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APRESENTAÇÃO 
 

Este relatório, intitulado “Estudo de Avaliação do Programa de Proteção ao 

Emprego”, é um dos produtos previstos no Convênio DIEESE e MTE/SPPE/Codefat nº 

003/2014, na Meta 1 - Produção de Estudos e Pesquisas sobre o Mercado de Trabalho e 

as Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda. A meta prevê a realização de 

estudos temáticos com o objetivo de avançar na construção de conhecimento crítico e 

propositivo sobre o mundo do trabalho. 

Este estudo visa, especificamente, avaliar o desempenho do PPE em relação à 

capacidade para atender às necessidades de empresas e trabalhadores expostos à crise 

econômica e de preservar empregos no longo prazo. Trata-se de um estudo de natureza 

qualitativa, apoiado em entrevistas com representantes empresariais, de sindicatos de 

trabalhadores e gestores públicos.  

A adoção do PPE no Brasil tem relevância prática inegável, devido à gravidade da 

crise econômica e ao impacto dela sobre o mercado de trabalho, notadamente sobre a 

indústria manufatureira. O desenvolvimento das políticas ativas de mercado de trabalho 

e, em especial, desse tipo de programa, é tendência internacional e está articulada ao 

campo das relações de trabalho e da elevação dos ganhos de produtividade no longo 

prazo. Do ponto de vista analítico, o estudo do PPE tem relevância para o entendimento 

da demanda por trabalho e as opções de ajuste no emprego ou nas horas trabalhadas, 

formação e qualificação da força de trabalho e produtividade. O diagnóstico do 

Programa torna-se fundamental para a orientação desta política pública, contribuindo 

para aperfeiçoá-la e potencializá-la nessa fase crucial de execução. 

Importante destacar que os resultados deste estudo serão posteriormente 

apresentados e debatidos em oficina técnica a ser realizada no âmbito do Convênio. 

Nesta ocasião, alguns diagnósticos poderão ser aprofundados, bem como será possível 

discutir propostas que procurem aperfeiçoar o Programa, formas de torná-lo perene, 

após dezembro de 2017, e a continuidade da avaliação e de estudos sobre o tema.  
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RESUMO EXECUTIVO 
 

O Programa de Proteção ao Emprego - PPE, adotado no Brasil em julho de 2015, visa 

proteger o emprego diante de conjunturas econômicas desfavoráveis, estimulando que o 

ajuste na força de trabalho se dê por meio da redução da jornada de trabalho e dos 

salários, e não por demissões. Com isso, busca-se evitar o desemprego, sustentar a renda 

do trabalho e o consumo, preservar os investimentos em formação e qualificação de 

pessoal e mitigar a queda da arrecadação tributária. O Programa foi desenhado com 

participação de empresários e trabalhadores, além do governo, e é um exemplo de 

diálogo social no país.  

CONTEXTO 

A adoção do PPE deu-se num contexto de deterioração rápida e profunda da economia e 

do mercado de trabalho. A conjunção de adversidades no cenário externo e interno 

levou o PIB brasileiro a acumular, na ocasião, cinco trimestres consecutivos de retração, 

enquanto a taxa de desemprego tinha passado de 6,5%, no último trimestre de 2014, 

para 8,3%, no segundo trimestre de 2015. Em 12 meses, encerrados em julho de 2015, 

haviam sido destruídos 735 mil postos de trabalho com carteira de trabalho assinada no 

país. 

O PROGRAMA 

São elementos centrais no Programa: 

- o limite de redução de jornada e salários de até 30% 

- a compensação ao trabalhador de 50% da perda de remuneração, limitada a 65% 

do valor máximo da parcela do seguro-desemprego 

- exigência de acordo coletivo específico aprovado em assembleia 

- estabilidade no emprego durante a participação da empresa no Programa e por 

mais um terço desse período 

- a comprovação de dificuldade econômico-financeira da empresa, por meio de 

indicador do emprego 

- o prazo máximo de benefício de 24 meses 

- o recolhimento de encargos patronais sobre a parcela de complementação 

pecuniária e  

- a permissão de adesão a empresas de qualquer setor de atividades 
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O PPE E OS MECANISMOS DE AJUSTE DA FORÇA DE TRABALHO 

O PPE significou a incorporação de um mecanismo adicional de ajuste da força de 

trabalho ao lado da redução prevista na Lei n° 4.923/1965 e da Bolsa Qualificação 

(conhecido como layoff).  Em relação à Lei 4.923, o PPE se diferencia pela 

complementação salarial, pela garantia de emprego e pela duração da redução de 

jornada. Diante do layoff, o PPE mantém o trabalhador em contato com o ambiente de 

trabalho, distribui a redução da carga laboral entre todos os empregados, preserva o 

direito ao acesso ao seguro-desemprego e garante o mínimo de 85% da remuneração 

salarial. 

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL 

O PPE inspirou-se na experiência dos países desenvolvidos, onde se esse tipo de 

política é generalizada. Apesar das diferenças entre os programas, é possível observar 

que parâmetros como o limite de redução de jornada, as condições de habilitação e de 

permanência e os fatores que determinam o montante de benefícios (também chamada 

de generosidade), como o percentual de complementação de rendimentos, o custo da 

hora não trabalhada e a duração do Programa, adotados no Brasil, não fogem dos 

padrões internacionais. Vale notar que os países ajustam os parâmetros dos programas 

de acordo com o ciclo econômico, relaxando-os em períodos de crise mais profunda.  

A literatura internacional apresenta estudos que buscam medir o impacto na preservação 

de ocupações no longo prazo, após descontados os custos econômicos de subsidiar 

empregos que seriam mantidos sem o programa e de prolongar a manutenção de postos 

de trabalho inviáveis no longo prazo. A maioria dos estudos aponta para a preservação 

de milhares de empregos, durante a crise de 2008-2009, nos países que mais fizeram 

uso deles. Hijzen e Venn calcularam que, em 14 países, quase 1,5 milhão de empregos 

foram preservados pelos programas de redução da jornada, correspondendo a 1,9% do 

total de empregos existentes (HIJZEN; VENN, 2011, p. 35).  

ALCANCE 

Entre setembro de 2015 e abril de 2016, houve a adesão ao PPE de 70 empresas, por 

meio de 85 estabelecimentos, com a emissão de 91 termos de adesão. Foram 

beneficiadas nesse período 53,9 mil pessoas, com número máximo de 46,0 mil 

trabalhadores abrangidos, em fevereiro do mesmo ano. Os benefícios pagos saltaram de 
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R$ 3,6 milhões, em setembro, para R$ 19,4 milhões, em fevereiro passado, e caíram 

para R$ 18,2 milhões em abril. 

CONCENTRAÇÃO REGIONAL E SETORIAL 

No Brasil, o PPE foi utilizado por estabelecimentos e trabalhadores localizados em São 

Paulo (58,8% e 76,2% do total, respectivamente) e no Rio de Janeiro (15,3% e 4,9%), 

notadamente em municípios que abrigam montadoras e fabricantes de autopeças. Os 

usuários são empresas de médio e grande porte (2/3 do total), do segmento da indústria 

de transformação (83,5% dos estabelecimentos e 99,1% dos trabalhadores). Estima-se 

que aproximadamente 81,0% dos trabalhadores e pouco mais da metade dos 

estabelecimentos do Programa pertence à cadeia automotiva. 

REDUÇÃO MÉDIA DE 20% NA JORNADA E 10,3% NA REMUNERAÇÃO 

Do início do Programa até abril de 2016, predominaram reduções da jornada de trabalho 

e dos salários, no percentual de 20,0%. O salário médio dos trabalhadores, de R$ 4.163, 

foi reduzido em 10,3%, para R$ 3.734, incluindo o valor médio de compensação, de R$ 

412. Refletindo uma condição do setor de atividade, os trabalhadores beneficiados 

possuem salário médio 74,5% maior do que a média do mercado formal de trabalho. Da 

mesma forma, o perfil dos beneficiários é caracterizado pelo sexo masculino (90,0%), 

idade adulta (94,9% com 25 a 59 anos), da raça branca (71,6%), com longa permanência 

no emprego (3/4 há mais de cinco anos), em funções de produção de bens e serviços 

(60,3%). 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E CONDICIONALIDADE 

O estudo se valeu de entrevistas com empresários, sindicalistas e gestores públicos (ver 

Anexo 2) para construir uma avaliação qualitativa da eficácia e da efetividade do 

Programa, na fase inicial, a partir de uma série de critérios e questões. Em relação à 

adequação dos critérios de elegibilidade e de condicionalidade diante dos objetivos 

pretendidos, os entrevistados tendem a avaliar positivamente a necessidade de acordo 

coletivo para adesão ao Programa, bem como não identificam problemas maiores com a 

utilização do ILE para atestar a dificuldade econômico-financeira. Já a necessidade de 

comprovação de regularidade fiscal é vista como barreira injustificada, que limita o 

alcance do Programa.  
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PRAZOS DE ADESÃO, PERCENTUAIS DE REDUÇÃO DE JORNADA E 

SALÁRIO 

O prazo máximo de adesão geralmente é visto como correto, ainda que as opiniões 

sejam de que a duração da crise será crucial para confirmar tal avaliação. O percentual 

máximo de redução da jornada e dos salários foi, em geral, julgado satisfatório, mas 

pode ser insuficiente para algumas empresas e segmentos da indústria. Igualmente, o 

percentual de compensação pecuniária é bem avaliado, mas há quem defenda a 

elevação, caso seja necessária redução mais expressiva da jornada e dos salários. 

Aparece a questão da flexibilidade na alocação das horas de trabalho remanescentes, 

visando melhorar a capacidade de gestão da produção pelas empresas participantes. 

OPERACIONALIZAÇÃO 

Houve críticas à operacionalização do Programa, a uma suposta burocratização do 

processo de adesão e à demora na liberação dos benefícios. Parte das críticas deve ser 

mediada pelo caráter inovador do Programa, parte carece de fundamento sólido. Porém, 

é evidente a necessidade do desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão, para 

acelerar a liberação dos recursos.  

O PAPEL DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

O espaço de negociação coletiva previsto no Programa foi utilizado pelas partes para 

complementar as regras básicas definidas em lei, embora não tenha sido possível 

observar efeitos da adesão ao Programa na melhora de outras condições de trabalho.  

Os 134 acordos específicos de PPE, depositados no Sistema Mediador até 1 de junho de 

2016, confirmam as informações anteriores sobre a distribuição regional e setorial do 

Programa e sobre a redução de jornada e de salários. Além disso, os acordos mostram 

que as negociações diretas estabeleceram soluções para aspectos não regulados na lei, 

tais como a incidência da redução de jornada sobre férias e 13º salário, a fixação do piso 

da categoria como mínimo de remuneração, a obrigação de complementação, por parte 

da empresa, da remuneração até o percentual pactuado de redução (quando o benefício 

pecuniário não assegurou esse nível) e a extensão da duração da garantia de emprego.  

EFETIVIDADE EM PRESERVAR EMPREGOS 
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A incerteza quanto à profundidade e duração da crise e o cenário político indefinido, no 

momento da realização das entrevistas, dificultou aos entrevistados emitir uma opinião 

firme quanto à efetividade do PPE. Mesmo assim, as avaliações de momento 

consideram-no positivo, devido à forma como mitigou o desemprego, para um 

programa em estágio inicial. Por este motivo, a maioria dos entrevistados vê com bons 

olhos a continuidade do Programa, para que seja possível usá-lo em outros momentos 

de crises econômicas, que são recorrentes, e em eventos econômicos setoriais que 

ameacem os empregos.  

RECOMENDAÇÕES 

Por fim, o estudo traz algumas recomendações, como contribuição para a agenda de 

debates em torno do aperfeiçoamento do Programa. Recomenda-se rever, com maior 

atenção, a exigência de regularidade fiscal, o Indicador Líquido de Emprego, com vistas 

a um cenário diferente do atual, e a proibição de horas extras durante o PPE. Elementos 

como a exigência de acordo específico, a estabilidade no emprego, o limite máximo de 

redução dos salários e a incidência de encargos sociais merecem ser mantidos.  

UMA AGENDA PARA A CONTINUIDADE DA AVALIAÇÃO 

O PPE tem uma dimensão social, de proteção ao trabalhador, e uma dimensão 

econômica, na medida em que interfere na alocação de recursos. Uma avaliação 

completa do Programa deve contemplar e equilibrar as duas dimensões. É importante 

dar continuidade ao estudo e acompanhamento do desempenho do PPE, pois o atual 

momento representa rara oportunidade de observá-lo funcionando num período de crise. 

Além disso, seria desejável realizar estudos também sobre as outras vias de ajuste na 

demanda por trabalho, notadamente o layoff e a Lei 4.923/1965, buscando traçar 

comparações entre eles e o PPE.  
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INTRODUÇÃO 
 

O Programa de Proteção ao Emprego foi lançado em julho de 2015, com a intenção de 

amenizar os impactos de uma aguda crise econômica sobre o emprego. O Programa 

permite que empresa e sindicato negociem redução temporária de jornada de trabalho e 

de salários, compensando parcialmente os trabalhadores pela perda de renda. Espera-se 

que tal esquema contribua para a manutenção dos empregos, pois favorece o ajuste da 

demanda por trabalho por meio das horas trabalhadas e não por demissões. Essa 

expectativa está sendo testada pela primeira vez no Brasil e, infelizmente, numa crise no 

mercado de trabalho cuja intensidade é maior do que se poderia supor.  

Diante desse quadro, é importante avaliar o PPE, primeiramente, porque essa 

avaliação possibilita aperfeiçoamentos que podem ampliar a capacidade do Programa 

para preservar empregos. Uma segunda razão é, naturalmente, a utilização de recursos 

públicos que ensejam o devido cuidado quanto ao retorno que proporcionam. Além 

disso, a política foi desenhada e intensamente debatida com lideranças empresariais e 

dos trabalhadores, nos fóruns de diálogo abertos pelo governo federal e no Congresso 

Nacional, o que implica retorno sobre os resultados alcançados até o momento. Por fim, 

esta é uma política inovadora no país e está sendo testada numa realidade bem diferente 

daquela dos países desenvolvidos, onde começou a ser implementada.  

Este relatório apresenta os resultados de uma avaliação qualitativa do primeiro 

ano de funcionamento do PPE. O foco central do estudo é investigar a percepção de 

empresários, sindicalistas e gestores públicos quanto à capacidade do Programa em 

atender à demanda dos potenciais usuários, ou seja, empresas e trabalhadores que 

busquem o ajuste da jornada para preservar empregos viáveis no longo prazo. Junto a 

isso, pretende-se explorar as expectativas desses atores sociais quanto aos possíveis 

impactos no emprego, ou seja, se de fato o PPE tem potencial para atingir os objetivos a 

que se propôs. Para tanto, foram realizadas entrevistas em profundidade com 

representantes de organizações patronais e de trabalhadores, bem como gestores 

públicos, diretamente ligadas aos processos de elaboração do Programa e da 

implementação dele.  
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Em complementação ao levantamento das opiniões das partes interessadas, o 

estudo também investigou as informações geradas pelo sistema de controle do PPE. Em 

função do escopo do projeto de pesquisa e a disponibilidade de dados, limitada aos oito 

primeiros meses de funcionamento, neste relatório são apresentadas as principais 

estatísticas descritivas relativas à dimensão do Programa, abrangência territorial e 

setorial, bem como dados do perfil dos trabalhadores cobertos. 

Além disso, o estudo também envolveu levantamento e análise dos acordos 

coletivos de trabalho específicos do PPE depositados no Sistema Mediador. As 

variáveis de interesse, nesse caso, foram principalmente as inovações que as 

negociações diretas entre empregadores e trabalhadores aportaram ao Programa.  

A análise que se segue aponta para algumas linhas principais de avaliação. O 

PPE, até o momento, abrangeu 70 empresas e cerca de 54 mil trabalhadores, mostrando-

se bastante limitado diante da magnitude da destruição de postos de trabalho ocorrida no 

mesmo período. Contudo, para o segmento da indústria metalúrgica, notadamente o 

segmento de autopeças e montadoras de veículos, assumiu relevância considerável. O 

mesmo pode ser dito para o emprego nas regiões que concentram esse tipo de indústria, 

no Sudeste do país.  

O PPE é, em geral, bem avaliado pelas pessoas entrevistadas nessa pesquisa. 

Ainda que alguns entrevistados apresentem críticas tanto à essência do Programa, 

quanto, com maior frequência, aos problemas de operacionalização, na maioria dos 

casos, ele tem sido aprovado. A baixa adesão parece ligada à necessidade de 

comprovação de regularidade fiscal, à pouca informação e familiaridade com esse tipo 

de arranjo, à pouca tradição de negociações diretas entre empresas e sindicatos para 

buscar alternativas à demissão, e à própria incerteza sobre a duração e profundidade da 

crise. Este último aspecto dificulta, na visão predominante entre os entrevistados, 

independentemente do segmento ao qual pertencem, o prognóstico sobre a efetiva 

manutenção dos empregos no longo prazo.  

A negociação dos acordos de PPE mostra como as regras instituídas formaram 

um patamar básico de proteção ao emprego sobre a qual patrões e trabalhadores 

estabeleceram normas adicionais em comum acordo. Por exemplo, há nos acordos 
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dispositivos sobre remuneração, duração da estabilidade e incidência em remunerações 

diferidas. O caminho da negociação parece ter sido bem equilibrado no Programa.  

As conclusões desse estudo são essencialmente de natureza exploratória e se 

referem à fase inicial de funcionamento do Programa. Por isso, devem ser consideradas 

com o apoio de estudos quantitativos e de novos levantamentos executados nas fases 

seguintes de implementação. Notadamente, a questão da eficiência do Programa é uma 

lacuna que deve ser preenchida por meio de estudos com metodologia adequada a tal 

fim. Também se coloca a importância de nova rodada de entrevistas e estudos 

qualitativos no segundo ano de implementação do PPE, quando haverá maior e mais 

diversificado número de empresas participantes.   

Este relatório está dividido em sete capítulos. No primeiro, são apresentados o 

PPE, o contexto de adoção do Programa, forma legal, principais elementos e a relação 

com outros instrumentos de ajuste da força de trabalho. No segundo capítulo, 

apresentam-se a metodologia e os objetivos do estudo. No terceiro, recupera-se, com o 

auxílio da literatura disponível, a experiência internacional que serve de inspiração e de 

modelo para o Programa no Brasil. Nos capítulos quatro, cinco e seis está o cerne desse 

estudo, com a análise descritiva dos dados do PPE, a análise das entrevistas e dos 

acordos coletivos de trabalho específicos. O sétimo capítulo apresenta as conclusões e 

faz recomendações para o aperfeiçoamento do Programa.   
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1. O PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO EMPREGO 

O Programa de Proteção ao Emprego (PPE) foi adotado no Brasil, em julho de 2015, 

como inovação no sistema de proteção social, que visa preservar empregos durante 

períodos de queda da demanda agregada. De acordo com o Ministério do Trabalho, em 

abril de 2016, o Programa havia beneficiado 70 empresas e 53,8 mil pessoas, mediante 

um dispêndio estimado de aproximadamente R$ 18,2 milhões. 

Importante considerar que o PPE surgiu exatamente em um contexto de crise 

econômica que provocou efeitos dramáticos no mercado de trabalho. Além de 

caracterizar esse contexto, esta seção aborda a origem do Programa, o processo de 

formulação, os dispositivos instituídos na legislação e em sua regulamentação. Em 

seguida, a seção explora com maior profundidade algumas características do Programa, 

que são determinantes para os resultados que se busca alcançar. Por fim, esta seção situa 

o PPE em meio aos outros mecanismos de ajuste da demanda por força de trabalho à 

disposição das empresas no Brasil, no caso a redução da jornada e salários, facultada 

pela Lei nº 4923, de 1965, e o seguro-desemprego na modalidade bolsa qualificação, 

conhecido popularmente como layoff.  

 

1.1. Contexto Macroeconômico e Mercado de Trabalho 

 

A crise econômico-financeira internacional, disseminada globalmente no final de 

2008, após a falência do banco de investimentos norte-americano Lehman Brothers, 

significou diminuição do crescimento econômico ao redor do mundo e aumento nas 

taxas de desemprego, neste último caso, sobretudo nos países desenvolvidos, ainda que 

a intensidade desses movimentos apresente grande diferença entre países e regiões, 

conforme se observa na Tabela 1. 
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TABELA 1 
Taxas Médias de Crescimento Econômico e de Desemprego 

Países e Regiões selecionados 

Países e Regiões 
Crescimento Médio do PIB Taxa média de desemprego 

2001-2007 2008-2015 2001-2007 2008-2014 

Países         

China 10,8 8,6 4,3 4,4 

França 1,9 0,4 8,7 9,3 

Alemanha 1,4 0,9 9,4 6,3 

Itália 1,2 -1,1 8,0 9,5 

Japão 1,4 0,2 4,7 4,4 

México 2,4 2,0 3,2 4,8 

Rússia 6,8 1,0 7,6 6,3 

África do Sul 4,3 1,9 24,7 24,4 

Reino Unido 2,8 0,9 5,0 7,2 

Estados Unidos 2,5 1,2 5,3 8,0 

Regiões         

Área do Euro 2,0 0,1 8,6 10,3 

América Latina e Caribe 3,5 2,4 8,3 6,7 

Países Membros da OCDE 2,3 0,9 6,5 7,7 

Mundo 3,4 2,2 6,2 6,0 
Fonte: Banco Mundial 
Elaboração: DIEESE 
 

Nesse sentido, o Brasil não foi exceção no cenário econômico mundial. A crise 

de 2008 foi responsável pela interrupção de um período de crescimento econômico mais 

acelerado e de redução nas taxas de desemprego, que, grosso modo, havia se iniciado 

em 2004 (Gráficos 1 e 2). Entretanto, as políticas anticíclicas implementadas naquele 

momento foram bem-sucedidas em reverter o quadro adverso que então se desenhava, 

com destaque para a expansão do crédito, a política de valorização do salário mínimo, a 

ampliação das transferências de renda e o crescimento dos investimentos públicos. 

Assim, não tardou para que o país apresentasse sinais de que a crise, apesar de intensa, 

não se estenderia por um longo período de tempo, com o crescimento econômico e a 

taxa de desemprego retomando trajetórias precedentes ainda em 20091. 

                                                           
1 Em relação ao mesmo período do ano anterior, a variação do PIB brasileiro no último 
trimestre de 2009 foi de 5,3%, após assinalar três quedas consecutivas. A taxa de 
desocupação, por seu turno, medida pela PME-IBGE, retornou ao patamar pré-crise, já no final 
daquele ano: após atingir o percentual de 9,0% em março de 2009, recuou para 6,8%, em 
dezembro, valor equivalente ao verificado em igual mês do ano anterior.  



 
 

18 
Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 003/2014 / SICONV nº 811485/2014 

 

 A partir de então, e após o alto crescimento do PIB observado em 2010, em 

torno de 7,5%, a economia brasileira registrou forte desaceleração no ritmo de 

expansão, aproximando-se da taxa de crescimento da economia mundial2. A taxa de 

desemprego nacional, por sua vez, retomou a trajetória descendente verificada no 

período pré-crise, atingindo 6,2%, em 2012, ainda que tenha se elevado ligeiramente em 

2013 e 2014. Convém assinalar, entretanto, que essa taxa permaneceu em patamar bem 

abaixo do observado no início da década passada (Gráfico 1). 

 

GRÁFICO 1 
Variação Anual do PIB e da Taxa de Desemprego 

Brasil – 2003 a 2014 
 

 
Fonte: IBGE. Pnad e Contas nacionais 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: Em 2010, ano censitário, não houve realização da Pnad 
 

A taxa de desemprego na Região Metropolitana de São Paulo apresentou 

comportamento similar ao observado no país. Após um período de quedas sucessivas 

entre 2004 e 2008 e ligeira alta em 2009, conforme dito, observa-se forte diminuição no 

biênio 2010-2011, quando a taxa caiu de 13,8% para 10,5%. No ano seguinte, houve 

pequena elevação, para 10,9%, sucedida por nova queda, em 2013, para 10,4%. 

Contudo, este movimento foi interrompido em 2014, quando a taxa de desemprego 

                                                           
2 Para o período 2011-2013, a taxa média de crescimento do PIB brasileiro foi de 2,9% contra 
2,7% da economia mundial. 
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cresceu para 10,8%. Vale igualmente notar que tal patamar encontrava-se ainda bastante 

distante do verificado em 2003 (Gráfico 2). 

 

GRÁFICO 2 
Taxa de Desemprego, Segundo Tipo 

Região Metropolitana de São Paulo – 2003 a 2014 
 

 
Fonte: Convênio DIEESE/Seade, MTb/FAT e parceiros regionais. PED - Pesquisa de 
Emprego e Desemprego 

 

O comportamento virtuoso do mercado de trabalho brasileiro no período 2004-

2014 não se restringe à trajetória declinante da taxa de desemprego. Cumpre salientar 

que os principais indicadores de mercado de trabalho apresentaram melhora substancial 

no aludido período, ainda que em ritmo cada vez mais lento, com o passar dos anos. 

Conforme consta na Tabela 2, o grau de informalidade do mercado de trabalho 

brasileiro recuou de 54,4%, em 2003, para 44,4%, em 2014, após ter atingindo 43,3% 

em 2013.  A variação do estoque de empregos com carteira assinada apresentou 

variações positivas significativas ao longo dos anos em destaque, acumulando alta de 

67,8% em 10 anos. O rendimento médio dos trabalhadores, por sua vez, apresentou 

crescimento contínuo entre 2005 e 2014, totalizando ganho de 36,1% acima da inflação 

do período. Por fim, a desigualdade na distribuição da renda do trabalho, medida pelo 

Índice de Gini, diminuiu sensivelmente, passando de 0,560, em 2003, para 0,497, em 

2014. 
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TABELA 2 
Indicadores de Mercado de Trabalho 

Brasil – 2003 a 2014 

Ano 
Grau de 

Informalidade 
(1) 

Estoque de 
Empregos com 

Carteira 
Assinada 

(variação %) 

Rendimento 
Médio Real 

(variação %) (2) 

Desigualdade de 
Renda (Índice de 

Gini) (3) 

2003 54,4 3,0 -8,0 0,560 

2004 53,8 6,3 -0,6 0,555 

2005 52,9 5,8 5,2 0,548 

2006 51,7 5,8 6,0 0,545 

2007 50,8 7,0 2,7 0,531 

2008 48,7 4,9 1,8 0,526 

2009 48,2 4,5 1,9 0,521 

2011 45,1 12,4 4,5 0,505 

2012 44,3 2,5 5,5 0,504 

2013 43,3 3,1 3,4 0,501 

2014 44,4 1,3 0,5 0,497 

Fonte: IBGE. Pnad; MTb. Rais 
Elaboração: DIEESE 
Nota: 1) Grau de informalidade = (empregados sem carteira + trabalhadores por conta própria + 
não-remunerados) / (trabalhadores protegidos + empregados sem carteira + trabalhadores por 
conta própria + não-remunerados + empregadores); 2) Rendimento médio mensal real das 
pessoas de 15 anos ou mais de idade, com rendimento; 3) Índice de Gini da distribuição do 
rendimento médio mensal real das pessoas de 15 anos ou mais de idade, com rendimento. 
Quanto mais próximo o índice da unidade, maior a desigualdade de renda 
Obs.: a) Em 2010, ano censitário, não houve realização da Pnad; b): A variação do estoque de 
empregos em 2011 tem como referência o ano de 2009 
 

No entanto, a situação da economia e do mercado de trabalho brasileiros alterou-

se profundamente a partir de 2015, ainda que, vale notar, sinais de deterioração já 

fossem perceptíveis desde 20133. As razões para tanto passam, de um lado, pela 

consolidação de um cenário externo desfavorável, marcado pela queda do preço das 

commodities no mercado internacional4 e pela desaceleração mais acentuada do ritmo de 

crescimento da economia mundial5. 

                                                           
3 Além de a taxa de desemprego medida pela Pnad reverter a tendência de queda em 2013, 
conforme já se apontou, convém chamar a atenção para o fato de que a formação bruta de 
capital fixo, medida que indica o nível de investimentos na economia, iniciou trajetória de queda 
no último trimestre daquele ano. 
4 Os termos de troca da economia brasileira, que expressam a razão entre os índices de preço 
das exportações e os índices de preço das importações, após atingirem o ápice em 2011, 
caíram aproximadamente 27 pontos percentuais nos últimos quatro anos. 
5 De acordo com o Banco Mundial, em 2010, o crescimento econômico mundial foi estimado 
em 4,3% contra 2,5%, em 2015. No mesmo intervalo de tempo, o crescimento econômico 
chinês diminuiu de 10,6% para 6,9% e o da América Latina e o Caribe de 5,7% para -0,9%. Os 
países de alta renda, por sua vez, registraram recuo de 3,0% para 1,9% no período em análise. 
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De outro lado, o cenário interno também se tornou hostil ao crescimento 

econômico e ao comportamento virtuoso do mercado de trabalho. As instabilidades 

políticas crescentes deterioraram enormemente as expectativas empresariais, que 

adiaram decisões de investimentos. Aliado a isso, a reorientação da política econômica 

em prol de medidas altamente restritivas nos campos monetário e fiscal, no final de 

2014, e aprofundadas no período mais recente, contribuíram para o desaquecimento da 

economia brasileira. 

De acordo com o Gráfico 2, o PIB brasileiro acumula, desde o segundo trimestre 

de 2014, nove trimestres consecutivos de retração. Em bases anuais, convém destacar 

que, em 2015, o PIB diminuiu em aproximadamente 3,8%, e, em 2016, estima-se uma 

queda de 3,2%6. As taxas de desemprego, por seu turno, avançam celeremente desde o 

primeiro trimestre de 2015, passando de 6,5%, no último trimestre de 2014, para 11,3% 

no segundo trimestre do ano corrente, aumento de aproximadamente 73,8%7. 

Além disso, o mercado de trabalho brasileiro tem presenciado, desde abril de 

2015, surpreendente destruição de postos de trabalho com carteira de trabalho assinada, 

em clara contraposição ao movimento prevalecente no período anterior. O saldo 

acumulado em 12 meses da movimentação do emprego celetista, ou seja, a diferença 

entre trabalhadores admitidos e desligados no setor privado da economia, em abril de 

2016, foi negativo em aproximadamente 1,7 milhão de vínculos (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 De acordo com o Boletim Focus, do Banco Central. Estimativa realizada em 9 de setembro de 
2016. 
7 Informações da Pnad Contínua, do IBGE. 
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GRÁFICO 3 
Variação Trimestral do PIB e da Taxa de Desemprego 

Brasil – primeiro trimestre de 2014 a segundo trimestre de 2016 
 

 
Fonte: IBGE. Pnad Contínua e Contas Nacionais Trimestrais 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: Variação do PIB tem como base de comparação o mesmo trimestre do ano anterior 
 
 

 
GRÁFICO 4 

Evolução do Saldo da Movimentação do Emprego Celetista 
Brasil – janeiro de 2015 a julho de 2016 

 
Fonte: MTb. Caged 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: Saldos acumulados em 12 meses 
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1.2. Concepção e Formulação do Programa de Proteção ao Emprego 

O Programa de Proteção ao Emprego foi concebido como uma política de proteção ao 

emprego diante de conjunturas econômicas desfavoráveis. Ele possibilita às empresas 

ajustarem a mão de obra a um cenário de redução do nível de atividade econômica, por 

meio da redução da jornada de trabalho e dos salários. 

Tem como principal inspiração o programa adotado na Alemanha, posto que havia 

avaliação de que o sucesso daquele país em lidar com uma crise econômica de grandes 

proporções, com taxas de desemprego cadentes8, estava ligado à existência de uma 

modalidade de ajuste da mão de obra, negociada entre empresários e sindicalistas, 

baseada na redução da jornada de trabalho e dos salários. Com manutenção dos 

empregos, portanto. 

Apesar do fato de a crise internacional ter atingido a economia brasileira de forma 

menos intensa do que o observado nos países desenvolvidos, e, a rigor, o mercado de 

trabalho brasileiro não enfrentar, na época, maiores dificuldades, conforme apontado na 

seção anterior, em setembro de 2012, uma delegação formada por sindicalistas, 

empresários e gestores públicos visitou a Alemanha, com o intuito de conhecer melhor 

o modelo alemão de preservação de empregos e, assim, acumular subsídios para 

encaminhar uma iniciativa de natureza semelhante no país9. Diz o documento que 

sintetizou o resultado da visita: 

Deve-se investir para complementar nosso sistema social com a lógica da proteção ao 

emprego. Um programa ou política capaz de proteger o emprego é interessante, entre 

outros aspectos, porque: (a) Diminui a insegurança no trabalho em momentos de crise; 

(b) Diminui os efeitos sociais da crise do mercado de trabalho sobre a vida das famílias 

e comunidades; (c) Preserva o mercado interno de consumo; (d) Mantém níveis de 

atividade econômica; (e) Conserva os investimentos das empresas em formação 

profissional e desenvolvimento tecnológico; (f) Amplia a formalização da relação de 

trabalho; (g) Articula e integra investimentos públicos e privados em formação 

profissional. (LÚCIO, 2012) 

 

                                                           
8 Como mostra a Tabela 1, a taxa média de desemprego alemã diminuiu de 9,4%, no período 
2001-2007, para 6,3%, entre 2008 e 2014. 

