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

 
O Programa do Seguro-Desemprego foi criado pela Lei 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, tendo por finalidade: “prover assistência financeira temporária ao 
trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a 
indireta, e ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho 
forçado ou da condição análoga à de escravo”; e “auxiliar os trabalhadores na 
busca ou preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações integradas 
de orientação, recolocação e qualificação profissional”. 

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

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

 
O PROGER é destinado à concessão de financiamentos focados 
principalmente no fortalecimento de micro e pequenos empreendimentos, 
cooperativas e para o fomento ao microcrédito produtivo, e ainda para ações 
voltadas para a melhoria da competitividade do país fundamentais para o 
desenvolvimento sustentado e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador. 

 
Os recursos utilizados no PROGER têm sua origem nos recursos excedentes à 
Reserva Mínima de Liquidez do FAT, que são alocados extra-
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orçamentariamente, sob a forma de depósitos especiais remunerados nas 
instituições financeiras oficiais federais, para fomentar a geração de emprego e 
renda, conforme estabelece o art. 9º da Lei n.º 8.019/90, com redação dada 
pelo art. 1º da lei nº. 8.352/91.  

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

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

 
Balanço dos Principais Resultados  
1º bimestre/2015 
 
No período em referência foi realizada 1 (uma) reunião do Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT (Tabela 01). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

No mesmo período, foi aprovada 1 (uma) resolução, Ad Referendum, cuja 
ratificação consta da Pauta da próxima Reunião Ordinária do Conselho, 
prevista para 27 de maio de 2015 (Quadro 1). 

 
Quadro 01 - Resolução Aprovada 

Número  Descrição 

742 

Altera a Resolução nº 736, de 8 de outubro de 2014, que estabelece procedimentos relativos 
à concessão do Seguro-Desemprego, tornando obrigatório ao empregador a entrega do 
Requerimento de Seguro-Desemprego/Comunicação de Dispensa para o trabalhador, 
exclusivamente impresso pelo Empregador Web no Portal Mais Emprego, para as dispensas 
ocorridas após o dia 31.03.2015. 

 
 

Entre as ações executadas pela Secretaria Executiva do CODEFAT, destacam-
se: 
 

 Interlocução com as áreas técnicas do MTE visando o atendimento às 
determinações e/ou recomendações dos órgãos de controle (Tribunal de 
Contas da União – TCU e Controladoria-Geral da União – CGU); 
 

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

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

 Organização da reunião do CODEFAT. 

 Tabela 01 – Reuniões 
Reuniões CODEFAT 

Reunião Ordinária 1 

Total de Reuniões 1 
Fonte:MTE  
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REGISTROS ADMINISTRATIVOS: RAIS E CAGED 
 
Os Registros Administrativos da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 
e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED são de 
responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego e cabe à Coordenação 
Geral de Estatísticas do Trabalho – CGET o gerenciamento, supervisão, 
controle acompanhamento e disseminação dos mesmos. A RAIS foi criada com 
fins operacionais/fiscalizadores e estatísticos enquanto que o CAGED foi 
concebido como instrumento de fiscalização e com o tempo, em razão de 
carência de estatísticas sobre o mercado trabalho formal em nível mais 
desagregado e de abrangência nacional, tanto a RAIS quanto o CAGED 
passaram a ser utilizados com fins estatísticos, sendo assumidos como pilares 
essenciais no sistema estatístico do País. 
 

Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 
 
A RAIS foi instituída, em dezembro de 1975, pelo Decreto nº 76.900/75, para 
monitorar a entrada da mão-de-obra estrangeira no Brasil, subsidiar o controle 
dos registros relativos ao FGTS e à arrecadação e concessão de benefícios 
pelo Ministério da Previdência Social e para servir de base de cálculo do 
PIS/PASEP. Atualmente, em observância ao art. 239 da Constituição Federal e 
à Lei nº 7.998/90, tal registro viabiliza a concessão do pagamento do abono 
salarial e constitui no único instrumento de governo para esse fim. Ademais é 
utilizada para subsidiar as políticas de formação de mão-de-obra, compor o 
CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais, gerar estatísticas sobre o 
mercado de trabalho formal brasileiro, subsidiar as políticas de formação de 
mão-de-obra e a política salarial e subsidiar as fontes de geração de 
estatísticas sobre o mercado de trabalho (IBGE, PED/SEADE/DIEESE, FIESP). 
 
A RAIS é um Registro Administrativo, de âmbito nacional, com periodicidade 
anual, obrigatório para todos os estabelecimentos, inclusive aqueles sem 
ocorrência de vínculos empregatícios no exercício, tendo esse tipo de 
declaração a denominação de RAIS Negativa. A captação da RAIS é realizada, 
normalmente, nos meses de janeiro a março de cada ano, e suas informações 
referem-se ao exercício do ano anterior. O tempo despendido para a 
disponibilização dos dados tem se reduzido substancialmente, passando de 
uma defasagem de quase dois anos para aproximadamente oito meses, em 
razão, principalmente, dos avanços tecnológicos.  
 
