mitigar 
os impactos negativos do desemprego. 
 
O Benefício 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, de 
recolocação e de 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 e 2 é possível avaliar a evolução histórica do programa seguro 
desemprego. No gráfico 1 é informado o histórico do Programa Seguro-Desemprego nas 
modalidades Bolsa Qualificação, Empregado Doméstico e Resgatado. O gráfico X evidencia 
a evolução temporal da Modalidade Pescador Artesanal e Trabalhador Formal. 
 
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 apresenta um decrescimento fraco, nos últimos 3 anos. 
 
Além disso, destacam-se duas características importantes ao analisar os dados: uma 
variabilidade maior em relação à Bolsa qualificação e um crescimento substancial do 
número de requerentes de Bolsa Qualificação nos anos que sucederam a crise 
internacional. Nota-se, também, uma tendência de crescimento da Modalidade Pescador 
Artesanal. 
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GRAFICO 1 – BENEFÍCIO SEGURO-DESEMPREGO – MODALIDADE FORMAL 
EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE SEGURADO NA MODALIDADE FORMAL (2000 A 2013) 

 
Fonte: Base de Gestão/Dataprev 

 
 
 
 
 

GRÁFICO 2 – BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO NAS MODALIDADES DOMÉSTICO, BOLSA 
QUALIFICAÇÃO E RESGATADO 

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE SEGURADO NA MODALIDADE FORMAL (2000 A 2013) 

 
Fonte: Base de Gestão/Dataprev 

 
 
 
 
 

 
GRAFICO 3 – BENEFÍCIO SEGURO-DESEMPREGO – MODALIDADE PESCADOR ARTESANAL 

EVOLUÇÃO DA QUANTIODADE DE SEGURADO NA MODALIDADE PESCADOR ARTESANAL (2000 A 2013) 

 
Fonte: Base de Gestão/Dataprev 
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ANÁLISE DE 2014: JANEIRO A OUTUBRO 
 
Entre janeiro e outubro de 2014, a concessão do seguro-desemprego alcançou 7.416.210 
milhões de trabalhadores, totalizando R$ 29.116.263.282,64 em valores emitidos, sendo: 
6.857.540 milhões de trabalhadores formais; 531.855 pescadores artesanais; 747 
trabalhadores resgatados da condição análoga à escravidão; 11.433 empregados 
domésticos; e 14.635 trabalhadores com contrato suspenso  que receberam bolsa 
qualificação. 
 
Uma observação se faz necessária: os dados de outubro de 2014 ainda são preliminares. 
Portanto, o decrescimento visto na Tabela 05 deverá ser confirmado em análise posterior. 

 
 
 
 

TABELA 6 – COMPARATIVO: JAN-OUT DE 2013 E JAN-OUT 2014 
QUANTIDADE DE VALORES EMITIDOS, TAXA DE HABILITAÇÃO E SEGURADOS. 

PERÍODO JAN-OUT 2013 E JAN-OUT 2014 
 

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Segurados Segurados Taxa de 
Habilitação

Taxa de 
Habilitação Valores Emitidos Valores Emitidos

Formal 7.042.610 6.928.285 96,91% 95,29% 25.111.265.577,58 27.110.618.990,27

Empregado doméstico 13.217 11.433 88,20% 63,55% 27.147.146,00 27.496.796,00

Pescador Artesanal 498.895 531.855 95,84% 95,49% 1.526.847.161,99 1.924.065.940,61

Bolsa Qualificação 8.060 14.635 97,69% 96,81% 34.096.280,72 51.822.675,76

Trabalhador resgatado 1.545 747 97,41% 98,16% 3.129.416,00 2.258.880,00
Total 7.564.327 7.486.955 96,82% 95,24% 26.702.485.582,29 29.116.263.282,64

Modalidade SD

Comparativo: Janeiro a Outubro de 2013 e Janeiro a Outubro de 2014

 
Fonte: Base de Gestão/Dataprev 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 4 – BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO NAS MODALIDADES DOMÉSTICO, 
BOLSA QUALIFICAÇÃO E RESGATADO 

QUANTIDADE DE SEGURADOS 
PERÍODO – JANEIRO A OUTUBRO DE 2013 E JANEIRO A OUTUBRO DE 2014. 

 
 

 
Fonte: Base de Gestão/Dataprev 
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GRÁFICO 5 – BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO NAS MODALIDADES DOMÉSTICO, 
BOLSA QUALIFICAÇÃO E RESGATADO 

TAXA DE HABILITAÇÃO 
PERÍODO – JANEIRO A OUTUBRO DE 2013 ATÉ JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 

 
Fonte: Base de Gestão/Dataprev 
 
 
 
 

GRÁFICO 6 – BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO NAS MODALIDADES DOMÉSTICO, 
BOLSA QUALIFICAÇÃO E RESGATADO 

VALORES EMITIDOS 
PERÍODO – JANEIRO A OUTUBRO DE 2013 ATÉ JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 

 
 

 
Fonte: Base de Gestão/Dataprev 

 
 

TABELA 7 – JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 
QUANTIDADE DE VALORES EMITIDOS, CHEQUES EMITIDOS E SEGURADOS. 