9 (GIFFONI, 2012). 
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Inicialmente, as discussões sobre o assunto foram realizadas no âmbito do Plano 

Brasil Maior, na coordenação sistêmica de condições e relações de trabalho, por meio 

de diálogo tripartite envolvendo empresários, trabalhadores e governo. Em seguida, uma 

vez discutidas as propostas e explicitadas as posições dos diferentes atores sociais, o 

governo federal decidiu encaminhar tal discussão internamente, contando com a 

participação de representantes da Secretaria Geral da Presidência da República e dos 

Ministérios do Trabalho, da Casa Civil, da Fazenda e do Planejamento. 

Vislumbrava-se, dessa forma, fornecer aos agentes econômicos, diante de choques 

econômicos exógenos, um mecanismo de ajuste da força de trabalho alternativo à 

interrupção ou suspensão de contratos de trabalho. Evitar-se-ia, dessa forma, o 

desemprego e seus efeitos deletérios sobre trabalhadores, empresas e governo, ao 

sustentar a renda do trabalho e o consumo, ao preservar investimentos em qualificação 

realizado pelas empresas e ao mitigar a queda da arrecadação tributária. Para o Sistema 

Público de Emprego, vale dizer, a introdução de tal mecanismo significaria privilegiar 

as políticas ativas de mercado de trabalho, em detrimento das políticas passivas. 

O Programa de Proteção ao Emprego foi instituído em julho de 2015, com a 

edição da Medida Provisória nº 680. Por meio desse instrumento estabeleceu-se que as 

empresas poderiam reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho e os salários dos 

trabalhadores em até 30%, desde que respaldadas por acordo coletivo de trabalho 

específico (ACTE) celebrado para este fim. 

Com duração de até seis meses, prorrogáveis até 12, o Programa previa a 

compensação do trabalhador em 50% da perda de remuneração, limitada a 65% do valor 

máximo da parcela do seguro-desemprego, por meio de complemento pecuniário 

financiado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Ademais, os trabalhadores abrangidos pelo Programa gozariam de proteção contra 

demissões arbitrárias ou sem justa causa por um período equivalente à duração da 

participação da empresa no Programa, acrescida de um terço desse período de tempo. 

Os requisitos para as empresas se tornarem elegíveis ao Programa, além da 

celebração de acordo coletivo de trabalho específico, foram estabelecidos pelo Decreto 

nº 8.479 e pela Resolução nº 2, ambos de julho de 2015. As exigências dizem respeito 

aos seguintes pontos: registro no CNPJ há pelo menos dois anos; regularidade fiscal, 

previdenciária e relativa ao FGTS; e comprovação de situação de dificuldade 

econômico-financeira, aferida por um Indicador Líquido de Emprego (ILE) com 



 
 

25 
Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 003/2014 / SICONV nº 811485/2014 

 

variação igual ou inferior a 1%10. Note-se que a Medida Provisória, no artigo 2º, remetia 

para atos do poder Executivo a definição das condições e formas de comprovação da 

situação de dificuldade econômico-financeira das empresas. Se, por um lado, haveria 

maior flexibilidade para ajustar tais critérios a situações conjunturais, por outro, 

permitiria maior discricionariedade por parte do governo.  

A conversão da Medida Provisória em Lei, em novembro de 2015, estabeleceu 

mudanças pouco abrangentes, envolvendo os seguintes pontos: fim da 

proporcionalidade entre os percentuais de redução da jornada de trabalho e dos salários; 

extensão do prazo máximo de benefício para 24 meses, limitado à data de extinção do 

Programa; possibilidade de celebração, pelas micro e pequenas empresas de um mesmo 

setor econômico, de acordos coletivos múltiplos de trabalho específico. Além disso, 

alguns dispositivos que constavam do Decreto e da Resolução regulamentadoras 

passaram para o texto da Lei. O Quadro 1 apresenta, de forma esquemática, a evolução 

legislativa do Programa. 

QUADRO 1 
Evolução da legislação do Programa de Proteção ao Emprego 

Parâmetros 
MP nº 680, Decreto nº 8.479 e 

Resolução nº 2 
Lei Nº 13.189 

Data da 
promulgação 

06 de julho de 2015 (MP e Decreto) 
21 de julho de 2015 (Resolução) 

19 de novembro de 2015 

Redução de 
jornada e 
salários 

Redução de jornada em até 30% e 
redução proporcional de salários 

Redução de jornada em até 30% e 
redução proporcional ou menor do 

salário 

Duração da 
redução de 
jornada 

Até 6 meses, renováveis até 12 
meses 

Até 6 meses, podendo ser 
prorrogado por períodos de 6 meses, 

desde que o período total não 
ultrapasse 24 meses 

Compensação 
pecuniária 

50% do valor da redução salarial, 
limitada a 65% do valor máximo da 

parcela do Seguro-Desemprego 
Não houve mudanças 

Estabilidade no 
emprego 

Equivalente à duração do PPE 
acrescida de 1/3 

Não houve mudança 

Condições de 
elegibilidade 

- Registro no CNPJ há pelo menos 2 
anos 

- Regularidade fiscal, previdenciária 
e relativa ao FGTS 

- Comprovação de dificuldade 
econômico-financeira (ILE igual ou 

inferior a 1%) 
- Existência de acordo coletivo de 

trabalho específico 

Foi acrescentada a possibilidade de 
celebração de acordo coletivo 

múltiplo de trabalho específico a 
grupo de microempresas e 

empresas de pequeno porte, do 
mesmo setor econômico 

Elaboração: DIEESE 

                                                           
10 Segundo a Resolução N° 2, “o ILE consiste no percentual representado pela diferença entre 
admissões e desligamentos, acumulada nos 12 meses anteriores ao da solicitação de adesão 
ao PPE, em relação ao estoque de empregados”. 
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1.3. Elementos da concepção do PPE 

A concepção do PPE previa algumas características que determinam, em grande 

medida, a abrangência e o impacto do Programa. Destacam-se, entre eles, os critérios de 

elegibilidade, as condições de permanência, os fatores que determinam a generosidade 

e, em consequência destes, o custo fiscal.  

O primeiro fator diz respeito aos critérios de elegibilidade das empresas para o 

Programa. Como o PPE destina-se a apoiar, com recursos públicos, trabalhadores e 

empresas que atravessem dificuldades econômico-financeiras de origem externa a elas e 

de natureza transitória, decidiu-se adotar um indicador objetivo de comprovação dessa 

condição. O índice adotado foi o ILE, que consiste da razão entre o saldo de empregos 

nos últimos 12 meses e o estoque de empregos no estabelecimento no 13º mês anterior à 

data do pedido de adesão e é calculado com base nos registros administrativos do Caged 

e da Rais. Para ser aceita no Programa, a empresa não pode ter índice superior a 1%.  

O governo descartou os indicadores de vendas e de faturamento, pela falta de 

dados de alta frequência, homogêneos e facilmente acessíveis. A escolha do ILE foi 

justificada pela facilidade de obtenção de dados mensais, sua transparência, 

homogeneidade e relação forte com a situação econômico-financeira da empresa. O 

valor de 1% para a linha de corte foi adotado por considerar que a adesão ocorreria 

enquanto o saldo de empregos ainda estivesse no terreno positivo e “equivalente ao 

ponto intermediário entre os dois momentos de retração da atividade econômica (2009 e 

2015) ” (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2015). 

Analisando o comportamento dos diversos setores, o Ministério do Planejamento 

constatou que 96% das atividades da indústria de transformação, 37% das atividades de 

serviços e 81% das demais atividades apresentavam ILE agregado abaixo de 1%. Isso 

indicaria que o ILE não iria se tornar um obstáculo à ampla adesão ao Programa. 

De fato, em agosto de 2015, das 87 atividades classificadas por divisão CNAE, 

apenas 17 apresentavam ILE superior a 1%, mostrando que a disseminação da crise do 

emprego dificilmente tornaria este indicador um empecilho à adesão (ver Anexo 1).  

Um segundo elemento importante foi a previsão de estabilidade no emprego 

durante o período de adesão e por mais um terço desse tempo. Pode-se pensar que este 

dispositivo eleva as chances de o Programa alcançar o objetivo de proteger os empregos 

na medida em que as empresas que aderirão a ele são as que possuem expectativas mais 

seguras de que recuperarão o nível de produção dentro do prazo de estabilidade. Na 
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perspectiva inversa, a adesão é reduzida pelo afastamento das empresas mais aversas ao 

risco de não ter sucesso em atravessar o período de crise, pois isso significará custos 

adicionais.  Do ponto de vista dos trabalhadores, a estabilidade torna a adesão mais 

atrativa do que alternativas como o layoff e a redução da jornada e dos salários pela Lei 

4.923/65, que não oferecem tal garantia.  

Do ponto de vista da generosidade do Programa, destacam-se a taxa de reposição 

e o custo pelas horas não trabalhadas. A taxa de reposição, definida como a proporção 

da remuneração que o trabalhador preserva ao ingressar no Programa, depende de 

variáveis como o percentual de redução do salário e do valor do salário. Sem considerar 

os casos em que o trabalhador recebe benefício previdenciário e, portanto, não aufere a 

compensação pecuniária, a taxa de reposição parte de 100%, para os que recebem o 

salário mínimo, e tende a um mínimo de 70%. Esta variação deve-se à garantia de 

pagamento de no mínimo um salário mínimo por parte do empregador e ao limite de 

compensação pecuniária não superior a 65% do teto do seguro-desemprego formal (em 

2016, esse máximo corresponde a R$ 1.002,45). Com isso, salários iguais ou superiores 

a R$ 6.683,00 mensais (em 2016), que sofram redução de 30%, recebem o valor 

máximo do benefício e a taxa de reposição passa a diminuir, como ilustra o Gráfico 4. 

GRÁFICO 4 
Taxa de Reposição do PPE, em Percentual do Salário Normal, por 

Valor do Salário - Redução de Salário de 30% 

 
Fonte: DIEESE 
Obs.: os cálculos não consideram os descontos de INSS Empregado e Imposto de Renda na 
Fonte 
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Sob o PPE, o custo das horas trabalhadas aumenta na medida em que há 

incidência de encargos sociais sobre a compensação pecuniária. Assim, para redução 

nos salários de até 30%, o recolhimento de encargos é reduzido em 15%, o que 

representaria elevação no custo horário de 5,53%. No entanto, há que considerar o 

provisionamento de férias, adicional de férias e 13º salário e aviso prévio proporcional, 

com as respectivas incidências tributárias, que não foram objeto de regulamentação pela 

Lei 13.189/15. Os ACTEs tratam dessa questão, estipulando como bases de cálculo 

dessas parcelas o salário integral ou reduzido. Na primeira opção, tomando por base o 

salário integral, o custo horário do trabalho teria elevação de até 13,48%. Na segunda 

opção, em que os adicionais incidem sobre o salário reduzido, o custo da hora 

contratada seria aumentado em 8,92%, havendo redução de 30% na jornada. No Anexo 

2, consta o cálculo da variação do custo laboral, considerando um caso hipotético de 

30% de redução de jornada e salários, salário de R$ 4.165,00 mensais e as duas opções 

de incidência das provisões.  

Por fim, um aspecto crucial na discussão que levou à adoção do Programa foi o 

impacto fiscal. Para demonstrar que o Programa era sustentável e compatível com a 

política governamental de contenção de despesas, argumentou-se que a arrecadação 

tributária seria mantida, uma vez que os contratos de trabalho não seriam suspensos ou 

rompidos. Essa arrecadação, aliada à não ocorrência de gastos com o seguro-

desemprego e outros desembolsos, excederia os dispêndios com o pagamento da 

compensação pecuniária. Na Tabela 3, demonstra-se, por meio de exemplo baseado no 

salário médio dos participantes do Programa, que a arrecadação de tributos chega a R$ 

1.866,34, bem acima dos R$ 624,75 pagos em benefícios. A expectativa de que o 

Programa seria financeiramente vantajoso para o poder público dependeria, obviamente, 

de que os empregos protegidos fossem efetivamente preservados no longo prazo.  
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TABELA 3 
Arrecadação de Tributos no PPE, para um Salário de R$ 5.350,00 e 

Redução de 30% 
ARRECADAÇÃO DE 
TRIBUTOS 

ANTES DURANTE REDUÇÃO VAR. % 

INSS Empregado 458,15 389,43 -68,72 -15,0% 

INSS Empresa 833,00 708,05 -124,95 -15,0% 

FGTS 333,20 283,22 -49,98 -15,0% 

INSS s/ provisões 174,06 147,95 -26,11 -15,0% 

Arrecadação outros 342,40 291,04 -51,36 -15,0% 

IRRF 201,23 46,66 -154,57 -76,8% 

TOTAL 2.342,04 1.866,34 -475,69 -20,3% 

Despesa com 
Complemento 

0,00 -624,75 -624,75 
 

Fonte: DIEESE 

 

 

1.4. O PPE e os mecanismos de ajuste do emprego 

A criação do Programa de Proteção ao Emprego significou a incorporação ao arcabouço 

jurídico brasileiro de um mecanismo adicional para as empresas ajustarem a força de 

trabalho a um cenário de desaceleração da atividade econômica, sem recorrer às 

demissões sem justa causa. Até então, as empresas dispunham de dois mecanismos para 

realizar tais ajustes: a Lei n° 4.923, de dezembro de 1965, e o seguro-desemprego, na 

modalidade Bolsa Qualificação, também conhecido como layoff. Outros mecanismos 

existentes, mais limitados no escopo e duração, são os bancos de horas, a gestão das 

horas extraordinárias, as férias coletivas e mesmo as licenças remuneradas.  

A Lei nº 4.923/1965, no artigo 2º, facultou às empresas, diante de um cenário 

econômico adverso, a possibilidade de reduzir temporariamente a jornada de trabalho, 

por meio de acordo estabelecido com entidade sindical representativa dos trabalhadores. 

Esta, por sua vez, fica obrigada a convocar assembleia geral dos empregados, 

sindicalizados ou não, para decidirem, por maioria de votos, se aceitam ou não a 

redução da jornada e dos salários. 

O prazo de duração do acordo não pode exceder o período de três meses. É 

possível, no entanto, a prorroga-lo, se comprovada a necessidade. A redução salarial 

correspondente, por sua vez, não pode ser superior a 25% do salário contratual do 

trabalhador. 
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Cumpre salientar que as empresas que reduzirem a jornada de trabalho com base 

na Lei 4.923 não poderão adotar regime de horas extraordinárias, ressalvadas as 

hipóteses previstas no artigo 61, parágrafos 1 e 2, da CLT, assim como admitir novos 

trabalhadores nos seis meses subsequentes ao fim da redução da jornada, sem que antes 

tenham sido readmitidos aqueles dispensados pelos motivos que ensejaram a aludida 

redução. 

O segundo mecanismo foi instituído apenas em 2001, por meio da Medida 

Provisória nº 2.164-41, que criou nova modalidade de seguro-desemprego, denominada 

Bolsa Qualificação. Com o advento desse mecanismo, tornou-se possível a suspensão 

do contrato de trabalho por um período entre dois e cinco meses, consoante participação 

do trabalhador em curso de qualificação, custeado pelo empregador. Tal suspensão, que 

não pode ocorrer por mais de uma vez no período de 16 meses, está condicionada à 

celebração de acordo ou convenção coletiva de trabalho e deve contar com a anuência 

formal do trabalhador. 

A Bolsa Qualificação segue os critérios estabelecidos para o seguro-desemprego, 

como, por exemplo, valores e cálculo do número de parcelas. Nesse sentido, cumpre 

destacar que os beneficiários têm descontadas as parcelas do seguro-desemprego que 

fariam jus em uma situação de desemprego, sendo assegurado apenas o pagamento de 

uma única parcela, caso venham a ser despedidos após o encerramento do prazo de 

suspensão do contrato. 

No período de suspensão contratual, a lei faculta ao empregador o pagamento de 

ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, desde que presente em acordo ou 

convenção coletiva. O pagamento de benefícios (por exemplo, auxílio-alimentação, 

auxílio-creche etc.), por sua vez, é de natureza voluntária. 

Ademais, o empregado que for dispensado durante o período de suspensão do 

contrato de trabalho, ou nos três meses posteriores ao retorno ao trabalho, terá direito, 

além das indenizações previstas em lei, à multa estabelecida em convenção ou acordo 

coletivo, que não pode ser inferior à última remuneração auferida no mês anterior à 

suspensão do contrato de trabalho. 

O Quadro 2 sintetiza as principais similitudes e diferenças existentes entre as três 

modalidades de redução da jornada de trabalho e de salários, possibilitadas pela 

legislação trabalhista brasileira (Quadro 2). 



 
 

31 
Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 003/2014 / SICONV nº 811485/2014 

 

A comparação entre estes três mecanismos sugere que, para o trabalhador, há 

vantagens no PPE em relação à Lei 4923/1965 no que se refere ao recebimento de 

compensação pecuniária que reduz a perda de remuneração, a estabilidade temporária 

no emprego e ao não desconto do seguro-desemprego. Em relação ao layoff, além de 

não haver desconto do seguro-desemprego, a compensação pela perda de renda depende 

de negociação entre o sindicato e a empresa.  

 

 

QUADRO 2 
Comparação entre modalidades alternativas de redução da jornada de trabalho e 

de salários previstas na legislação brasileira 
 

Parâmetros PPE 

Redução da 
jornada de 

trabalho e de 
salários 

Seguro-desemprego, 
modalidade bolsa 

qualificação 

Legislação Lei nº 13.189/2015 
Lei nº 

4.923/1965 

Art. 476-A da CLT 
Lei 7.998/1990 

Resolução 591 do 
CODEFAT 

Limite de redução da 
jornada 

30% Não possui 
Suspensão do contrato de 
trabalho condicionada a 

participação do 
trabalhador em programa 

de qualificação 

Limite de redução 
salarial 

30% 25% 

Requer acordo com o 
sindicato 

Sim. Exige 
aprovação em 

assembleia geral 

Sim. Exige 
aprovação em 

assembleia 
geral 

Sim. Exige a aquiescência 
formal do empregado 

Prazo de duração 
Até 6 meses, 

prorrogáveis até 24 
meses 

3 meses, 
prorrogáveis 

De 2 a 5 meses 

Estabilidade no 
emprego 

Sim. Equivalente à 
duração do 
Programa, 

acrescida de 1/3 

Não possui 

Não possui. 
Demissões durante 

suspensão contratual, e 
nos três meses 

subsequentes, implicam 
em pagamento de 

parcelas indenizatórias e 
multa 

Desconta parcelas do 
Seguro-Desemprego 

Não Não Sim 

Compensação 
pecuniária 

50% do valor da 
redução salarial, 

limitada a 65% do 
valor máximo da 

parcela do Seguro-
Desemprego. 

Paga pelo FAT 

Não possui 

Pode existir, sem natureza 
salarial, desde que 

prevista em acordo ou 
convenção coletiva. 

 
Paga pelo empregador 

Elaboração: DIEESE 
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2. OBJETIVOS E METODOLOGIA 

Esta seção apresenta os objetivos e a metodologia empregada na avaliação do PPE, 

entendida como o julgamento do mérito da política, considerando os critérios de 

eficácia e efetividade baseados em indicadores qualitativos dos resultados e impactos do 

Programa, diante dos objetivos e metas esperadas. Por eficácia entende-se a capacidade 

do Programa em cumprir com os objetivos para os quais ele foi desenhado, alcançando 

metas programadas no dado período de tempo. A efetividade, por sua vez, relaciona os 

resultados do Programa na mudança da realidade com os objetivos finalísticos dessa 

intervenção (SENADO FEDERAL, 2015, p. 6). 

O estudo tem uma natureza qualitativa, ainda que apresente dados quantitativos 

caracterizando o Programa na fase inicial. Assim, espera-se que o estudo contribua para 

a avaliação da eficácia e da efetividade de maneira exploratória e indicativa de questões 

a serem consideradas na discussão e no estudo do Programa. Há o reconhecimento de 

que percepções e constatações desse estudo talvez requeiram o emprego de métodos 

quantitativos para que se chegue a afirmações mais conclusivas.  

O desenho da avaliação do PPE considerou que o Programa visa permitir que 

empresas de qualquer setor econômico que estejam atravessando dificuldades 

econômico-financeiras transitórias, motivadas por evento econômico exógeno, possam 

ajustar a demanda por trabalho por meio de redução da jornada de trabalho com redução 

dos salários. Por isso, a avaliação tentou julgar, primeiramente, se o Programa tem 

capacidade de atender à necessidade do público-alvo de empresas e setores. 

Além disso, partiu-se dos seguintes objetivos definidos na Lei 13.189, de 19 de 

novembro de 2015, artigo 1º, que instituiu o PPE:  

 possibilitar a preservação dos empregos em momentos de retração da atividade 

econômica; 

 favorecer a recuperação econômico-financeira das empresas; 

 sustentar a demanda agregada durante momentos de adversidade para facilitar a 

recuperação da economia; 

 estimular a produtividade do trabalho por meio do aumento da duração do 

vínculo empregatício; e 

 fomentar a negociação coletiva e aperfeiçoar as relações de emprego (BRASIL, 

2015) 
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O cumprimento do primeiro objetivo, de preservar os empregos durante a fase de 

crise econômica, seria propiciado pelo ajuste da demanda por trabalho por meio da 

duração da jornada e não pelo quantitativo de pessoal. Havendo sucesso na travessia da 

crise, os contratos de trabalho teriam continuidade após a fase de recuperação.  

Em relação ao segundo ponto, a recuperação econômico-financeira das empresas 

seria favorecida pela preservação de pessoal com conhecimentos específicos ao posto de 

trabalho. Além disso, seriam evitados os custos associados às demissões e a posteriores 

recrutamento, seleção e treinamento de novos empregados. 

Em terceiro, a sustentação da demanda agregada seria proporcionada pela 

manutenção do salário do trabalhador, ainda que parcial, acrescido de compensação 

pecuniária paga pelo governo. Aliado a isso, há o fato de que o trabalhador empregado 

apresenta maior propensão a consumir do que o desempregado, uma vez que o emprego 

gera maior confiança em relação ao futuro.  

No que diz respeito ao quarto ponto, a manutenção dos vínculos dos empregados 

já treinados na empresa sustentaria os níveis de produtividade e o aumento da duração 

dos vínculos reduziria o risco da perda ou desvalorização dos investimentos em capital 

humano, tanto pelos empregadores quanto pelos trabalhadores. 

Por fim, a exigência de se estabelecer um acordo coletivo específico 

disciplinando a redução da jornada de trabalho e dos salários estimularia a busca por 

soluções pactuadas entre os atores sociais para a resolução de problemas e o 

aprimoramento das relações de trabalho. 

A avaliação não pode avançar sobre os aspectos da eficiência do Programa por 

estar circunscrita aos aspectos qualitativos11 que ele apresenta. Ainda assim, o trabalho 

visou oferecer subsídios para a discussão sobre o aprimoramento, a manutenção, ou 

mesmo a descontinuidade do PPPE ao final do prazo de vigência estabelecido em lei. 

Como esta é uma avaliação intermediária, ou de processo, do Programa, buscou-se 

identificar pontos de melhoria a serem aproveitados ainda no curso de implementação 

do PPE. 

                                                           
11 Por eficiência, entende-se a relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos. 
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2.1. Avaliação da eficácia do PPE 
 

Em termos de eficácia do Programa, a avaliação pretendeu responder às seguintes 

questões: 

 Os critérios de elegibilidade e de condicionalidade foram adequados aos 

objetivos do Programa? O estudo qualitativo procurou colher e analisar as 

avaliações dos atores sociais sobre a adequação de tais critérios. 

 O PPE alcançou a adesão esperada de empresas e a cobertura prevista de 

empregos? Além de uma análise descritiva dos registros administrativos do 

Programa, o estudo recolheu impressões sobre fatores que favoreceram ou 

não a adesão entre os empresários, sindicalistas e gestores encarregados da 

implementação. 

 A distribuição setorial da adesão ao PPE guarda relação com a intensidade 

dos efeitos da crise? Da mesma forma, investigou-se a avaliação feita pelos 

atores sociais quanto à cobertura do Programa diante do impacto da crise no 

setor de atividade e/ou região em que eles atuam.  

 Os procedimentos de adesão foram adequados em termos de prazos entre o 

pedido de inclusão no PPE e sua efetivação? O levantamento qualitativo 

almejou identificar eventuais dificuldades ou facilidades dos procedimentos 

adotados, na visão das empresas participantes e de gestores públicos.  

 O PPE permitiu a retenção de empregados com níveis de qualificação mais 

elevados? Empresários e sindicalistas foram questionados sobre o perfil do 

público-alvo do Programa, quando da implementação dele.  

 

 

2.2. Avaliação da efetividade do PPE 

Em termos de avaliação da efetividade do Programa, consideradas como tais as 

alterações produzidas na realidade, pode-se levantar as seguintes questões: 

 Em que medida o PPE preservou empregos nas empresas participantes? De 

outra forma, qual foi a contribuição do Programa para a variação do nível de 

emprego durante e após o período de vigência dele? Os depoimentos dos 

atores sociais envolvidos podem relatar casos concretos de empresas 

participantes, elucidar se fatores específicos atuaram no sentido da 

preservação de empregos e a perspectiva que vislumbram para o futuro. 

 O PPE contribuiu para a recuperação econômico-financeira das empresas 

abrangidas? A esse respeito, pode-se explorar a percepção de empresários e 
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sindicalistas quanto aos efeitos do Programa e de outros fatores 

intervenientes que influenciem o processo de recuperação.  

 Qual foi a contribuição do PPE para o nível da demanda agregada? Pode-se 

explorar se, nos relatos e opiniões dos atores, a participação no Programa 

afetou seu comportamento no que diz respeito à decisão de gasto. 

 As empresas abrangidas pelo Programa tiveram elevação da produtividade 

do trabalho? O estudo pretende obter informações sobre a realidade 

específica de empresas participantes do Programa. 

 A implementação do Programa estimulou a negociação coletiva (regras 

negociadas, representação no local de trabalho)? A resposta a essa questão se 

baseará na pactuação de regras complementares às definidas na legislação do 

PPE e na qualidade dos processos de negociação.   

 O PPE resultou em melhoria das relações de emprego (outras condições de 

trabalho e emprego)? Seguindo a linha do item anterior, entrevistas e análise 

de documentos visam esclarecer se o PPE teve efeito sobre o espaço de 

negociação de condições de trabalho nas empresas participantes.  
 

2.3. Matriz de questões, critérios e métodos para a avaliação qualitativa 
do PPE 

Para guiar a avaliação da eficácia e da efetividade, definiram-se alguns critérios a 

priori. Esses critérios serão aplicados por intermédio de um conjunto de métodos e 

técnicas de pesquisa, indicado no Quadro 3, a seguir. Em especial, os critérios 

nortearam a construção dos roteiros de entrevistas individuais em profundidade. 
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QUADRO 3 
Matriz de Questões, Critérios e Método de Avaliação 

 EFICÁCIA 

QUESTÃO CRITÉRIOS MÉTODO 

1) Os critérios de 
elegibilidade e de 
condicionalidade foram 
adequados aos 
objetivos pretendidos? 

 Como os participantes avaliam os 
critérios de elegibilidade (ILE, dois 
anos de registro, acordo, 
regularidade fiscal, previdenciária e 
com o FGTS) na decisão de adesão 
ao PPE. 

 Percepção dos participantes sobre 
as exigências para permanência no 
PPE (regularidade fiscal, por 
exemplo). 

 Entrevistas individuais 
em profundidade com 
empresários, 
sindicalistas e governo. 

2) O PPE alcançou a 
adesão esperada de 
empresas e a cobertura 
prevista de empregos? 

 Qual a motivação para a adesão de 
empresas e de participação dos 
trabalhadores. Ou, de maneira 
inversa, o que desestimulou a 
adesão e participação? 

 Entrevistas individuais 
em profundidade com 
empresários e 
sindicalistas. 

3) Os procedimentos de 
adesão foram 
adequados em termos 
de prazos entre o 
pedido de inclusão no 
PPE e a liberação da 
primeira parcela do 
benefício? 

 Na visão dos participantes e dos 
gestores, os prazos de liberação das 
parcelas e os procedimentos 
administrativos são adequados e 
favoráveis à participação? 

 Entrevistas individuais 
com empresários e 
gestores do Programa. 

4) O PPE permitiu a 
retenção de 
empregados com níveis 
de qualificação mais 
elevados? 

 Qual a perspectiva e empregadores 
quanto à participação no Programa, 
segundo o grau de instrução, tempo 
no emprego e salário. 

 Entrevistas individuais 
em profundidade com 
empresários e 
sindicalistas. 

EFETIVIDADE 

5) Em que medida o 
PPE preservou 
empregos nas 
empresas 
participantes?  

 Percepção dos atores sobre a 
manutenção do emprego ao longo 
do tempo. 

 Entrevistas individuais 
em profundidade com 
empresários e 
sindicalistas. 

6) O PPE contribuiu 
para a recuperação 
econômico-financeira 
das empresas 
abrangidas?  

 Percepção dos atores sobre os 
efeitos do Programa, causas do 
sucesso ou insucesso na 
recuperação da empresa. 

 Entrevistas individuais 
em profundidade com 
empresários e 
sindicalistas. 

 

7) Qual foi a 
contribuição do PPE 
para o nível da 
demanda agregada? 

 Comportamento das empresas 
quanto ao dispêndio durante o PPE. 

 Entrevistas individuais 
com empresários. 

8) A implementação do 
Programa estimulou a 
negociação coletiva 
(regras negociadas, 
representação no local 
de trabalho)?  

 Inclusão de cláusulas nos acordos 
de PPE em complemento à lei. 

 Processos de consulta e negociação 
em temos de condições de trabalho. 

 Análise dos acordos de 
PPE. 

 Entrevistas individuais 
com empresários, 
sindicalistas, membros 
das comissões 
paritárias. 

9) O PPE resultou em 
melhoria das relações 
de trabalho e emprego? 

 Identificação de melhorias nas 
condições de trabalho e de 
emprego. 

 Entrevistas individuais 
com empresários, 
sindicalistas, membros 
das comissões 
paritárias). 
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2.4. Atividades de Pesquisa Avaliativa 

Este estudo avaliativo do PPE envolveu quatro atividades principais. A primeira foi uma 

análise da experiência internacional de um conjunto de países que adotam políticas de 

redução da jornada de trabalho e de salários, concentrada na literatura publicada 

recentemente que aborda características, uso e impactos de políticas dessa natureza. 

Essa literatura tornou-se mais abundante a partir da última década, uma vez que a 

redução da jornada foi amplamente adotada como medida mitigadora dos impactos da 

crise de 2008-2009 nos mercados de trabalho. O exame da literatura pretendeu 

comparar o Programa brasileiro com similares estrangeiros, bem como identificar 

questões relevantes e os impactos observados em outros países.  

A segunda atividade consistiu da análise de dados quantitativos extraídos das 

bases de dados do PPE. O Programa recebe, na operacionalização, um conjunto de 

dados de identificação dos estabelecimentos relativos ao setor de atividade, localização, 

percentual de redução da jornada, duração da adesão ao Programa, entre outros. Além 

disso, mensalmente, as empresas são obrigadas a fornecer as folhas de pagamento com 

informações individualizadas dos empregados abrangidos na redução da jornada. Essas 

informações tratam de características pessoais, ocupação, duração da jornada, valor do 

salário, valor do benefício de compensação pecuniária etc. Antes de efetuar a análise foi 

necessário agregar centenas de planilhas individualizadas, contendo as folhas de 

pagamento, corrigir erros de digitação e uniformizar padrões de formatação. Os dados 

disponibilizados referem-se de setembro de 2015 a abril de 2016.  