As informações da RAIS podem ser desagregadas em dois conjuntos: 

O primeiro contém dados dos estabelecimentos: 
 Razão social 
 Nome Fantasia 
 Natureza Jurídica 
 CNPJ/CEI 
 Classe CNAE 
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 Porte do estabelecimento 
 Endereço: bairro, cidade, UF, CEP , telefone e endereço 

eletrônico 
O segundo conjunto contém informações sobre o trabalhador: 

 PIS/PASEP 
 Nome completo 
 CPF 
 CTPS – número, série e UF 
 Gênero 
 Escolaridade 
 Data de nascimento 
 Remuneração média 
 13º salário 
 Ocupação 
 Tipo de vínculo (celetista, estatutário, temporário ou avulso) 
 Tipo de afastamento 
 Tipo de admissão e desligamento 
 Tempo de serviço 
 Nacionalidade 
 Raça/cor 
 Portador de necessidades especiais por tipo 
 Aprendiz 
 Horas contratuais 
 CEP do trabalhador 
 Local do trabalho  

 
 
A declaração da RAIS é prestada em nível de estabelecimento, considerando-
se como tal as unidades de cada empresa separadas espacialmente, ou seja, 
com endereços distintos. O tamanho do estabelecimento é determinado pelo 
número de empregos nele existente em 31 de dezembro do ano-base. Os 
estabelecimentos do tamanho zero são aqueles que, apesar de não possuírem 
empregados em 31 de dezembro, tiveram pelo menos um empregado ao longo 
do ano. 
 
O Ministério do Trabalho e Emprego elabora, anualmente, o Manual de 
Orientação da RAIS que contempla as instruções gerais de quais 
estabelecimentos devem declarar, como prestar a declaração e como 
preencher as informações.  Cada campo da declaração é contido neste manual 
e, anualmente, esses campos passam por uma avaliação e revisão com o 
intuito de melhor esclarecer os declarantes e de incorporar as sugestões e 
melhorias provenientes dos técnicos responsáveis pelo sistema, dos usuários 
das informações estatísticas da RAIS, bem como do Grupo Técnico da RAIS, 
constituído por representantes de diversos ministérios, de órgãos produtores de 
informação, como o IBGE, e do Conselho Federal de Contabilidade. 
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Com o objetivo de melhorar as informações prestadas, são elaborados e 
encaminhados Comunicados aos estabelecimentos que apresentaram 
inconsistência nas suas declarações, bem como àqueles omissos no ano 
anterior. 
Os Documentos de Critérios e Notas Técnicas do acervo estão disponíveis no 
Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho – PDET, em Material 
de Divulgação, no site do MTE. 
 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED 
 
O CAGED é um registro administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego, 
criado em dezembro de 1965, por meio da Lei nº 4923/65, com o objetivo de 
acompanhar e fiscalizar o processo de admissão e dispensa dos empregados 
regidos pela CLT, com o intuito de assistir aos desempregados e apoiar 
medidas contra o desemprego. Segundo dispositivo da Lei, somente os 
estabelecimentos sujeitos ao regime celetista e que apresentaram 
movimentações de admissão e desligamento dos seus trabalhadores, no mês, 
são obrigados a prestar declaração ao MTE. 
 
Assim como todo registro administrativo, o objetivo inicial do CAGED foi 
operacional/fiscalizador. Estava previsto na Lei nº 4923/65 o auxílio 
desemprego, que seria concedido aos trabalhadores na hipótese de uma 
emergência ou grave situação social que impedisse o seu reemprego imediato 
e seria proveniente do Fundo de Assistência ao Desempregado. A partir de 
1986, com a criação do seguro-desemprego, que teve como base a Lei nº 
4923/65, o CAGED passou a ser utilizado como suporte do pagamento deste 
benefício, sendo responsável pela identificação dos trabalhadores reinseridos 
no mercado de trabalho e consequente bloqueio do pagamento de parcelas 
indevidas àqueles que voltaram ao trabalho e, portanto deveriam ser excluídos 
do programa. 
 
A necessidade de informações estatísticas conjunturais sobre o mercado de 
trabalho formal em nível Brasil, de forma mais ágil e mais completa, levou o 
Ministério do Trabalho a implementar alterações na Lei nº 4923/65, o que 
possibilitou, a partir de 1983,  a construção do índice de emprego, da taxa de 
rotatividade e da flutuação da mão-de-obra ( admitidos /desligados). 
 
Mais recentemente, o CAGED tornou-se um instrumento fundamental para 
monitorar os programas de responsabilidade do Ministério do Trabalho como a 
reciclagem profissional, recolocação no mercado de trabalho, Programa de 
Geração de Emprego e Renda – PROGER, entre outros. É também utilizado 
pela fiscalização do trabalho com a finalidade de identificar o não cumprimento 
das leis de proteção aos trabalhadores de grupos vulneráveis. 
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O CAGED é amplamente utilizado para monitorar a evolução conjuntural do 
emprego formal em termos geográfico, setorial e ocupacional. Em razão da sua 
abrangência geográfica, que possibilita dados sobre todos os espaços 
geográficos com informações em nível de municípios, o CAGED se torna uma 
fonte de informação peculiar e única, sobre mercado de trabalho formal, uma 
vez que as demais fontes de informação disponíveis para análise de curto 
prazo estão restritas a algumas regiões metropolitanas. 
 
O CAGED, assim como a RAIS, apresenta dois conjuntos de informações, um 
relativo ao estabelecimento e outro aos empregados. 
 
Mensalmente são recebidos cerca de 900 mil estabelecimentos declarantes, 
contabilizando, em média, 3,1 milhões de movimentações (admissões e 
desligamentos). De acordo com o CAGED, o estoque de trabalhadores 
celetistas, no mês de dezembro de 2014, atingiu o montante de 41,1 milhões 
de vínculos empregatícios.  
 