PERÍODO JAN-OUT 2014 
 

Modalidade SD Requerentes Segurados Taxa de Habilitação Valores Emitidos Valores pagos
Formal 7.270.374 6.928.285 95,29% 27.110.618.990,27 25.377.008.214,64

Empregado doméstico 17.990 11.433 63,55% 27.496.796,00 23.868.108,00

Pescador Artesanal 556.997 531.855 95,49% 1.924.065.940,61 1.811.489.502,42

Bolsa Qualificação 15.118 14.635 96,81% 51.822.675,76 45.989.962,29
Trabalhador resgatado 761 747 98,16% 2.258.880,00 1.670.992,00

Total 7.861.240 7.486.955 95,24% 29.116.263.282,64 27.260.026.779,35

Seguro Desemprego: Janeiro a Outubro de 2014

 
Fonte: Base de Gestão/Dataprev 
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GRÁFICO 7 – BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO NAS MODALIDADES DOMÉSTICO BOLSA 
QUALIFICAÇÃO E RESGATADO 

QUANTIDADE DE REQUERENTES E SEGURADOS 
PERÍODO – 2014 

 
Fonte: Base de Gestão/Dataprev 

 
GRÁFICO 8 – BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO NAS MODALIDADES DOMÉSTICO, BOLSA 

QUALIFICAÇÃO E RESGATADO 
QUANTIDADE DE VALORES EMITIDOS E PAGOS 

PERÍODO – 2014 

 
Fonte: Base de Gestão/Dataprev 

 
GRÁFICO 9 – BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO NAS MODALIDADES DOMÉSTICO, BOLSA 

QUALIFICAÇÃO E RESGATADO 
TAXA DE HABILITAÇÃO 

PERÍODO - 2014 

 
Fonte: Base de Gestão/Dataprev 



 

- 16 - 
 

Na tabela 8, obtemos as informações da proporção de segurados por Região, de janeiro a 
outubro, na modalidade Seguro-Desemprego Trabalhador Formal. Vale destacar a 
concentração de segurados por região nesses dez meses de 2014. A figura a seguir 
apresenta essa distribuição e demonstra que a maior concentração situa-se na Região 
Sudeste com 48,31% seguida da Região Nordeste e Sul. 
 
 

TABELA 8 – SEGURADOS POR REGIÃO – TRABALHADOR FORMAL 
PERCENTUAL POR REGIÃO- JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 

 
 

Região Segurados Percentual 
Norte 400276 5,78%
Nordeste 1471758 21,24%
Sudeste 3346060 48,30%
Sul 1112049 16,05%
Centro Oeste 598142 8,63%

Fonte: Base de Gestão/Dataprev 
 
 

Ao detalhar as informações por estado, nota-se que apenas oito deles 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 ilustrado no gráfico 
a seguir. 
 
 

TABELA 9 – TRABALHADOR FORMAL POR ESTADO 
QUANTIDADE DE SEGURADOS POR UNIDADE FEDERATIVA 

PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 
 
 

UF Posto Recepção Total
Acre 18666
Alagoas 79446
Amazonas 92498
Amapá 21267
Bahia 402970
Ceará 230659
Distrito Federal 114620
Espírito Santo 146344
Goiás 265311
Maranhão 139266
Minas Gerais 808438
Mato Grosso do Sul 96903
Mato Grosso 121308
Para 152804
Paraíba 92666
Pernambuco 280929
Piauí 84915
Paraná 418935
Rio de Janeiro 520120
Rio Grande do Norte 94266
Rondônia 59772
Roraima 10774
Rio Grande do Sul 421897
Santa Catarina 271217
Sergipe 66641
São Paulo 1871158
Tocantins 44495
Total 6928285

Fonte: Base de Gestão/Dataprev 
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A rede de atendimento tem 2.496 postos de atendimentos, sendo que a rede Sine Estadual 
contém o maior número de postos (1.423), seguido das SRTE (555). Consequentemente, o 
número de atendimentos será maior na rede estadual, onde o número de atendimentos 
supera 71% do número total de segurados. 

 
TABELA 10 – SEGURADOS POR EXECUTOR 

QUANTIDADE DE SEGURADOS POR TIPO DE POSTO DE RECEPÇÃO 
PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 

 

Tipo Posto Recepção Segurados Percentual 
Mte 2008 0,03% 
Srte 1120304 16,17% 
Sine Estadual 5010733 72,32% 
Sine Municipal 581469 8,39% 
Parcerias 31150 0,45% 
Caixa 182621 2,64% 
Total 6928285

Fonte: Base de Gestão/Dataprev 
 
 
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 a 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 da matrícula e da frequência 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 será definido pelo os 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. Exceto, os trabalhadores que 
requerem o benefício pela primeira vez e àqueles trabalhadores que estão recebendo a 
última parcela. 

 
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 solicita o beneficio ou por convocação 
por carta registrada. 
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A Tabela a seguir demostra 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 reincidentes e segurados. Dos 
4.908.281 segurados até outubro, mais de 60% são reincidentes, o que os tornam público 
prioritário no Pronatec. Em relação às pré-matrículas, dentro do universo dos reincidentes, a 
proporção de pré-matriculados é de 3,21%. 

 
TABELA 11 – SEGURADOS, REINCIDENTES, PRÉ-MATRÍCULAS E MATRÍCULAS (JAN A OUT 2014) 

 
Segurados Reincidentes Pré-matrículas Matrículas 

2014/01 713497 407516 23932 15308 
2014/02 699530 391373 21852 14344 
2014/03 688352 386037 17899 11858 
2014/04 722637 406708 10566 7108 
2014/05 667577 381129 9337 6819 
2014/06 685289 392242 7945 6042 
2014/07 802144 453732 7484 5777 
2014/08 697432 394849 7106 5317 
2014/09 691126 395541 4782 3623 
2014/10 560701 322779 2406 1607 
Total 6928285 3931906 113309 77803 

 
Em relação ao Pronatec, o MEC efetuou uma alteração, regra de sistema (máquina de 
estado), porém não comunicou ao MTE/Dataprev a tal modificação. Essa situação impactou 
negativamente na quantidade de cursos disponíveis para encaminhamentos e também no 
controle do número de Protocolo que associa a matrícula do segurado. Portanto, essas 
situações foram diagnosticadas somente no mês passado e seguem aguardando uma 
solução para o caso da Dataprev e do MEC. 
 