A terceira atividade, que é o cerne deste trabalho, foi a realização de 32 

entrevistas individuais, em profundidade, com sindicalistas, empresários e gestores 

públicos (ver Anexo 3). Esse grupo se subdivide em: 

 18 sindicalistas, representantes de centrais sindicais (cinco), confederações 

setoriais e sindicatos de base, com uma seleção que priorizou quem tinha 

tido contato direto com o Programa. Na maioria dos casos, os sindicalistas 

tiveram a experiência de negociar a implementação do PPE em empresas da 

base sindical, mas também foram entrevistados os que não tiveram essa 

experiência.  

 oito representantes empresariais: um de confederação patronal, um de 

sindicato patronal, dois de associações setoriais e quatro gestores de 



 
 

38 
Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 003/2014 / SICONV nº 811485/2014 

 

empresas participantes no PPE. Novamente, o convite para colaborar com a 

pesquisa buscou abranger setores com maior engajamento no Programa, mas 

também outros com pouco ou nenhuma adesão. Infelizmente, alguns 

convites foram recusados, após muita insistência, especialmente em setores 

que não têm grande expressão entre os que mais utilizam o PPE. 

 sete gestores públicos com atuação direta na concepção do Programa e na 

implementação dele. Foram procurados gestores que estavam ou estão 

vinculados ao Ministério do Trabalho, ao Ministério da Fazenda e à 

Secretaria Geral da Presidência da República, áreas de governo que se 

envolveram na institucionalização do PPE. Além disso, foi entrevistado o 

deputado Daniel Vilela, relator da Medida Provisória 680 na Câmara dos 

Deputados, buscando captar percepção do parlamentar sobre as regras do 

Programa e adequação dele ao cenário atual da economia.  

As entrevistas foram conduzidas a partir de roteiros distintos (ver Anexo 4). Para 

o grupo de sindicalistas e empresários que representam organizações nacionais, o roteiro 

procurou recuperar a motivação, as expectativas e o relato histórico que circundaram a 

fase de desenvolvimento e negociação das regras do Programa, além de uma avaliação 

do funcionamento, atualmente. Já para os entrevistados que têm inserção mais direta na 

implementação do PPE no nível da empresa, sejam empresários ou sindicalistas, as 

perguntas foram dirigidas para assuntos como a adequação das regras, as dificuldades, 

os desafios, além, também, das expectativas quanto aos resultados e sugestões de 

aperfeiçoamento. Por fim, os gestores públicos também são de dois tipos: aqueles que 

participaram apenas e/ou principalmente da fase de elaboração das normas do Programa 

e dois deles, que acompanharam mais de perto a execução, um deles, responsável pela 

coordenação do Grupo Técnico da Secretaria Executiva do Programa.  

As entrevistas foram realizadas entre 30 de maio e 30 de agosto de 2016, 

presencialmente, na maioria dos casos, ou, excepcionalmente, por telefone. Os 

entrevistados autorizaram a gravação das entrevistas e a utilização do conteúdo para fins 

de pesquisa. A maioria dos entrevistados autorizou a revelação da identidade. Os que 

não permitiram a divulgação fizeram com que o conteúdo do relatório fosse tratado de 

forma anônima. Dessa forma, não são identificados os autores das citações e opiniões 

aqui relatadas nem as instituições a que eles se vinculam.  

Por fim, a pesquisa envolveu a análise dos acordos de redução de jornada no 

âmbito do PPE celebrados entre agosto de 2015 e junho de 2016. Os acordos foram 
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extraídos do Sistema Mediador. A partir deles, a proposta foi sistematizar as 

informações referentes aos percentuais de redução da jornada e dos salários, o número 

de empregados abrangidos, a duração da adesão ao Programa e, sobretudo, as condições 

adicionais relativas às condições de remuneração e de estabilidade no emprego durante 

e após sua vigência. O objetivo da análise foi identificar a regulamentação 

complementar ao Programa que tivesse sido resolvida por intermédio das negociações 

diretas, o que poderia indicar possíveis avanços ou mesmo soluções de consenso a 

questões deixadas em aberto na norma legal.  
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3. A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL 

A literatura disponível sobre redução de jornada com subsídio compensatório à redução 

de salário é recente e limitada no Brasil. O pouco tempo transcorrido desde a instituição 

dessa política explica essa ausência, mas é possível notar que a lacuna bibliográfica se 

estende aos mecanismos mais antigos de redução de jornada e salários (Lei n° 4.923/65) 

e de suspensão do contrato de trabalho com acesso à modalidade Bolsa Qualificação 

(uma exceção é o trabalho de COSTA, 2003). 

Na literatura internacional, entretanto, encontram-se vários trabalhos que 

abordam os programas de redução de jornada e de salário subsidiados pelo Estado. O 

principal motivo a despertar o interesse sobre este tipo de Programa foi a intensa 

utilização dele nos países desenvolvidos durante a crise financeira global de 2008-2009. 

Não houve somente mais utilização. Vários países instituíram tais programas como 

forma de mitigar os impactos negativos da recessão sobre o nível de emprego. A partir 

daí, organismos internacionais, a exemplo da Organização Internacional do Trabalho, 

passaram a recomendar a adoção de políticas dessa natureza como medida de 

enfrentamento da crise. A soma disso tudo parece ter se refletido na publicação de 

artigos acadêmicos e estudos avaliativos.   

Esta seção vai abordar a literatura internacional sobre o tema, pois ela ajuda a 

formar uma visão comparativa entre o Programa brasileiro e os similares internacionais, 

a identificar as questões postas a programas que têm existência mais longa e a conhecer 

os resultados alcançados em avaliações desses programas. O foco está voltado à 

existência de programas semelhantes ao PPE em outros países; às questões de avaliação 

e às abordagens metodológicas utilizadas para avaliar o impacto dos programas; e aos 

resultados dessas avaliações. Vale o alerta de que a comparação entre o caso brasileiro e 

os similares de outros países requer cautela, pois os contextos nacionais, econômicos e 

institucionais diferem significativamente entre eles.  

 

3.1. Programas de jornada reduzida subsidiada em outros países 

Programas públicos que concedem subsídios para empregos que tenham redução na 

jornada de trabalho e nos salários, com a finalidade de amortecer os impactos de 

eventos econômicos ou de ciclos conjunturais, são encontrados principalmente no 
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mundo desenvolvido. Segundo levantamento realizado por Hijzen e Venn (2011), entre 

2008-2009, 24 países da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico) dispunham ou introduziram programas dessa natureza. Entre os países com 

programas de subsídios à jornada reduzida estão grande parte da União Europeia, Japão, 

Coréia do Sul, Estados Unidos, México e Canadá. 

Os primeiros países a introduzir a redução da jornada de trabalho subsidiada 

foram os europeus. A Alemanha foi a pioneira, em 1927 (BOERI; BRUECKER, 2011, 

p. 762). Depois, vieram, na década de 1950, Itália e Noruega; no final dos anos 1960, 

Irlanda, Áustria e França; na segunda metade dos anos 1970, Bélgica, Canadá, Japão, 

Estados Unidos, entre outros; nos anos 1980, Suíça, Portugal, Espanha e Finlândia e; 

mais recentemente, no final da década passada, Hungria, Holanda, Turquia, República 

Tcheca, entre outros. A introdução desses programas parece ter ocorrido com frequência 

em períodos de crise, como em 1968, perto do período do choque do petróleo, na 

metade dos anos 1970 e na recente crise financeira internacional. Nesse último período, 

a política passou a ser implementada em países do Leste Europeu, mas não há registro 

de ter acontecido o mesmo movimento no mundo em desenvolvimento.  

As denominações dos programas são variadas. As mais frequentes são 

relacionadas ao benefício de seguro-desemprego parcial (na França e em Portugal, por 

exemplo); a compensação por tempo de trabalho reduzido (como na Alemanha); a 

repartição do trabalho (Dinamarca e Canadá); a contribuição para manutenção dos 

empregos (Eslováquia) ou ao fundo de garantia salarial (Itália). Na literatura técnica em 

inglês, é frequente denominar-se de short-time working allowance (benefício por 

jornada reduzida) ou work sharing allowance, que destaca que o volume de trabalho 

demandado pela empresa é repartido entre os trabalhadores, para que nenhum deles seja 

demitido ou colocado em layoff.  

Mais do que diferentes denominações, há considerável diferenciação das regras 

dos diversos programas (descritos em ARPAIA et al., 2010). Para Hijzen e Venn (2011, 

p. 7), os países adotaram diferentes estratégias para equilibrar os objetivos de adesão e 

de eficiência. Esta última é determinada pelos custos econômicos decorrentes dos 

efeitos arrasto e deslocamento (ver a seguir).  
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Hijzen e Venn (2011) fazem uma análise comparativa entre os programas, 

centrando-se em quatro dimensões: requisitos de redução da jornada, critérios de 

elegibilidade, critérios de condicionalidade e generosidade.  

Redução de jornada. Um dos aspectos que distinguem os programas é o limite 

de redução de jornada permitido. Entre 24 países estudados12, os autores constataram 

que 18 permitem que a redução seja completa, de até 100% (ver Tabela 4 para uma 

visão parcial dos dados), equivalendo à situação de layoff. Transportada para a realidade 

brasileira, seria como haver a junção entre os programas do PPE e do Bolsa 

Qualificação. Por outro lado, 15 países também estabelecem um mínimo de redução de 

jornada, variando entre 4%, na Eslováquia, e 40%, na Dinamarca, Irlanda e Noruega. Os 

demais permitem redução em qualquer percentual, desde que o salário seja menor do 

que o normal, como no Brasil. A imposição de um limite máximo de redução atua no 

sentido de distribuir a redução de trabalho entre um número maior de trabalhadores do 

que no caso do layoff, no qual essa redução se concentra em poucos indivíduos. 

Os referidos autores também notam que há países que estipulam um mínimo de 

trabalhadores que devem ser abrangidos na redução da jornada (Canadá, Dinamarca, 

Hungria, entre outros). Esse requisito se junta ao limite mínimo de redução de jornada 

com vistas a restringir o programa àquelas empresas que estejam enfrentando 

dificuldades mais agudas (HIJZEN; VENN, 2011, p. 9). No Brasil, não há uma 

limitação numérica, mas a regra exige que a redução da jornada seja adotada por setor 

da empresa, o que favorece, igualmente, a focalização do Programa nas empresas com 

maiores fragilidades econômico-financeiras. 

Elegibilidade. Na maioria dos países o programa é acessível por empresas de 

qualquer porte e setor (ARPAIA et al., 2010). Os critérios de elegibilidade para 

empresas e trabalhadores nos programas de PPE existentes no mundo são a justificativa 

de necessidade econômica, o acordo com a representação dos trabalhadores e, em 

muitos casos, a elegibilidade do trabalhador para o seguro-desemprego. A justificativa 

econômica é requerida por 20 dos 24 programas estudados por Hijzen e Venn (2011, p. 

10). O acordo com o sindicato ou com os empregados, via conselhos de empresas 

                                                           
12 Áustria, Bélgica, Canadá, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, 
Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Coréia do Sul, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, 
Polônia, Portugal, Eslováquia, Espanha, Suíça, Turquia e Estados Unidos. 
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(similares às comissões de fábrica no Brasil), são exigidos por 14 países e em outros 

três é preciso haver consultas bipartites. Apenas cinco países dispensam a negociação 

ou consulta entre empresas e trabalhadores e quase todos requerem a comprovação da 

necessidade econômica. A exigência de acordo com os trabalhadores, na prática, 

equivale à justificativa econômica, pois somente haveria concordância com a redução de 

salário diante de uma situação grave. Tais requisitos são vistos como forma de aumentar 

a eficiência do programa, evitando que façam a adesão empresas que não estejam 

considerando realizar demissões.  

O PPE brasileiro contempla estes dois requisitos, por meio do ILE e da 

necessidade de acordo coletivo de trabalho específico, alinhando-se com a experiência 

internacional. A justificativa econômica, entretanto, é diferente da encontrada em outros 

países, que exigem a apresentação de indicadores de vendas ou de faturamento, e não de 

variação do nível de emprego, tal como o ILE. 

A elegibilidade do trabalhador ao seguro-desemprego é exigida por menos da 

metade do grupo de países. Este critério parece relacionado aos casos em que o 

benefício de complementação salarial tem a natureza de um seguro-desemprego parcial 

(ARPAIA et al., 2010). Mas a inclusão desse requisito, alertam Hijzen e Venn (2011), 

acaba excluindo do programa trabalhadores em contrato de trabalho atípico 

(temporários, part-time), o que reduz a capacidade de proteger empregos na crise. Na 

verdade, vários países excluem do mecanismo os trabalhadores a tempo parcial, 

aprendizes, sob locação de mão de obra, entre outros (ARPAIA et al., 2010). Esta 

questão é bastante destacada nas avaliações dos efeitos do programa, pois está 

relacionada à dualidade do mercado de trabalho nos países desenvolvidos, que pode ser 

acentuada se os empregos permanentes tiverem proteção ainda maior. Alguns países 

relaxaram esse requisito durante a crise de 2008-2009.  

Os estudos que analisaram os PPEs existentes no mundo não mencionaram um 

requisito de exigibilidade importante no caso brasileiro, ou seja, a regularidade fiscal da 

empresa. 

Condicionalidade. As condições que as empresas devem cumprir após adesão 

ao programa, na experiência internacional, incluem a não demissão, a implementação de 

planos de recuperação e a realização de atividades de treinamento para os trabalhadores. 
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Além de participar de tais atividades, é requerido dos trabalhadores que exerçam a 

busca por emprego. Dos condicionantes para as empresas, a não demissão é imposta na 

Áustria, França, Hungria, Holanda, Nova Zelândia e Polônia, enquanto a 

implementação de planos de recuperação empresarial é menos frequente (cinco países). 

Para os trabalhadores, exigem-se a busca ativa por emprego em cinco países e a 

participação compulsória em treinamentos em quatro (HIJZEN; VENN, 2011, p. 10). 

A exigência de treinamento é um ponto que envolve prós e contras. Por um lado, 

pode levar os trabalhadores participantes a elevar a competência no emprego atual ou a 

obter nova ocupação, o que aumentaria a eficiência do programa. Por outro lado, é 

contraditório pensar ser necessário treinar trabalhadores com qualificação, em princípio, 

adequada ao emprego atual, motivo pelo qual esses empregos são protegidos pelo 

programa. Talvez por isso haja baixa participação em treinamentos nos países onde há 

essa exigência (entre 10 e 25%), além de se apontar para a dificuldade de organização 

dessas atividades e a elevação dos custos de adesão para as empresas (HIJZEN; VENN, 

2011, p. 11).  

Generosidade. A generosidade dos programas de redução de jornada com 

complementação de renda é dada pelo tamanho e duração do subsídio aos trabalhadores, 

bem como pelos custos que incorrem os empregadores que acionam o programa. 

Quanto maior a proporção da remuneração do trabalhador que é mantida, ou seja, a taxa 

de reposição, e a duração desse benefício, mais o trabalhador tende a concordar com a 

redução da jornada (diante das alternativas da demissão ou layoff). Por outro lado, 

quanto mais o empregador incorre em custos adicionais, com encargos sociais ou custos 

de programas de formação, por exemplo, menor o interesse potencial dele pelo 

programa. 

A seguir é apresentado o grau de generosidade dos diversos programas 

encontrados nos países da União Europeia. Pode-se observar que a taxa de reposição 

líquida varia entre 31% e 100% da renda perdida pelo trabalhador, mas a maior parte 

dos programas concede reposição entre 55% e 75%. Diante desse perfil, a reposição do 

PPE brasileiro pode ser considerada como pouco generosa.  
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TABELA 4  
Características dos Programas de PPE em Países Selecionados 

 

Custo da 
hora não 

trabalhada 
(%) (1) 

Taxa de 
reposição 
líquida (%) 

(2) 

Mínimo de 
horas de 
redução 
(%) (3) 

Máximo de 
horas de 
redução 
(%) (3) 

Duração 
Máxima 
(meses) 

Áustria 16,8 55 10 90 24,0 

Bélgica 0,0 70 0 100 4,5 

Brasil 
8,92 a 
13,48 

50 0 30 24,0 

Canadá 0,0 61 20 60 12,0 

República Tcheca 25,4 60 0 100 6,0 

Dinamarca 0,0 61 40 100 6,0 

França 38,8 75 0 100 13,0 

Alemanha 8,2 60 10 100 24,0 

Hungria 0,0 100 20 100 12,0 

Irlanda 0,0 31 40 100 - 

Itália 17,0 83 0 100 17,0 

Japão 30,6 66 0 100 28,0 

Luxemburgo 8,3 85 0 50 6,0 

Países Baixos 0,0 73 0 50 13,0 

Noruega 23,1 64 40 100 12,0 

Polônia 12,9 49 0 100 6,0 

Portugal 16,0 72 0 100 18,0 

Eslováquia 47,5 73 4 100 3,0 

Espanha 0,0 59 33 100 24,0 

Suíça 4,6 80 10 100 24,0 

Fonte: (Apud BOERI; BRUECKER, 2011, p. 761; HIJZEN; VENN, 2011) 
Nota: (1) Custo para o empregador é o percentual da hora normal para um trabalhador 
solteiro e sem filhos que recebe o salário médio. No caso do Brasil, os cálculos foram 
realizados pelos autores, conforme anexo 2; (2) Taxa de reposição = percentual da 
renda perdida que é reposta pelo programa; (3) Redução permitida como proporção da 
jornada normal, de 2008-2009, sendo que 1 hora de redução é tratada como zero 

 

No caso brasileiro, para fins de comparação, as regras atuais estabelecem que a 

renda pode ser mantida entre 85% (70% correspondente ao salário remanescente e 15% 

de compensação) e 100%, na hipótese de salário igual ao mínimo legal.  

No Gráfico 6, além da faixa de remuneração possível sob os diferentes 

programas dos países, é indicado a taxa de reposição para o seguro-desemprego. Note-

se que esta última costuma ficar abaixo do patamar mínimo de remuneração mantida 

sob o sistema de jornada reduzida. No caso do Brasil, ocorre o mesmo, pois a reposição 

máxima do seguro-desemprego é fixada em 80%, abaixo dos 85% previstos no PPE. 
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GRÁFICO 6 
Remuneração do Trabalhador como Percentual do Salário Normal, em 

Programas de Redução de Jornada com Complementação Salarial 

 

Fonte: (HIJZEN; VENN, 2011, p. 13) 

Embora sete países listados na Tabela 4 não imponham aos empregadores 

qualquer custo adicional ao participar de programas similares ao PPE, a maioria deles o 

faz. Esses custos podem ser o pagamento de salário por parte das horas não trabalhadas, 

o pagamento integral dos salários no período inicial da redução da jornada e o 

financiamento parcial ou total dos custos de treinamento (HIJZEN; VENN, 2011, p. 

12). Além disso, com frequência, os empregadores (e os empregados) mantêm o 

pagamento das contribuições de seguridade social (para desemprego, aposentadoria e 

seguro-saúde), proporcionalmente às horas trabalhadas e às horas não trabalhadas, 

parcial ou totalmente (na Áustria e em Portugal). Na Alemanha, a contribuição patronal 

para aposentadoria e seguro-saúde incide sobre 80% das horas não trabalhadas 

(ARPAIA et al., 2010). Por outro lado, alguns países concedem incentivos financeiros 

aos empregadores destinados a treinamento de pessoal durante o programa.  

No caso brasileiro, o empregador não está sujeito aos custos salariais sobre a 

hora não trabalhada nem à oferta de atividades de treinamento. Em contrapartida, como 

foi demonstrado anteriormente, contribui para a seguridade social sobre metade dessas 
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horas (na forma de incidência sobre a compensação pecuniária), num patamar baixo em 

relação aos demais países que exigem algum custeio.  

A duração do programa também varia, de algumas semanas (seis semanas na 

França) a 12, 18 ou 36 meses. A definição do prazo máximo varia em função da 

vinculação do benefício ao seguro-desemprego normal e do número de horas de redução 

temporária, entre outros fatores (ARPAIA et al., 2010). Em países como Bélgica, 

França, Japão e Coreia do Sul, a duração da participação no programa diminui à medida 

que aumenta o número de horas não trabalhadas, enquanto que nos Países Baixos, a 

duração guarda relação com o número de trabalhadores abrangidos (HIJZEN; VENN, 

2011, p. 14).  

A Tabela 4 também apresenta a duração máxima permitida nos vários 

programas. Quanto maior a duração, mais generoso é o programa, maior o grau de 

proteção social na crise e maior tende a ser a possibilidade de adesão. Por outro lado, 

uma duração mais longa acarreta maiores custos fiscais e pode reduzir o estímulo ao 

movimento em direção a empregos mais viáveis, se a economia estiver gerando novos 

postos de trabalho.  

Os critérios de elegibilidade, de condicionalidade e a generosidade do programa 

guardam relação com o grau e a forma de vinculação ao seguro-desemprego, que é um 

traço marcante na maioria dos países. Essa vinculação, como no caso brasileiro, é vista 

pela fonte de financiamento constituída pelas contribuições das empresas (e dos 

trabalhadores) ao Programa de Seguro-Desemprego. 

Mais ainda, em alguns países, o benefício de compensação salarial nada mais é 

do que o seguro-desemprego, concedido proporcionalmente às horas trabalhadas. Há 

casos em que o trabalhador acessa o benefício se cumprir requisitos exigidos para 

receber o seguro-desemprego normal, bem como seu usufruto conta como acesso ao 

seguro-desemprego (ARPAIA et al., 2010). Mesmo assim, em vários países, o 

trabalhador que recebe o benefício também mantém, a exemplo do Brasil, o direito a se 

beneficiar posteriormente do seguro-desemprego normal. Para tanto, o tempo de 

trabalho com a jornada reduzida é considerado como tempo regular no emprego 

(ARPAIA et al., 2010).  
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Ainda em relação ao financiamento do programa, na Itália e em vários estados 

dos Estados Unidos, as contribuições para o seguro-desemprego variam conforme o 

grau de utilização desse programa. Trata-se do sistema de “experience rating”, pelo 

qual a taxa de contribuição aumenta ou diminui conforme os empregados de uma 

empresa recorrem mais ou menos ao fundo do seguro-desemprego (ARPAIA et al., 

2010). Esse tipo de sistema não existe no Brasil, embora o parágrafo 4º do Artigo 239 

da Constituição Federal aponte nessa direção. 

Como dito anteriormente, durante a crise de 2008 e 2009, vários países alteraram 

as regras do mecanismo de jornada reduzida para ampliar e facilitar a utilização dele 

pelas empresas. Resumidamente, as alterações envolveram: 1) ampliação da duração do 

programa e maiores incentivos; 2) aumento da cobertura (tipos de contratos de trabalho) 

e condições facilitadas para empresas (tamanho da empresa, mínimo de horas de 

redução); 3) criação de subsídios para treinamento de pessoal; e, 4) simplificação de 

procedimentos e maior flexibilidade para organizar a jornada (ARPAIA et al., 2010, p. 

5; HIJZEN; VENN, 2011, p. 6). 

 

3.2. Questões sobre os programas de PPE 

A adoção do mecanismo de jornada reduzida com complementação de renda volta-se 

para duas situações típicas: 1) amortecer redução temporária na demanda por trabalho, 

visando estabilizar o emprego e apoiar a retenção de capital humano; 2) reduzir os 

impactos sociais de demissões em massa geradas por mudanças estruturais (ARPAIA et 

al., 2010). Cada agente econômico irá se decidir pela utilização do mecanismo a partir 

de motivações diferenciadas e considerando vantagens e desvantagens específicas. 

Para as empresas, a jornada reduzida com compensação salarial reduz mais 

rápida e facilmente os custos trabalhistas, sem necessidade de demissões coletivas 

onerosas, demoradas e conflitivas. Note-se que o mecanismo existe em países com 

mercado de trabalho regulados, em que há fortes restrições à demissão por iniciativa do 

empregador (ARPAIA et al., 2010). Assim, o empregador preferirá a jornada reduzida 

se os custos incorridos sob esse regime forem menores que aqueles que se espera com a 

efetivação de demissão e recontratação na fase ascendente do ciclo (CRIMMANN; 

WIEΒNER; BELLMANN, 2010). 
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Além de evitar custos rescisórios, a empresa retém uma força de trabalho com 

know-how específico, evitando despesas com o treinamento de novos empregados na 

fase de recuperação da demanda (ARPAIA et al., 2010). Assim, é vantajoso no curto e 

no médio prazo manter empregados em cujo capital humano houve investimentos 

específicos da empresa. Numa lógica microeconômica, equivaleria dizer que mesmo 

que a produtividade marginal do trabalho caia abaixo do valor do salário, esta diferença 

pode ser menor do que o custo de demissão e contratação. O mesmo não se daria para 

trabalhadores sem capital humano específico, tornando-se vantajoso haver demissão e 

posterior recontratação (CRIMMANN; WIEΒNER; BELLMANN, 2010). 

Apesar de o programa tender naturalmente a beneficiar trabalhadores com mais 

alta especialização, a redução da jornada com subsídio distribui o impacto do ajuste 

entre trabalhadores com diferentes níveis salariais. Com isso, argumenta-se que o custo 

salarial médio para a empresa se situará num ponto inferior àquele resultante de uma 

demissão de parcela equivalente de empregados. Isso ocorreria porque nos países que 

adotam essa política há a prática de, em caso de demissões, priorizar a dispensa de 

trabalhadores com menor tempo no emprego e menores salários. Suprimindo-se os 

empregos com salários menores, o resultado tende a fazer com que o custo médio 

horário aumente (ARPAIA et al., 2010).  

Mas a motivação para o recurso à redução da jornada não se esgota na questão 

microeconômica. Outro motivo apontado seria a preservação da imagem da empresa, a 

qual demonstraria ter responsabilidade social em momento de crise e de aumento do 

desemprego (ARPAIA et al., 2010). Vale observar que, em vários países europeus, 

como a Alemanha, há uma tradição histórica de cooperação nas relações laborais que 

induz a busca de soluções consensuais e a preservação dos empregos. Na mesma linha, 

a redução da jornada permitiria à empresa evitar conflitos internos que destoam do 

padrão de relação laboral presente em parte desses países (CRIMMANN; WIEΒNER; 

BELLMANN, 2010). 

O custo residual no sistema de jornada reduzida, ao elevar o valor médio da hora 

trabalhada (salários ou contribuições sociais sobre as horas não trabalhadas, custos de 

treinamentos etc), também afeta a motivação empresarial em aderir ao programa. Como 

se disse anteriormente, esse fator atua tanto sobre o grau de adesão quanto, em sentido 

oposto, para uma seleção virtuosa de empresas com viabilidade no longo prazo. 
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Por fim, a escolha da empresa em participar do programa depende também do 

processo produtivo e da tecnologia empregada, que afetará a proporção em que a 

jornada poderá ser reduzida (ARPAIA et al., 2010). 

Para os trabalhadores, além da óbvia manutenção de uma fonte de renda, a opção 

pela redução da jornada em alternativa à demissão explica-se pela continuidade das 

contribuições previdenciárias, pela preservação do contrato de trabalho e redução da 

perda de habilidades profissionais específicas. Para grupos de trabalhadores mais 

vulneráveis à demissão, entre os quais os jovens, mulheres e minorias étnicas, a 

atratividade do programa é maior porque ele distribui o impacto do ajuste de forma 

horizontal. Por esse motivo, fala-se em uma natureza solidária do mecanismo, já que o 

desemprego (parte da jornada suprimida) é compartilhado por todos os empregados, e 

não só por alguns: “a aplicação do princípio da solidariedade, portanto, evita a perda de 

renda individual por meio de reduções gerais relativamente pequenas” (BRENKE; 

RINNE; ZIMMERMANN, 2013). Por fim, a manutenção do contrato evita a redução da 

remuneração que se verifica quando há demissão e posterior recontratação com salário 

menor (efeito da rotatividade) (ARPAIA et al., 2010). 

Para o trabalhador, haveria uma decisão a tomar entre a demissão com acesso ao 

seguro-desemprego ou a redução da jornada com complementação de renda. No 

primeiro caso, o trabalhador receberia as verbas indenizatórias, mas assumiria os riscos 

e custos da obtenção de um novo emprego. Por outro lado, manter-se no emprego com 

jornada e salário reduzidos pode ser preferível, dependendo da perda líquida de renda e 

das perspectivas de obtenção de um novo emprego.  

Crimman, Wiebner e Bellmann (2010) consideram que a jornada reduzida é uma 

faca de dois gumes para o trabalhador, considerado individualmente. Por um lado, a 

empresa que busca o programa declara estar em perigo e pode não sobreviver à crise. 

Por outro, a empresa demonstra que deseja reter o trabalhador, evitando demiti-lo e, 

assim, gerando uma expectativa positiva no longo prazo. Além de decidir sobre este 

dilema, o trabalhador pode considerar o custo da procura por um novo emprego, a 

incerteza sobre a renda futura após a reinserção no mercado de trabalho, a perda de 

status social e de contatos sociais, além do estresse psicossocial do desemprego. O 

incentivo à aceitação da redução da jornada teria a ver, também, com a possibilidade de 
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contar com o seguro-desemprego, após terem sido esgotados os benefícios recebidos no 

programa. 

Na perspectiva do governo e da sociedade, o programa se justificaria pelo 

amortecimento dos impactos sociais de uma crise e por permitir rápida recuperação dos 

níveis de produção, uma vez superada a conjuntura adversa. Além disso, a sociedade se 

beneficiaria da preservação do capital humano e da tecnologia absorvida pelos 

trabalhadores. Do ponto de vista fiscal, o programa pode ser oneroso para o fundo de 

seguro-desemprego e/ou para os contribuintes. Entretanto, esse ônus pode ser mitigado, 

inclusive se um menor desemprego na crise atenuar a pressão sobre as demais políticas 

assistenciais. Ademais, não se pode deixar de considerar que a arrecadação será 

potencialmente maior durante a vigência do programa, comparativamente a um cenário 

de desemprego mais elevado, e, portanto, de consumo mais baixo. 

Os efeitos psicológicos positivos para os indivíduos que permanecem 

empregados e o reflexo no sentimento e percepção do público sobre o desemprego 

alavancam os benefícios imediatos de apoio à demanda interna em relação a igual gasto 

em seguro-desemprego. A propensão a consumir permaneceria mais alta se o 

trabalhador permanecesse empregado, mesmo que com renda menor do que no cenário 

alternativo de um desemprego equivalente (CRIMMANN; WIEΒNER; BELLMANN, 

2010). 

As autoridades podem regular os efeitos do programa, atuando sobre as 

condições de elegibilidade, condicionalidade e generosidade, efetuando ajustes de 

intensidade e de extensão. No início da crise, o programa pode ser mais generoso, 

ampliando o grau de proteção do emprego, para depois, numa fase de reversão do ciclo, 

tornar-se mais restrito. Essas restrições mais fortes serviriam para estimular a 

reorganização da economia e a realocação do emprego. Isso porque alguns autores 

consideram que o prolongamento excessivo do uso da jornada reduzida poderia alterar a 

estrutura produtiva e de consumo em favor de firmas e trabalhadores em setores com 

uma demanda volátil ou estruturalmente baixa, dificultando a realocação ocupacional e 

melhor alocação de recursos (ARPAIA et al., 2010). 

Outro tipo de distorção que o programa pode acarretar é relacionado ao risco 

moral advindo do subsídio cruzado entre empresas, implícito na complementação de 
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renda. Considera-se que todas as empresas que contribuem para o financiamento do 

programa subsidiam as empresas que se valem dele. Esse subsídio cruzado é necessário, 

pois o programa não seria viável se os recursos viessem apenas das empresas que o 

utilizam. Por outro lado, pode-se argumentar que empresas “saudáveis” acabam sendo 

oneradas para sustentar aquelas unidades com desempenho mais fraco e isso prejudica o 

nível geral de performance da economia. Para evitar dois extremos dessa equação, há 

quem sugira que o financiamento do sistema seja baseado, parcialmente, numa taxa 

progressiva, conforme o histórico de uso dos fundos (experience rating), em vez de 

taxas definidas (ARPAIA et al., 2010). 

Além disso, no âmbito das políticas públicas, a discussão da literatura aponta 

para a relação entre o seguro-desemprego e a redução da jornada com complementação 

de renda. A generosidade das duas modalidades de proteção social causa influências 

recíprocas. Se o seguro-desemprego for relativamente mais vantajoso, pode 

desestimular o uso da redução da jornada e vice-versa (ARPAIA et al., 2010). 

Por fim, uma questão muito relevante para a discussão sobre a eficiência geral 

do programa está relacionada aos efeitos arrasto e efeito deslocamento. O programa 

causaria um “efeito arrasto” (deadweight effect) ao subsidiar empregos que seriam 

preservados pelos empregadores, independentemente da existência do programa. Já o 

efeito deslocamento (displacement effect) é concebido como a manutenção de empregos 

que sejam inviáveis no longo prazo, aqueles que serão inevitavelmente eliminados após 

o período de aplicação. A retenção de trabalhadores num emprego sem viabilidade no 

longo prazo pode dificultar a eficiência do mercado de trabalho à medida que o 

trabalhador não exerça a busca de um novo emprego que melhor corresponda às suas 

qualificações. Isso dificultaria ou impediria o “matching” entre vagas disponíveis e 

qualificação dos trabalhadores, com consequente efeito negativo no ajuste da economia 

(ARPAIA et al., 2010; CRIMMANN; WIEΒNER; BELLMANN, 2010). 