Ao longo dos últimos anos o CAGED ganhou uma maior credibilidade perante 
os estudiosos do mundo do trabalho como também dos produtores de fontes 
de informações estatísticas, sendo caracterizado como uma das principais 
fontes do mercado de trabalho formal, e utilizado como indicador de referência 
internacional e como balizador das políticas públicas de emprego e renda. 
 

Comportamento do Emprego Formal em 2013 – RAIS 
 

Segundo os dados da RAIS, em 2013, o emprego formal cresceu 3,14% 
comparativamente ao estoque de trabalhadores formais do ano anterior, 
indicando a geração 1.490 milhão de postos de trabalho, resultado superior ao 
verificado no ano de 2012 (+ 1.148 milhão de postos ou +2,48%). O montante 
de vínculos empregatícios ativos em 31 de dezembro de 2013 no País atingiu 
48.948 milhões, ante 47.459 milhões do ano anterior. 
 
O dinamismo do emprego formal do mercado de trabalho decorreu do 
crescimento de 4,85% (+ 414,7 mil postos) no contingente de trabalhadores 
estatutários e do aumento de + 2,76% (+ de 1.075 milhão de postos) dos 
empregos celetistas. 
 
A RAIS 2013 aponta a mesma tendência dos dados do CAGED, que cobre 
somente o universo empregatício regido pela CLT. De acordo com esse 
registro, verificou-se um crescimento de 2,76%, mesmo percentual de aumento 
registrado para os vínculos celetistas na RAIS 2013. Tomando como referência 
o mês de janeiro de 2014, no CAGED foram gerados 1.092 milhão de postos 
de trabalho, montante ligeiramente superior ao emprego celetista na RAIS. 
 
O número de estabelecimentos declarantes em 2013 foi da ordem de 8.166 
milhões, registrando um aumento de 3,35% em relação ao número de 
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estabelecimentos declarados em 2012 (7.901 milhões), gerando um acréscimo 
de 265 mil estabelecimentos. 

 
Em termos setoriais verificou-se expansão do emprego generalizada, 
destacando-se em termos absolutos os setores de Serviços (+ 558,6 mil 
postos) e da Administração Pública (+ 403,0 mil postos). 

 
Tabela 02 - Expansão do emprego 

 

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

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

As Grandes Regiões revelaram expansão generalizada na remuneração.  Os 
percentuais de aumento real nas Regiões foram: Região Sul (4,52%); Região 
Sudeste (3,35%); Região Nordeste (2,59%); Região Norte (2,05%); e Região 
Centro-Oeste (1,89%). 

Ressalta-se que esses são os dados mais atualizados, tendo em vista que a 
RAIS de 2014 ainda não foi divulgada. 

Comportamento do Emprego Formal Celetista – CAGED (janeiro e 
fevereiro de 2015) 

 
Os dois primeiros meses de 2015, de acordo com o CAGED apresentaram uma 
queda de 80.732 empregos formais, representando um declínio de 0,20% em 
relação ao estoque de empregos de dezembro de 2013.  
 
Em termos setoriais, os dados demonstram que neste período quatro dos oito 
setores elevaram o nível de emprego, com destaque para os Serviços (+45.903 
postos ou +0,26%), a Indústria de Transformação (+ 29.539 postos ou +0,36%) 
e a Administração Pública (+8.087 postos ou 0,90%). Os setores que 
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apresentaram saldos negativos foram: Comércio (-128.052 ou -1,36%), 
Construção Civil (-33.333 ou -1,09%), Extrativa Mineral (-3.075 ou -1,39%) e 
SIUP (-32 ou -0,01 %).  
 
A análise dos dados segundo o recorte geográfico em janeiro e fevereiro de 
2015 mostra expansão do emprego em duas das grandes regiões.  O 
comportamento do emprego nas grandes Regiões foi: Sul: +53.956 postos, ou 
+0,73%; Centro-Oeste: +12.769 postos, ou +0,40%, Norte: -15.210 postos, ou -
0,78%; Nordeste: -59.149 postos, ou -0,87%; e Sudeste: -73.097 postos, ou -
0,34%. 
 
No que tange às Unidades da Federação, oito aumentaram o nível de emprego 
no primeiro bimestre de 2015 dentre as vinte e sete. Os destaques foram: 
Santa Catarina: + 26.994 postos ou +1,33%; Paraná: +15.344 postos ou 
+0,56%; Mato Grosso: +11.715 postos ou +1,76%; Rio Grande do Sul:+11.617 
postos ou +1,76% e Goiás: +4.495 postos ou + 0,36%. Os estados que mais 
apresentaram declínio em termos absolutos foram: Rio de Janeiro:                    
-51.577postos ou -1,32%; Pernambuco: -23.589 postos ou -1,69%; Minas 
Gerais: -11.049 postos ou -0,26%; Bahia: -9.732 postos ou -0,53% e Ceará: -
8.479 postos ou -0,69%. 
 
O nível de emprego apresentou retração nas Áreas Metropolitanas, que em 
conjunto responderam pelo saldo negativo de 82.870 postos de trabalho ou -
0,49%. Nos Interiores desses aglomerados urbanos verificou-se uma perda  de 
6.124 postos de trabalho, resultado menos impactante que o registrado para o 
total das Áreas Metropolitanas. 
 
Com o resultado de 2014, acrescidos dos dados de janeiro e fevereiro de 2015, 
verificou-se que de 2011 até este período (2011 a Jan/Fev 2015) tomando 
como referência os dados da RAIS (que abrangem Celetistas e Servidores 
Públicos Federais, Estaduais e Municipais) e do CAGED, que contempla 
somente os trabalhadores celetistas, foram gerados 5.196.339 empregos 
formais. 
 