Empregador WEB 
 
Obrigatoriedade do uso do aplicativo Empregador Web (Portal Mais Emprego) para 
preenchimento de Requerimento de Seguro-Desemprego (RSD) e de Comunicação de 
Dispensa (CD) 
 
Com a finalidade de modernização da gestão pública na adoção de procedimentos que se 
traduzem em agilização, em segurança da informação e em controle para o Seguro-
Desemprego, o Ministério do Trabalho e Emprego tem atuado de forma insistente no 
processo de aperfeiçoamento das rotinas de segurança da habilitação, de processamento e 
de pagamento do benefício Seguro-Desemprego. 
 
Nesse sentido, a RESOLUÇÃO Nº 736 (8-OUT-2014) torna obrigatório aos empregadores o 
uso do aplicativo Empregador Web no Portal Mais Emprego para preenchimento de 
requerimento de Seguro-Desemprego (RSD) e de Comunicação de Dispensa (CD), a partir 
de 31 de março 2015. 

 
Até outubro de 2014, foram registrados 7.442 requerimentos, por meio da Ferramenta 
Empregador Web, com 2776 CNPJ. 
 
O Módulo SD Web Empregador permite que o Empregador informe a dispensa sem justa 
causa do trabalhador, por meio do acesso à Internet, em substituição ao preenchimento 
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manual do formulário “Requerimento do Seguro-Desemprego”. Além disso, os 
Empregadores que possuírem folha de pagamento informatizada podem enviar as 
informações por meio de arquivo de dados, obedecendo a leiaute determinado pelo MTE. 
 
A ferramenta informatizada foi desenvolvida em plataforma tecnológica aberta, o que 
permite uma variedade de soluções em sistemas e em redes de informação que podem ser 
executados de qualquer computador com acesso à Internet. 
 
Essa modernização da rotina de habilitação ao Seguro-Desemprego, no ambiente da 
internet, exige que o empregador possua Certificação Digital. Com isso, a adoção desse 
processo assegura veracidade nas informações prestadas, eliminando a possibilidade de 
fraude no benefício Seguro-Desemprego.  
 
 
Situação Proposta 
 
 
No momento da rescisão, o empregador acessa o site, digita as informações de dispensa do 
trabalhador no Requerimento de Seguro-Desemprego – RSD, que são enviadas ao MTE, 
pela internet, sendo assim, o trabalhador receberá o formulário impresso em papel comum. 
 
Após o 7º (sétimo) dia da dispensa, o trabalhador se dirige a unidade da rede de 
atendimento do MTE (SINE, SRTE ou CAIXA) com o RSD e demais documentações 
necessárias, para dar entrada no benefício. Dessa maneira, as unidades de atendimento 
acessam o sistema, apenas, para checagem e comprovação da veracidade das informações 
encaminhadas pelo empregador. 
 
Os dados do trabalhador requerente do benefício passam por processos posteriores de 
críticas e consistências das informações apresentadas e, tendo direito, o benefício estará 
disponível em parcelas mensais a partir de 30 (trinta dias). O Empregador Web captura 
informações para o Requerimento do Seguro-Desemprego dos sistemas de folha de 
pagamento utilizado pelas empresas. 
Vantagens do Empregador Web 
 
Empregador Web dispensa aquisição de formulários em papelaria, uma vez que aceita a 
impressão em papel comum (A4), permitindo a impressão de um ou mais formulários de 
Seguro-Desemprego, em questão de minutos; 
 
O Empregador Web transmite, previamente, as informações de Seguro-Desemprego 
para o Portal Mais Emprego, de forma individual ou coletiva; 
 
O Empregador Web permite que empresas com setores de Recursos Humanos; 
centralizados encaminhem arquivos com os formulários de SD para impressão nas suas 
filiais, por meio de correspondência eletrônica (e-mail);  
 
O Empregador Web permite que o mesmo procurador possa representar mais de uma 
empresa; 
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VANTAGENS  
TRABALHADOR EMPREGADOR GOVERNO 

• Agilidade na 
habilitação do 
trabalhador ao 
benefício Seguro-
Desemprego. 

• Processamento on-line 
• Permite integrar o 

seguro-desemprego 
com as ações de 
intermediação e de 
qualificação 
profissional 

• Reduz custos, uma vez 
que dispensa a 
aquisição de 
formulários de 
Requerimento de 
Seguro-Desemprego 
em papelarias. 

• Moderniza o processo 
de transmissão do 
dado, pela internet.  

• Informação do 
requerimento de 
seguro-desemprego 
informado com uso da 
certificação digital, 
com segurança. 