A regulamentação da redução da jornada é fortemente associada ao grau de 

proteção ao emprego, em especial com as indenizações rescisórias (severance 

payments). Essas indenizações têm efeitos ambíguos no emprego. Quanto maior a 

indenização e o valor do seguro-desemprego, mais atrativo para o trabalhador é a 

demissão, especialmente para empregos de longa duração. Por outro lado, custo de 

demissão mais elevado leva a empresa a evitar demissões, preferindo fazer o ajuste pela 
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jornada. Uma maior generosidade do programa de redução da jornada, com subsídios 

em relação à generosidade do seguro-desemprego, somada a procedimentos de 

demissão custosos e imprevisíveis, seria indutora da preferência pelo ajuste pelas horas 

de trabalho (ARPAIA et al., 2010).  

O benefício para jornada reduzida pode alongar a duração média do desemprego, 

pois reduz a movimentação de demissão e admissão, mantendo os trabalhadores nos 

empregos. Assim, os desempregados teriam menor chance de deixar esta condição 

quando da retomada do emprego após a crise. Por isso, recomenda-se que o uso do PPE 

seja temporário, como forma de evitar prejuízos à eficiência do mercado de trabalho nos 

casos em que há necessidade de reestruturação produtiva. Além disso, o programa 

deveria ser desenhado para atender empresas que não apresentem excesso estrutural de 

trabalho (ARPAIA et al., 2010). 

 

3.3. Dimensão e avaliação dos impactos da jornada reduzida 

Os estudos que dimensionam e avaliam a efetividade dos PPEs se multiplicaram após a 

crise financeira de 2008-2009, aproveitando-se do aumento do uso desses mecanismos e 

adoção por mais países. A maioria dos estudos concluem que os programas preservaram 

milhares de empregos durante os anos de crise naqueles países estudados.  

Muitos desses estudos versam sobre a Alemanha, pois o programa de 

compensação por jornada reduzida foi considerado fator importante para amortecer o 

impacto da crise sobre o mercado de trabalho. Afinal, aquele país experimentou queda 

considerável do PIB em 2009, de -5,57 pontos percentuais, mas a taxa de desemprego 

teve apenas pequeno aumento, passando de 7,54% para 8,13%, entre 2008 e 2009, com 

o número de postos de trabalho permanecendo praticamente estável (-0,1%) (FMI 

DATA).  

No auge da crise, em meados de 2009, o programa alemão, considerado o mais 

amplo no mundo, chegou a beneficiar 64 mil estabelecimentos e 1,5 milhão de 

trabalhadores, enquanto o custo alcançou a cifra de 5 bilhões de euros naquele ano 

(CRIMMANN; WIEΒNER; BELLMANN, 2010). A redução da jornada foi de 

aproximadamente 30%, em média, com metade dos trabalhadores submetidos a uma 

redução de até ¼ do tempo de trabalho e 10% a um corte da jornada maior do que 50%.  
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A duração do período permitido de adesão ao programa foi estendida para o máximo de 

24 meses, como forma de ampliar o alcance da medida. O programa alemão continuou 

bastante utilizado em 2010, mas, em fevereiro de 2011, passada a fase mais aguda da 

crise, o número de estabelecimentos que acionavam o mecanismo já tinha caído para 

15.000 (BRENKE; RINNE; ZIMMERMANN, 2013). 

Os autores citados acima consideram que o sistema de jornada reduzida ajudou a 

amortecer o impacto da crise no mercado de trabalho alemão. Segundo eles: 

Sem o uso extensivo da jornada reduzida, o desemprego na Alemanha teria 

indubitavelmente aumentado mais acentuadamente – em termos absolutos 

aproximadamente o dobro do que de fato cresceu desde meados de 2009 (BRENKE; 

RINNE; ZIMMERMANN, 2013, p. 6). 

Mas, ponderam os autores, este efeito estaria relacionado à forma como a crise 

afetou esta economia, impactando sobretudo a indústria metalmecânica voltada à 

exportação, para a qual o Kurzarbeit, o programa de jornada reduzida alemão, é bastante 

adequado. Corrobora esse argumento a utilização maciça da jornada reduzida na 

indústria manufatureira, que respondeu por 80% do total de trabalhadores envolvidos no 

sistema. Isso leva os autores a acreditar que tal mecanismo não iria ter o mesmo efeito 

em países com estruturas econômicas diferentes dessa. 

Além da estrutura produtiva, a Alemanha teria se diferenciado dos demais países 

pela ausência de bolhas especulativas e por ter uma tradição de ajustar o volume de 

trabalho pela jornada, mais do que pelo nível de emprego (CRIMMANN; WIEΒNER; 

BELLMANN, 2010). Por isso, o contraste do comportamento do desemprego nesse 

país, em comparação com os EUA e a Europa de forma geral.  

Segundo Brenke, Rinne e Zimmermann (2013), o uso da jornada reduzida 

mitigou, mas não evitou a perda de empregos em função da crise. No período inicial da 

recessão, de novembro de 2008 a abril de 2009, o número de trabalhadores com jornada 

reduzida aumentou mais do que a perda de empregos, mas a crise continuou mesmo no 

momento seguinte, quando o mecanismo da redução da jornada começou a diminuir. A 

perda de emprego apenas se estabilizou em fevereiro de 2010, prosseguindo a 

diminuição do número de trabalhadores na jornada reduzida até setembro de 2010. Ao 

final desse ano, a indústria manufatureira alemã tinha acumulado perda de 300 mil 
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postos de trabalho desde o início da crise, mas o nível de emprego tinha aumentado em 

100 mil postos em relação ao ponto mais baixo da curva (ver BRENKE; RINNE; 

ZIMMERMANN, 2013, fig. 7). 

Para esses autores, muitas empresas não tiveram como recuperar a produção, 

mas a jornada reduzida permitiu à maioria delas retomar mais rapidamente os níveis de 

produção, pois o pessoal necessário estava disponível imediatamente, sem implicar 

custos de treinamento e contratação. Outra constatação desses autores é de que, na fase 

de recuperação, as empresas de menor porte fazem um uso mais prolongado do 

Kurzarbeit, sugerindo que elas tiveram mais dificuldades para retomar os níveis 

anteriores de produção. 

Mas o foco dos estudos empíricos sobre os programas similares ao PPE não se 

restringe ao caso alemão. Um importante estudo de corte transversal, realizado por 

Hijzen e Venn (2011), se vale da variação da taxa de adesão ao programa, ao longo do 

tempo e entre países, para analisar em que medida a redução da jornada contribuiu para 

a manutenção do emprego e das horas de trabalho. Os resultados mostram que nos 

países com programa, a redução de 1% no produto bruto é associada a uma menor 

variação negativa no emprego (-10,7% na taxa de variação do emprego). Com base nos 

coeficientes estimados, os autores calcularam que, em 14 países, quase 1,5 milhão de 

empregos foram preservados pelos programas de redução da jornada, correspondendo a 

1,9% do total de empregos existentes (HIJZEN; VENN, 2011, p. 35). 

Outros estudos analisam a eficiência da redução da jornada com subsídio salarial 

para estabilizar o emprego, indicando que tal mecanismo permite maior flexibilidade 

interna das empresas, ao mesmo tempo em que se retêm a mão de obra. O já citado 

estudo de Arpaia et al (2010), fazendo uma análise de diferenças entre países com 

programas de redução de jornada subsidiada e aqueles que não dispunham dessa 

política, verificaram que os primeiros tiveram aumento do emprego na indústria de 1,8 

ponto percentual (p.p.) maior do que o segundo grupo, durante a crise. Entretanto, o 

grupo com a política teve redução de 1% na jornada de trabalho média, em comparação 

com o grupo de países sem a política. Por isso, eles concluem que tais esquemas 

reduzem o ajuste no emprego (margem extensiva) e aumentam o grau de ajuste na 

jornada média (margem intensiva). Os mesmos autores implementaram um exercício 

econométrico em que buscam explicar a variabilidade no emprego pela existência de 



 
 

56 
Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 003/2014 / SICONV nº 811485/2014 

 

jornada reduzida subsidiada no período da crise, além de outros cofatores. Com base em 

dados de 27 países europeus para o período 1991-2009, as estimativas obtidas indicam 

que o efeito da política representa 0,7 p.p. na taxa de variação do emprego industrial 

(ARPAIA et al., 2010, p. 40). 

Boeri e Bruecker (2011) também buscam responder à questão referente a se a 

jornada reduzida preservou empregos durante a crise de 2008-2009 e utilizam, 

primeiramente, uma abordagem macro, realizando uma regressão econométrica em que 

a taxa de variação do emprego é explicada pela taxa de adesão à política e pela taxa de 

crescimento econômico. Explorando dados de 13 países, eles concluem que a variação 

do emprego diminui (aumenta) à medida em que a taxa de adesão aumenta (diminui). 

Com base nos coeficientes obtidos, calculam que os empregos preservados variaram 

entre um mínimo próximo de 500, em Luxemburgo, Noruega e Portugal, a valores 

máximos de 321 mil, na Itália, e de 300 mil na Alemanha (BOERI; BRUECKER, 2011, 

p. 727–729). 

Os mesmos autores tentam estimar o número de empregos salvos pela jornada 

reduzida na Alemanha, em 2009, utilizando uma análise microeconômica. O estudo 

calculou que cada 1% a mais na proporção de empregados com jornada reduzida no ano 

de crise correspondeu a 0,37% de aumento no emprego. Com base nessa estimativa 

pontual, eles calculam que dos 1,147 milhão de trabalhadores alemães cobertos pelo 

programa, em 2009, 400 mil empregos foram preservados. Entretanto, destacam que 

essa estimativa está dentro de um largo intervalo de variação, a 95% de confiança, que 

significa que os empregos salvos podem ter ficado entre 34 e 770 mil.  

Por fim, o estudo de Will (2011) discute se a compensação de jornada reduzida 

bloqueia o processo de destruição criadora, ao estilo de Schumpeter, e a mudança 

estrutural ensejada por crises econômicas, ou se, ao contrário, tal programa permitiria a 

travessia das crises, evitando perdas de empregos sustentáveis no longo prazo. O 

enfoque do autor, diferentemente de outros estudos, é macroeconômico, concebendo o 

subsídio salarial do programa como um estabilizador automático da demanda agregada. 

Foi utilizada uma análise de modelo de vetor autorregressivo que inclui, como 

variáveis, a variação do produto interno bruto (PIB), a taxa de utilização da jornada 

reduzida e a taxa de desemprego. 
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Analisando o caso alemão, o autor constatou que o crescimento econômico reage 

positivamente a uma alta na taxa de utilização da jornada reduzida, enquanto esta última 

não provoca reação substancial positiva na taxa de desemprego. Se o desemprego 

aumentasse fortemente após alta na adesão à jornada reduzida, isso significaria que tal 

programa apenas estaria adiando uma reestruturação das empresas, com redução do 

emprego. O autor reforça a hipótese de que as empresas que aderem à redução da 

jornada são, em geral, saudáveis no médio e no longo prazo, utilizando esse mecanismo 

como ponte sobre o período adverso, observando que, no período de crise, elas 

continuaram operando sem paralisações, ainda que com redução das horas de trabalho.  

Essas evidências apontam para uma experiência exitosa dos programas de 

jornada reduzida, com complementação salarial como instrumento temporário no 

enfrentamento da crise de 2008-2009 nos países que os adotaram, em termos de 

preservação dos empregos e de amortecimento dos impactos sociais. Evidentemente, 

tais resultados não foram homogêneos entre os países, o que pode ser explicado pelas 

características econômicas, pela forma como a crise os atingiu e pelo formato dos 

programas de proteção ao emprego e ao desemprego. Por exemplo, o notável 

desempenho do programa alemão parece relacionado ao fato de a crise de 2009 atingir, 

sobretudo, o setor manufatureiro exportador, composto por empresas de grande porte e 

que tinham forte interesse na retenção de mão de obra qualificada. Argumenta-se 

também que, em países com regras mais restritivas à demissão, os mecanismos de 

redução da jornada tornam-se opção mais atrativa para ajustar o emprego de 

trabalhadores contratados por tempo indeterminado (ARPAIA et al., 2010). 
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4. ANÁLISE DOS DADOS DO PPE 
 

O conjunto de empresas participantes do Programa de Proteção ao Emprego repassa 

mensalmente ao Ministério do Trabalho planilha eletrônica com informações detalhadas 

dos trabalhadores beneficiados. Há dados como o valor do salário antes e depois da 

redução da jornada e a parcela desse valor que é custeada pela empresa e pelo 

Programa, entre outras. Para além dos fins fiscalizatórios dessa iniciativa, a posse de 

tais informações permite dimensionar o alcance do Programa e o perfil das empresas e 

dos trabalhadores beneficiados, contextualizando a percepção dos atores sociais. Desse 

modo, nas seções que seguem são analisadas a abrangência e a cobertura do Programa, 

as características dos estabelecimentos participantes, o montante estimado da redução 

da jornada e dos salários, o valor dos salários dos participantes e do benefício do 

Programa e, por fim, o perfil dos beneficiários. 

 

4.1. Abrangência e cobertura 

Entre setembro de 2015 e abril de 2016, houve a adesão ao PPE de 70 empresas, 

por meio de 85 estabelecimentos, com a emissão de 91 termos de adesão. Isso mostra 

que, em alguns estabelecimentos, foram efetuados mais de um termo de adesão, assim 

como algumas empresas implementaram o PPE em mais de um estabelecimento. Mais 

importante ainda: o número de trabalhadores beneficiados pelo Programa de Proteção 

ao Emprego passou de 11,3 mil para 45,4 mil pessoas, totalizando 53,8 mil beneficiados 

ao longo de todo o período (Gráfico 5). Importante salientar que este é um percentual 

bastante pequeno do mercado de trabalho celetista brasileiro (0,13%), estimado, em 

abril de 2016, em aproximadamente 40,6 milhões de vínculos empregatícios.  

O montante de benefícios concedidos, por sua vez, aumentou de R$ 6,6 milhões, 

em setembro de 2015, para R$ 23,2 milhões, em abril de 2016. Já os benefícios 

efetivamente pagos saltaram de R$ 3,6 milhões para R$ 19,4 milhões, em fevereiro, e 

caíram para R$ 18,2 milhões no final deste período. A diferença entre os dois valores 

diz respeito aos benefícios que não são pagos quando o trabalhador está em gozo de 

férias, de licença média, se encontra na condição de aposentado ou é beneficiário da 

Seguridade Social, entre outras situações (Gráfico 5). 
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GRÁFICO 5 
Abrangência do Programa 

Brasil – setembro/2015 a abril/2016 

 
Fonte: Ministério do Trabalho 
Elaboração: DIEESE 

 

A análise da distribuição territorial dos participantes do Programa de Proteção ao 

Emprego revela a existência de elevada concentração regional: oito em cada 10 

estabelecimentos e nove em 10 trabalhadores beneficiados encontram-se na região 

Sudeste do país. Em segundo lugar, com importância relativa bem inferior, está o Sul, 

que reúne cerca de 14,1% dos estabelecimentos e 8,3% dos beneficiários. As demais 

regiões têm participação relativa pouco expressiva no Programa, conforme indica a 

Tabela 5. 

TABELA 5 
Número de Estabelecimentos e de Beneficiários do Programa de Proteção ao 

Emprego, Segundo Regiões Naturais 
Brasil – setembro/2015 a abril/2016 

Região Natural 
Estabeleci-

mentos 
Participação 

Relativa 
Beneficiários 

Participação 
Relativa 

Sudeste 69 81,2% 47.826 88,8% 

Sul 12 14,1% 4.464 8,3% 

Norte 3 3,5% 1.488 2,8% 

Nordeste 1 1,2% 83 0,2% 

Centro-Oeste 0 0,0% 0 0,0% 

Total 85 100,0% 53.861 100,0% 

Fonte: Ministério do Trabalho 
Elaboração: DIEESE 
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Além disso, a concentração territorial do Programa também se manifesta entre as 

unidades da Federação. Do total de estabelecimentos participantes, São Paulo responde 

por 58,8% dos estabelecimentos. O Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul reúnem, 

respectivamente, 15,3% e 8,2% dos estabelecimentos. As demais unidades da 

Federação, por sua vez, abrangem 17,6% do total de estabelecimentos inscritos no 

Programa, até abril de 2016. No que diz respeito ao número de trabalhadores 

beneficiados, a importância relativa de São Paulo para o Programa revela-se ainda 

maior: os participantes são mais de ¾ (Tabela 6). 

 

TABELA 6 
Número de Estabelecimentos e de Beneficiários do Programa de Proteção ao 

Emprego, Segundo Unidades da Federação 
Brasil – setembro/2015 a abril/2016 

Unidade da 
Federação 

Estabele-
cimentos 

Participação 
Relativa 

Beneficiários 
Participação 

Relativa 

São Paulo 50 58,8% 41.025 76,2% 

Rio de Janeiro 13 15,3% 4.917 9,1% 

Rio Grande do Sul 7 8,2% 2.649 4,9% 

Minas Gerais 6 7,1% 1.884 3,5% 

Paraná 4 4,7% 1.761 3,3% 

Amazonas 3 3,5% 1.488 2,8% 

Sergipe 1 1,2% 83 0,2% 

Santa Catarina 1 1,2% 54 0,1% 

Total Geral 85 100,0% 53.861 100,0% 

Fonte: Ministério do Trabalho 
Elaboração: DIEESE 
 

A abrangência municipal do Programa apresenta, igualmente, elevada 

concentração, seja em número de estabelecimentos inscritos ou em quantidade de 

trabalhadores beneficiados. O Programa é adotado por empresas de 44 municípios 

brasileiros, entre os quais destacam-se São Bernardo do Campo (15.199 trabalhadores e 

sete estabelecimentos), Taubaté (13.574 trabalhadores e seis estabelecimentos), Resende 

(2.528 trabalhadores e 12 estabelecimentos), além de São Paulo (seis estabelecimentos e 

333 trabalhadores). Juntos, estes quatro municípios respondem por 58,7% dos 

beneficiários e mais de 1/3 dos estabelecimentos do Programa (Tabela 7). 
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TABELA 7 
Número de Estabelecimentos e Beneficiários no Programa de Proteção ao 

Emprego, Segundo Municípios 
Brasil – setembro/2015 a abril/2016 

Municípios Estabelecimentos 
Participação 

Relativa 
Beneficiários 

Participação 
Relativa 

Resende 12 14,1% 2.528 4,7% 

São Bernardo do 
Campo 

7 8,2% 15.199 28,2% 

São Paulo 6 7,1% 333 0,6% 

Taubaté 6 7,1% 13.574 25,2% 

Outros 54 63,5% 22.227 41,3% 

Total 91 100,0% 52.513 100,0% 

Fonte: Ministério do Trabalho 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: Os dados de março são parciais 

 

Em suma, os dados disponíveis até março deste ano indicam que o Programa de 

Proteção ao Emprego apresentou rápido crescimento, abrangendo parcela crescente de 

empresas e trabalhadores. Porém, ele tem se mostrado de alcance bastante limitado no 

território nacional, com expressiva concentração nas grandes regiões, nas unidades da 

Federação e nos municípios. 

 

4.2. Caracterização dos Estabelecimentos 

Conforme já dito, até abril de 2016, o Programa de Proteção ao Emprego havia 

alcançado 85 estabelecimentos, pertencentes a 70 empresas. O Programa abrange, 

majoritariamente, estabelecimentos de médio e grande de porte: pouco menos de 2/3 

deles possuem mais de 100 trabalhadores. No outro extremo, os micro e pequenos 

estabelecimentos, com até 20 trabalhadores, representam apenas 8,2% do total de 

adesões ao Programa (Tabela 8). 
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TABELA 8 
Número de Estabelecimentos no Programa de Proteção ao Emprego, Segundo 

Faixa de Número de Trabalhadores no PPE 
Brasil – setembro/2015 a abril/2016 

Faixa de Número de Trabalhadores Estabelecimentos Participação Relativa 

Até 20 trabalhadores 7 8,2% 

De 21 a 50 trabalhadores 10 11,8% 

De 51 a 100 trabalhadores 13 15,3% 

De 101 a 200 trabalhadores 19 22,4% 

De 201 a 500 trabalhadores 14 16,5% 

Acima de 500 trabalhadores 22 25,9% 

Total 85 100,0% 
Fonte: Ministério do Trabalho 
Elaboração: DIEESE 
 

Setorialmente, observa-se que os estabelecimentos do Programa atuam, em larga 

maioria, no ramo industrial, mais especificamente no segmento manufatureiro. Este 

setor concentra 83,3% dos estabelecimentos e 98,1% dos trabalhadores beneficiários do 

Programa de Proteção ao Emprego (Tabela 9). Mas os dados mostram que houve adesão 

também nos setores de serviços e do comércio. 

  

TABELA 9 
Número de Estabelecimentos e Beneficiários no Programa de Proteção ao 
Emprego, Segundo Setor de Atividade - Brasil – setembro/2015 a abril/2016 

Divisão CNAE 
Estabele-
cimentos 

Participa-
ção 

Relativa 

Benefi-
ciários 

Participa-
ção 

Relativa 

Indústria de Transformação 71 83,5% 52.835 98,1% 

Indústria da Construção 1 1,2% 46 0,1% 

Comércio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas 

3 3,5% 54 0,1% 

Atividades Financeiras, Seguros, e Serv. 
Relacionados 

1 1,2% 64 0,1% 

Atividades Imobiliárias 1 1,2% 11 0,0% 

Atividades Profissionais, Científicas e 
Técnicas 

3 3,5% 200 0,4% 

Atividades Administrativas e Serviços 
Complementares 

3 3,5% 578 1,1% 

Educação 1 1,2% 172 0,3% 

Outras atividades de Serviços 1 1,2% 23 0,0% 

Total Geral 85 100,0% 53.861 100,0% 
Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração: DIEESE 
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Interessante notar que, no âmbito da indústria de transformação, há grande 

concentração de empregos e de estabelecimentos na cadeia automotiva, conforme pode 

ser notado na Tabela 10. Nesse sentido, estima-se que 81,7% dos trabalhadores e quase 

a metade dos estabelecimentos do Programa pertencem à cadeia automotiva. 

 
 
 

TABELA 10 
Número de Estabelecimentos e Beneficiários no Programa de Proteção ao 

Emprego, Segundo Subsetor de Atividade 
Brasil – setembro/2015 a abril/2016 

Seção CNAE 
Estabele-
cimentos 

Participa
ção 

Relativa 

Benefi-
ciários 

Participa
ção 

Relativa 

Fabricação de veículos automotores 39 45,9% 42.406 78,7% 

Fabricação de Máquinas e 
Equipamentos 

12 14,1% 6.953 12,9% 

Fabr. de outros equip. de transporte 2 2,4% 1.589 3,0% 

Fabr. de produtos de metal 6 7,1% 590 1,1% 

Fabr. de equip. de informática, prod. 
Eletrônicos e Ópticos 

2 2,4% 430 0,8% 

Serv. de escritório, de apoio adm e 
outros 

1 1,2% 378 0,7% 

Metalurgia 4 4,7% 315 0,6% 

Fabr. de prod. de borracha e plástico 3 3,5% 242 0,4% 

Serviços de arquitetura e engenharia 3 3,5% 200 0,4% 

Educação 1 1,2% 172 0,3% 

Outros 12 14,1% 586 1,1% 

Total 85 100,0% 53.861 100,0% 
Fonte: Ministério do Trabalho 
Elaboração: DIEESE 

 

Evidencia-se, portanto, que, até o momento, o Programa de Proteção ao 

Emprego possui alguma relevância apenas para o segmento industrial da economia, 

alcançando 0,7% dos trabalhadores da indústria de transformação brasileira; 10,0% dos 

trabalhadores na fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias; 1,9% dos 

trabalhadores na fabricação de máquinas e equipamentos; e 1,6% dos trabalhadores na 

fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores (Tabela 

11). 
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TABELA 11 
Número de beneficiários no Programa de Proteção ao Emprego 

comparativamente ao total de trabalhadores, segundo subsetor de 
atividade 

Brasil – setembro/2015 abril/2016 

Subsetor de Atividade Total (A) Trabalhadore
s no PPE (B) 

B/A 

Indústria de Transformação 7.130.347 52.835 0,7 

Fabricação de veículos 
automotores, reboques e 
carrocerias 

425.053 42.406 10,0 

Fabricação de máquinas e 
equipamentos 

360.448 6.953 1,9 

Fabricação de outros equipamentos 
de transporte, exceto veículos 
automotores 

98.136 1.589 1,6 

Fonte: Ministério do Trabalho 
Elaboração: DIEESE 
 
 

 

4.3. Redução da Jornada de Trabalho e dos Salários 

A maior parte dos estabelecimentos do Programa e dos trabalhadores beneficiados 

estiveram envolvidos com reduções da jornada de trabalho e dos salários no percentual 

de 20,0%, conforme se vê das Tabelas 12 e 13. A preferência por este percentual de 

redução parece justificar-se por proporcionar a supressão de um dia de trabalho por 

semana, quando a jornada é de 40 horas semanais. Cumpre destacar também que, em 

segundo lugar, ainda que com importância relativa bem inferior, estão as reduções da 

jornada e dos salários negociadas no percentual de 30,0%. 

 
TABELA 12 

Número de Estabelecimentos no Programa de Proteção ao Emprego, 
Segundo Faixas de Percentuais de Redução da Jornada de Trabalho e 

dos Salários - Brasil – setembro/2015 a abril/2016 

Percentual de 
Redução 

Jornada de Trabalho Salários 

Estabelecimentos 
Participação 

Relativa 
Estabelecimentos 

Participação 
Relativa 

10% 5 5,9% 6 7,0% 

15% 8 9,4% 8 9,4% 

20% 52 61,1% 51 60,0% 

25% 3 3,5% 3 3,5% 

30% 17 20,0% 17 20,0% 

Total 85 100,0% 85 100,0% 
Fonte: Ministério do Trabalho 
Elaboração: DIEESE 
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TABELA 13 
Número de Beneficiários no Programa de Proteção ao Emprego, Segundo 
Faixas de Percentuais de Redução da Jornada de Trabalho e dos Salários 

Brasil – setembro/2015 a abril/2016 

Percentual 
de Redução 

Jornada de Trabalho Salários 

Beneficiários 
Participação 

Relativa 
Beneficiários 

Participação 
Relativa 

10% 2.312 4,3% 2.392 4,4% 

15% 2.318 4,3% 2.318 4,3% 

20% 42.474 78,9% 42.394 78,7% 

25% 1.761 3,3% 1761 3,3% 

30% 4.996 9,3% 4.996 9,3% 

Total 53.861 100,0% 53.861 100,0% 

Fonte: Ministério do Trabalho 
Elaboração: DIEESE 

 

 

4.4. Valor dos Salários dos Participantes e do Benefício do Programa 

O salário médio dos trabalhadores beneficiários do Programa de Proteção ao Emprego é 

de R$ 4.163. Entre as unidades da Federação, esse valor oscila de R$ 1.952, em Minas 

Gerais, a R$ 5.007, em Santa Catarina (Tabela 14). 

Uma vez que a empresa está inscrita no Programa, o salário médio sofre redução 

de aproximadamente 10,3%, atingindo o valor de R$ 3.734. Desse total, a parcela de 

responsabilidade da empresa equivale a R$ 3.322, enquanto a do governo federal é de 

R$ 412. Cumpre notar que a menor redução foi observada no Amazonas, com -7,9%, e 

a maior, em Sergipe, de -16,0% (Tabela 14). 
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TABELA 14 
Valor do salário médio, antes e depois da redução,  

segundo unidades da Federação 
Brasil – setembro/2015 a abril/2016 

Unidade da 
Federação 

Salário médio do Programa1 

Salário antes 
da redução 

(A) 

Após redução 
Redução 
(%) (B/A) Parcela 

empresa 
Parcela 

PPE 
Total (B) 

Amazonas 2.588 2.198 186 2.384 -7,9% 

Sergipe 2.406 1.684 336 2.020 -16,0% 

Minas Gerais 1.952 1.570 182 1.752 -10,2% 

Rio de Janeiro 3.361 2.690 325 3.015 -10,3% 

São Paulo 4.347 3.474 428 3.902 -10,2% 

Paraná 4.130 3.266 426 3.692 -10,6% 

Santa Catarina 5.007 4.005 468 4.473 -10,7% 

Rio Grande do Sul 2.496 1.854 308 2.162 -13,4% 

Total 4.163 3.322 412 3.734 -10,3% 

Fonte: Ministério do Trabalho 
Elaboração: DIEESE 
Nota: 1) Os valores considerados são os ajustados pelo Ministério do Trabalho, em virtude de 
afastamento médico, licença-maternidade, aposentadoria, entre outros motivos 

 

Como regra, os trabalhadores beneficiados pelo Programa possuem um salário 

médio mais alto do que o observado no mercado de trabalho geral: R$ 4.163 contra R$ 

2.380, valor 74,9% superior. Entre as unidades da Federação, o salário médio do 

Programa supera o verificado no mercado de trabalho geral em percentuais que variam 

de 5,4%, em Minas Gerais, a 140,5%, em Santa Catarina. Na verdade, esse resultado 

reflete tão somente as características dos trabalhadores participantes do Programa que, 

no geral, apresentam condições de inserção no mercado de trabalho mais favoráveis do 

que os demais trabalhadores, conforme será apresentado na próxima seção. 
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TABELA 15 
Valor do salário médio dos beneficiários e do mercado de 

trabalho formal, segundo unidades da Federação 
Brasil – setembro/2015 a abril/2016 

Unidade da 
Federação 

Salário Médio 
do Programa1 

(A) 

Salário Médio do 
Mercado de 

Trabalho Formal2 
(B) 

A / B 
(%) 

Amazonas 2.588 1.932 133,9% 

Sergipe 2.406 1.425 168,8% 

Minas Gerais 1.952 1.852 105,4% 

Rio de Janeiro 3.361 2.402 139,9% 

São Paulo 4.347 2.744 158,4% 

Paraná 4.130 2.103 196,4% 

Santa Catarina 5.007 2.082 240,5% 

Rio Grande do 
Sul 

2.496 2.117 117,9% 

Total 4.163 2.380 174,9% 

Fonte: MTb. Rais 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Os valores considerados são os ajustados pelo Ministério do 
Trabalho, em virtude de afastamento médico, licença maternidade, 
aposentadoria, entre outros motivos; (2) Os dados se referem aos 
estabelecimentos do setor privado no ano de 2015 

 

 

4.5. Perfil dos Beneficiários 

Os trabalhadores participantes do Programa de Proteção ao Emprego pertencem, na 

maioria, ao sexo masculino: nove entre 10 trabalhadores beneficiários são homens, 

conforme se observa no Gráfico 7. 
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GRÁFICO 7 
Número de Pessoas Beneficiadas, Segundo Sexo 

Brasil – setembro/2015 a abril/2016 

 
Fonte: Ministério do Trabalho 
Elaboração: DIEESE 

 

No que diz respeito à faixa etária, são preponderantes no Programa os 

trabalhadores de idade intermediária: 95% dos participantes possuem entre 25 e 59 

anos. É bastante diminuta, portanto, a participação de jovens com menos de 24 anos e 

trabalhadores de idade mais avançada, ou seja, de 60 anos ou mais (Gráfico 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90%

10%

0%

Masculino

Feminino

Não Informado



 
 

69 
Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 003/2014 / SICONV nº 811485/2014 

 

GRÁFICO 8 
Número de Pessoas Beneficiadas, Segundo Faixa Etária 

Brasil – setembro/2015 a abril/2016 
 
 
 

 
Fonte: Ministério do Trabalho 
Elaboração: DIEESE 

 

Cumpre salientar que os trabalhadores do Programa de Proteção ao Emprego são 

majoritariamente brancos (71,5%). Pardos e pretos somados totalizam apenas 18,0%. 