Comportamento do Salário médio  de Admissão – CAGED (janeiro e 
fevereiro de 2015) 
 
No período de janeiro e fevereiro de 2015, os salários médios de ADMISSÃO 
apontaram uma retração real de 1,02%, em relação ao mesmo período de 
2014, ao passarem de R$ 1.254,07, para R$ 1.241,22, tomando como 
referência os salários médios dos respectivos meses e o INPC médio. 
 
No recorte por sexo, o salário médio de ADMISSÃO obtido pelos homens, 
neste bimestre, foi de R$ 1305,89 (-1,07%) e o das mulheres foi de R$ 
1.140,84 (-0,44%). Em termos de grau de instrução os homens obtiveram um 
desempenho mais favorável que as mulheres em todos os níveis de 
escolaridade.  
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SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO – SINE 
 
O Sine foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização 
Internacional do Trabalho – OIT, que orienta cada país-membro a manter um 
serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado 
de trabalho. A partir da Lei 7.998/1990 e suas alterações, as ações do Sine 
passaram a ser entendidas como parte do Programa do Seguro-Desemprego. 
A execução das ações no âmbito do Sine ocorre mediante a celebração de 
Convênios Plurianuais do SINE – CPSINE com as unidades da Federação, 
municípios com mais de 200 mil habitantes, e entidades privadas sem fins 
lucrativos. As principais ações disponibilizadas por essa rede de atendimento 
são a intermediação de mão-de-obra e a habilitação ao seguro-desemprego. 
Em busca de promover a integração preconizada pela Lei 7.998/1990, porém, 
um crescente número de postos também provê encaminhamento para cursos 
de qualificação social e profissional.(1) 

 
A intermediação de mão-de-obra visa colocar trabalhadores no mercado de 
trabalho, por meio de vagas captadas junto a empregadores, reduzindo o 
tempo de espera e a assimetria de informação existente no mercado de 
trabalho, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Portanto, o 
serviço busca promover o encontro de oferta e demanda de trabalho. 
 
As principais etapas da execução do serviço de intermediação de mão-de-obra 
são: inscrição do trabalhador; registro do empregador; captação e registro de 
vagas de trabalho; cruzamento de perfil dos trabalhadores cadastrados com o 
perfil das vagas captadas; convocação de trabalhadores conforme pesquisa de 
perfil e encaminhamento para entrevista de emprego; e registro do resultado do 
encaminhamento. Ainda, o serviço de intermediação de mão-de-obra 
pressupõe a administração das vagas, do momento de sua captação até seu 
preenchimento – ou, eventualmente, até a extinção do prazo definido pelo 
empregador para a seleção. Em todas as etapas, é necessário o 
gerenciamento e controle das informações. 

 
Ressalte-se que a ação de intermediação de mão de obra é freqüentemente 
associada a ações de orientação profissional, aumentando a efetividade do 
processo de inclusão social e produtiva dos trabalhadores, particularmente 
aqueles com maiores dificuldades de inserção. Trata-se de um atendimento 
especializado, em que o trabalhador pode contar com apoio de psicólogos, 
assistentes sociais ou outros profissionais que o norteiem na procura por um 
emprego, por cursos de qualificação, por acesso a crédito para fomento do 

                                                
1 Apesar dessa caracterização básica de atribuições, o Sine exerce atividades de apoio e possui 
interfaces com diversas outras ações que compõem a política pública de emprego – quer federal, quer 
estadual ou local. Dentre essas atividades, cita-se: atendimento, orientação e encaminhamento para 
emprego de públicos mais vulneráveis ao desemprego, como pessoas com deficiência e jovens; 
atendimento a trabalhadores autônomos; orientação para o trabalho (postura nas entrevistas, questões de 
saúde e segurança do trabalho, esclarecimentos sobre empregabilidade etc.); orientação sobre aspectos 
da legislação trabalhista (direitos e cálculos trabalhistas); emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência 
Social – CTPS; geração e processamento de informações sobre o mercado de trabalho local; apoio às 
Comissões de Emprego; orientação sobre acesso a crédito e programas de empreendedorismo; e 
disponibilização de salas de inclusão digital. 
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empreendedorismo, ou outros. Um importante papel desse serviço é de prestar 
informações ao trabalhador, sobre o perfil profissional exigido pelas empresas; 
a importância da postura profissional; a necessidade de desenvolvimento 
pessoal e profissional contínuo; os meios existentes para busca de emprego; 
documentação necessária; ou mesmo orientações sobre como elaborar um 
currículo ou se portar em uma entrevista. 

 
O atendimento no âmbito do Sine é também um dos canais de acesso do 
trabalhador aos cursos de qualificação social e profissional oferecidos em 
parceria pelo Ministério da Educação através do Pronatec. Em 2014, o 
Ministério do Trabalho e Emprego deu prosseguimento à integração entre os 
sistemas envolvidos no processo de migração dos egressos do Pronatec para 
o Sistema Mais Emprego. A previsão é que ainda no primeiro semestre de 
2015, aquele que terminar algum curso do Pronatec e estiver à procura de 
emprego, estará automaticamente cadastrado no sistema Mais Emprego. 