• Mitigação de fraudes 

 
 
 
 
Evolução dos requerimentos via empregador web 
 
 
 

GRÁFICO 10 – EVOLUÇÃO DOS REQUERIMENTOS VIA EMPREGADOR WEB 
QUANTIDADE DE REQUERIMENTOS QUE UTILIZARAM A FERRAMENTA EMPREGADOR WEB 

PERÍODO DE 2009 A OUTUBRO DE 2014 
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TABELA 12 - EVOLUÇÃO DOS REQUERIMENTOS VIA EMPREGADOR WEB 
QUANTIDADE DE REQUERIMENTOS QUE UTILIZARAM A FERRAMENTA EMPREGADOR WEB 

PERÍODO DE 2009 A OUTUBRO DE 2014 
 

Ano Requerimentos 

2010 9 

2011 157 

2012 2967 

2013 7592 

2014 7442 
 
Medidas de segurança recentes em execução ou programadas para os processos de 
habilitação 
 
O Ministério do Trabalho e Emprego tem atuado de forma insistente no aperfeiçoamento das 
rotinas habilitação, processamento e pagamento do benefício Seguro-Desemprego, que a 
partir de 2010 teve considerável e relativa série de recentes aprimoramentos com foco na 
segurança de sistema.  
 
Esses processos estão sendo realizados, a partir do cumprimento do Termo de Ajustamento 
de Conduta que foi conduzido nos anos de 2007 a 2012. O Termo teve o acompanhamento 
do Ministério Público Federal, além da Controladoria-Geral da União – CGU e do Tribunal de 
Contas da União – TCU. A partir de determinação de governo, foram adotadas providências 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego para a internalização no ambiente público dos seus 
sistemas, banco de dados e dados históricos, que até então eram mantidos por empresa 
privada. Com tais procedimentos, foram internalizadas rotinas, processos e, principalmente, 
a gestão dos sistemas do MTE, que desde então passou a contar a prestação de serviços 
da Empresa Dataprev.  
 
No que diz respeito aos processos, em especial relacionados com o Seguro-Desemprego, 
foram e estão sendo revistas rotinas que trazem segurança ao acesso, que são relatadas a 
seguir.  
 
Hierarquização de acesso de usuários nas unidades de atendimento, tanto nas agências 
próprias do Ministério, quanto nas agências conveniadas, que integram o Sistema Nacional 
de Emprego e, complementarmente, nas agências da CAIXA. Também está sendo exigida 
autorização e validação prévia de computadores para acesso ao Sistema Mais Emprego e 
por consequência para operacionalização do Seguro-Desemprego. Isso quer dizer que 
somente computadores e agentes autorizados podem acessar o Sistema Seguro-
Desemprego. Com tal iniciativa é possível a identificação do rol de equipamentos que 
acessam diariamente o Sistema Seguro-Desemprego. Além do mais, existe a possibilidade 
de monitoramento e localização de cada computador e quais as ações de Seguro-
Desemprego estão sendo efetuadas por cada agente credenciado. Essas recentes rotinas 
em execução estão sendo possíveis a partir do registro de trilhas de auditorias e registros do 
IP2 de cada computador. As atuais rotinas de monitoramento permitem, portanto, no tempo 
real, o monitoramento diário de indícios de irregularidades identificadas no acesso, seja pela 
identificação do usuário, pelo número de PIS ou pelo computador autorizado.  
 

                                                 
2 Internet Protocol, uma espécie de identificação única do computador, em uma rede local ou pública. 
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Essas rotinas são possíveis a partir da execução de trilhas de auditoria que identificam 
anomalias, a partir da definição de padrões médios de atendimento da rede do Seguro-
Desemprego relacionados com a inclusão de Requerimentos de Seguro-Desemprego, por 
agente ou por computadores. 
 
Foram ainda aprimoradas rotinas de habilitação de trabalhadores ao Seguro-Desemprego 
passando-se a exigir a ação de mais de um agente público em situação de Requerimentos 
apresentados com determinações judiciais.  
 
Para aprimoramento da identificação do trabalhador, e buscando afastar ações de 
fraudadores, foram incorporadas novas rotinas no Seguro-Desemprego que exigem, além do 
número do PIS, validações do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF diretamente na 
base da Receita Federal. Esse processo permitiu identificar trabalhadores com mais de um 
número de PIS no Cadastro da CAIXA ou trabalhadores com números de CPF cancelados 
na RFB que, por algum motivo, poderiam estar sendo contemplados com o benefício, em 
desacordo com a exigência legal.  
 
Outras duas ações atuais encontram-se em curso, a partir das informações disponíveis na 
base de gestão.  
 
A primeira está sendo realizada com equipe da DATAPREV na execução de projeto de 
Mineração de dados (datamining), que se propõe ao aprimoramento das validações 
existentes no Seguro-Desemprego e na identificação de novos controles de auditorias. Os 
primeiros resultados esperados, na forma de testes, serão apresentados ao Ministério até o 
final de dezembro de 2014. 
 
A segunda ação, em fase inicial, está sendo articulada com a equipe técnica da 
Coordenação-Geral de Informática – CGI/SE/MTE, que atua com projeto que se propõe a 
reunir as bases de dados de governo de Seguro-Desemprego, CNPJ, CPF, CAGED, RAIS e 
FGTS. Pretende-se, a partir de então, efetivar novas validações do benefício Seguro-
Desemprego, entre outras, para identificar outras inconsistências não capturadas nas rotinas 
de habilitação ao benefício Seguro-Desemprego. 
 
Discussões com equipes dos Órgãos de Controles (CGU e TCU) e do Departamento de 
Polícia Federal colocaram em pauta novas rotinas de segurança no Sistema Seguro-
Desemprego. Até dezembro de 2014, estará em execução a exigência de inclusão de 
mecanismo captcha3 em telas do Sistema, para a realização de consulta e habilitação ao 
benefício.  
 