Índios e amarelos, além dos não identificados, perfazem tão somente 10,4% do universo 

total de trabalhadores (Gráfico 9). 
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GRÁFICO 9 
Número de Pessoas Beneficiadas, Segundo Raça/Cor 

Brasil - setembro/2015 a abril/2016 

 
Fonte: Ministério do Trabalho 
Elaboração: DIEESE 

 
 

Aproximadamente 3/4 dos trabalhadores beneficiados pelo Programa de 

Proteção ao Emprego possuem vínculos empregatícios de média ou longa duração, isto 

é, vigentes há mais de cinco anos (Gráfico 10). Esta situação contrasta frontalmente 

com o que se observa no mercado de trabalho celetista brasileiro em geral, onde mais de 

80% dos vínculos sequer atingiam, em 2014, cinco anos de duração. 
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GRÁFICO 10 
Número de Pessoas Beneficiadas, Segundo Tempo de Duração do 

Vínculo de Emprego 
Brasil – setembro/2015 a abril/2016 

 

Fonte: Ministério do Trabalho 
Elaboração: DIEESE 

 

Por fim, convém destacar que 57,3% dos trabalhadores do Programa exercem 

funções ligadas à produção de bens e serviços industriais, 15,4% são técnicos de nível 

médio e 9,2%, profissionais das ciências e das artes. As demais funções reúnem 18,1% 

dos trabalhadores (Tabela 16). 
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TABELA 16 
Número de Pessoas Beneficiadas, Segundo a Ocupação 

Brasil – setembro/2015 a abril/2016 

Ocupação (Grandes grupos CBO) 
Pessoas 

Beneficiadas 
Participação 

Relativa 

Trabalhadores da Produção de Bens e Serviços 
Industriais1 

30.865 57,3% 

Técnicos de Nível Médio 8.268 15,4% 

Profissionais das Ciências e das Artes 4.972 9,2% 

Trabalhadores de manutenção e reparação 4.043 7,5% 

Trabalhadores de Serviços Administrativos 2.692 5,0% 

Membros Superiores do Poder Público, Dirigentes de 
Organizações de Interesse Público e de Empresas, 
Gerentes 

1.619 3,0% 

Trabalhadores do Serviços, Vendedores do Comércio 
em Lojas e Mercados 

888 1,6% 

Membros das Forças Armadas, Policiais e Bombeiros 
Militares 

464 0,9% 

Trabalhadores Agropecuários, Florestais e da Pesca 44 0,1% 

Total Geral 53.860 100,0% 
Fonte: Ministério do Trabalho 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Englobam trabalhadores de sistemas de produção que tendem a ser discretos e que lidam 
mais com a forma do produto do que com o seu conteúdo físico-químico e os trabalhadores de sistemas 
de produção que são ou tendem a ser contínuos (química, siderurgia, entre outros) 
 

Resumindo, é possível caracterizar o perfil do trabalhador beneficiado pelo 

Programa de Proteção ao Emprego da seguinte forma: homens, de idade intermediária, 

brancos, com contrato de trabalho de média e longa duração e executores de funções 

ligadas à produção de bens e serviços industriais. 

Por fim, convém refletir a respeito dos dados apresentados e analisados ao longo 

dessa seção. Em primeiro lugar, a pouca expressividade do Programa, evidenciada pelo 

número de estabelecimentos e de trabalhadores contemplados, deve ser avaliada 

considerando o fato de que o Programa foi recém-criado, o que o torna ainda pouco 

conhecido entre os usuários potenciais. Ademais, as incertezas que cercam o cenário 

econômico atual, dada a extensão e a profundidade da crise econômica e do mercado de 

trabalho, já retratadas nesse documento, comprometem sobremaneira o alcance do 

Programa. 

Acrescente-se ainda que a concentração setorial e regional do Programa deve ser 

vista com cautela. O pouco tempo de existência dele explica em boa parte o fato de ter 
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sido o segmento industrial o principal cliente: primeiro, porque foram as lideranças 

sindicais e patronais que capitanearam as discussões sobre a criação do Programa, 

tornando-o mais conhecido nesse ramo de atividade do que nos demais. Segundo, 

porque o setor industrial é aquele onde as práticas de negociação coletiva ao nível da 

empresa se encontram mais disseminadas e consolidadas. Tal fato, vale dizer, encontra-

se em sintonia com a experiência internacional, ou seja, nos países onde vigoram 

programas dessa natureza, é comum que a indústria tenha maior protagonismo vis-à-vis 

os demais setores. 

A concentração espacial, por sua vez, é explicada pelo fato de a indústria 

nacional ainda estar localizada predominantemente no Sul e Sudeste do país. 

Concluindo, cumpre salientar que o perfil dos beneficiários do Programa espelha, em 

boa medida, a maior presença dos estabelecimentos industriais entre os participantes. 
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5. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Nesta seção, serão apresentados e comentados os resultados das entrevistas realizadas 

com informantes chave, no que diz respeito aos objetivos deste estudo. Vale lembrar 

que se pretende avaliar o PPE por meio do exame da eficácia do Programa para atender 

às necessidades de empresas e de trabalhadores por proteção temporária dos empregos e 

da efetividade na preservação desses empregos num horizonte temporal mais longo que 

o da duração da crise econômica em curso.  

A seção está estruturada em quatro partes. Nas duas primeiras, serão abordadas 

as questões e os critérios de avaliação definidos no projeto de pesquisa e que estão 

relatados no Quadro 3 do Capítulo 2. Nas duas últimas subseções, serão apresentadas as 

opiniões relativas à perenização do Programa, além das sugestões feitas no sentido de 

aprimorá-lo. 

 

5.1. Avaliação da Eficácia 

A avaliação da eficácia do Programa em atender às necessidades do público-alvo 

desdobra-se em quatro questões, relacionadas com a adequação dos critérios de 

elegibilidade e de condicionalidade, a adesão e cobertura alcançadas, a agilidade dos 

procedimentos operacionais de inclusão e a capacidade de reter empregados com 

qualificação mais elevada.  

 

5.1.1. Critérios de elegibilidade e de permanência13 

A primeira questão que se coloca para avaliar a eficácia do PPE diz respeito à 

adequação dos critérios de elegibilidade e de condicionalidade em relação aos objetivos 

pretendidos. Os critérios de elegibilidade são a existência de acordo coletivo de trabalho 

específico entre empresa e sindicato, Indicador Líquido de Emprego de até 1%, dois 

anos de registro da empresa e comprovação de regularidade fiscal, previdenciária e com 

                                                           

13 A exigência de que a empresa tenha sido registrada no CNPJ há pelo menos dois anos não foi 

abordada na avaliação, pois, de fato, não parece ser um fator que interfira significativamente no alcance 

ou nos resultados do PPE. 
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o FGTS. Este último critério funciona também como condição para permanência no 

programa. Critérios por demais rigorosos podem limitar o Programa, impedindo-o de 

alcançar cobertura compatível com a demanda por proteção dos empregos, tanto pelos 

empregadores quanto de trabalhadores. Por outro lado, se os critérios forem muito 

relaxados, há o risco de o Programa ser utilizado por empresas/trabalhadores que não 

necessitem de tal proteção ou de manter empregos inviáveis no longo prazo. 

O primeiro e mais importante critério que habilita uma empresa a pleitear a 

inclusão no Programa é a existência de um acordo coletivo de trabalho específico 

(ACTE-PPE), firmado entre ela e o Sindicato representativo dos empregados, que 

estipule a redução de jornada e dos salários nos termos definidos pela Lei 13.189/2015 

(ver seções 1.2 e 1.3). Considera-se este o critério de maior importância, por requerer o 

sucesso de processos de diálogo e negociação complexos envolvendo os trabalhadores 

que serão atingidos pela diminuição dos salários.  

As entrevistas apontaram, em geral, para uma avaliação positiva dessa exigência 

da Lei 13.189/2015. Essa visão é compartilhada por sindicalistas, empresários e 

gestores públicos. Os empresários argumentam que a assinatura de um ACTE exprime 

claramente os interesses das partes envolvidas, comprometendo-as com as regras do 

PPE. Por exemplo: um acordo que deixe “muito claro o interesse das partes e que tenha 

as assembleias ... a legislação foi muito feliz, deixou muito bem arranjado isso” (E1). 

Ou então, “é importante ter tudo acordado, porque também as partes ficam 

comprometidas ... tem a claridade das informações” (E2). Outro entrevistado diz “acho 

que também regulamenta, coloca as regras claras” (E6).  

Outra abordagem, do ponto de vista empresarial, está relacionada ao efeito 

positivo do Programa no desenvolvimento geral de relações que permitam soluções 

negociadas para situações de crise ou de dificuldades econômicas. Por exemplo: “eu 

acredito sim que é importante que haja isso [a exigência de um acordo coletivo de 

trabalho específico], agora, quando você começa a usar esse tipo de negociação, 

legítima pra criar, abrir outras portas de negociação dentro de um quadro que a empresa 

já apertada” (E4). Esse mesmo entrevistado, porém, complementa, dizendo que o 

sindicato tem que ter uma conduta responsável em relação aos representados. Outro 

empresário diz que a saída para as dificuldades das empresas deveria ser pela via 
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negocial (E5). Mais ainda: que essa exigência resulta no aprimoramento das relações de 

trabalho no país (E7). 

Vale notar, entretanto, que vários empresários entrevistados, embora não todos, 

representam empresas que aderiram ao PPE ou setores de atividades com adesão mais 

elevada. A adesão foi facilitada por um nível de relacionamento entre sindicatos e 

empresas construído ao longo do tempo, em que há presença da organização sindical no 

local de trabalho. Nesse sentido, se interpreta a seguinte frase “esse é um ponto, acho, 

que pela relação que nós temos hoje com os sindicatos, pela contextualização, para a 

gente não é um problema” (E3). 

Em menor escala foram expressas preocupações nas falas de empresários (E3 e 

E6) de casos conhecidos em que o sindicato teria se negado a aceitar a redução de 

jornada e de salário, levando a um desinteresse da empresa na adesão e consequente 

opção pela demissão de trabalhadores. Por exemplo: “a gente tem uma empresa lá em 

[cidade], só pra você ter uma ideia, lá é outra central, a bandeira deles é a seguinte: eles 

não aceitam sentar pra negociar redução de salário, não aceitam, é como princípio; 

então, na planta de lá, não conseguimos colocar PPE (E6). ” 

O ponto de vista dos gestores públicos entrevistados levanta alguns pontos 

interessantes: o acordo reforça a fiscalização sobre o Programa (G1), ao envolver a 

instalação de uma comissão paritária (G2) e ao exigir o registro da ata da assembleia no 

Sistema Mediador como pré-requisitos para a aceitação do pedido de adesão (G3). A via 

da negociação se coloca como alternativa à via “legalista”, como denominou um dos 

entrevistados (G5), “que se baseiam em alguma flexibilização para que as partes possam 

negociar e, a partir daí, poder adaptar o modelo de negócios, e o mundo do trabalho 

específico pra aquela situação, pra realidade da empresa ou daquele setor econômico”.  

Seguindo essa linha de raciocínio, um dos entrevistados considera que o PPE pode 

“induzir, estimular, ou criar incentivo pra que os setores se organizem e vejam as 

vantagens da negociação coletiva onde ela existir” (G5). O PPE, para esse entrevistado, 

seria um elemento a mais atuando no sentido da reestruturação das relações de trabalho 

no Brasil. 

A visão dos sindicalistas é, obviamente, inteiramente favorável a esse requisito 

de acesso ao Programa. São vários os argumentos que sustentam essa avaliação. A 
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primeira diz respeito à proximidade em relação ao trabalhador e ao papel de 

representação legal exercido pelo sindicato como garantias de uma negociação 

adequada aos interesses dos diretamente afetados pela medida (T2), com “respeito a 

quem, de fato, representa aqueles trabalhadores” (T13).  

Outro argumento bastante frequente é o da fiscalização do Programa, “pra que a 

gente possa minimamente ter certeza de que nós e o próprio governo, as outras 

entidades que fiscalizam questões como essa, né, dizer: ‘olha, ali houve negociação, tem 

alguém que foi lá e constatou’” (T6). A negociação de um acordo e o processo que ele 

envolve, ou seja, a participação do sindicato, a aprovação em assembleia e a criação da 

comissão paritária é o que viabilizaria o gerenciamento da implementação e da 

averiguação do Programa, “observar os dados, inclusive econômicos das empresas, se 

voltou a vender, ou não voltou” (T11).  

Nesse sentido, as condições adicionais que foram estabelecidas para o acordo, 

notadamente a realização de assembleias e a disponibilidade de informações, foram 

destacadas por alguns dos entrevistados.  

“a de exigência de que o acordo deva ser amplamente divulgado na categoria, 

que seja convocada uma assembleia na porta da fábrica, e aprovada, e bem 

aprovado a proposta, é importante pro trabalhador tá abrindo mão de uma 

parte de seu salário” (T15). 

Um dos sindicalistas rejeita a ideia de que a exigência de acordo resulte em 

excessiva burocratização do Programa: 

“acho que a formatação do acordo tem que ser discutida mesmo, sindicato, 

trabalhadores e empresas, até uma forma de organizar e fiscalizar. Não pode 

burocratizar a coisa demais, mas como há acordos diversos, no próprio layoff, o 

acordo é bem prático também, do PPE, também não é muito complicado pelo 

que eu tava lendo” (T16). 

A questão da desigualdade de forças na relação capital-trabalho parece justificar 

a exigência de acordos mediados pelos sindicatos, evitando abusos por parte de 

empregadores que teriam práticas “do século passado...” (T14) ou que seriam 

“truculentos” na relação com os sindicatos (T10).  
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A exigência do acordo no PPE, concordando com opiniões anteriores, poderia 

contribuir para a mudança nas relações de trabalho, por exemplo, ampliando o espaço 

da negociação na regulamentação do trabalho para a operacionalização do direito 

trabalhista no local de trabalho (T3). Mudaria a percepção de algumas empresas “de que 

o sindicato não é um bicho papão que detesta empresário” (T13). Com sentido mais 

geral, o PPE poderia ser um instrumento de fortalecimento das negociações coletivas, 

como espaço de pactuação de regras que disciplinam a contratação e a demissão, o uso e 

a remuneração da força de trabalho: 

“é fundamental pras partes entenderem que, nesse momento, tem que dar as 

mãos, tem que somar, tem que lutar pela retomada e lutar pra criar um novo 

ambiente de relações de trabalho do Brasil, que é somente intensificando a 

capacidade de resolver conflitos com a negociação que isso vai se dar, que o 

Brasil vai ingressar pra valer numa economia moderna”(T 14). 

Em contraposição à visão anterior que vê o risco de o sindicato dificultar a 

adesão ao PPE, uma fala de sindicalista lembra que ele também pode atuar 

positivamente, buscando a redução da jornada como alternativa à demissão, tomando a 

iniciativa de propor a adesão, no que ele acaba sendo o principal responsável pela 

preservação dos empregos (T6). 

Para um dos sindicalistas entrevistados, a exigência do acordo poderia ser vista 

como risco de submeter o sindicato a uma função rebaixada, de mero “despachante” dos 

interesses da empresa, diante da ameaça da demissão. Mas esse mesmo entrevistado, 

que é crítico ao Programa, diz que tal cenário vai depender do grau de organização 

sindical existente. 

“se você tem uma base bem organizada que o sindicato pode ser que estabeleça 

outros parâmetros que seja melhor do que está previsto na legislação, pode ser 

que aconteça isso, e aí sim você tem o ganho da negociação conseguir impor 

uma condição menos ruim pro trabalhador nessa hora do Programa de 

proteção ao emprego.” (T15). 

O segundo critério utilizado para validar a adesão de uma empresa postulante ao 

Programa é a comprovação de regularidade fiscal, previdenciária e junto ao FGTS, por 

meio da apresentação da Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e 



 
 

79 
Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 003/2014 / SICONV nº 811485/2014 

 

à Dívida Ativa da União (CND) e do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (CRF/FGTS). A condição negativada em relação a débitos 

federais também é exigida para a permanência no Programa. 

O critério é avaliado negativamente por grande parte dos entrevistados, 

notadamente por empresários e sindicalistas, como fator que impede o Programa de 

atender à demanda por proteção ao emprego. As autoridades governamentais, por sua 

vez, no mínimo consideram que esse ponto do Programa merece ser discutido com base 

na experiência de implementação.  

O raciocínio mais utilizado para sustentar uma avaliação negativa da exigência 

de regularidade tributária parte da premissa de que recorrem ao Programa empresas que 

estão atravessando dificuldades econômico-financeiras. Nessa circunstância, é frequente 

que não tenha havido o recolhimento de algum tributo federal como medida necessária 

para a continuidade do funcionamento da empresa. O diagnóstico refere-se, 

especialmente, às empresas médias e pequenas (E1, E4). Assim,  

“a empresa, se ela tá em dificuldade, às vezes atrasa os impostos, até pra pagar 

o salário do funcionário. Entre atrasar o pagamento de um salário e atrasar um 

imposto, se ela não tem o dinheiro pra fazer as duas coisas, ela vai priorizar o 

salário. Normalmente é assim que funciona” (E6). 

“A principal regra que é bloqueadora, se você tá em crise, uma das primeiras 

coisas, gostemos nós ou não do que eu vou falar, é que o cara para de pagar 

imposto. Não tô dizendo que isso é bom, mas ele para de pagar [aquela despesa 

que), não para de imediato a fábrica dele” (E4). 

Vale dizer, entretanto, que uma liderança empresarial de setor que congrega 

empresas de pequeno porte, afirmou que os critérios de elegibilidade não seriam 

problema para a adesão (E5).  

Um depoimento de gestor público segue o mesmo percurso, ainda que, na 

sequência, observe que a exigência tem justificativa de natureza fiscal: 

“você tá tentando ajudar ou viabilizar uma empresa que tem um plano de 

negócios bom, mas que tá sofrendo um momento de dificuldade muito 
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temporário. E essas empresas no Brasil, elas tradicionalmente atrasam algumas 

obrigações antes de demitir funcionários. Então essa restrição pode 

eventualmente impedir que uma empresa saudável participe do Programa” 

(G5). 

Dois sindicalistas cujas bases de representação caracterizam-se por pequenas e 

médias empresas ressaltam a dificuldade desse universo em manter a regularidade fiscal 

durante a crise: 

“nós temos em [na base do sindicato] 12 mil empresas, empresas com até 35 

trabalhadores, nós temos 10 mil e 500, então a nossa base na horizontal ela é de 

pequenas... micros e pequenas empresas. Então, essas empresas quando chegam 

em uma crise, ela já antes de chegar no trabalhador, ela não está pagando o 

tributo” 

“eu lembro que muitos reclamaram, não nesse setor, mas metalúrgica auto 

peças, ‘ô, mas eu tenho que estar em dia com as contribuições? Mas eu tenho 

que estar em dia com o fundo de garantia? É muita burocracia..’ Não é tanta 

burocracia assim né... Mas, a reclamação era muito nesse sentido, então, 

simplesmente os empresários optaram por outro caminho, demitir, reduzir 

atividade econômica” (T1). 

O problema não seria tão grave em regiões e segmentos de atividades 

caracterizados por empresas de grande porte e de capital multinacional, as quais seguem 

padrões mais rígidos de compliance e dispõem de maior volume de capital. Por 

exemplo, essa entrevistada diz: “porque a gente é multinacional, você tem que estar com 

todos os impostos, tudo em dia, é também o nosso jeito de ser, a gente sempre cumpre 

com essas obrigações (E6)”. 

Mesmo assim, de forma geral, a impossibilidade de acesso ao Programa gera 

conflito: “ele tá devendo, ele tá devendo... ele não pagou lá um tributo do governo, e aí 

como o dinheiro é público, não pode, aí tá instalado o conflito” (T7). 

Nesse ponto, a realidade no Brasil é diferente do que se pode encontrar em 

países como a Alemanha, onde a regularidade tributária não é problema (T11), 

especialmente porque, aqui, o perfil das empresas é de menor porte e elas são mais 
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frágeis. Isso explicaria a cobertura do Programa pouco expressiva entre pequenas e 

médias empresas: “dificilmente tem empresa com certidão negativa, tem sempre uma 

pendência, e quando você estabelece uma regra como essa, você exclui a maioria das 

empresas no Brasil. Então o Programa fica restrito a grandes empresas” (T11). 

Importante dizer que os dados objetivos não permitem que se dimensione a 

intensidade do efeito da exigência de regularidade fiscal na cobertura do Programa, pois 

é válido pensar que as empresas, ao consultarem as regras de acesso, constatam que não 

poderão fazê-lo em virtude de sua situação fiscal e sequer dialogam com o sindicato ou 

com o governo sobre o interesse em aderir ao PPE. Como diz um sindicalista, “elas 

entram lá no site do Ministério do Trabalho e elas verificam que não há condição de 

fazer. Aí acaba nem nos procurando” (T5). 

Outro raciocínio que permite questionar o fundamento da exigência de 

regularidade tributária baseia-se no fato de que o PPE concede um benefício ao 

trabalhador e não à empresa. Assim, tal regularidade não deveria ser exigida da 

empresa, já que esta não é, a rigor, a beneficiária direta do Programa. Como diz um 

empresário: “quem tá tendo o benefício é o empregado. Esse subsídio que o governo dá 

não é pra empresa, é pro empregado, a empresa continua pagando previdência social 

cheia, fundo de garantia mantendo os direitos, como férias e 13º, então não teria razão 

pra isso” (E1). Adicionalmente, nenhuma outra modalidade de seguro-desemprego, 

sujeita ao mesmo princípio legal, exige tal comprovação, notadamente o layoff.  Haveria 

inclusive certa incoerência, pois empresas com menores dificuldades econômicas e 

inadimplentes poderiam acessar o benefício do bolsa-qualificação (layoff), enquanto 

empresas mais necessitadas de apoio para a preservação dos empregos não poderiam 

acessar um benefício menos oneroso para o erário (G6).  

Por outro lado, os entrevistados identificam no critério de elegibilidade o mérito 

de assegurar o zelo pelos recursos públicos, o patrimônio do trabalhador e o equilíbrio 

fiscal. 

Além do fato de que as empresas participantes do Programa têm porte e natureza 

que reduzem a possibilidade de haver dívidas tributárias, alguns dos empresários 

disseram que entendem a importância de haver respeito às obrigações com o fisco. Mais 
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ainda, alguns distinguem as obrigações previdenciárias e do FGTS, por serem direitos 

dos empregados.  

A argumentação em defesa do critério sob análise é feita com maior ênfase pelos 

gestores públicos. Os argumentos levantam a preservação dos direitos trabalhistas (no 

caso da Previdência e do FGTS) (G3, G4, G5), mas também introduzem nessa discussão 

um elemento de ordem moral:  

“como é que o governo vai tirar dinheiro de um fundo público para pagar 

alguém, no caso, não os trabalhadores, mas aportar pra um Programa utilizado 

numa empresa em que ela não tem regularidade com contribuições para os 

trabalhadores, fundo de garantia, previdenciário, enfim...  Nós não falamos de 

outros impostos, nós não falamos do imposto de renda, nós não falamos... 

Falamos só desses, que são as contribuições pra regularidade fiscal com os 

recursos dos próprios trabalhadores. Moralmente você não tem justificativa (...) 

Bom você pode dizer o seguinte ‘pô, mas aí não é pior demitir?’ Bem, a empresa 

pode se acertar, ela pode ficar adimplente fazendo um Programa de pagamento, 

fazendo um acordo”. (G4). 

Os gestores argumentam ainda que, caso a empresa interessada em aderir ao 

Programa apresente algum passivo tributário, poderia lhe ser facultada a possibilidade 

de obter uma Certidão Positiva com efeito de Negativa, condicionada a um 

parcelamento dos débitos tributários com a Receita Federal, como pré-requisito para 

confirmação de adesão (G6). Esta possibilidade, se confirmada, poderia ser melhor 

divulgada ou facilitada, a fim de atender à potencial demanda por parte das empresas.  

Os sindicalistas esboçam o argumento em favor desse critério como estímulo ao 

cumprimento das obrigações tributárias, mais uma vez, com forte ênfase na questão 

previdenciária e do FGTS. Como se vê nessa frase: “a gente precisa que o Brasil venha 

ter empresários que cumpram com as suas obrigações” (T5). Mas transparece que essa 

exigência tem uma motivação fortemente ligada ao Estado: a exigência “tem uma 

argumentação forte do governo, que é, como é que eu vou dar dinheiro público pra 

quem deve pro Estado?” (T12). Este entrevistado considerou “muito difícil o Estado 

aportar um recurso para um benefício, para uma empresa, para os trabalhadores, 
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sabendo que a empresa, os trabalhadores, não estariam regulares com o fisco. Acho 

muito difícil, do ponto de vista da legislação” (T3). 

Outro ponto de vista enxerga na regularidade fiscal um fator que torna o 

Programa mais eficiente, pois limita a adesão por parte de empresas em melhores 

condições de garantir os direitos trabalhistas. Como diz este entrevistado “se você 

oferece benefício pra empresas que não cumprem nem essas condicionalidades, como é 

que vai ser? Qual a garantia que o trabalhador terá?” (T15). Ou então, este: “a empresa 

que não consegue se organizar pra poder cumprir com esses requisitos, provavelmente 

um programa de proteção ao emprego vai proteger muito mais a empresa que o emprego 

do trabalhador. ” (T17). 

O terceiro requisito para adesão da empresa ao PPE é esta não superar o Índice 

Líquido de Emprego de 1%. Este quesito não suscitou fortes preocupações nos 

entrevistados, muito embora tenham surgidos alguns questionamentos quanto à validade 

para fins de selecionar apenas empresas que, de fato, necessitem de apoio para a 

manutenção de empregos viáveis no longo prazo.  

Nesse sentido, portanto, vale ressaltar que, segundo os empresários 

entrevistados, a adesão das empresas parece não ter sido obstaculizada por este critério. 

Com diz uma entrevistada, a sua empresa já vinha seguindo um processo de redução de 

efetivo que resultava num índice compatível ao exigido no Programa (E3). Em outra 

empresa, a queda na produção e no emprego vinha sendo seguida desde 2014 (E2). Mas 

dois entrevistados levantam a seguinte questão, como hipótese: se a empresa no período 

anterior tiver realizado movimentações de pessoal mais expressivas e, subitamente, for 

atingida por uma crise, é possível que ela não se habilite a participar do Programa (E6). 

Eles defendem, portanto, que o critério do Índice Líquido de Emprego seja reavaliado.  

Os gestores públicos entrevistados fundamentam a escolha do indicador com 

base nas seguintes características: fonte de informações pré-existente, definido de forma 

objetiva, de natureza pública e transparente, e avaliado em relação ao comportamento 

durante a crise de 2008-2009 (G1). Além da base de dados para apuração do ILE ser 

preexistente, conforme já dito, é importante mencionar que a regulamentação do 

número de parcelas do seguro-desemprego já se baseia em tais dados. Quanto à 

objetividade, é ressaltada nessa fala: “você tem que ter critérios objetivos, então o ILE, 
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por exemplo, é um critério totalmente objetivo” (G2). A escolha desse indicador teria 

sido feita com base em estudos retrospectivos (G5, G6). E a experiência até o momento 

da entrevista, na opinião dos entrevistados desse grupo, parece ser de que o ILE não se 

constituiu em barreira indevida ao PPE: “nenhuma empresa, mas nenhuma mesmo que 

pediu adesão ao Programa teve problemas com o ILE” (G4).  

Contudo, nas falas dos sindicalistas são encontradas preocupações semelhantes à 

vista anteriormente. Um dos entrevistados acredita que o indicador privilegia o acesso 

de empresas que tenham demitido no passado. Outro entrevistado, por exemplo, aponta 

uma situação concreta:  

“nós tivemos dois casos aqui que não puderam entrar no PPE por conta disso, 

porque a empresa tinha acabado de ganhar o contrato. Aqui a empresa pega um 

contrato, todo trabalhador da empresa que tá saindo passa pra outra, ela tem 

que contratar. Acabou subindo o índice dela porque acho que pegou 300 e 

poucos trabalhadores e fichou todos eles. Eu sei que depois, não sei de que 

forma que conseguiram aderir. Teve uma que não, teve uma que acabou ficando 

fora mesmo por conta desse índice” (T2). 

Mesmo assim, há quem considere este um indicador objetivo e razoável, tendo 

em vista a necessidade de controle por parte do governo (T3, T14). 

Resumindo as visões presentes nas entrevistas analisadas, pode-se dizer que: a 

exigência de acordo coletivo de trabalho específico tem forte relação com o objetivo do 

PPE de fortalecer a negociação coletiva, bem como dar segurança às partes envolvidas e 

auxiliar na fiscalização do Programa; a regularidade tributária tem importância para as 

finanças públicas e dimensão moral, mas é vista como possível barreira à proteção de 

empregos viáveis em pequenas e médias empresas; e o ILE parece não ter sido 

obstáculo forte, de um modo geral, embora possa ter sido em situações específicas.  

 

5.1.2. Adesão ao Programa e cobertura 

A segunda questão de avaliação que se definiu na metodologia deste trabalho é o grau 

de adesão de empresas e a cobertura setorial atingida até o momento. No Capítulo 4, 

foram apresentados os dados objetivos que dimensionam o Programa, cabendo nessa 
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parte do relatório interpretar a visão dos entrevistados sobre essa questão, ressaltando 

que ela vai sempre refletir o nível de informação que eles possuíam no momento da 

entrevista. Mais especificamente, procurou-se saber a motivação e os fatores favoráveis 

e desfavoráveis à adesão e a uma maior ou menor cobertura em cada setor e/ou região.  

A cobertura do Programa aparentemente ficou dentro do estimado pelo governo, 

como afirmam alguns gestores entrevistados (G2, G3). Como diz esse entrevistado: 

“fizemos o cálculo para 50 mil pessoas protegidas no primeiro período e 100 mil no 

conjunto. Se você olhar a vida real, bateu” (G3). Um dos fundamentos para essa 

expectativa era, segundo este entrevistado, baseada na experiência de negociação 

acumulada pelas empresas e sindicatos no passado: “quem vai aderir primeiro são os 

setores que têm experiência de negociação de layoff, PDV, de ajuste, de férias coletivas, 

desses procedimentos. Vai ser que setores? Indústria metalúrgica, indústria química, 

setores que estão acostumados a negociar” (G3). A experiência de negociação e de 

estruturação da organização sindical é vista como um fator importante na definição do 

grau de cobertura (G5).  

Mesmo assim, outro gestor público aponta certa frustração diante da expectativa 

gerada pela comparação com programas de outros países: “a gente criou uma 

expectativa vendo exemplos que ocorreram, por exemplo, na Alemanha. Manteve lá 500 

mil empregos, enfim, pelas informações que a gente teve à época, imaginava que isso 

poderia também alcançar a proporção vista em outros países que utilizaram esse 

instrumento” (G2). 

Em relação à cobertura setorial do PPE, os empresários reconhecem que ela não 

seria ampla em alguns setores, devido a características desses segmentos. O Programa 

não atenderia a atividades, por exemplo, desenvolvidas para execução de tarefas 

contratadas em prazo determinado, como parte dos serviços e da construção civil (E5). 

Outro empresário afirma que, no setor do comércio, não haveria inclinação para esse 

tipo de Programa. Como vimos na seção 3.3, a experiência internacional de fato indica 

que o subsídio para jornada reduzida é mais utilizado pela indústria manufatureira, que 

emprega mão de obra de qualificação mais elevada e alguns segmentos de serviços a ela 

conexos.  



 
 

86 
Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 003/2014 / SICONV nº 811485/2014 

 

A pequena cobertura na indústria têxtil e do vestuário é notada por um 

empresário do setor (E4), o que estaria em parte relacionado ao pequeno porte que 

predomina entre as empresas do ramo.  

Mas há quem considere que o Programa pode ter sido desenhado, de forma 

“atabalhoada”, para atender ao setor automotivo, sem considerar especificidades de 

outros setores, como o de serviços (E5). Para esse entrevistado, em vez de 

complementação de salários mediante benefício não reembolsável aos trabalhadores, o 

Programa deveria conceder créditos às empresas, condicionados à manutenção do 

emprego e reembolsáveis, caso isso não ocorresse. Outro ponto, que na visão desse 

mesmo entrevistado dificulta a adesão de empresas com contratos determinados (por 

exemplo, obra certa), seria a estabilidade no emprego. Esse raciocínio não parece 

consistente, uma vez que empresas com tais contratos, na verdade, não demandariam a 

redução da jornada de trabalho no curso de sua execução. 

Os motivos pelos quais o PPE teve maior incidência no segmento 

automobilístico ainda se colocam. Houve um viés seletivo nas regras inerentes ao 

Programa ou, ao contrário, isso ocorreu devido ao comportamento das empresas do 

setor? Antes de mais nada, convém destacar que, mesmo no segmento das montadoras 

de automóveis e caminhões, a adesão não foi majoritária. Isso seria explicado pelo fato 

de que algumas empresas, durante o período, conseguiram ampliar a participação no 

mercado com melhor desempenho de vendas e não necessitaram ajustar a força de 

trabalho (E7).  

Os gestores públicos, por sua vez, defendem que o Programa não estipulou 

condições que limitassem a cobertura setorial, uma vez que são poucos os critérios de 

elegibilidade, não há maiores requerimentos burocráticos nem são exigidas estruturas 

administrativas especializadas na empresa (G3, G5, G6). Ao contrário, aparentemente, 

quanto maior o porte da empresa, maiores seriam as dificuldades para adaptar sistemas 

de folhas de pagamento aos formatos de relatórios exigidos pelo Ministério do Trabalho 

para desembolso dos benefícios, o que não seria tão complexo em empresas de pequeno 

porte.  

O que um dos gestores entrevistados destaca é a importância da indústria 

automobilística no tecido manufatureiro do país, o que naturalmente faz com que este 
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segmento esteja no centro das atenções, quando se pensa em políticas ativas de mercado 

de trabalho e de proteção à indústria: “não que o Programa tenha sido criado 

exclusivamente para o setor automotivo, mas ... é uma das grandes indústrias que 

contribuem para a economia, é uma das indústrias que empregam também (G6)”. 