 
O trabalhador poderá manifestar interesse em realizar determinado curso de 
qualificação no ato de sua inscrição na intermediação de mão-de-obra, ou 
poderá ser orientado a fazê-lo a partir de um processo de orientação 
profissional. Também será possível que o trabalhador procure o posto 
exclusivamente em busca de encaminhamento a um curso de qualificação, a 
partir de divulgação realizada pelo próprio Sine, ou pela entidade executora. 

 
Os dados sobre intermediação de mão-de-obra mostram que, no último 
trimestre de 2015 (janeiro, fevereiro e março) para cada vaga captada, a média 
nacional para o último trimestre foi de 2,51 trabalhadores encaminhados para 
entrevistas. 
 
Tabela 03 – Dados sobre intermediação de mão-de-obra do primeiro  trimestre de 2015 (Janeiro, Fevereiro e Março)* 

TRABALHADORES 
INSCRITOS NA 

REDE SINE 

VAGAS 
CAPTADAS 

JUNTO A 
EMPREGADORES 

NÚMERO DE 
ENCAMINHAMENTOS 
REALIZADOS PARA 

ENTREVISTA 

TRABALHADORES 
(RE) COLOCADOS 
NO MERCADO DE 

TRABALHO 

ATUALIZAÇÃO 
CADASTRAL DOS 
TRABALHADORES 

INSCRITOS NO 
SINE 

1.294.106 556.173 1.398.060 138.186 1.004.403 

Fonte: Base de Gestão IMO – MTE. 
* Consulta realizada em 11/05/2015. 

 
Os dados acima mostram que no último trimestre de 2015 foram totalizadas 
1.294.106 novas inscrições de trabalhadores. Em relação às vagas captadas 
junto aos empregadores, observa-se que foram captadas 556.173 vagas. 
Observando os dados, percebe-se que esse número de vagas captadas 
corresponde a aproximadamente 43% total de novos inscritos neste último 
trimestre. 

 
Prosseguindo com a análise dos dados apresentados acima, observa-se 
também que o número de encaminhamentos realizados no primeiro trimestre 
de 2015 foi de 1.398.060.  
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Outro dado considerado importante é em relação aos trabalhadores (re) 
colocados no mercado de trabalho. No último trimestre a quantidade foi de 
138.186 colocações. Diante desses dados, que numa primeira análise pode 
parecer um resultado baixo, quando comparado à quantidade de trabalhadores 
inscritos, vagas cadastradas e encaminhamentos efetuados, é de suma 
importância ressaltar as dificuldades pontuais do mercado de trabalho de cada 
estado/município e das vagas cadastradas que, em muitos casos, são 
preenchidos por trabalhadores que não utilizaram a rede SINE. 

 
Por último, a atualização cadastral dos trabalhadores inscritos mostra que do 
total de inscritos, 1.004.403 atualizaram seus cadastros.  

 
Fazendo referência às informações da Base de Gestão da Intermediação de 
Mão de Obra – sistema Mais Emprego – último trimestre – têm-se os dados 
destacados por Estados da Federação. Os dados auxiliam na comparação 
quantitativa do desempenho de cada Estado. No entanto, é muito importante 
ressaltar as peculiaridades da realidade do mercado de trabalho, uma vez que 
elas são singulares em cada localidade. Analisando a tabela, percebe-se que o 
Estado que possuiu a maior quantidade de trabalhadores inscritos na rede 
SINE no referido período foi o Estado de São Paulo, com 434.187 inscritos. 
Isso se deve, provavelmente, ao contingente populacional do Estado. Já o 
Estado que possui a menor quantidade de inscritos foi o estado de Roraima, 
com 1.876.  

 
Outro dado que vale ser ressaltado é em relação à quantidade de (re) 
colocação de trabalhadores no mercado de trabalho. O Estado que apresentou 
melhor desempenho, em termos brutos, foi estado do Paraná, com 28.683 
colocados, seguido de São Paulo, com 22.544. 
 
Considerando-se que este boletim refere-se ao último trimestre do ano de 
2015, destacam-se algumas informações relevantes por faixa etária e sexo em 
relação aos dados do mesmo período, considerando a totalidade da rede Sine. 

 
Tabela 4 - Trabalhadores Inscritos na Rede SINE – Ano 2015 

Indicadores IMO - Quantidade de Trabalhadores Inscritos por sexo e faixa etária -2015 

Informações dos trabalhadores que se inscreveram no SINE para a colocação no mercado de trabalho.  

  Faixa Etária 

Sexo 

De 1 até 
17 anos 

De 18 
até 24 

anos 

De 25 
até 29 

anos 

De 30 até 
39 anos 

De 40 até 
49 anos 

De 50 até 
64 anos 

De 65 até 
150 anos 

Total 

Masculino 36.718 244.266 103.948 158.525 95.744 57.309 2.238 698.748 
Feminino 40.669 209.329 91.679 139.496 77.891 35.387 893 595.344 

Fonte: Base de Gestão IMO Extração em 12/05/15 

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

 
 

Tabela 5 - Trabalhadores (re) colocados no mercado de trabalho – Ano 2015 
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Indicadores IMO - Quantidade de Trabalhadores (re) colocados por sexo e faixa etária - 2015 
Informações sobre ações de intermediação de trabalhadores que foram encaminhados à oportunidades de 
emprego.  
Conteúdo: Qtd Colocados 
  Faixa Etária 

Sexo 

De 1 até 
17 anos 

De 18 até 
24 anos 

De 25 até 
29 anos 

De 30 até 39 
anos 

De 40 até 
49 anos 

De 50 até 
64 anos 

De 65 até 
150 anos 

Total 

Masculino 1.294 26.681 16.731 23.503 11.089 4.978 152 84.428 
Feminino 1.319 20.143 10.012 13.457 6.638 2.163 26 53.758 
Total 2.613 46.824 26.743 36.960 17.727 7.141 178 138.186 