Ademais, a gestão do Seguro-Desemprego também atuou com rotinas de capacitação dos 
agentes de seguro-desemprego.  Cabe informar que, nos últimos três anos, foram realizadas 
quatro oficinas de trabalho com os gerentes do Seguro-Desemprego. A última delas, 
realizada em novembro de 2014, tratou de forma particular com os gestores do Seguro-
Desemprego a respeito da deliberação do CODEFAT relacionada com o Empregador Web. 
 
Além dos processos relatados, estão em estudo no Ministério do Trabalho e Emprego: 

i. a exigência de uso de Certificado Digital (padrão ICP-Brasil) para acesso dos 
agentes autorizados ao Sistema Seguro-Desemprego - Portal Mais Emprego, 
mediante a publicação de Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego; 

                                                 
3 Teste automatizado que solicita a digitação, entre outros, de letras ou algarismos, a fim de diferenciar a ação entre 

computadores e humanos. 
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ii. a institucionalização do e-mail corporativo “@maisemprego.gov.br” para agentes 
autorizados ao Sistema Seguro-Desemprego;  

iii. a disponibilização de painel de monitoramento da rede de atendimento do 
trabalhador que se propõe a identificar, em tempo real, o acesso diário do Portal 
Mais Emprego, com atenção às ações de Seguro-Desemprego e de Intermediação 
de Empregos;  

iv. a revisão do aumento de três para doze “acordos de níveis de serviço” a fim de dar 
melhor mecanismo de gestão do contrato Dataprev; e,  

v. o aprimoramento das notificações de seguro-desemprego requeridas pelos Órgãos 
de Controle, com previsão de implementação, ainda para o primeiro semestre de 
2015, que se propõe a validar as informações do Seguro-Desemprego com as bases 
de dados do CNPJ – Sócio (RFB), do SIAPE (MPOG) e FGTS (CAIXA), além do 
aprimoramento das atuais validações com as bases CNIS, CAGED e RAIS. 

 
Nesse último quesito, a utilização das novas rotinas de cruzamento de dados permitirá 
identificar outras hipóteses de pagamento do benefício em desacordo com legislação do 
Seguro-Desemprego. No cruzamento de dados do seguro-desemprego com dados da RFB 
será viável a identificação de pessoas proprietárias ou sócias de empresas, detentoras de 
número de CNPJ. No cruzamento de dados com o MPOG, será viável a identificação de 
pessoas admitidas em concurso público que continuam ou passaram a receber o benefício 
Seguro-Desemprego em desacordo com a Lei. Nas validações de dados de FGTS 
disponibilizados pela CAIXA será viável a identificação da dispensa e o seu motivo, o que 
trará maior rigor aos mecanismos inibidores de fraude, além de mitigar rotinas de validação 
na habilitação ao benefício Seguro-Desemprego, que dispensará a realização de recursos 
de Seguro-Desemprego, numa média de quatrocentos mil/ano. 
 
 

Motivo Notificação 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Reemprego 565.224 982.683 869.555 992.209 778.458 4.188.129

Percepção de Renda Própria 1.869 19.872 51.582 82.804 73.622 229.749

Suspenso - Reemprego ou Outro Emprego. 51 8.754 58.522 73.076 60.519 200.922

Reemprego ou Outro Emprego. 29 3.994 39.342 51.511 53.897 148.773

Outro Emprego 25.060 48.658 57.404 68.235 50.766 250.123

Não Possui 06 Salários Consecutivos. 504 22.958 51.001 55.268 45.155 174.886

Recebendo Benefício da Previdência Social 10.751 24.700 29.400 40.000 30.798 135.649

Fora do Prazo de 120 Dias 7.807 18.865 24.150 26.819 25.608 103.249

Não Possui 06 Meses Trabalhados. 334 15.126 34.135 29.553 22.413 101.561

Trabalhador Aposentado 11.879 15.847 15.188 17.719 14.372 75.005

Falecimento do Trabalhador 13 328 1.140 2.807 2.293 6.581

Total 623.521 1.161.785 1.231.419 1.440.001 1.157.901 5.614.627

Notificações de Trabalhadores em desacordo com critérios de elegibilidade do 
Seguro-Desemprego

 
* Notificações de Seguro-Desemprego: Requerimento Formal – Jan a Out de 2014 (parcial) 
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Motivo Notificação 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Aguardando Retorno do Encaminhamento 1.811 119.006 436.228 596.238 527.181 1.680.464

Não Compareceu ao Encaminhamento 20 5.242 22.440 27.473 26.527 81.702

Não Compareceu a Intermediação por 3 Vezes 
Concecutivas

0 14 39 13 3 69

Recusa sem Justificativa 47 2.377 3.631 3.298 2.107 11.460

Trabalhador não Localizado 16 2.343 2.754 1.981 955 8.049

Candidato Desistiu de Participar da Intermediação 1.253 795 106 78 54 2.286

Total 3.147 129.777 465.198 629.081 556.827 1.784.030

Notificações de Seguro-Desemprego decorrentes de processos de Intermediação de Emprego

 
* Notificações de Seguro-Desemprego em função de processos de encaminhamento ao Pronatec 

Requerimento Formal – Jan a Out 2014 (parcial) 
 
 

Motivo Notificação 2012 2013 2014 Total

Aguardando Pré-Matricula em Curso do Pronatec 467.875 1.744.629 4.005.531 6.218.035

Aguardando Confirmação de Matrícula 0 33.922 122.602 156.524

Aguardando Comprovante de Participação em Curso 0 3.901 13.729 17.630

Não Efetivou Matrícula em Curso do Pronatec 0 479 2.369 2.848

Recusou Participar de Curso do Pronatec 787 719 749 2.255

Evadido de Curso do Pronatec 0 38 1.187 1.225

Desistente de Curso do Pronatec 0 5 286 291

Total 468.662 1.783.693 4.146.453 6.398.808

Notificados de Seguro-Desemprego decorrentes do Pronatec

 
* Notificações de Seguro-Desemprego em função de processos de encaminhamento ao Pronatec 

Requerimento Formal – Jan a Out 2014 (parcial) 
 



 

- 25 - 
 

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 milhões de abonos, correspondendo a 
R$ 15,8 bilhões. 