O diagnóstico do alcance do PPE encontrado entre os sindicalistas converge com 

a ideia de que a experiência de negociação e a organização sindical são fatores 

explicativos importantes para a alta concentração setorial apresentada pelo Programa. 

Para este entrevistado, por exemplo, a mais alta adesão em seu setor e região relaciona-

se a  “um histórico de negociação muito forte, tá na sua base a negociação no local de 

trabalho, organização no local de trabalho ... e já tem o know-how de negociação 

(T10)”. Junto com a qualificação da mão de obra, que às empresas interessaria reter, em 

alguns setores industriais e regiões “os sindicatos têm instrumentos para evitar 

demissões” (T11). Em outros setores, contudo, a baixa adesão das empresas seria 

explicada pela “liberdade para demitir [que] é muito ampla” (T12).  

Outro ponto que parece ser importante na explicação da atual cobertura, com 

destaque para o complexo automobilístico, é o do engajamento desses segmentos na 

própria elaboração do Programa: “O setor de autopeças apoiou o Programa desde o 

começo, o setor... as montadoras também, os sindicatos da indústria foram os que mais 

apoiaram o Programa, então vejo com naturalidade que tenha se concentrado na 

indústria e em setores com uma industrialização mais antiga (T14) ”. As empresas 

desses setores estariam mais preparadas, mais familiarizadas com as regras, antes da 

adesão ao Programa.  

Por outro lado, um sindicalista constata que há reclamação entre empresas de 

pequeno porte, de outros setores industriais (vestuário, construção), quanto à suposta 

dificuldade de cumprir as regras do PPE (T1).  

Em setores de produção por obra certa, como o naval, o PPE não parece ser a 

solução na opinião deste sindicalista: “você não faz PPE em setor naval, [que] tem 

contrato pré-determinado, ... se você não pensar pra além do Programa ... uma política 

industrial pra valer pra esse setor, contratar novas embarcações, contratar a realização 

de novos navios (T10)”. Esse trecho suscita a compreensão dos limites do PPE e da 

necessidade de políticas mais amplas para os objetivos de preservação de empregos.  
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Vale a nota de um sindicalista que considera que o PPE não tem alcance para 

proteger empregos numa base fragmentada do mercado de trabalho, em empresas de 

terceirização que escapam do perfil encontrado nos polos mais estruturados da indústria 

de transformação (T15). Nesse sentido, ele qualifica o Programa como limitado a 

setores como o automotivo.  

A intensidade da crise no setor de caminhões explicaria a maior adesão entre 

empresas do complexo automotivo: “a crise [na região], ela é maior porque as grandes 

montadoras tradicionais estão aqui, todas elas perderam mercado e um mercado que 

caiu, e [a região], claro que rapidamente, tinha que utilizar esse Programa e utilizou 

(T14). Mesmo assim, em outras regiões de concentração industrial expressiva, a adesão 

não atingiu o nível esperado. Por exemplo, este entrevistado considera haver potencial 

para preservação de empregos em sua região: “foi muita gente aqui no polo industrial 

[da região], muita gente foi demitida. Se tivesse aderido ao Programa, não teriam 

demitido tanta gente (T4)”. 

Voltando o foco para as explicações relativas à baixa adesão ao Programa até o 

momento, os entrevistados apontam para a duração da crise e a incerteza quanto ao 

horizonte da recuperação. A crise seria estrutural (E1), o que poderia ser entendido 

dentro do quadro de desindustrialização, que, segundo vários analistas, o país atravessa 

há muitos anos. Diante disso, a retenção de pessoal não é uma opção sustentável no 

longo prazo. Ou então, os empresários não conseguem antever a duração da atual fase 

cíclica recessiva, sendo mais lógico optar pela demissão imediatamente.  

“Infelizmente, o quadro da economia brasileira, a última coisa que a gente tem 

é qualquer tipo de certeza, é uma incerteza absoluta, nós estamos navegando aí 

num nevoeiro densíssimo, sem saber o dia de amanhã. E sem uma perspectiva 

de uma retomada à frente, que ninguém tem, acabam se adotando outras 

medidas, é o layoff, são as férias coletivas, é o banco de horas, e o que é pior, é 

o sumário desligamento das pessoas (E4)”. 

Se não há uma perspectiva positiva, diz um empresário, não é possível que uma 

empresa se comprometa com um programa que assegura a estabilidade no emprego do 

trabalhador participante (E5). 
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Um segundo ponto que explicaria a baixa adesão está ligado ao conhecimento do 

Programa. Não houve suficiente divulgação da lei nem promoção da maior adesão por 

parte do governo (E1, E4, E5). As empresas teriam, em princípio, um “receio do novo, 

do desconhecido (E6)”. Setores empresariais não envolvidos na negociação das regras 

do Programa também dispõem de pouca informação sobre ele (E6). 

Uma das empresas participantes relata que, em sua associação empresarial, havia 

certo preconceito inicial entre os representantes das áreas de recursos humanos.   

“eu comentei que a empresa tava buscando o sindicato pra entender melhor o 

Programa e que nossa ideia era aderir. [Perguntei] o que que eles achavam. 

Cara, eu me senti um extraterrestre, [a resposta foi] não, nós não vamos porque 

a gente vê que isso aí é meio complicado, porque tem o governo no meio, só 

coisas ruins ... negativas” (E6). 

Mas, que com o passar do tempo, essa visão foi sendo alterada e mais empresas 

aderiram. 

A falta de conhecimento e informação sobre o Programa parece dividir a opinião 

entre os gestores públicos entrevistados. Mesmo assim, há quem associe a adesão de 

empresas de capital alemão ao PPE à familiaridade que elas têm com programas desse 

tipo nas matrizes.  

Os sindicalistas entrevistados concordam que a pouca informação pode ter 

influenciado o nível de adesão (T1, T6). Notou-se inclusive a falta de informações por 

parte da superintendência local do Ministério do Trabalho (T6), bem como entre os 

profissionais de Recursos Humanos das empresas (T14). Mais do que falta de 

informação, a possibilidade de desvirtuamento da informação pode ter causado 

resistências iniciais ao Programa:  

“eu lembro no jornal falava "a empresa pode reduzir 30% o trabalho do 

trabalhador", eu tô lá na minha casa... "pô, que que essa Força Sindical, que 

que essa CUT tá fazendo, que que essas centrais tão fazendo? Negociando 

reduzir 30% do salário? Já ganho pouco!". Então houve a desinformação e aí 

encadeia numa cobrança do trabalhador no sindicato de base, é o primeiro que 
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recebe a crítica, né, depois o processo foi se esclarecendo, eu acho que 

superamos, superamos bem essa questão (T12)” 

Outro entrevistado lembra que mesmo o processo de ampliação do Bolsa 

Qualificação (layoff) se deu lentamente e por espraiamento. 

O fato de ser um Programa em fase experimental, para um empresário 

entrevistado, transmite a ideia de que servirá a poucas empresas, desestimulando 

potenciais interessados (E4). Outro elemento que foi levantado é a possibilidade de 

haver uma recusa ao pedido de adesão por falta de recursos no Programa. 

A exigência de negociação prévia de um acordo coletivo de trabalho entre 

empresa e sindicato já foi abordada anteriormente, mas vale pontuar aqui dois 

comentários que ilustram a questão, com foco nas dificuldades trazidas por essa 

exigência para uma abrangência e uma adesão mais amplas ao Programa. Uma primeira 

vem de um empresário que destaca a atitude das empresas diante do sindicato: 

“eu acho que toda vez que a gente fala ‘ah, precisa fazer um acordo com o 

sindicato’, algumas empresas não se veem preparadas, ou acham que vão ter 

fazer concessões adicionais. Então, tem empresas que têm medo, ainda por 

razões culturais, então, tem essa dificuldade (E1)”. 

Nesse mesmo sentido, um sindicalista observa que: “quando você não tem a 

cultura natural, você chega com o pé atrás. Eu tô falando de ambas as partes, 

trabalhadores e empresários, ficam reticentes ali, olhando o que vai dar isso (T10)”. 

Além disso, outro entrevistado sugere que a extrema pulverização da estrutura sindical 

brasileira prejudica a realização de processos negociais (T7). Mas essas dificuldades não 

se restringem ao PPE, afetando todas as circunstâncias que requerem a negociação 

coletiva (G6), colocando o seguinte desafio:  

“Eu acho que expandir a cultura da negociação coletiva, estabelecer os direitos 

não negociáveis, é importante até pra equilibrar um pouco a evidência... que o 

estudo mostra essa decomposição setorial e regional do PPE, ele mostra uma 

realidade que já é conhecida por todos nós, que é uma realidade de 

concentração econômica, uma realidade desequilibrada, do ponto de vista de 

proteção trabalhista. (G5)” 
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Em conexão com este ponto e com o que foi anteriormente tratado a respeito da 

informação e do conhecimento sobre o Programa, para um empresário entrevistado, a 

postura dos sindicatos depende também do envolvimento da respectiva central sindical 

no processo de elaboração da norma (E1). Para ele, os sindicatos vinculados à CUT 

teriam aderido com mais força e, aos poucos, os sindicatos da Força Sindical teriam 

passado a propor o PPE como alternativa à demissão. Um dos gestores entrevistados 

considera que os sindicatos não utilizaram o Programa com todo o potencial que ele 

possui e isso contribui para uma cobertura aquém do possível. Um sindicalista 

argumenta que há sindicatos que têm insegurança em aderir ao Programa por temer 

estar “renunciando ao direito do trabalhador” e vir a ser acusado disso pela base sindical 

(T15).  

Há também a reação dos trabalhadores à proposta de redução da jornada, que é 

inicialmente bastante natural e pode ser amplificada por setores sindicais contrários, por 

princípio, a tal mecanismo. Entretanto, essa resistência foi superada nas empresas que 

aderiram ao Programa e passaram a avaliá-lo positivamente (T2). Outro entrevistado, 

referindo-se a um caso concreto em que houve rejeição à proposta de PPE, aponta para a 

perda de valores, como a solidariedade entre os trabalhadores, gerando uma atitude de 

“cada um por si”, que privilegia a solução do ajuste pelas demissões (T7). De forma 

semelhante, internamente às empresas, um empresário (E1) identifica grupos que teriam 

resistência natural ao Programa, como os representantes de Cipas e trabalhadores com 

doença profissional, que não estariam expostos à demissão pela estabilidade assegurada 

em lei. Seria um comportamento “egoísta” por parte de tais trabalhadores, o que geraria 

força contrária à adesão. Vale notar, a esse respeito, que empregados que recebem o 

benefício da aposentadoria, bem como aqueles cuja compensação pecuniária está 

limitada ao valor máximo previsto no Programa, representariam também potencial força 

contrária à redução da jornada. Encontram-se nos acordos coletivos específicos 

empresas que asseguram a esses trabalhadores um complemento, de modo a contornar 

tal reação negativa.  

Por fim, cabe fazer referência à discussão anterior, na seção 5.1.1, sobre os 

efeitos da obrigatoriedade de comprovação da regularidade fiscal, previdenciária e junto 

ao FGTS como fator limitador da adesão de empresas ao Programa, notadamente as de 

pequeno e médio porte.  
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5.1.3. Procedimentos de adesão  

A terceira questão para a avaliação da eficácia do Programa refere-se à adequação dos 

procedimentos de adesão, notadamente o prazo transcorrido entre a primeira ação a ser 

adotada e a efetiva liberação do benefício. Nesse sentido, cabe o questionamento: na 

visão dos participantes e dos gestores, os prazos de liberação das parcelas e demais 

procedimentos administrativos são adequados e favoráveis à participação? A 

importância dessa questão é óbvia, pois são empregos que estão ameaçados no curto 

prazo e cuja forma de proteção requer agilidade operacional. Além dos prazos para 

concessão do termo de adesão, as entrevistas alertam para outros aspectos: (a) a 

incompatibilidade entre os sistemas de informações das empresas e do governo; (b) a 

complexidade da gestão; (c) o apoio da equipe do Ministério às empresas participantes; 

(d) a burocracia envolvida no processo de adesão; (e) a segurança de que este processo, 

uma vez iniciado e preenchidas as condições de elegibilidade, chegará ao final; e, por 

fim, (f) a regularidade nos desembolsos dos benefícios.  

Antes de apresentar as opiniões dos entrevistados sobre essas questões, vale 

descrever os procedimentos para adesão e manutenção do benefício, a partir do relato 

feito pelo gestor do Grupo de Trabalho da Secretaria Executiva do Comitê do PPE 

(Quadro 4). 
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QUADRO 4 
Etapas para adesão e manutenção da empresa no Programa de Proteção 

ao Emprego 

FASE DA ADESÃO 

1) Celebração do Acordo Coletivo de Trabalho Específico (ACTE) 

2) Registro do ACTE no Sistema Mediador 

3) Solicitação de adesão por meio do preenchimento de formulário eletrônico no Portal 

Mais Emprego (SOLPPE) 

4) Assinatura dos comprovantes pelas partes  

5) Protocolização dos documentos exigidos para adesão (sete documentos são 

necessários: CNPJ, ACTE, SOLPPE, CND, CRF/FGTS, lista de empregados, registro no 

Sistema Mediador). 

6) Verificação da documentação pelo GT-CPPE 

7) Verificação do Indicador Líquido de Empregos da empresa, pelo GT-CPPE 

8) Verificação do Registro do ACTE no Sistema Mediador, pela Secretaria de Relações de 

Trabalho do Ministério do Trabalho 

9) Verificação da disponibilidade orçamentária pelo GT-CPPE 

10) Emissão de Nota Técnica, pelo GT-CPPE.  

11) Concessão de Termo de Adesão, pelo Secretário Executivo da CPPE. A partir desse 

momento, passa a vigorar a redução da jornada e de salários.  

12) Publicação de extrato de adesão no Diário Oficial 

FASE DE MANUTENÇÃO 

13) Fornecimento mensal da Folha de Pagamento à CPPE 

14) Geração de documento autorizando a Caixa Econômica Federal a efetuar o crédito em 

favor da Empresa 

15) Fornecimento da Folha de Pagamento de conciliação 

16) Checagem dos valores máximo do benefício e mínimo do salário reduzido  

17) Verificação dos ajustes dos valores por movimentação de empregados 

18) Verificação de termos aditivos em função de alterações no percentual de redução da 

jornada 

19) Suspensão do PPE, quando a jornada e os salários retornam à normalidade, enquanto a 

empresa permanece no Programa 

FASE DE CONCLUSÃO (algumas opções são possíveis) 

20) Renúncia ao Programa, que é mais ágil, desde que justificada com 30 dias de 

antecedência e mediante apresentação de justificativas 

21) Encerramento antecipado, que requer novo acordo com o sindicato, com aprovação em 

assembleia de trabalhadores 

22) Encerramento normal 
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Em todos os casos, há uma apuração de encerramento, para verificar se há algum 

ajuste final de valores, e a publicação em diário oficial.  

Em relação à primeira fase, de adesão, pode-se observar que as etapas de 1 a 5 

dependem da empresa e do sindicato (no caso do ACTE), ou então de sistemas e 

procedimentos alheios ao Programa, mais especificamente do funcionamento do 

Sistema Mediador e dos sistemas de emissão das certidões negativas e de regularidade. 

Essas últimas podem ser obtidas imediatamente por meio digital, se não houver 

pendências. Uma vez protocolados os documentos no passo 5, afirma o gestor púbico 

mais diretamente envolvido com essa sistemática, o prazo normal de tramitação do 

processo até a concessão do termo de adesão teria variação entre 10 e 15 dias. O mesmo 

gestor não nega que tenha havido atrasos em relação a essa média, fazendo referência ao 

período de janeiro de 2016, motivado pela escassez de pessoal por motivo de férias 

(G6). 

Outro gestor público compartilha a mesma informação: “as reclamações da 

burocracia estão muito associadas a cadastros mal preenchidos e informações 

incompletas que são enviadas pro Ministério do Trabalho e que acabam levando a idas e 

vindas, mas acho isso natural que o Programa está começando (G5)”. Dois exemplos 

ilustram o tipo de dificuldade: uma nova direção do sindicato assina o ACTE, mas a 

mudança dos membros é atualizada no Sistema Mediador, gerando a necessidade de 

resolução dessa pendência para que a adesão seja confirmada; ou o ACTE não cumpre o 

disposto na regulamentação do Programa e precisa ser retificado, o que pode demandar 

inclusive nova assembleia, antes de que o processo seja retomado (G6). 

Independentemente dessa situação, os empresários entrevistados apontam para a 

demora excessiva em conceder a adesão, que chegaria a 60 dias, segundo um deles (E1). 

Essa demora poderia levar à desistência do processo de adesão e, consequentemente, à 

demissão dos empregados. Mas o mesmo entrevistado aponta para o fato de que a 

própria negociação pode se prolongar.  

A opinião de alguns sindicalistas converge com a dos empresários, com 

exemplos que apontam para dificuldades burocráticas resultando no atraso da adesão: 

“negócio era pra ser em janeiro, foi publicado no diário oficial só um ou dois 

meses depois. Teve todas essas complicações da burocracia, gerou um 
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desconforto porque a notícia vem que não aceitaram o PPE da [empresa], mas 

o que aconteceu é atraso mesmo nas publicações, tem que sair no diário oficial 

(T2)”. 

Ou, como este sindicalista afirmou: “empresa que dá entrada na documentação, 

tudo certinho, espera de 3 a 4 meses, isso desestimula um pouco as empresas de adotar 

essas medidas (T17)”. Outro entrevistado destaca que é desapontador enfrentar 

dificuldades burocráticas para colocar o Programa em funcionamento, após a conclusão 

de um processo de negociação bastante difícil para todos os envolvidos (T12). Numa 

das entrevistas, o problema não se refere às exigências de documentação, mas sim ao 

reduzido número de funcionários do Ministério do Trabalho alocados na tarefa de 

analisar os pedidos de adesão (T14). 

Outro problema apontado nas entrevistas diz respeito à demora no reembolso às 

empresas da compensação pecuniária adiantada aos trabalhadores. Como descrito 

anteriormente, na fase de manutenção do Programa, a empresa recebe o reembolso após 

a análise da folha de pagamento mensal por parte da equipe do Ministério do Trabalho. 

Esta análise visa conferir se o cálculo do benefício pago aos empregados corresponde ao 

previsto em lei. No momento em que a pesquisa foi realizada, havia atraso de três meses 

no cronograma de desembolsos (G6). Vale dizer que o objetivo era permitir que a 

empresa recebesse o repasse dos recursos antes mesmo do crédito em folha de 

pagamento do empregado (E3).  

O problema parece ser causado pelos procedimentos adotados para a verificação 

dos dados das folhas de pagamento, que são realizados com o uso de planilhas de 

cálculo individualizadas por estabelecimento, a cada mês de pagamento. Como descreve 

o gestor entrevistado:  

“infelizmente, a questão da rapidez não é tanto, porque aí a gente tem que 

analisar planilha a planilha, tem que fazer tudo que seria feito de forma 

automática, a gente vai fazendo manualmente, usando os aplicativos. Mas tem 

os tempos e movimentos, você faz uma parte, vai pro outro aplicativo, fecha, faz 

o controle, vê se tá tudo ok, pra gente gerar arquivos que são transmitidos para 

a Caixa Econômica. (G6)” 
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Para realizar essa tarefa, a equipe da Coordenação do PPE era constituída, até 

recentemente, por seis pessoas, para análise, passando para um total de 14 funcionários 

atualmente, e que também se encarregavam das demais atividades de gestão (adesão, 

termos aditivos, conclusão) - G6. Pode-se, portanto, dizer que há uma combinação de 

ausência de sistema automático de processamento das informações prestadas pelas 

empresas e uma estrutura de pessoal reduzida para operar o sistema improvisado, 

adotado no momento.  

Entretanto, é necessário reconhecer que a equipe foi capaz de criar um sistema 

de controle, ainda que improvisado, e em curto espaço de tempo. Segundo um gestor 

público, houve agilidade suficiente para, em poucas semanas, regulamentar a Medida 

Provisória e disponibilizar os mecanismos de adesão em menos de um mês (G3). 

Mesmo assim, os efeitos dos atrasos nos desembolsos, na visão dos 

entrevistados, incluem ainda o efeito financeiro, pois equivale a um crédito da empresa 

em favor do governo, o que desestimula outras empresas potencialmente interessadas na 

adesão.   

Vários outros aspectos apareceram nas entrevistas colhidas nessa pesquisa e que 

se relacionam com a complexidade operacional. As empresas devem apresentar, por 

exemplo, os ajustes na folha de pagamento a cada mês, identificando eventos tais como 

férias, licenças médicas, ausências, pedidos de demissão e até falecimentos, que fazem 

variar o valor da compensação pecuniária (E6).  

Um servidor do Ministério argumenta que o Programa, nesse sentido, apresenta 

uma novidade em relação a todas as outras modalidades do seguro-desemprego, que é o 

fato gerador ser a folha de pagamentos. Como esta folha tem movimentações a cada 

mês, que se refletem no benefício, há a necessidade de um acompanhamento mensal. 

Além disso, é preciso, segundo ele, verificar a veracidade de informações como a 

existência do CPF e o cadastro na respectiva empresa (G6).  

A falta de estrutura no Ministério do Trabalho, como se disse, é reconhecida por 

muitos dos entrevistados. Um empresário diz: 

“teve a falta de sistemas robustos para poder ser célere em todas as avaliações 

e ter estrutura de informação à disposição. Então, até hoje ainda tem algumas 



 
 

97 
Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 003/2014 / SICONV nº 811485/2014 

 

dificuldades, mas isso evoluiu também. Eu visitei recentemente a equipe que faz 

o PPE lá no Ministério do Trabalho e descobri que eles são poucos (E1)”. 

O desenvolvimento embrionário do Programa, com recurso à uma solução 

improvisada, acarreta também dificuldades para as empresas. Em duas entrevistas com 

empresários, essa questão ficou evidenciada assim:  

“como nós temos os nossos sistemas, os nossos processos, nossa folha alinhada, 

né, de uma maneira sistêmica, qualquer alteração pra mostrar e reportar de 

uma maneira diferente, causava uma carga adicional de trabalho, pra construir 

do jeito que era necessário (E2)”. Ou: 

“isso aqui representava um custo muito grande porque eu tô mudando o 

sistema, não é só o processo, quando eu reflito isso pra minha realidade 

operacional (E3)”. 

No momento da realização das entrevistas, foi informado que um sistema 

automático de recepção das informações, processamento e checagem estava em fase de 

desenvolvimento. Espera-se que a disponibilidade de tal sistema possa resolver os 

problemas apontados e dotar o Programa da necessária agilidade nos desembolsos, ao 

mesmo tempo em que resulta em redução dos trabalhos dispendidos por parte do 

Ministério e das empresas aderentes.  

Vale mencionar, todavia, o reconhecimento conferido à equipe responsável pelo 

Programa, em função do apoio às empresas para a superação dos problemas 

operacionais que se apresentavam (E2, E6).  

 

5.1.4. Qualificação profissional e participação no PPE 

A intenção do estudo era a de explorar a possível relação entre participação no PPE e 

nível de qualificação da força de trabalho, utilizando como proxy desta variável o grau 

de instrução escolar, o tempo no emprego e o nível salarial. Embora os entrevistados 

acreditem, de forma geral, que há relação positiva entre qualificação profissional, 

tecnologia adotada na empresa e preferência por reter os empregados, evitando 

demissões, a informação colhida por meio das entrevistas é escassa a esse respeito. 
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O interesse nessa questão visa confirmar se o caso brasileiro acompanharia o 

perfil da mão de obra utilizada por este tipo de mecanismo verificado em países 

desenvolvidos, como visto na seção 3.3. Além disso, havia expectativa de que os setores 

de mais alta tecnologia apresentassem maior demanda para o Programa, visando à 

retenção de pessoal (G3). 

O motivo principal é de que, no nível das empresas, não há propriamente seleção 

de participantes, conforme a qualificação dos empregados. São normalmente incluídos 

na redução da jornada a grande maioria dos empregados, excetuando setores 

minoritários que a empresa decide manter em operações pela jornada normal: “não 

trabalhamos com perfis diferenciados, segregando para cada uma das ferramentas, tanto 

que férias coletivas é pra todo mundo, PDV é pra todo mundo, e layoff mais na fábrica” 

(E2). Ficam excluídos, por exemplo, o setor de manutenção industrial, pois esta equipe 

utiliza o tempo de interrupção na produção para executar reparos e o trabalho de 

prevenção nos equipamentos (E3). Os sindicalistas também tendem a evitar 

diferenciações entre os trabalhadores abrangidos nos acordos (T5). 

Outro entrevistado contesta a ideia de que a adesão praticamente nula no setor 

têxtil e de confecções esteja relacionada à qualificação da mão de obra. No segmento 

têxtil, o perfil de qualificação é mais alto e pode haver dificuldades em repor operadores 

de máquinas, mecânicos ou engenheiros. Mesmo no segmento da confecção, para este 

entrevistado, o emprego de costureiras, por exemplo, requer oito anos de estudo e um 

treinamento específico na função (E14).  

O pequeno número de empresas participantes do Programa talvez explique a 

dificuldade dos entrevistados para avaliar se há relação entre propensão a aderir e 

qualificação profissional mais elevada. Mesmo assim, este sindicalista expressa a 

motivação de uma das empresas participantes em preservar o conhecimento adquirido 

pelos empregados.  

“a própria empresa, naquele momento, também se colocava preocupada com 

isso, pois seu grupo de trabalhadores tinha um know-how, tinha um 

conhecimento do processo. Ela entra no Programa como uma forma de não 

perder todo aquele conhecimento de pessoas que estão ali há alguns anos, que 

conhecem o processo produtivo (T8). 
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5.2. Avaliação da Efetividade 

As questões relativas à efetividade do Programa referem-se à capacidade dele para 

preservar empregos no longo prazo, de facilitar a recuperação econômico-financeira das 

empresas, de sustentar o nível de demanda agregada na economia e de contribuir para a 

modernização das relações de trabalho e para boas condições de trabalho nas empresas.  

 

 

5.2.1. Potencial de preservação dos empregos  

Para tentar captar a efetividade do Programa, na visão dos agentes envolvidos, os 

entrevistados foram questionados sobre a possibilidade de os empregos protegidos 

virem a ser preservados no longo prazo ou, mais especificamente, após esgotada a 

estabilidade temporária definida em lei.  

Nesse ponto é importante ter em mente que as entrevistas foram realizadas entre 

o final de maio e meados de agosto do corrente ano. Esse período se caracteriza pela 

continuidade da fase recessiva na economia, com retração do produto agregado e pouca 

clareza quanto à existência de sinais de retomada da atividade econômica. Assim, é 

natural que as respostas reflitam essa conjuntura econômica e projetem resultado 

duvidoso para a manutenção de empregos. Veja-se a declaração deste empresário, que 

após considerar que o Programa evitou a perda de milhares de empregos, faz a seguinte 

ponderação:  

“infelizmente ele chega com um contexto da economia muito complicado e que 

as perspectivas também de curto prazo talvez não sejam de uma recuperação 

tão rápida, o que talvez possa gerar um efeito de não sustentar os empregos, 

como era a previsão inicial” (E3). 

Outros empresários adotam opinião semelhante, qual seja, a de que não esperam 

que os empregos sejam mantidos no longo prazo (E5), especialmente se a trajetória de 

queda nas vendas do setor persistir (E2). Outros afirmam que há incerteza quanto ao 

cenário futuro e é impossível responder categoricamente a essa questão (E6). 
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Os gestores públicos também respondem com cautela a respeito da 

sustentabilidade no longo prazo da manutenção dos empregos propiciada pelo 

Programa, reconhecendo que os efeitos da recessão foram mais profundos do que o 

inicialmente imaginado, que a queda no nível de emprego teve dimensão impensada 

(G3), que o momento não permite avaliação segura (G1) e que a recuperação não se 

concretizou no prazo esperado (G3).  

A resposta está condicionada à recuperação da indústria e, em especial, da 

indústria automobilística. Se essa retomada não ocorrer, afirma um dos gestores 

públicos entrevistado, espera-se que haja demissões, o que, aliás, já teria começado a 

acontecer (G3).  

Outro gestor lembra que o PPE não atua sozinho, que é um vetor adicional no 

conjunto de políticas públicas destinadas a enfrentar a crise, junto com os investimentos 

públicos em infraestrutura e a política macroeconômica (G5), não podendo ser cobrado 

isoladamente. Além disso, para esse mesmo entrevistado, a limitação do Programa não 

permitiu que ele atuasse no plano macroeconômico como em outros países.  

Alguns sindicalistas também se dizem incapazes de cravar uma resposta sobre o 

prognóstico do emprego (T1). Por exemplo, este sindicalista refere-se a um caso 

específico: 

“eles [da empresa] falaram que, apesar de não ter ainda melhorado o 

suficiente, ainda não chegou nem a metade do número do ano passado, não vai 

haver a necessidade de demissão, de redução de mão de obra até o final do ano. 

Aí, a partir de 201, num sabe ainda como é que vai ser (T4)”.  

Em outros casos, o cenário é mais pessimista, pois a crise nas vendas se 

aprofundou após o início do Programa em alguns segmentos da indústria (T7). Além 

das referências às empresas que não renovaram a adesão ao Programa, há quem 

considere que o PPE não preservará os empregos dos participantes no prazo definido, 

dado que a crise está se prolongando mais do que o esperado (T13, T14). 

Motivados por esta questão, os sindicalistas reclamam a necessidade de outras 

políticas governamentais de estímulo à atividade econômica e de retomada do 

crescimento (T7, T5).  
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Apesar da incerteza ou mesmo de um certo pessimismo quanto à preservação 

dos empregos no longo prazo, os entrevistados ressaltam o impacto positivo de curto 

prazo na proteção dos empregos (E1, T1, T4, T6, T9). Nesse sentido, cabe destacar as 

seguintes opiniões: (a) o Programa cumpriu seu objetivo enquanto a crise não se 

aprofundou (E2); (b) preservou os empregos por nove meses nos quais foi aplicado, 

evitando as demissões que teriam ocorrido (E3) ou durante o período negociado (E6); e 

(c) segurou os empregos em setores chave, numa cadeia produtiva extensa e, por isso, 

tem efeitos mais amplos (T8, T13). Outra dimensão, já informada na seção 4.1, é a 

dimensão regional do Programa, visto que a importância dele na manutenção dos 

empregos mostra-se mais evidente naqueles municípios que concentram a planta 

automobilística brasileira. 

 

 

5.2.2. Efeito do PPE para a recuperação das empresas  

A resposta à questão se o PPE contribuiu para a recuperação das empresas sofre do 

mesmo problema que a questão anterior, ou seja, a pesquisa foi realizada num momento 

em que não se verificava sequer a perspectiva de recuperação da demanda. Por isso, a 

resposta é equivalente ao que foi discutido no item anterior, marcada pela incerteza 

quanto à duração da crise e da sua profundidade.  

 

5.2.3. A contribuição do PPE para o nível da demanda agregada 

A contribuição do PPE para o nível da demanda agregada é pequena. Por 

exemplo, este gestor público alude ao pequeno número de empregos protegidos diante 

do volume de desligamentos: “nós só temos 55 mil empregados abrangidos no PPE, isso 

é muito pouco em função que nós estamos com mais de um milhão procurando 

emprego, pelo saldo de Caged (G6)”. Mais especificamente, este outro gestor afirma: 

“Então, em certo sentido, [o PPE] tem uma dimensão macroeconômica em outros 

países, bem delineada e aqui ainda não. Hoje o PPE não tem uma condição macro para 

combater ou suavizar os efeitos da crise (G5). 

Mesmo assim, os entrevistados apontam para um efeito positivo no consumo, 

por parte dos participantes do PPE, em comparação com o trabalhador desempregado 
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(E1). Um sindicalista entrevistado, entretanto, não consegue avaliar se o PPE causou 

algum efeito significativo na sustentação do consumo na região dele (T14).  

 

5.2.4. Efeito nas relações de trabalho  

Um dos objetivos do Programa é o de contribuir para a modernização das 

relações de trabalho, por meio da maior utilização da negociação coletiva entre empresa 

e sindicato de trabalhadores, na busca de soluções para problemas enfrentados no local 

de trabalho. A exigência de prévio acordo coletivo, submetido à aprovação dos 

trabalhadores em assembleia, bem como a criação de comissões bipartites de 

acompanhamento da implementação do Programa, aproximaria os polos da negociação 

e promoveria o diálogo entre esses atores sociais. Uma das evidências de tal efeito seria 

a pactuação de regras adicionais ao Programa nos ACTEs.  