Fonte: Base de Gestão IMO Extração em 12/05/15 
 

Analisando a tabela acima, quando separamos por faixa etária e sexo,, o perfil 
dos trabalhadores (re) colocados no mercado de trabalho no ano de 2015, 
percebe-se que do total de homens e mulheres de todas as idades, o público 
masculino é o que apresenta o maior número de (re)colocações, 84.428 contra 
53.758 do público feminino. Nota-se também que a faixa etária que apresenta o 
maior número de (re) colocações do público masculino e feminino é a faixa 
etária entre 18 e 24 anos, 26.681 e 20.143 respectivamente.  

 
Tabela 6 - Trabalhadores encaminhados para entrevista – Ano 2015 

Indicadores IMO - Quantidade de encaminhamentos para entrevista de emprego por sexo e faixa 
etária - 2015 
Informações sobre ações de intermediação de trabalhadores que foram encaminhados à oportunidades de 
emprego.  
  Faixa Etária 

Sexo 

De 1 até 
17 anos 

De 18 
até 24 

anos 

De 25 até 
29 anos 

De 30 
até 39 

anos 

De 40 até 
49 anos 

De 50 
até 64 

anos 

De 65 até 
150 anos 

Total 

Masculin
o 12.847 240.148 160.494 219.334 103.939 45.513 1.699 783.974 
Feminino 14.733 213.907 114.189 157.394 82.727 30.597 539 614.086 
Total 27.580 454.055 274.683 376.728 186.666 76.110 2.238 1.398.060 
Consulta executada em 12-05-2015  

Fonte: Base de Gestão IMO Extração em 12/05/15 
 

Em relação ao número de encaminhamentos para entrevistas de emprego, 
percebe-se que o número de encaminhamentos entre os homens é superior ao 
das mulheres, sendo 783.974 e 614.08 respectivamente. E, novamente, a 
maior quantidade de encaminhamentos encontra-se na faixa etária de 18 a 24 
anos, tanto para homens quanto para mulheres.  

 
Diante o exposto, percebe-se que é importante analisar os dados em seu 
contexto, já que dados brutos, quando envolvem aspectos sociais mais 
abrangentes não demonstram, por si só, a realidade. No entanto, os dados 
apresentados ajudam a demonstrar que a rede SINE está trabalhando para 
melhorar a realidade do próprio sistema. Números como estes demonstram 
que os esforços estão sendo realizados e que está havendo uma evolução a 
cada período de análise. Contudo, ressalta-se a importância de se levar em 
consideração elementos inerentes ao contexto social do mercado de trabalho 
para uma análise pormenorizada dos dados. Outrossim, não se pode deixar de 
incluir nesse contexto a crise política e econômica, não há dúvidas de que a 
sinergia negativa entre esses dois fatores influencia de maneira restritiva o 
desenvolvimento do mercado de trabalho. A pesar dessa conjuntura, diversas 
ações estão sendo realizadas com a finalidade de aprimorar não somente a 
política de Intermediação de Mão de Obra, como também o Sistema de 
Emprego Trabalho e Renda como um todo.  
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Alguns frutos desses esforços foram a continuidade da ação de migração dos 
egressos do Pronatec; modernização e atualizações do layout do portal, entre 
outras modificações que visam melhorias no Portal e em todo o Sistema Mais 
Emprego. Essas ações impactarão diretamente a política de IMO, uma vez que 
com a migração desses egressos as vagas que requererem maior qualificação, 
terão maiores chances de serem preenchidas. 

 
A CSINE também reformulou e normatizou as formas de supervisão dos 
convênios plurianuais CP/SINE a partir de publicação de portarias e Notas 
Informativas com a intenção de aprimorar e consolidar o acompanhamento da 
execução dos convênios. A criação de novos indicadores de desempenho 
também teve início no ano de 2014 e continuam sendo implementados e 
aperfeiçoados, agora, em 2015. A criação de novos indicadores promoverá um 
acompanhamento atualizado das metas de cada convênio ou posto, buscando 
mensurar de forma mais eficiente a realidade da política pública. 

 
Além das ações citadas acima, ações de rotina necessárias ao 
acompanhamento da execução dos convênios CP-SINE também foram 
realizadas no primeiro trimestre de 2015, como: 

 
 Liberação de parcelas; 
 Remanejamentos; 
 Prorrogações de vigências; 
 Supervisões; 
 Análises de relatórios físicos; 
 Pagamento de faturas referentes aos convênios estabelecidos com 

a Dataprev; 
 Cursos e seminários; 
 Respostas a Auditorias; 
 Análise dos Indicadores da IMO; 
 Treinamentos para convenentes; 
 Abertura de postos; 
 Análise de Termo de Referência; 
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SEGURO DESEMPREGO 
 
O Programa do Seguro-Desemprego foi instituído no Brasil em 1986, pelo 
Decreto-Lei nº. 2.284 e regulamentado através do Decreto nº. 92.608. 
Posteriormente, foi alterado através de novas legislações aprovadas pelo 
Congresso Nacional.  Na realidade, o Programa se insere no conjunto de 
políticas públicas de emprego do Estado Brasileiro que objetiva mitigar os 
impactos negativos do desemprego. 
 