  
 

TABELA 13 - HISTÓRICO DE PAGAMENTOS – BRASIL 
 
 

VALORES ALOCADOS

ABONOS 
IDENTIFICADOS

ABONOS 
PAGOS (*)

TAXA 
COBERTURA

RECURSOS ( FAT )

2003/04 8.305.146 7.833.189 94,32% 1.811.684.361,90
2004/05 9.559.247 9.008.192 94,24% 2.320.658.203,32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014/2015 (1) 23.158.881 21.025.024 90,79% 15.102.453.599,40

TOTAL 191.899.290 181.581.606 -  -

(*) Cada Abono pago corresponde ao valor de um Salário Mínimo 

(1) Dados preliminares até NOVEMBRO/2014  

Histórico de Pagamentos - BRASIL

EXERCÍCIO 
FINANCEIRO

PARTICIPANTES ABONO PIS/PASEP
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CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 
CTPS 

 
 

No período 2013-2014, foram emitidas 6.268.860 de Carteiras de Trabalho e Previdência 
Social - CTPS informatizadas e 5.525.348 do modelo manual, totalizando 11.794.208 
documentos (Tabela 11). 

 
 
 

TABELA 14 - CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS (2013-2014) 
 
 

Descrição 2013 2014 
Modelo Manual  3.210.036 *2.315.312
Modelo Informatizado 3.323.300 *2.945.560
Total 6.533.336 *5.260.872

* até o mês de outubro/14. 
 
 
 

Entre as ações desenvolvidas em 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, Rio Grande do Sul, Maranhão, Paraiba, Bahia, DF, Tocantins, 
Alagoas, Sergipe, Espirito Santo  e Ceará; 

 
• Treinamento sobre legislação de Emissão de CTPS para estrangeiro nos 

estados do Ceará, Minas Gerais, Tocantins 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 

 
Alinhado à estratégia governamental de redução da pobreza e da desigualdade social, o 
Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER), alicerçado em recursos dos 
depósitos especiais remunerados do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), forma um 
conjunto expressivo de programas e linhas de crédito especiais dirigidos aos mais diversos 
beneficiários destinado à concessão de financiamentos focados principalmente no 
fortalecimento de micro e pequenos empreendimentos, cooperativas, empresas do setor de 
turismo, inovação tecnológica, 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.  
 
O PROGER, presente em mais de 3.600 Municípios do Brasil, busca atuar sobre o mercado 
de trabalho mediante a concessão de crédito direcionado e a preços subsidiados para 
consolidar e fomentar a expansão da produção e, consequentemente, elevar a demanda por 
trabalho. 
 
No mês de outubro de 2014 foi apresentado ao CODEFAT estudo sobre a análise do efeito 
crédito sobre o emprego formal em uma das linhas de crédito do PROGER – PROGER 
Urbano Investimento – Micro e Pequena Empresa O objetivo deste estudo foi investigar e 
quantificar o efeito devido ao crédito recebido pelas empresas financiadas. O estudo, 
viabilizado por meio do cruzamento das bases do PROGER, do CAGED e da RAIS, 
confirmou a existência de impacto positivo do crédito como um diferencial de aumento no 
nível de emprego como decorrência do acesso ao benefício. Ademais, o impacto se mostrou 
positivo e persistente, mesmo decorridos três anos da realização do investimento, o que 
confere uma dinâmica sustentada do efeito do crédito, representado pela geração e/ou 
manutenção do emprego no âmbito das empresas financiadas.  
 
Para 2014, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) 
autorizou, por meio da Programação Anual da Aplicação de Depósitos Especiais do FAT 
para o Exercício de 2014 (PDE-2014), destinação de novos recursos da ordem de R$ 3,6 
bilhões acrescendo-se a este montante estimativa de reaplicação face ao retorno de 
recursos das operações findadas nos agentes financeiros no valor de R$ 2,3 bilhões, que 
somados corresponde aproximadamente a R$ 6 bilhões para serem investidos. 
 
Até outubro de 2014, o Sistema de Acompanhamento da Execução PROGER  (SAEP) em 
conjunto com os relatórios de execução encaminhados pelas instituições, registraram a 
contratação de 135.541 operações de crédito, sendo investidos, aproximadamente, R$ 5,6 
bilhões nos setores produtivos. Há de se destacar os financiamentos destinados à micro e 
pequenas empresas que correspondem a mais de 90% do total do número de contratos 
firmados, sendo que o volume de recursos direcionados a elas representou mais de 50% do 
volume total investido. 
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PROGRAMA NACIONAL DE MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO 
PNMPO 

 
O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) desempenha papel 
relevante no compromisso assumido pelo governo federal com relação às políticas 
transversais e multissetoriais de estímulo à inclusão produtiva e à geração de trabalho e 
renda. Sua principal finalidade é universalizar o acesso ao crédito para os negócios 
populares de pequeno porte, estimulando o empreendedorismo no País e, com isso, 
representando importante ferramenta para o enfretamento da pobreza e da exclusão social. 
 