Aparentemente, a adesão ao PPE ocorre em empresas que mantêm 

relacionamento estreito com o sindicato, notadamente nas quais há uma prática anterior 

de negociação de férias coletivas, bancos de horas, layoffs, de redução de jornada e de 

salários e mesmo de programas de desligamentos voluntários (PDV). Por exemplo, 

como conta um sindicalista: “nós já tínhamos alguns acordos aqui, com redução de 

jornada e redução de salário [,..] e logo veio a questão do PPE. A [empresa] também por 

interesse dela chamou o sindicato pra negociar, pra sentar e discutir (T2)”. Em outro 

depoimento, o entrevistado resgata um histórico de negociações com uma empresa, nos 

anos 1990 (T13), mas que tem relação direta com a adesão ao PPE desde 2012.  

Ligado a isso, há registros em algumas empresas de uma relação permanente de 

negociação e de representação interna há longo tempo e que “é uma estrutura que só 

veio evoluindo nessa relação, só veio se aprimorando e evoluindo. A gente tem esse 

conteúdo de negociação permanente e diálogo permanente. Esse é um ponto que entrou 

nas pautas de discussão (E3).” 

A distribuição regional e setorial das adesões ao PPE nos primeiros meses do 

Programa, concentradas na indústria automobilística e em polos industriais com forte 

presença sindical, corrobora a ideia de que, antes de haver uma influência do Programa 

nas relações de trabalho, ocorre o contrário, ao menos nessa primeira fase. Ou seja, é o 

nível de relacionamento capital-trabalho que determina o grau de adesão ao Programa.  
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O processo de negociação da adesão ao PPE parece ter sido conduzido de 

maneira tranquila nas empresas que foram ouvidas na pesquisa. Uma empresa que vinha 

negociando a questão do “excedente de pessoal” tinha esgotado os demais mecanismos 

de ajuste do volume de trabalho e por isso recorreu ao PPE. A negociação, na visão 

desse entrevistado, “foi um debate consciente. Nós não tivemos nenhum problema e, 

assim, o sindicato estimulou o desenvolvimento da medida, da aplicação da medida, 

então, portanto foi uma negociação muito coerente, consistente (E3)”. 

Uma dimensão importante da negociação dos acordos de PPE é o acesso do 

sindicato e dos trabalhadores às informações sobre a real situação da empresa. As 

entrevistas sugerem que há três fontes de informação para os negociadores: a 

informação direta do nível de produção, a partir da experiência dos trabalhadores, a 

informação repassada pela empresa e a informação produzida pelas assessorias técnicas 

dos sindicatos. A primeira parece ser a central: “a gente acompanha, a gente tem uma 

facilidade que a gente tá no dia a dia dentro da fábrica, os trabalhadores informam 

(T2),”; ou “as máquinas paradas, você chega a presenciar as máquinas lá, uma prensa 

sem a ferramenta, a boca aberta aguardando a ferramenta e o produto pra ser produzido” 

(T5). 

As empresas participantes parecem ter colocado à disposição dos sindicalistas 

entrevistados as informações necessárias, como se vê aqui: “a empresa é bem 

transparente com o que tá acontecendo, com os números, em termos de volume de 

produção, vendas, a estratégia de mercado, mais algumas informações, a gente 

consegue, eles passam” (T3). Ou então, “quando a gente vê a necessidade, a gente 

solicita [da empresa], como é que tá, como era o volume de vendas, faturamento. É 

claro que nem sempre é um número preciso e por isso que o DIEESE [a assessoria ao 

sindicato] tem a função mais precisa desses volumes, do que a empresa vivia antes da 

crise e agora durante a crise” (T5). Em um dos relatos, o sindicato acompanha 

constantemente as informações fornecidas por algumas empresas principais há “mais de 

décadas”, mas, em outros casos, onde o histórico de organização não é tão longo, o PPE 

cria a “oportunidade pra gente, de fato, conhecer a situação de algumas empresas” 

(T13). Nesse sentido, sim, o PPE estaria contribuindo para o aperfeiçoamento de 

relações de trabalho mais evoluídas, na medida em que permite que as partes 

interessadas adquiram mais informações.  



 
 

104 
Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 003/2014 / SICONV nº 811485/2014 

 

Além disso, os sindicatos mais estruturados contam com a terceira fonte de 

informações, a assessoria, como diz este entrevistado: “nós também tínhamos os dados 

e informações dos nossos órgãos que nos auxiliam, que nos assessoram” (T17).  

A prática da negociação coletiva visando a um ACTE, ainda que não possa se 

estender para outros aspectos das condições de trabalho, segundo o artigo 5º, parágrafo 

2º, da Lei 13.183/2015, deu margem a certa flexibilidade na forma de aplicação. Os 

pontos destacados nas entrevistas foram a complementação adicional, por parte das 

empresas, da remuneração de trabalhadores, quando a redução é maior do que o 

estipulado, em virtude da aplicação do limite máximo da compensação pecuniária (65% 

do teto da parcela mensal do seguro-desemprego). Essa complementação é feita por 

meio de pagamento de valores, de majoração de algum benefício (auxílio-alimentação, 

por exemplo), de créditos no banco de horas (E1, E3). Algo semelhante pode ser feito 

para os empregados que são aposentados e estão impedidos de receber a compensação 

pecuniária. Em outra empresa, houve majoração no benefício alimentação, que reduziu 

a perda de poder de compra do trabalhador (T5). Ou, então, o ACTE pode ter ampliado 

a duração da garantia de emprego para 50% do tempo de redução da jornada (T5, T17). 

A análise dos acordos coletivos, no Capítulo 6, complementará a análise desse ponto.    

 

5.2.5. Efeitos nas condições de trabalho e de emprego 

As entrevistas não proporcionam evidências de que o PPE tenha tido qualquer efeito nas 

condições de trabalho e de emprego. Estas não se alteraram para pior ou para melhor, 

em relação ao período pré-adesão ao Programa. Houve apenas mudanças inerentes à 

redução da jornada, com redução salarial, atenuada, em alguns casos, pelas alternativas 

encontradas na negociação, conforme comentado no item anterior.  

 

5.3. O PPE deve se tornar um Programa permanente? 

A vigência limitada com que o PPE foi instituído naturalmente coloca a questão sobre a 

perenização ou não do Programa. O PPE deveria se tornar um programa permanente ou, 

ao contrário, foi um e destinado unicamente a atravessar o período recessivo pelo qual o 

país está passando? Essa questão foi colocada aos entrevistados e a resposta mostra 

haver considerável apoio, ainda que não haja unanimidade, pela continuidade do 

Programa, além da atual vigência. 
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O primeiro argumento favorável a tornar o Programa permanente baseia-se na 

experiência havida até o momento que, para alguns entrevistados, já é positiva. Por isso, 

o Programa deve ser mantido indefinidamente, ainda que se precise avalia-lo mais a 

fundo, para identificar pontos de aperfeiçoamento (G2, T3 e T8).  

Acoplado a esse argumento, há uma segunda justificativa para a perenização do 

PPE, baseada no reconhecimento de que a economia apresenta ciclos recorrentes, em 

certa medida inesperados, e que o Programa serve como estabilizador do emprego no 

longo prazo (E1). Além disso, mesmo em cenário de crescimento econômico, dizem 

outros, o PPE teria validade para estabilizar o emprego diante de choques setoriais. Por 

isso, o PPE deveria ser mantido e colocado à disposição para eventos dessa natureza 

(E6, G1, G2, G4, G6, T5). Essas opiniões apontam para um Programa com validade 

indeterminada e com acesso permitido a qualquer tempo. 

Uma segunda visão a esse respeito sugere que o Programa tenha validade 

indeterminada, mas que o acesso seja limitado a períodos em que se caracterize uma 

situação de crise (T9, T12). Argumenta-se que, na ausência de tal situação, a 

possibilidade de reduzir a jornada de trabalho poderia ser uma ameaça utilizada pelos 

empregadores para obter vantagens indevidas nas relações com os empregados. Nessa 

hipótese, caberia ao governo avaliar se as condições econômicas justificam o uso do 

Programa, a partir de critérios objetivos ou mesmo em consulta com as representações 

dos atores sociais (G6).  

Um dos entrevistados aponta para o fato de que a experiência internacional é de 

programas permanentes de proteção ao emprego e que o Brasil deveria seguir a mesma 

orientação (T11). Esse argumento se articula ao daqueles que consideram que o 

mecanismo deve fazer parte de um sistema mais amplo de alternativas para o 

enfrentamento de adversidades econômicas por parte das empresas (E1, E3).  

Por fim, há quem lembre que a existência desse Programa reforça as relações 

entre empregadores e trabalhadores, valorizando o vínculo de emprego. Assim, o 

Programa reforçaria a modernização das relações de trabalho, a negociação coletiva e a 

organização sindical (E4, G3).  

Contrariamente, há quem se oponha à perenização, com o argumento de que 

significaria instituir a “prevalência do negociado sobre o legislado” e a possibilidade de 
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que os direitos trabalhistas sejam rebaixados (T15). Esse mesmo entrevistado alerta para 

o risco de que, na tramitação legislativa de qualquer mudança, haja o desvirtuamento do 

Programa. O exemplo citado é a aprovação de emenda instituindo tal princípio na 

Comissão que examinou a Medida Provisória nº 680, que criou o PPE. Do lado 

empresarial, um dos entrevistados se opõe à perenização, argumentando que o Programa 

é limitado e deveria ser completamente repensado, substituindo o subsídio às horas não 

trabalhadas por um mecanismo de crédito que, na visão dele, atenderia a um conjunto 

mais amplo de empresas e de setores do que no formato atual (E5).  

 

5.4. Quais as mudanças que devem ser feitas no Programa? 

As entrevistas fornecem um conjunto de sugestões de mudanças nas regras e na 

operacionalização do Programa que devem ser consideradas tanto na hipótese da 

perenização quanto para situações em que se desejem simples ajustes no Programa, 

mesmo em condição transitória. Ad sugestões podem ser agrupadas nos seguintes 

pontos: 

 Regularidade tributária; 

 Flexibilidade na prestação das horas de trabalho; 

 Duração do período de adesão; 

 Percentual de compensação pecuniária pelas horas não trabalhadas; 

 Encargos sociais; 

 Indicador Líquido de Emprego; 

 Criação de um fundo de financiamento específico; e 

 Superação na demora na análise de processos de adesão e de liberação do 

benefício.  

Vale notar que há entrevistados que consideram não haver necessidade de 

mudanças nas regras atuais (G4) ou que enfatizam a necessidade de uma avaliação mais 

profunda do Programa, antes de se definirem mudanças nas regras ou na 

operacionalização (G5). 

O relaxamento da exigência de regularidade tributária merece reflexão, pois há 

forte convergência sobre esta ser uma causa da baixa taxa de adesão ao PPE. Como se 

disse, uma opinião bastante disseminada entre os entrevistados é de que recursos 

públicos não devem ser utilizados em benefício de empresas inadimplentes. Entretanto, 
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também se argumenta que empresas em dificuldades econômico-financeiras, público-

alvo do Programa, frequentemente chegam ao ponto de considerar reduzir jornada e 

salários após deixarem de recolher algum tributo federal. Com isso, a exigência 

impediria o acesso daquelas empresas que demonstram desejar manter empregos.  

Além disso, ao menos um dos entrevistados ressalta que o benefício é destinado 

ao trabalhador e que a empresa tem apenas função de intermediação dos recursos (G6). 

Esse raciocínio se apoia no fato de que outras modalidades do seguro-desemprego não 

impõem condições de elegibilidade aos benefícios que não os relativos aos 

trabalhadores. Por isso, não haveria por que exigir regularidade fiscal por parte da 

empresa.  

As sugestões de mudança nas regras do Programa caminham em dois sentidos. O 

primeiro é o da simples retirada dessa exigência, como um todo, ou restringindo a 

regularidade às contribuições que se destinam ao trabalhador (contribuição 

previdenciária e ao FGTS, por exemplo) (T7). Não seria exigida a regularidade de 

pagamento dos demais tributos federais. A segunda linha de proposição manteria a 

exigência de regularidade fiscal, mas com limite temporal ou outra forma de graduação, 

de forma que se pudesse distinguir as empresas que pontualmente atrasaram o 

pagamento das obrigações tributárias, daquelas que agem desse modo de maneira 

contumaz (T11). Um entrevistado diz: “faria um corte temporal. Se o cara acabou de 

perder o CND por uma razão, e tá claro, ele tem um histórico de ter o CND, não pode 

inviabilizar” (E4). Em outras palavras, poderiam participar do Programa as empresas 

que tivessem se tornado inadimplentes com alguns ou todos os tributos dentro de um 

determinado período de tempo (T6, T14). Esse período, pode-se pensar, guardaria 

relação com a ocorrência do evento econômico que motiva a adesão ao Programa, por 

exemplo, o início de uma crise ou a ocorrência de um choque setorial.  

Na linha de manter a exigência, mas dando uma condição para a regularização 

das dívidas tributárias, alguns entrevistados sugerem que se ofereça a possibilidade de 

parcelamento dos débitos tributários no momento da adesão ao PPE (T10, T16).  

A questão da flexibilidade na prestação das horas de trabalho está relacionada à 

proibição de realização de horas extras durante o período de adesão ao PPE, mesmo 

quando a empresa estiver suspensa do Programa (E3, E7). Alguns entrevistados 
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argumentam que a proibição impede que a empresa contorne situações que 

demandariam o trabalho fora do horário regular de trabalho, aos sábados e domingos, 

por exemplo, mesmo quando isso não extrapole o total de horas pactuado na jornada 

reduzida. Essas situações são vistas como oportunidades vitais de negócios que não 

deveriam ser desperdiçadas por uma empresa em dificuldades.  

As alternativas apresentadas sobre a questão da jornada de trabalho são 

genéricas, no sentido de haver maior flexibilidade nesta condição. A partir do que foi 

falado, pode-se, por exemplo, conceber a permissão para a compensação de horas extras 

em período mais longo (mensal, ou igual ao prazo de adesão de seis meses), desde que 

se preservasse a jornada total pactuada no acordo específico. Ao menos um dos 

sindicalistas considera que é possível pactuar compensação de jornada dentro do PPE 

(T13).  

Outra solução que tornaria a gestão das horas mais flexível seria permitir a 

variação da jornada efetiva dentro dos limites mínimos e máximos de redução fixada no 

acordo (por exemplo, até 20%), acompanhando oscilações de curtíssimo prazo na 

demanda (E1). Mas isso não resolveria, necessariamente, situações em que se impõe a 

necessidade de trabalho fora do horário normal, aos sábados, por exemplo. 

A permissão de realização de horas extras durante o período de adesão ao 

Programa teria que prever se a remuneração dessas horas, com o respectivo adicional, 

seria computada para o cálculo da compensação pecuniária. Se horas extras fossem 

permitidas e o benefício continuasse calculado como 50% da diferença entre a 

remuneração efetiva e a normal (sem horas extras), a compensação pecuniária seria 

menor e a remuneração total do trabalhador aumentaria (em relação à situação sem as 

horas extras). Caso tais horas tornassem a remuneração total paga pelo empregador 

maior do que a remuneração normal, não haveria dispêndio de benefício pecuniário.  

Foram feitas, também, sugestões de mudanças nas regras que dizem respeito ao 

prazo de adesão. Ainda que a maioria dos entrevistados tenha considerado adequado ou 

satisfatório o prazo de até seis meses, prorrogáveis até vinte e quatro meses, houve 

quem propusesse alongamento, até a crise ser superada. Um dos entrevistados 

considerou que o prazo de adesão deveria ser ilimitado, cabendo unicamente à empresa 

e ao sindicato definir o término.  
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Uma opinião encontrada com mais frequência entre os sindicalistas é que a 

compensação pecuniária deveria ter um percentual mais elevado, sendo sugerido até 

75% do valor reduzido (T7, T12, T13, T14). Para um entrevistado, isso, de alguma 

forma, deveria ser um objetivo mais geral do Programa do Seguro-Desemprego, com o 

aumento do número de parcelas da modalidade trabalhador urbano. Para outros, a 

ampliação do benefício do PPE viabilizaria o aumento do percentual de redução da 

jornada que, em alguns casos, é visto como necessário, diante da queda de demanda 

mais profunda do que o esperado inicialmente.  

Na mesma linha, há quem defenda que seja autorizado o aumento do percentual 

de redução da jornada. Mas essa opinião não é majoritária entre os entrevistados, já que 

a maior parte considera como adequado o limite de 30%. Argumenta-se que reduções de 

demanda maiores do que 30% dificilmente seriam contornadas por redução de jornada e 

que os trabalhadores não suportariam redução de remuneração em percentuais maiores 

do que os previstos no Programa.  

A possibilidade de ampliação do limite máximo de redução da jornada é 

sugerida por um entrevistado, em até 50%, mas combinando com um programa de 

formação ou treinamento dos trabalhadores (G5). Para ele, seria possível “combinar isso 

com um programa de formação dos trabalhadores ou algum tipo de incentivo pra 

capacitação; daí você preenche o horário vago daqueles trabalhadores, tende a melhorar 

a produtividade da empresa de alguma forma, quando passar a recessão” (G5, T17).  

Outro ponto importante do PPE é o da incidência de encargos sociais sobre a 

compensação pecuniária. A visão empresarial defende a supressão dessa incidência (E3, 

E4, E5). Um dos entrevistados considera que essa incidência é “um custo direto pra 

mim, e não tem uma contrapartida de trabalho” (E3). Outro coloca a questão da seguinte 

forma:  

“na minha maneira de ver os encargos deveriam também ser cobertos pela 

parte governamental ... porque baratearia e reforçaria a visão do Programa, 

pois 50% dos 30% não recairia, uns 6 pontos percentuais a mais sobre aquele 

custo total de quem está com problema” (E4).  

Uma revisão do ILE está na pauta de preocupações dos atores, pois há situações 

particulares em que a empresa pode estar necessitando aderir ao PPE, para não efetivar 
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demissões, mas tem índice que ultrapassa o valor fixado de 1% (T2, T12). Mas é 

importante notar que a Lei deixa aberta a possibilidade de o Comitê do PPE conceder a 

adesão a partir do exame de pleitos de empresas que demonstrem a condição 

econômica. 

Nesse quesito, um dos gestores públicos entrevistados defendeu a importância de 

se colocar em regulamentação governamental, na forma de decreto ou portaria, a 

definição dos critérios de elegibilidade do Programa, dotando-o de maior flexibilidade 

no longo prazo. Por exemplo, na concepção inicial do Programa dada pela Medida 

Provisória, indicadores como o ILE poderiam ser redefinidos (para percentual diferente 

de 1%) ou substituídos mais facilmente por outros critérios, caso houvesse mudança de 

cenário econômico que o justificasse (G1).  

Quanto à estrutura financeira do Programa, um dos entrevistados defende a 

formação de um fundo específico, desvinculado do FAT, e que tenha fontes específicas 

de financiamento (T6).  Vale notar que a questão da fonte de financiamento do 

Programa foi um dos aspectos mais polêmicos durante a elaboração do PPE.  

Por fim, no que diz respeito à operacionalização do Programa, já se 

identificaram anteriormente os problemas atualmente enfrentados. Um dos empresários 

(E1) sugere mudanças no processo de análise de pedidos de adesão e de liberação dos 

benefícios. Para ele, a adesão deveria ser feita automaticamente e a análise seria feita ex 

post, acelerando a entrada efetiva no Programa. Nesse sentido, ele argumenta: “Aí o 

risco é da empresa. Se ela fez alguma coisa incorreta ou não deu as informações ou não 

atendia a todos os requisitos, ela vai ser cobrada de volta do Estado pelo subsidio 

indevido”. O mesmo se daria em relação aos benefícios, que seriam liberados conforme 

solicitação feita pela empresa e depois ajustados, caso houvesse alguma inconsistência 

nas informações prestadas.  
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6. ANÁLISE DOS ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO ESPECÍFICOS 

Esta seção dedica-se a apresentar e analisar aspectos do conteúdo dos ACTEs de PPE 

firmados entre 5 de agosto de 2015 e 1 de junho de 2016. Os aspectos privilegiados 

nessa análise são região, setor, abrangência interna à empresa, redução da jornada, 

complementação adicional, estabilidade no emprego, reflexos em benefícios e duração 

do acordo. No total, foram encontrados 134 instrumentos contratuais do tipo ACTE-

PPE no Sistema Mediador.  

A Tabela 17 mostra o número de ACTEs por região e unidade da Federação, 

reforçando o perfil de utilização do Programa já identificado anteriormente (ver seção 

4.1). Nesse sentido, cumpre destacar que o Sudeste e, em menor escala, o Sul do país, 

concentram a maior parte dos acordos estabelecidos. Na região Norte se destaca o Polo 

Industrial de Manaus, enquanto no Nordeste e no Centro-Oeste, a utilização é 

praticamente nula, mesmo em estados que dispõem de uma indústria mais expressiva 

(Bahia, Pernambuco e Goiás, por exemplo). Foram firmados ACTE-PPEs em apenas 

nove estados.  

TABELA 17 
ACTE-PPE por região e unidade da Federação   

Brasil – agosto/2015 a junho/2016 

Região / UF Nº % 

Norte 4 3,0 

Amazonas 4 3,0 

Nordeste 1 0,7 

Sergipe 1 0,7 

Centro-oeste 1 0,7 

Goiás 1 0,7 

Sudeste 109 81,3 

Minas Gerais 10 7,5 

Rio de Janeiro 18 13,4 

São Paulo 81 60,4 

Sul 19 14,2 

Paraná 5 3,7 

Rio Grande do Sul 12 9,0 

Santa Catarina 2 1,5 

Total 134 100,0 
Fonte: Ministério do Trabalho. Mediador 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: Situação em 30 de junho de 2016 
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A Tabela 18, por sua vez, apresenta a distribuição de acordos por setor e 

atividade econômica. Ainda que a classificação adotada nestes dados (dos Sistemas de 

Acompanhamento de Informações Sindicais – SAIS-DIEESE) difira da utilizada 

anteriormente (a CNAE 2.0), em grandes linhas, repete-se a informação de que o PPE 

tem sido utilizado mais fortemente pela indústria metalúrgica; de que é fracamente 

usado na indústria da construção e mobiliário e na indústria química; e praticamente 

inexistente nos demais setores (têxtil e confecções, serviços e comércio). 

 

TABELA 18 
ACTE-PPE por Setor e Atividade Econômica   

Brasil – agosto/2015 a junho/2016 

Setor / Atividade Econômica 
Total 

nº % 

Comércio 1 0,7 

Atacadista e varejista 1 0,7 

Indústria 127 94,8 

Construção e mobiliário 4 3,0 

Fiação e tecelagem 1 0,7 

Metalúrgica 117 87,3 

Química e farmacêutica 4 3,0 

Vestuário 1 0,7 

Serviços 6 4,5 

Difusão cultural 1 0,7 

Processamento de dados 1 0,7 

Profissional liberal 1 0,7 

Transportes 1 0,7 

Turismo e hospitalidade 2 1,5 

Total 134 100,0 
Fonte: Ministério do Trabalho. Mediador   
Elaboração: DIEESE   
Obs.: Situação em 30 de junho de 2016   

 

Mas os dados não revelam apenas concentração setorial e regional. Há também 

um pequeno número de empresas que respondem por parcela expressiva dos ACTEs 

firmados. Cinco empresas respondem por 29 acordos, entre as quais, apenas uma 

assinou 10 instrumentos coletivos (ver Tabela 19). Em paralelo, há também um pequeno 
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número de sindicatos (7, ou 14% do total) que assinou 69 acordos (51,5% do total) - 

Tabela 19. 

 

TABELA 19 
Número de Empresas por Quantidade de ACTE-PPEs Firmados  

Brasil – agosto/2015 a junho/2016 

nº de acordos nº % 

10 acordos 1 1,1 

6 acordos 2 2,1 

4 acordos 1 1,1 

3 acordos 1 1,1 

2 acordos 16 17,0 

1 acordo 73 77,7 

Total 94 100,0 
Fonte: Ministério do Trabalho. Mediador 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: Situação em 30 de junho de 2016 

 
TABELA 20 

Número de Sindicatos por Quantidade de ACTE-PPEs Firmados  
Brasil – agosto/2015 a junho/2016 

nº de acordos nº % 

24 acordos 1 2,0 

18 acordos 1 2,0 

10 acordos 1 2,0 

5 acordos 1 2,0 

4 acordos 3 6,0 

3 acordos 6 12,0 

2 acordos 10 20,0 

1 acordo 27 54,0 

Total 50 100,0 
Fonte: Ministério do Trabalho. Mediador 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: Situação em 30 de junho de 2016 

Uma primeira característica desses acordos diz respeito à abrangência da 

redução da jornada e dos salários entre os empregados, se total ou parcial. A Tabela 21, 

a seguir, indica que a maioria dos ACTEs exclui parte dos empregados, pela regra, 

pertencentes a um mesmo setor. É frequente, por exemplo, a exclusão do setor de 

manutenção, de projetos especiais, entre outros. Essa característica reforça a 

importância da margem que a legislação concede à negociação coletiva para a definição 

da abrangência de aplicação, que nunca poderia ser predeterminada em lei. 
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TABELA 21 
Abrangência dos ACTE-PPEs Firmados  

Brasil – agosto/2015 a junho/2016 

  nº % 

Toda a empresa 60 44,8 

Parte da empresa 74 55,2 

Total 134 100,0 
Fonte: Ministério do Trabalho. Mediador 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: Situação em 30 de junho de 2016 

 

A maioria dos ACTE-PPEs estabeleceu redução de jornada e de salários menor 

ou igual a 20%. Este percentual foi escolhido por quase 60% dos negociadores, 

informação mais uma vez alinhada com a apresentada na seção 4.2 (Tabela 12). Há 

certa lógica nessa escolha, pois 20% representam a eliminação de um dia útil de 

trabalho na semana, quando a jornada semanal é de 40 horas. Outro ponto importante, já 

aludido anteriormente, é que a menor preferência por reduções de 30% na jornada 

sugere haver baixa demanda por maior amplitude das reduções, caso a legislação as 

permitissem. Por fim, apenas quatro acordos estabeleceram percentuais diferenciados de 

redução para as jornadas e para os salários. 

 
TABELA 22 

Percentual de Redução da Jornada e dos Salários nos ACTE-PPEs Firmados  
Brasil – agosto/2015 a junho/2016 

  nº % 

8,34% 2 1,5 

9,83% 1 0,7 

10,00% 5 3,7 

14,00% 2 1,5 

15,00% 6 4,5 

15,50% 1 0,7 

16,00% 3 2,2 

16,68% 1 0,7 

18,18% 1 0,7 

19,00% 2 1,5 

19,27% 2 1,5 

20,00% 80 59,7 

25,00% 4 3,0 

26,00% 1 0,7 

30,00% 27 20,1 

Total 134 100,0 
Fonte: Ministério do Trabalho. Mediador 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: a) Situação em 30 de junho de 2016; b) Soma das partes é 
superior ao todo 
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O período de duração da redução da jornada, via de regra, segue o período 

normal de adesão ao PPE, ou seja, de até seis meses. Mas os dados da Tabela 23 

mostram que há um pequeno número de acordos estabelecendo períodos maiores do que 

o padrão, provavelmente em razão da previsão da necessidade de um período mais 

longo de jornada reduzida. 

 
TABELA 23 

Duração da Redução da Jornada e dos Salários nos ACTE-PPEs Firmados  
Brasil – agosto/2015 a junho/2016 

Prazo de 
vigência 

nº % 

1 mês 1 0,7 

3 meses 12 9,0 

4 meses 6 4,5 

5 meses 6 4,5 

6 meses 101 75,4 

7 meses 1 0,7 

9 meses 3 2,2 

12 meses 4 3,0 

Total 134 100,0 

   
Fonte: Ministério do Trabalho. Mediador 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: Situação em 30 de junho de 2016 
 

A Tabela 24, a seguir, mostra que a maioria dos ACTE-PPEs assegura 

complementação salarial aos trabalhadores, além da compensação pecuniária do 

Programa. Via de regra, essa complementação estabelece que nenhum empregado terá 

remuneração reduzida em percentual maior do que o estabelecido no acordo. As 

situações em que isso acontece são, notadamente, quando o empregado recebe benefício 

previdenciário e, portanto, não faz direito ao subsídio do PPE, ou quando esse subsídio 

atinge o teto de 65% do valor máximo do seguro-desemprego.  

Outro dispositivo encontrado nos acordos é aquele que assegura aos 

trabalhadores, como valor mínimo de remuneração, o piso da categoria. Por este tipo de 

cláusula, a empresa complementa a remuneração do trabalhador até o piso da categoria 

quando a soma do salário reduzido mais a compensação pecuniária não alcançarem tal 

valor. A esse respeito, vale notar que a negociação coletiva dá solução parcial a um 
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problema colocado na fase de elaboração da norma, ou seja, o respeito ao piso salarial 

da categoria.   

 
TABELA 24 

Complementação Salarial nos ACTE-PPEs Firmados  
Brasil – agosto/2015 a junho/2016 

 
nº % 

sim 87 64,9 

não 47 35,1 

Total 134 100,0 

Fonte: Ministério do Trabalho. Mediador 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: Situação em 30 de junho de 2016 

 

A estabilidade no emprego, concedida pela lei 13.138/2015 aos trabalhadores 

abrangidos no PPE, durante e por mais 1/3 do período de adesão, é reproduzida na 

quase totalidade dos ACTE-PPEs. No entanto, um pequeno número de acordos inclui 

uma extensão da estabilidade, por exemplo, para o período e mais 50% do prazo de 

adesão. Um dos acordos ainda acrescenta que, na hipótese de haver demissões após 

encerrado o prazo de estabilidade previsto na lei e no acordo, haveria a devolução aos 

empregados demitidos dos valores salariais que foram reduzidos. 

 
TABELA 25 

Estabilidade nos ACTE-PPEs Firmados  
Brasil – agosto/2015 a junho/2016 

 
nº % 

Igual à lei 125 93,3 

Superior 9 6,7 

Total 134 100,0 
Fonte: Ministério do Trabalho. Mediador 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: Situação em 30 de junho de 2016 

Por fim, os ACTE-PPE também dirimem a questão sobre a incidência da 

redução salarial sobre verbas adicionais e benefícios, tais como o pagamento das férias e 

do adicional de férias, periculosidade e insalubridade, 13º salário e PLR. A maioria dos 

ACTEs determina que não haja redução de algumas dessas verbas adicionais, 

notadamente no caso das férias e do 13º salário. Mas há aqueles, em menor número, que 

dizem que também sobre tais adicionais incide a redução ou sobre um ou outro deles. 

Um número não desprezível de acordos não trata dessa questão.  
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TABELA 26 
Incidência da Redução Salarial em Adicionais  

e Benefícios nos ACTE-PPEs firmados  
Brasil – agosto/2015 a junho/2016 

  nº % 

Sim 18 13,4 

Não 81 60,4 

Sem menção 48 35,8 

Total 134 100,0 
Fonte: Ministério do Trabalho. Mediador 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: a) Situação em 30 de junho de 2016; b) Soma das partes é superior 
ao todo 

 

Em síntese, os ACTE-PPEs seguem as diretrizes definidas na lei e refletem as 

características de cobertura do Programa, em termos regionais e setoriais. Vale frisar, no 

entanto, que a negociação teve seu espaço, no que diz respeito ao percentual de redução 

de jornada e de salários, de eventuais complementações salariais para atenuar o impacto 

da redução de remuneração, de ampliação do período de estabilidade no emprego e de 

tópicos que a legislação deixou em aberto, como exemplificado pela incidência da 

redução da jornada em outras verbas remuneratórias, adicionais, etc. 
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CONCLUSÕES 

 

A desaceleração da economia brasileira, a partir do final de 2013, e seus impactos, ainda 

que tardios, sobre o mercado de trabalho, colocaram a efetividade das políticas de 

proteção social e trabalhista brasileiras no centro das preocupações do governo federal e 

da sociedade civil organizada. Com efeito, e à medida que a crise se tornava mais 

aguda, cresciam as dúvidas sobre a capacidade de o Sistema Público de Emprego, a 

partir dos instrumentos tradicionais, como o seguro-desemprego, atender 

adequadamente às necessidades de proteção da renda e do emprego dos trabalhadores 

brasileiros. 

Foi nesse contexto que surgiu, em meados de 2015, o Programa de Proteção ao 

Emprego – PPE, amparado no diagnóstico de que faltava no rol das políticas públicas de 

emprego, trabalho e renda brasileiras um mecanismo de auxílio à preservação dos 

empregos e da renda do trabalhador em períodos de crise, por meio da redução 

combinada da jornada de trabalho e dos salários. Auxiliou esse entendimento a 

existência de uma avaliação amplamente difundida, naquela ocasião, de que foi graças a 

um programa dessa natureza que a Alemanha enfrentou, com êxito, os efeitos da crise 

de 2008-2009. 