O Benefício tem por finalidade prover assistência financeira temporária aos 
trabalhadores em situação de desemprego involuntário, bem como, auxiliar os 
trabalhadores na busca ou preservação do emprego, promovendo, para tanto, 
ações integradas de orientação, de recolocação e de qualificação profissional. 
 
A dispensa do mercado de trabalho representa para os trabalhadores a 
impossibilidade de ter acesso a bens e serviços vitais para a sua sobrevivência 
que são ofertados exclusivamente de maneira privada. Nesse sentido, o 
seguro-desemprego representa um benefício de suma importância para o 
trabalhador ao assegurar o atendimento das suas necessidades básicas 
durante o período de procura por uma nova colocação no mercado de trabalho. 
 
Ademais, em termos macroeconômicos, o seguro-desemprego propicia ainda a 
manutenção da demanda agregada num patamar mínimo, suavizando os ciclos 
econômicos inerentes a uma economia de mercado desenvolvida. Do ponto de 
vista do trabalhador, o benefício assume caráter social, pois o benefício evita 
quedas bruscas no consumo dos trabalhadores que perdem seus empregos. 
 
Outra finalidade do Programa Seguro-Desemprego é auxiliar o trabalhador na 
busca do emprego, promovendo ações integradas de orientação, recolocação e 
qualificação profissional e alocativo, na medida em que, ao propiciar acesso a 
renda, oferece recursos para atividades relacionadas à procura de um novo 
emprego. 
 
Apesar desta concepção teórica do seguro Desemprego, observa-se, nos 
últimos anos, que o Programa não apresenta um comportamento contracíclico, 
mas nos últimos 12 anos apresenta uma taxa de crescimento elevado, mesmo 
com diferentes fases do ciclo econômico. Os motivos determinantes deste 
aumento já foram debatidos entre pesquisadores e tem-se o consenso que os 
fatores são: a rotatividade do mercado de trabalho, o aumento significativo da 
formalização dos trabalhadores e, por fim, a valorização do salário mínimo 
observado na última década. 
 
Atualmente, existem 5 modalidades de Seguro-Desemprego: 

 
Seguro- Desemprego Formal (iniciada em 1986): Foi instituído pela 

Lei n.º. 998, de 11 de janeiro de 1990, alterado pela Lei n.º 8.900, de 30 de 
junho de 1994, com a finalidade de prover assistência financeira temporária a 
trabalhadores desempregados sem justa causa, e auxiliá-lo na manutenção e 
na busca de emprego, provendo para tanto, ações integradas de orientação, 
recolocação e qualificação profissional. 
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Seguro-Desemprego Pescador Artesanal (iniciada em 1992): É 

dirigido ao pescador profissional que exerça sua atividade de forma artesanal e 
que teve que interromper a pesca devido ao período de proibição da pesca 
para preservação da espécie (defeso), fixado através de Instrumento Normativo 
publicado no Diário Oficial da União. 

 
Bolsa Qualificação (iniciada em 1999):  É uma política ativa destinada 

a subvencionar os trabalhadores, com contrato de trabalho suspenso, em 
conformidade com o disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, 
devidamente matriculado em curso ou programa de qualificação profissional 
oferecido pelo empregador. 

 
Seguro-Desemprego Empregado Doméstico (iniciada em 

2001): Trata-se de ação que resulta em pagamento do benefício instituído pela 
Lei n.º 10.208 de 23 de março de 2001, tem por finalidade prover assistência 
financeira temporária ao empregado doméstico dispensado sem justa causa. O 
valor de cada parcela é de um salário mínimo, sendo que cada segurado 
recebe no máximo três parcelas. 

 
Seguro-Desemprego Trabalhador Resgatado (iniciada em 2003): É 

um auxílio temporário concedido ao trabalhador comprovadamente resgatado 
de  regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo. Tendo 
direito a no máximo três parcelas no valor de um salário mínimo. 
 
Por meio dos Gráficos 1, 2 e 3 é possível avaliar a evolução histórica do 
programa seguro desemprego. O gráfico 1 apresenta a evolução histórica do 
programa Seguro-Desemprego na modalidade Trabalhador Formal. No gráfico 
2 é informado o histórico nas modalidades Bolsa Qualificação, Empregado 
Doméstico e Resgatado. O gráfico 3 evidencia a evolução temporal da 
Modalidade Pescador Artesanal. 
 
Observa-se uma tendência crescente em relação às modalidades Trabalhador 
formal, entretanto, apesar de apresentar uma curva crescente, a tendência de 
crescimento é suavizada. Em relação à modalidade Trabalhador Resgatado da 
Condição Análoga a Escravidão apresenta um decrescimento fraco, nos 
últimos 3 anos.  Além disso, destacam-se duas características importantes ao 
analisar os dados: uma variabilidade maior em relação à Bolsa qualificação e 
um crescimento substancial do número de requerentes de Bolsa Qualificação 
nos anos que sucederam a crise internacional. Nota-se, também, uma 
tendência de crescimento da Modalidade Pescador Artesanal. 
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GRAFICO 1 – BENEFÍCIO SEGURO-DESEMPREGO – MODALIDADE 
FORMAL 

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE SEGURADOS NA MODALIDADE FORMAL 
PERÍODO DE 2003 A 2014. 

 
   Fonte: Base de Gestão do Seguro-Desemprego 

 
GRÁFICO 2 – BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO NAS 

MODALIDADES DOMÉSTICO, BOLSA QUALIFICAÇÃO E RESGATADO. 
EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE SEGURADO NA MODALIDADE FORMAL, 

 PERÍODO DE 2003 A 2014. 