Em 2014, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) concentrou esforços na parceria com a 
Universidade de Brasília celebrada no ano de 2013, cujo principal objetivo é utilizar 
resultados de pesquisa aplicada, para conceber e desenvolver modelos inovadores, uma 
vez reconhecida a importância da atividade de microcrédito na geração de renda da 
população mais pobre. Através da realização de pesquisa qualitativa e quantitativa, busca-
se identificar oportunidades e ameaças à consolidação dessa política pública, que já 
beneficiou quase 20 milhões de pessoas nos últimos anos. 
 
Os dados mais recentes sobre a oferta de microcrédito dizem respeito ao período de janeiro 
a junho de 2014, no qual o volume total de crédito concedido atingiu a cifra de R$ 5,343 
bilhões, montante esse 23,67% superior ao observado no mesmo período de 2013. Nesse 
mesmo período, a carteira ativa atingiu o montante de R$ 6,508 bilhões e foram realizadas 
2.739.824 operações de microcrédito, atendendo 2.669.644 clientes. De 2008 até o primeiro 
semestre de 2014, o PNMPO ofertou mais de R$ 38 bilhões, materializados em mais de 19 
milhões de operações de microcrédito produtivo orientado, apresentando taxas de 
crescimento bem maiores do que a expansão geral da economia nacional. 
 
Do valor concedido, 87,84% foi destinado para capital de giro. Com relação à distribuição de 
clientes por gênero, revela-se a forte presença das mulheres como principal perfil atendido, 
64,09%. Observa-se, por final, que 67,90% do valor total disponibilizado foram destinados 
ao ramo comercial.  
 
Quanto à distribuição geográfica dos valores desembolsados, os estados da Região 
Nordeste receberam 68,48% do volume de crédito ofertado através do PNMPO, entre 
janeiro e junho de 2014, destacando-se o Ceará, a Bahia, o Maranhão e o Piauí. Os estados 
da Região Sudeste, por sua vez, receberam 15,80% do volume total de microcrédito, 
seguidos pelos estados da Região Sul com 10,85% do total, os da Região Centro-Oeste 
com 2,91% e os da Região Norte com 1,99%. 
 
Especificamente em relação à execução do Programa Crescer, o Governo Federal reduziu 
significativamente os juros cobrados ao tomador final. No período de janeiro a junho de 
2014, a concessão de microcrédito produtivo orientado pelos bancos públicos federais 
atingiu o montante de aproximadamente R$ 4,8 bilhões, volume esse 28,51% superior ao 
observado no primeiro semestre de 2013. Esse volume corresponde algo em torno de 
89,91% da concessão total de microcrédito no âmbito do PNMPO. 
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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. 

 
Devemos acrescentar os trabalhos desenvolvidos em parceria com o Ministério da 
Educação, no tocante a compatibilização dos catálogos de cursos Tecnológicos, técnicos e 
FIC, que buscam a compatibilização das ofertas de cursos com a CBO. Ainda em Dezembro 
de 2014, realizaremos a inclusão da Família ocupacional – Condutores de Turismo, que por 
meio de parceria com o Ministério do Turismo, Ministério da Pesca e apoio do SENAC e 
SEBRAE, possibilitará futuramente a identificação de forma detalhada das atividades 
inerentes aos profissionais condutores de turismo e a compatibilização de currículo com os 
cursos ofertados pelo PRONATEC nesta modalidade. 

 
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 – 2014 
 

1. Contextualização 

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

 
 

TABELA 15 – 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 

Fonte: SMA 2014 

 
O Sistema de Avaliação e Monitoramento da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-
Desemprego4 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 no planejamento de 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 à Avaliação Externa do PSD, 
realizada em 2009, pela Universidade de Brasília. A tabela a seguir apresenta as principais 
características do SMA. 
 

 

                                                 
4 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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TABELA 16 - RESUMO – SMA DA REDE DE ATENDIMENTO DO PSD 
 
 

Dimensão Público Alvo Local Dimensões 

Avaliação 

Beneficiário do 
seguro-desemprego CAIXA Perspectiva dos usuários 

quanto ao atendimento 
realizado, a infraestrutura, 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 

Fonte: SMA 2014 

 
É importante mencionar que serviços oferecidos de forma eficiente e com qualidade numa 
infraestrutura adequada geram efeitos de desdobramentos positivos na inserção do 
trabalhador no mercado de trabalho formal. Tal estudo, associado aos dados do Mais 
Emprego, proporciona subsídios para inferir a respeito do estado da arte da rede de 
atendimento e, por conseguinte, da efetividade do Programa Seguro-Desemprego.   
 
Desse modo, o SMA da Rede de Atendimento do PSD está em consonância com a proposta 
do MTE/CODEFAT que visa o fortalecimento do Sistema Público de Emprego. Tal iniciativa 
se materializa 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 intermediação de mão de obra do trabalhador, aprovada pela Resolução 
Codefat nº 724, de 18 de dezembro de 2013.  
 
A seguir são apresentados os principais resultados do monitoramento do SMA em 2014. 
Nos próximos Sumários Executivos serão apresentados e analisados os resultados 
referentes à avaliação do PSD realizada em 2014. 