Deste modo, o PPE pode ser entendido como uma iniciativa que preencheu uma 

lacuna do Sistema Público de Emprego brasileiro, posto que as modalidades até então 

existentes para ajuste da mão de obra a uma situação de queda no ritmo da atividade 

econômica eram tidas como insuficientes - a saber, o seguro-desemprego na modalidade 

bolsa qualificação (layoff) e a redução da jornada e dos salários por intermédio da lei 

4.923/1965. A primeira, por significar o afastamento total do trabalhador do posto de 

trabalho, por exaurir as parcelas do seguro-desemprego que ele faria jus em situação de 

desemprego e por, muitas vezes, reduzir substancialmente a remuneração. A segunda, 

por não estabelecer limite mínimo para a estabilidade do emprego ou penalidades, no 

caso de demissões sem justa. 

Um ano após ser implementado, o Programa de Proteção ao Emprego apresenta 

uma abrangência territorial e setorial bastante limitada, ainda que tenha ampla avaliação 
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positiva por parte dos agentes que dele têm se utilizado. Nesse sentido, os entrevistados 

avaliam que, no geral, as regras básicas do Programa são adequadas, assim como os 

critérios de elegibilidade, os percentuais máximos de redução da jornada e dos salários e 

a exigência de negociação coletiva como pré-requisito de adesão ao PPE. Desse modo, 

os atores entrevistados recomendam, majoritariamente, a continuidade do Programa. 

Essas são as principais conclusões apresentadas ao longo deste estudo. 

Com efeito, a restrita abrangência do Programa evidencia-se a partir da 

constatação de que ele oferece baixa capacidade de preservação de empregos diante do 

montante total de trabalhadores com carteira de trabalho assinada demitidos, desde que 

a crise se abateu sobre o mercado de trabalho brasileiro, no início do ano passado. 

Entretanto, isso não se deve necessariamente a problemas de concepção ou de 

implementação do Programa. Os fatores que limitaram a maior abrangência podem estar 

relacionados à sua curta existência, à falta de uma experiência prévia de utilização desse 

mecanismo por parte de empresas e trabalhadores, à pouca divulgação e à incerteza 

quanto à duração e profundidade da crise atual. 

A baixa participação do Programa de Proteção ao Emprego no Brasil também 

pode ser avaliada à luz da experiência internacional. Nesse sentido, observa-se que 

programas similares, em países desenvolvidos, durante a crise de 2008-2009, 

alcançaram abrangência bem superior à registrada na experiência brasileira. Nesses 

países, porém, programas de redução da jornada e dos salários têm existência mais 

longa. Além disso, há neles há uma tradição de negociação coletiva muito mais sólida e 

disseminada. 

Desse modo, convém ressaltar que o alcance do Programa de Proteção ao 

Emprego está circunscrito praticamente à indústria de transformação, particularmente ao 

segmento automobilístico. Esse fato pode estar associado às práticas desenvolvidas de 

negociação coletiva e de organização sindical de base existentes no setor, assim como 

ao perfil da mão de obra e ao histórico de utilização de mecanismos de ajuste baseados 

na redução da jornada e na suspensão do contrato de trabalho. Ademais, o setor 

automobilístico esteve mais engajado desde o início da elaboração da legislação do 

Programa, conhecendo-a e preparando-se para adotá-la. 
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Cumpre notar que a concentração regional da indústria brasileira moldou a 

abrangência territorial do Programa, de presença quase exclusiva nas regiões Sudeste e 

Sul do país. Ao mesmo tempo, a predominância de empresas industriais no Programa 

fez com que o perfil dos trabalhadores participantes refletisse a composição da força de 

trabalho empregada neste setor. 

Conforme já se disse, a opinião dos entrevistados leva à conclusão de que há 

uma aprovação ampla do Programa entre os participantes. As regras básicas do 

Programa são consideradas adequadas, ainda que se possam fazer recomendações de 

ajustes em alguns pontos ou um estudo mais minucioso de outros.  

Sobre os critérios de elegibilidade, nota-se que a exigência de regularidade fiscal 

para ingressar no Programa é vista como barreira injustificada, que limita o alcance do 

PPE. O ILE, por outro lado, parece ter funcionado adequadamente, muito embora 

existam situações em que se converteu num obstáculo indevido. 

O prazo máximo de adesão geralmente é visto como correto, ainda que as 

opiniões colhidas sugiram que a duração da crise será crucial para confirmar tal 

avaliação.  

O percentual máximo de redução da jornada e dos salários, por sua vez, também 

se mostrou, em geral, satisfatório. Há, no entanto, duas importantes ressalvas. A 

primeira é de que o percentual máximo de redução pode ser insuficiente, em alguns 

casos, dada a profundidade da queda na demanda de algumas empresas e segmentos da 

indústria. A ampliação do limite legal passaria, entretanto, pela revisão do percentual de 

compensação pecuniária, para evitar que os rendimentos líquidos dos trabalhadores 

caiam a níveis muito baixos. A segunda diz respeito à flexibilidade na alocação das 

horas de trabalho remanescentes, para evitar que a rigidez dificulte o aproveitamento de 

oportunidades de negócios vitais para empresas em situação crítica. 

A negociação coletiva e a representação dos trabalhadores são bem avaliadas 

pelos entrevistados. Este requisito é visto como forma de ampliar o compromisso de 

todos os envolvidos com a recuperação da produção, permitir que os ajustes sejam 

operados em um ambiente de entendimento mútuo e livre de conflitos e fiscalizar o 

Programa. Embora alguns considerem que o PPE possa estimular a modernização das 
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relações de trabalho no país, de fato, nesse início, a adesão ao Programa foi, antes de 

mais nada, uma variável dependente do grau de avanço em tais relações. 

De qualquer forma, o espaço de negociação coletiva previsto no Programa foi 

utilizado pelas partes para complementar as regras básicas definidas em lei, permitindo 

que houvesse flexibilidade na adoção do mecanismo. Pouco se pode observar, 

entretanto, sobre efeitos da adesão ao Programa na melhoria de outras condições de 

trabalho.  

Os entrevistados, de maneira geral, aprovam a continuidade do PPE, porque as 

crises econômicas são recorrentes e porque os diversos setores podem requerer 

pontualmente o apoio para a preservação de empregos.  

Com base nesse entendimento, uma série de propostas e sugestões foram 

colhidas e reportadas anteriormente. Concluindo, pode-se destacar a importância de 

utilizar o mecanismo de diálogo tripartite, cujo sucesso pode ser comprovado pela 

elaboração da lei, para que se definam os aperfeiçoamentos necessários. Vale lembrar 

que o compromisso com o que havia sido pactuado entre governo, trabalhadores e 

empresários foi reconhecido e respeitado pelo Congresso Nacional, quando da 

tramitação da lei, ainda que essa fase tenha contribuído para a construção das regras 

atuais do Programa.  
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RECOMENDAÇÕES 
 

A título de recomendações, as questões e indicações a seguir constituem uma agenda de 

debate sobre as possibilidades de aperfeiçoamento do Programa. Cada opção tende a 

gerar impactos específicos e/ou gerais que devem ser considerados. Em alguns casos, 

foram apontadas opções diferentes, nem sempre complementares. Vale frisar que esta 

lista de questões e de alternativas é inspirada nas contribuições dos entrevistados com 

vistas à melhoria do funcionamento do Programa. 

 Regularidade fiscal. Foram indicadas três diferentes possibilidades para este 

critério de elegibilidade: 

o Extinguir a exigência; 

o Manter a exigência de regularidade apenas para o FGTS; 

o Manter a regra atual, oferecendo às empresas solicitantes da adesão ao 

PPE um programa de refinanciamento dos débitos tributários. 

 ILE. Três propostas, não excludentes, podem levar ao aperfeiçoamento ou à 

mudança da exigência de ILE de 1%: 

o Manter o critério inalterado, o que inclui a possibilidade de análise de 

pedido de adesão, quando o ILE não for atingido; 

o Realizar estudo quantitativo mais detalhado sobre o comportamento do 

emprego, usando os estabelecimentos como unidade de análise; 

o Transferir a regulamentação para decreto (hoje consta em lei), o que 

daria maior flexibilidade de gestão ao Programa. 

 ACTE. Manter a exigência de celebração de acordo coletivo como forma de 

assegurar comprometimento, transparência e contribuir para a modernização das 

relações de trabalho. 

 Estabilidade. Manter essa condição, pois ela eleva a efetividade do Programa. 

 Jornada de trabalho. Duas questões merecem análise e debate: 

o Dotar a gestão de maior flexibilidade; 

o Examinar a possibilidade de pactuação de banco de horas dentro do PPE. 

 Limites de redução da jornada e dos salários. Alterar a regra, mantendo limite 

máximo de redução apenas para o salário. 



 
 

123 
Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 003/2014 / SICONV nº 811485/2014 

 

 Compensação pecuniária do Governo. Manter o atual percentual de 

compensação. 

 Encargos sociais. A incidência de encargos sociais sobre a compensação 

pecuniária deve ser mantida, pois reduz o risco de adesão de empresas inviáveis 

no longo prazo, assegura maior viabilidade fiscal do Programa e não é excessiva 

à luz da experiência internacional. 

 Treinamento. A possibilidade de vincular a participação no Programa à 

realização de atividades de treinamento não parece ter forte justificativa, dado o 

limite máximo de redução de jornada.  

 Prazo. Passada a crise, é possível pensar na redução do prazo de adesão para 

seis meses, permitida uma renovação, elevando a eficiência potencial do 

Programa e a utilização dele em casos mais emergenciais. 

 Perenização do Programa. Há fortes argumentos favoráveis à continuidade do 

Programa em longo prazo, a exemplo da experiência internacional. Pode-se 

discutir diferentes opções: 

o Adesão a qualquer tempo ou... 

o Adesão a partir de um parecer do Codefat, que ateste que há uma crise 

generalizada ou setorial que justifique a concessão de benefícios.  
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ANEXO 1 
Variação do saldo de empregos nos 12 meses encerrados em agosto de 2015 

por divisão CNAE 

DIVISÃO CNAE 
VARIAÇÃO NO  

EMPREGO 

99:Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais 16,00% 

75:Atividades Veterinárias 15,03% 

39:Descontaminação e Outros Serviços de Gestão de Resíduos 8,79% 

92:Atividades de Exploração de Jogos de Azar e Apostas 6,44% 

87:Atividades de Atenção À Saúde Humana Integradas com Assistência 
Social, Prestadas em Residências Coletivas e Particulares 

5,96% 

66:Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros, Seguros, Previdência 
Complementar e Planos de Saúde 

4,23% 

65:Seguros, Resseguros, Previdência Complementar e Planos de Saúde 3,54% 

86:Atividades de Atenção À Saúde Humana 3,45% 

35:Eletricidade, Gás e Outras Utilidades 3,41% 

93:Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer 2,90% 

69:Atividades Jurídicas, de Contabilidade e de Auditoria 2,49% 

88:Serviços de Assistência Social sem Alojamento 2,30% 

74:Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 2,25% 

21:Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 2,10% 

63:Atividades de Prestação de Serviços de Informação 1,43% 

62:Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação 1,42% 

85:Educação 1,29% 

70:Atividades de Sedes de Empresas e de Consultoria em Gestão 
Empresarial 

0,81% 

56:Alimentação 0,63% 

68:Atividades Imobiliárias 0,46% 

94:Atividades de Organizações Associativas 0,27% 

47:Comércio Varejista 0,08% 

73:Publicidade e Pesquisa de Mercado 0,08% 

36:Captação, Tratamento e Distribuição de Água -0,07% 

81:Serviços para Edifícios e Atividades Paisagísticas -0,11% 

55:Alojamento -0,16% 

95:Reparação e Manutenção de Equipamentos de Informática e 
Comunicação e de Objetos Pessoais e Domésticos 

-0,24% 

96:Outras Atividades de Serviços Pessoais -0,26% 

64:Atividades de Serviços Financeiros -0,29% 

01:Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados -0,32% 

46:Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas -0,46% 

59:Atividades Cinematográficas, Produção de Vídeos e de Programas de 
Televisão 

-0,73% 

10:Fabricação de Produtos Alimentícios -0,74% 

97:Serviços Domésticos -0,77% 

84:Administração Pública, Defesa e Seguridade Social -0,96% 

51:Transporte Aéreo -1,00% 

82:Serviços de Escritório, de Apoio Administrativo e Outros Serviços 
Prestados Às Empresas 

-1,12% 

52:Armazenamento e Atividades Auxiliares dos Transportes -1,29% 

60:Atividades de Rádio e de Televisão -1,38% 

49:Transporte Terrestre -1,40% 

80:Atividades de Vigilância, Segurança e Investigação -1,42% 

61:Telecomunicações -1,68% 

91:Atividades Ligadas ao Patrimônio Cultural e Ambiental -1,78% 



 
 

128 
 
 

17:Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel -2,12% 

11:Fabricação de Bebidas -2,18% 

50:Transporte Aquaviário -2,32% 

45:Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas -2,53% 

72:Pesquisa e Desenvolvimento Científico -2,58% 

79:Agências de Viagens, Operadores Turísticos e Serviços de Reservas -2,98% 

03:Pesca e Aquicultura -3,03% 

20:Fabricação de Produtos Químicos -3,10% 

53:Correio e Outras Atividades de Entrega -3,32% 

90:Atividades Artísticas, Criativas e de Espetáculos -3,32% 

23:Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos -3,69% 

33:Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos -3,69% 

16:Fabricação de Produtos de Madeira -3,70% 

06:Extração de Petróleo e Gás Natural -3,79% 

38:Coleta, Tratamento e Disposição de Resíduos -4,00% 

08:Extração de Minerais Não-Metálicos -4,41% 

78:Seleção, Agenciamento e Locação de Mão-De-Obra -4,66% 

77:Aluguéis Não-Imobiliários e Gestão de Ativos Intangíveis Não-Financeiros -4,74% 

43:Serviços Especializados para Construção -5,05% 

32:Fabricação de Produtos Diversos -5,09% 

18:Impressão e Reprodução de Gravações -5,14% 

02:Produção Florestal -5,71% 

31:Fabricação de Móveis -6,05% 

22:Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico -6,07% 

14:Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios -6,09% 

58:Edição e Edição Integrada À Impressão -6,88% 

15:Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para 
Viagem e Calçados 

-7,04% 

37:Esgoto e Atividades Relacionadas -7,26% 

07:Extração de Minerais Metálicos -7,26% 

19:Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de 
Biocombustíveis 

-7,29% 

30:Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Veículos 
Automotores 

-7,67% 

13:Fabricação de Produtos Têxteis -8,50% 

25:Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos -8,52% 

24:Metalurgia -9,13% 

27:Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos -9,77% 

09:Atividades de Apoio À Extração de Minerais -9,83% 

28:Fabricação de Máquinas e Equipamentos -10,78% 

05:Extração de Carvão Mineral -10,91% 

29:Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias -11,06% 

71:Serviços de Arquitetura e Engenharia -11,67% 

41:Construção de Edifícios -11,89% 

26:Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e 
Ópticos 

-13,75% 

42:Obras de Infraestrutura -16,29% 

12:Fabricação de Produtos do Fumo -17,76% 

Total -2,28% 

Fonte: MTb. Rais; Caged. Elaboração: DIEESE. 
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Memória de Cálculo do Custo do PPE para empresa com redução de 30% na 

jornada e nos salários (divisor de 220h/mês) – empresa não desonerada 

CUSTO PARA A EMPRESA SITUAÇÃO NORMAL 

SALÁRIO REDUZIDO 

Provisões sobre o 
salário reduzido 

Provisões sobre 
salário e 

complemento 

ITEM Alíquotas Valor Valor 
% 

redução 
Valor 

% 
redução 

Salário (1)   4.165,00 2.915,50 -30,00% 2.915,50 -30,00% 

Compensação (2)     624,75   624,75   

Salário + Complemento (3 = 1+2)   4.165,00 3.540,25 -15,00% 3.540,25 -15,00% 

Encargos Sociais Básicos             

INSS (Empresa) (4)               20,00  833,00 708,05 -15,00% 708,05 -15,00% 

Salário Educação (5)                 2,50  104,13 88,51 -15,00% 88,51 -15,00% 

INCRA (6)                 0,20  8,33 7,08 -15,00% 7,08 -15,00% 

SENAI (7)                 1,00  41,65 35,40 -15,00% 35,40 -15,00% 

SESI (8)                 1,50  62,48 53,10 -15,00% 53,10 -15,00% 

SEBRAE (9)                 0,60  24,99 21,24 -15,00% 21,24 -15,00% 

Seguro Acidentes Trabalho (10)                 1,00  41,65 35,40 -15,00% 35,40 -15,00% 

Subtotal Enc. Sociais Básicos (GPS Empresa) (11 = 
soma de 4 a 10) 

              26,80  1.116,22 948,79 -15,00% 948,79 -15,00% 

FGTS (12)                 8,00  333,20 283,22 -15,00% 283,22 -15,00% 

Subtotal Recolhimentos (GPS + FGTS) (13 = 11 + 12)               34,80  1.449,42 1.232,01 -15,00% 1.232,01 -15,00% 

Provisões             

Provisão Férias (14)                 8,33  346,94 294,90 -15,00% 346,94 0,00% 

Provisão Abono Férias (15)                 2,78  115,79 98,42 -15,00% 115,79 0,00% 

Provisão Incid. Enc. Sociais Básicos (Férias / Abono) (16)                 3,20  133,28 113,29 -15,00% 133,28 0,00% 

Provisão Incid. FGTS (Férias / Abono) (17)                 1,24  51,65 43,90 -15,00% 51,65 0,00% 

Provisão para 13º Salário (18)                 8,33  346,94 294,90 -15,00% 346,94 0,00% 

Provisão Incid. Enc. Sociais Básicos (13º Sal.) (19)                 2,40  99,96 84,97 -15,00% 99,96 0,00% 

Provisão Incid. FGTS (13º Sal.) (20)                 0,93  38,73 32,92 -15,00% 38,73 0,00% 

Provisão Aviso Prévio (estimando 1 ano perm. empr.) (21)                 8,33  346,94 294,90 -15,00% 346,94 0,00% 

Provisão Incid. FGTS (Aviso Prévio) (22)                 0,93  38,73 32,92 -15,00% 38,73 0,00% 

Subtotal Provisões (23 = 14 a 22)               36,47  1.518,98 1.291,13 -15,00% 1.518,98 0,00% 

Total de Recolhimentos + Provisões (24=13+23)               71,27  2.968,40 2.523,14 -15,00% 2.750,98 -7,32% 

CUSTO TOTAL (25=3+24)   7.133,40 5.438,64 -23,76% 5.666,48 -20,56% 

JORNADA DE TRABALHO (26) (horas)   220,00 154,00   154,00   

CUSTO POR HORA CONTRATADA (27=25/26)   32,42 35,32   36,80   

 ACRÉSCIMO NO CUSTO HORÁRIO     8,92%   13,48%   

 
Fonte: DIEESE. Cálculos dos autores 
Obs.: Encargos sociais básicos incidem sobre salário reduzido mais compensação pecuniária 
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ANEXO 3 
Lista de entrevistados, por segmento, vinculação institucional e data 

CÓDIGO SEGMENTO INSTITUIÇÃO DATA 

E1 EMPRESARIOS Dirigente de Sindicato nacional do setor industrial 07/07/2016 

E2 EMPRESARIOS Gestor de Empresa automobilística 12/07/2016 

E3 EMPRESARIOS Gestor de Empresa automobilística 22/06/2016 

E4 EMPRESARIOS Dirigente de Associação empresarial de setor industrial 07/07/2016 

E5 EMPRESARIOS Dirigente de Confederação empresarial nacional 07/07/2016 

E6 EMPRESARIOS Gestor de Empresa de autopeças 30/06/2016 

E7 EMPRESARIOS Dirigente de Associação empresarial de setor industrial 09/08/2016 

E8 EMPRESARIOS Gestor de Empresa de autopeças 20/07/2016 

G1 GOVERNO Funcionário do Ministério da Fazenda 15/06/2016 

G2 PARLAMENTAR Deputado Federal  06/07/2016 

G3 GOVERNO Funcionário do Ministério do Trabalho e Emprego 02/06/2016 

G4 GOVERNO Funcionário da Secretaria Geral da Presidência da República 16/06/2016 

G5 GOVERNO Funcionário do Ministério da Fazenda 28/06/2016 

G6 GOVERNO Funcionário do Ministério do Trabalho e Emprego 18/07/2016 

T1 SINDICATOS Dirigente de Central Sindical 01/07/2016 

T2 SINDICATOS Dirigente de Sindicato de trabalhadores da indústria 19/07/2016 

T3 SINDICATOS Assessor sindical 30/05/2016 

T4 SINDICATOS Dirigente de Sindicato de trabalhadores da indústria 01/07/2016 

T5 SINDICATOS Dirigente de Sindicato de trabalhadores da indústria 20/06/2016 

T6 SINDICATOS Dirigente de Sindicato de trabalhadores da indústria 01/07/2016 

T7 SINDICATOS Dirigente de Sindicato de trabalhadores da indústria 23/06/2016 

T8 SINDICATOS Dirigente de Sindicato de trabalhadores da indústria 23/06/2016 

T9 SINDICATOS Dirigente de Central Sindical 14/06/2016 

T10 SINDICATOS Dirigente de Confederação sindical setorial 21/06/2016 

T11 SINDICATOS Dirigente de Central Sindical 04/08/2016 

T12 SINDICATOS Dirigente de Federação sindical setorial 01/07/2016 

T13 SINDICATOS Dirigente de Sindicato de trabalhadores da indústria 23/06/2016 

T14 SINDICATOS Dirigente de Sindicato de trabalhadores da indústria 30/06/2016 

T15 SINDICATOS Dirigente de Central Sindical 30/06/2016 

T16 SINDICATOS Dirigente de Sindicato de trabalhadores da indústria 19/07/2016 

T17 SINDICATOS Dirigente de Sindicato de trabalhadores da indústria 18/08/2016 

T18 SINDICATOS Sindicato de trabalhadores da indústria 18/08/2016 
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ANEXO 4 
 

ROTEIROS DE ENTREVISTA 

1-ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM NEGOCIADORES DA CRIAÇÃO DO PPE 

A) COMO VOCÊ AVALIA O PROCESSO DE CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DO 

PROGRAMA? 

Questionar sobre as duas fases: concepção e processo legislativo 

a. FASE DE CONCEPÇÃO DO PROGRAMA 

1) Como surgiu a ideia de criar o PPE? 

2) Quais as lacunas na legislação de proteção ao trabalho que foram identificadas 

no início das discussões sobre o PPE? 

3) Por que se decidiu conhecer a experiência alemã? Houve interesse por outros 

modelos de políticas de proteção ao emprego? Qual foi o papel da FES no 

processo? 

4) Quem fez parte do grupo (pessoas e instituições) tripartite que visitou a 

Alemanha? Como foi formado o grupo? Como foram escolhidos os membros 

da delegação? 

5) Como se avaliou a adaptabilidade do modelo alemão à realidade brasileira? 

6) Por que a ideia tomou força no período em que não havia crise? 

7) Qual a expectativa que se tinha do PPE em relação às outras modalidades de 

proteção ao emprego, tais como o layoff e a redução da jornada pela lei 4923? 

 

b. SOBRE O PROCESSO LEGISLATIVO 

8) Como você avalia o processo de negociação do PPE até a fase de edição da 

Medida Provisória? Lembrando que essa negociação ocorreu em comissões 

dentro e fora do Plano Brasil Maior. 

9) A MP refletiu adequadamente o entendimento entre os atores sociais 

participantes? 

10) Como avalia o processo de discussão da MP no legislativo? 

11) Como foi a participação de seu segmento nesse processo? Quais foram as 

propostas apresentadas? Foram aceitas ou rejeitadas? 

 

B) COMO AVALIA O FORMATO FINAL DA LEI (O RESULTADO FINAL DO 

PROCESSO)? 

12) Avaliação geral 

13) Comentários específicos sobre pontos da lei: 

a. Os critérios de elegibilidade são adequados (2 anos de constituição, 

regularidade fiscal, previdenciária e do FGTS, e ILE de até 1%)? 

b. Os critérios de permanência são adequados (regularidade fiscal)? 

c. O percentual de redução da jornada e dos salários é suficiente? 

d. O complemento pecuniário é satisfatório? 

e. A garantia no emprego durante e após o programa é adequado? 

f. A exigência prévia de acordo? 
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g. A duração do programa (seis meses, prorrogáveis até 2 anos)? 

h. O caráter transitório do Programa até 2017? 

i. O custo para a empresa é suportável (por hora trabalhada, há aumento 

do custo)? 

 

C) SOBRE A FASE DE IMPLEMENTAÇÃO 

14) Qual a percepção sobre a adesão das empresas em geral, do seu setor e da sua 

região? 

15) Qual a sua explicação para a adesão ter se concentrado em alguns setores de 

atividades e em algumas regiões? 

16) Como você avalia os procedimentos administrativos para a adesão ao programa 

e permanência nele? 

17) Como você avalia o efeito do PPE na preservação de empregos durante e no 

futuro, após a recuperação da crise?  

18) O mesmo se refere à retenção de pessoal qualificado nas empresas. 

19) Na sua opinião, o PPE contribuiu para a sustentação da demanda no seu setor e 

região? 

20) Como você avalia o desempenho do Programa diante da profundidade e 

duração da crise? 

21) Qual a sua avaliação da relação entre custos e benefícios para seu segmento 

(empresa, sindicato, governo)? 

22) Na sua opinião, o PPE deve ser mantido após o termino de sua vigência? 

23) Deve haver alguma mudança nas regras do Programa, agora ou numa eventual 

perenização? 

 

2-ROTEIRO DE ENTREVISTA COM REPRESENTANTE DE EMPRESA QUE 

ADERIU AO PPE 

A) SOBRE O PROCESSO DE ADESÃO 

1) Como a empresa teve conhecimento do PPE? 

2) Qual a motivação da empresa para aderir ao PPE? Qual foi o efeito da crise nas vendas 

da empresa? Houve relação dessa motivação com os compradores ou fornecedores da 

empresa? 

3) A empresa avaliou as outras possibilidades de ajuste no volume de trabalho (demissões, 

layoffs)? Adotou uma dessas medidas antes ou simultaneamente ao PPE? 

4) Como ocorreu o processo de negociação com o Sindicato e com os empregados? Houve 

assembleia? 

5) Como foi formada a Comissão de Acompanhamento do PPE? 

6) Qual o percentual de redução de jornada, de redução do salário? Quais são (ou foram) 

os setores abrangidos e os critérios para escolhe-los? Qual o prazo de adesão? 

7) Como foi organizada a jornada de trabalho com sua redução? Isso foi negociado? 

8) Houve negociação de regras complementares ao PPE? Algum benefício complementar 

foi instituído para compensar a redução da remuneração? 

  

B) COMO AVALIA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 
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9) Comentários específicos sobre pontos do programa: 

a. Os critérios de elegibilidade são adequados (2 anos de constituição, 

regularidade fiscal, previdenciária e do FGTS, e ILE de até 1%)? 

b. Os critérios de permanência são adequados (regularidade fiscal)? 

c. O percentual de redução da jornada e dos salários é suficiente? 

d. O complemento pecuniário é satisfatório? 

e. A garantia no emprego durante e após o programa é adequada? 

f. A exigência prévia de acordo? 

g. A duração do Programa (seis meses, prorrogáveis até 2 anos)? 

h. O caráter transitório do Programa até 2017? 

i. O custo para a empresa é suportável (por hora trabalhada, há aumento do 

custo)? 

10) Como você avalia os procedimentos administrativos para a adesão ao Programa e 

permanência nele? 

11) Qual é a expectativa da empresa na recuperação da crise e se o PPE ajuda na 

recuperação da empresa? 

12) Como você avalia o efeito do PPE na preservação de empregos durante e no futuro, 

após a recuperação da crise?  

13) O mesmo se refere à retenção de pessoal qualificado nas empresas. 

14) Houve algum efeito perceptível na produtividade do trabalho? 

15) Na sua opinião, o PPE influenciou na decisão de investimentos da empresa? 

16) Como você avalia o desempenho do Programa diante da profundidade e duração da 

crise? 

17) Qual a sua avaliação da relação entre custos e benefícios para a empresa? E sobre o 

custo do Programa para o governo? 

18) Na sua opinião, o PPE deve ser mantido após o termino de sua vigência? 

19) Deve haver alguma mudança nas regras do Programa, agora ou numa eventual 

perenização? 

 

3-ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM REPRESENTANTE DE SINDICATO 

ENVOLVIDO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PPE 

A) SOBRE O PROCESSO DE ADESÃO 

1) Como o sindicato teve conhecimento do PPE? 

2) A adesão ao PPE foi uma proposta do sindicato ou das empresas? 

3) O que levou o sindicato a propor ou aceitar o acordo de PPE? Qual foi o efeito da crise 

no emprego da categoria? 

4) Houve negociação com as empresas sobre outras possibilidades de ajuste no volume de 

trabalho (programas de demissões, layoffs)? Adotou uma dessas medidas antes ou 

simultaneamente ao PPE? 

5) O sindicato teve suficiente informação da situação da empresa durante a negociação do 

PPE? Qual foi essa informação? 

6) Como ocorreu o processo de negociação com a empresa? Como foi a discussão com os 

empregados? Houve assembleia? 

7) Como foi formada a Comissão de Acompanhamento do PPE? 
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8) Nas negociações com as empresas, o sindicato adotou alguma diretriz referente a 

percentual de redução de jornada, de redução do salário, prazo de adesão, setores 

abrangidos etc?  

9) Como foi organizada a jornada de trabalho com sua redução? Isso foi negociado? 

10) Houve negociação de regras complementares ao PPE? Algum benefício complementar 

foi instituído para compensar a redução da remuneração? 

  

B) COMO AVALIA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 

11) Comentários específicos sobre pontos do Programa: 

a. Os critérios de elegibilidade são adequados (2 anos de constituição, regularidade 

fiscal, previdenciária e do FGTS, e ILE de até 1%)? 

b. Os critérios de permanência são adequados (regularidade fiscal)? 

c. O percentual de redução da jornada e dos salários é suficiente? 

d. O complemento pecuniário é satisfatório? 

e. A garantia no emprego durante e após o Programa é adequada? 

f. A exigência prévia de acordo? 

g. A duração do Programa (seis meses, prorrogáveis até 2 anos)? 

h. O caráter transitório do Programa até 2017? 

i. A redução de remuneração com o complemento pecuniário é suportável pelos 

trabalhadores? 

12) Qual é a expectativa do sindicato quanto à recuperação do emprego e saída da no setor e 

região? O PPE ajuda na manutenção dos empregos após o fim da garantia do emprego? 

13) O mesmo se refere à retenção de pessoal qualificado nas empresas. 

14) Houve algum efeito perceptível na produtividade do trabalho? 

15) Na sua opinião, o PPE influenciou na atividade econômica em geral na sua região? 

16) Como você avalia o desempenho do Programa diante da profundidade e duração da 

crise? 

17) Qual a sua avaliação da relação entre custos e benefícios para as empresas? E sobre o 

custo do Programa para o governo? 

18) Na sua opinião, o PPE deve ser mantido após o termino de sua vigência? 

19) Deve haver alguma mudança nas regras do Programa, agora ou numa eventual 

perenização? 

 

4-ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM GESTOR DO PROGRAMA 

A) SOBRE A ADESÃO 

1) Foi feita divulgação do Programa? 

2) O Ministério estava preparado para gerir o Programa? Qual a estrutura disponível para a 

sua gestão (recursos materiais, pessoal)?  

3) Quais foram as medidas necessárias para a gestão? 

4) Nota alguma dificuldade das empresas que desejam aderir em cumprirem os requisitos e 

os procedimentos necessários? 

5) Quais os problemas encontrados na gestão do Programa? Quais as soluções adotadas ou 

propostas? 
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B) COMO AVALIA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 

6) Dê seus comentários aos seguintes pontos do Programa: 

a. Os critérios de elegibilidade são adequados (2 anos de constituição, regularidade 

fiscal, previdenciária e do FGTS, e ILE de até 1%)? 

b. Os critérios de permanência são adequados (regularidade fiscal)? 

c. O percentual de redução da jornada e dos salários é suficiente? 

d. O complemento pecuniário é satisfatório? 

e. A garantia no emprego durante e após o Programa é adequada? 

f. A exigência prévia de acordo? 

g. A duração do Programa (seis meses, prorrogáveis até 2 anos)? 

h. O caráter transitório do Programa até 2017? 

i. A redução de remuneração com o complemento pecuniário é suportável pelos 

trabalhadores? 

j. Os custos adicionais das empresas são adequados (aumento do custo horário)? 

7) Qual é a expectativa do governo quanto à contribuição do PPE para a recuperação do 

emprego? 

8) O mesmo se refere à retenção de pessoal qualificado nas empresas. 

9) Houve algum efeito perceptível na produtividade do trabalho? 

10) Como você avalia o desempenho do Programa diante da profundidade e duração da 

crise? 

11) Qual a sua avaliação da relação entre custos e benefícios para as finanças públicas e para 

o FAT, em especial? 

12) Na sua opinião, o PPE deve ser mantido após o termino de sua vigência? 

13) Deve haver alguma mudança nas regras do Programa, agora ou numa eventual 

perenização? 

 