 
2. Principais Resultados no ano de 2014 
 

2.1 Monitoramento da Rede de Atendimento do PSD 
 
Em 2014, os resultados mostraram o desempenho dos postos de atendimento considerado 
percentuais de execução de quesitos/ações das dimensões investigadas no instrumento de 
monitoramento, o qual foi aplicado em 622 unidades de atendimento (SRTE, GRTE e SINE).  
 
A cobertura das atividades de monitoramento da rede de atendimento do PSD, em 2014, 
atingiu 192 postos da rede própria, sendo 4 SRTE e 188 GRTE, bem como 497 postos da 
rede SINE. O quantitativo total de visitas realizadas foi da ordem de 689. Porém, em 66 
delas o instrumento não foi aplicado, sendo os motivos devidamente registrados. 
 
O gráfico a seguir mostra o panorama das entrevistas realizadas nos meses de maio a 
setembro de 2014. 
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GRÁFICO 11 – QUANTITATIVO DE ENTREVISTAS REALIZADAS E NÃO REALIZADAS 

 

 
Fonte: Relatório de Monitoramento – SMA 2014 

 
Pelo exposto, observa-se que houve 90% de sucesso nas visitas realizadas, contabilizando 
um total de 622 realizadas na rede de atendimento do PSD.  
 
Foram considerados para o cálculo dos resultados apenas os quesitos/ações 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 2014, o monitoramento dos postos da rede SINE revelou os seguintes pontos sobre as 
atividades desenvolvidas nos postos: 

• 70% dos postos do SINE declararam emitir Carteira de Trabalho e Previdência 
Social ; 

• 90% dos postos informaram que realizavam a inclusão de requerimento para o 
SD on-line, mas 26% ainda fazem a inclusão de requerimento utilizando o 
procedimento off-line; 

• A grande maioria dos postos do SINE revelou que cadastram vagas (94%), 
atualizam informações cadastrais dos trabalhadores (93%), pesquisam 
oportunidades de emprego (91%), encaminham trabalhadores para vagas de 
emprego (94%); 

• Entre 70% e 80% dos postos do SINE declaram que fazem pré-seleção de 
candidatos (79%), convocam trabalhadores para vaga de emprego (81%) e 
registram o retorno do encaminhamento (88%). 

• Em torno de 78% dos postos do SINE declaram que encaminham 
trabalhadores para qualificação profissional, e mais da metade faz pesquisa de 
oportunidade de qualificação. 

• 38% dos postos oferecerem ao trabalhador orientação profissional, sendo que 
apenas uma porcentagem pequena de 5% realiza atendimento com psicólogo. 

• Apenas 41% dos gestores dos postos do SINE informou disponibilizar guichê 
preferencial para os trabalhadores. 
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• Os cadeirantes encontram rampas de acesso em 65% dos postos do SINE, 
mas banheiros adaptados só existem em apenas 32% deles. 

• Em apenas 14% dos postos do SINE há funcionário treinado para atender 
utilizando a linguagem de sinais. 

 
Sobre a formalização de parcerias pelas unidades de atendimento do SINE, pode-se 
destacar que: 

• Apenas 35% dos gestores dos postos do SINE informaram estabelecer 
parceria com empresas.  

• As parcerias com associações empresariais ou com sindicatos foram citadas 
por apenas 20% e 17%, respectivamente. 

• As parcerias com centros de treinamento ou agências privadas de emprego 
são menos frequentes ainda, com percentuais de 12% e 4%, respectivamente. 

 
Sobre o sistema de informação e equipamentos dos postos, os resultados mostraram que: 

• A utilização do Portal Mais Emprego foi mencionada por mais de 90% dos 
responsáveis pelos postos do SINE. 

• Com relação à situação dos equipamentos utilizados pelos funcionários dos 
postos do SINE, 48% dos gestores dos postos declararam que os 
equipamentos disponibilizados são adequados para o bom atendimento, 
apresentavam-se em quantidade suficiente para o bom atendimento (58%) e 
que atendiam as condições de uso, manutenção e segurança (53%) 

 
Em relação à aderência ao convênio, destaca-se que: 

• De uma forma geral, mais da metade dos responsáveis pelos postos relataram 
que o local de atendimento estava de acordo com o previsto no convênio 
(56%) e que a disponibilidade de equipamentos para a equipe também estava 
em conformidade com o que fora pactuado por meio do convênio (54%). 

• Com relação à equipe de trabalho, quase 90% dos responsáveis pelos postos 
informaram que o perfil dos funcionários do SINE era adequado para realizar 
um bom atendimento aos trabalhadores, contudo quase metade deles declarou 
que o tamanho da equipe não era adequado. 

 
Sobre oportunidades e perspectivas, os resultados mostraram que: 

• Apenas 39% dos postos do SINE declaram disponibilizar alguma ferramenta 
para preparação ou encaminhamento para o mercado de trabalho. 

• Sobre o processo de qualificação profissional dos trabalhadores, apenas 33% 
dos postos encaminham os trabalhadores para a rede pública de ensino 
formal, 20% dos postos encaminham os trabalhadores para associações ou 
cooperativas de emprego ou qualificação profissional e somente 3% dos 
postos encaminham para ONG ou pastorais os trabalhadores para elevar a 
escolaridade. 

 
 

 



 

 

ANEXO II 
TABELAS COM DADOS DO BENEFÍCIO SEGURO-DESEMPREGO 

Trabalhador Formal 
 



 

 

Trabalhador Pescador Artesanal 
 
 

 
 
 



 

 

 
Trabalhador Empregado Doméstico 

 

 
 
 



 

 

Trabalhador Resgatado 
 
 

 
 

 



 

 

Bolsa Qualificação 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