 
Fonte: Base de Gestão do Seguro-Desemprego 

 
GRAFICO 3 – BENEFÍCIO SEGURO-DESEMPREGO – MODALIDADE 

PESCADOR ARTESANAL 
EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE SEGURADO NA MODALIDADE PESCADOR ARTESANAL, 

PERÍODO DE 2003 A 2014. 

 
        Fonte: Base de Gestão do Seguro-Desemprego 
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Seguro-Desemprego: aprimoramentos recentes em aspectos 
de segurança 

 

Este ministério, no intuito de ampliar e aprimorar rotinas de controle de acesso 
no Sistema Seguro-Desemprego, estabeleceu como ação estratégica a adoção 
de mecanismos de segurança capaz de garantir autenticidade, 
confidencialidade e integridade às informações eletrônicas, por meio do 
certificado digital. Nesse sentido, objetivamos tornar obrigatório o uso do 
Certificado Digital para os agentes, gestores e executores do sistema Mais 
Emprego no ano de 2015. 

Além disso, tornou-se obrigatório aos empregadores o uso do aplicativo 
Empregador Web no Portal Mais Emprego para preenchimento de 
requerimento de Seguro-Desemprego (RSD) e de Comunicação de Dispensa 
(CD), a partir de 31 de março 2015. Com a resolução Nº 736 de 8 de outubro 
de 2014. 

Sendo assim, o Portal Mais Emprego já permite que os Empregadores enviem 
os Requerimentos de Seguro-Desemprego, diretamente pela internet, sem a 
exigência de aquisição e preenchimento de formulários (via verde e marrom). 
As recentes melhorias na aplicação “Empregador Web” permitem identificar o 
mandatário legalmente constituído e outorgado por instrumento público 
(procurador), podendo ser, no caso, escritórios de contabilidade (pessoa física 
ou jurídica), que possuem Certificado Digital. 

Importante enfatizar que foram adotados novos procedimentos de 
credenciamento de máquinas a fim de assegurar a integridade, 
confidencialidade, disponibilidade, autenticidade e legalidade dos dados, 
informações e documentos do Ministério do Trabalho e Emprego, contra 
ameaças e vulnerabilidades. 

De maneira concisa podemos elencar as seguintes ações destinadas a 
aprimorar os mecanismos de segurança: 

1. Hierarquização de acesso de usuários nas unidades de atendimento. 

2. Validação prévia e autorização para uso de computadores que 
possibilitam:  
 A identificação e localização de cada computador;  
 As ações de Seguro-Desemprego efetuadas por cada agente 

credenciado;  
 Os registros de IP utilizados (internos e externos); e,  
 Conseqüentes processos de trilha de auditoria; e,  
 

3. Adequação de processos de habilitação ao benefício Seguro-
Desemprego requeridos com determinações judiciais:  
 As atuais regras exigem convalidação das determinações 

judiciais por segundo agente credenciado, sempre nas unidades 
de atendimento das SRTE.  
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4. Aprimoramento nos processos de validação da identificação pessoal 
do trabalhador requerente do benefício:  

 Checagem da ocorrência de mais de um número de NIS/NIT/PIS 
na base de dados da CAIXA e da RFB (realização de processos 
de elos de pis por meio do número de CPF). 

Validação de dados do Requerimento de SD com as informações da 
base de dados do número de CPF (RFB). 

 
5. O controle de dados registrados no SD (Portal Mais Emprego) está 

sendo aprimorado. Atualmente, permite monitoramento automático de 
anomalias identificadas no acesso, seja por usuário, por trabalhador ou 
por computador autorizado. São monitorados:  
 Padrões de atendimento relativo à inclusão de quantidade de 

Requerimentos de SD por um mesmo agente (em 
computadores diferentes ou simultâneos);  

 Padrões de atendimento relativo à inclusão e quantidade de 
Requerimentos por computadores autorizados por meio do 
conceito de árvore-raiz;  

 Processos de trilhas de auditorias e registros das ações dos 
usuários e de computadores.  

6. Está em fase de laboratório, na Dataprev, projeto de Mineração de 
dados (datamining) que se propõe ao aprimoramento das validações 
existentes no Seguro-Desemprego, a partir de recentes implementações 
de novas trilhas de auditorias e identificação de computadores.  

7. Encontra-se em processo primário na Coordenação-Geral de Informática 
– CGI/SE/MTE processo que se propõe a reunir as bases de dados do 
Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal, das bases de dados da 
RFB (CPF, CNPJ - CPF/CNPJ SÓCIO), do Ministério da Integração 
Nacional (Garantia Safra) a fim de identificar existências de 
requerimentos de benefício em desacordo com a legislação do Seguro-
Desemprego.  
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Empregador Web 
 
 

No dia 8 de outubro de 2014, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (CODEFAT) autorizou a publicação da Resolução nº 739. A 
Resolução inovou ao tornar obrigatório aos empregadores o uso do aplicativo 
EMPREGADORWEB, acessível no “Portal Mais Emprego” para preenchimento 
de requerimento de Seguro-Desemprego (RSD) e de Comunicação de 
Dispensa (CD), as conhecidas guias verde e marrom exigidas para que o   
trabalhador possa requerer o benefício.  

Trata-se de medida que se propõe à modernização de procedimentos que se 
traduzem em agilidade, segurança da informação e controle ao Seguro-
Desemprego, que se reflete em ganhos para o trabalhador, empregador e 
governo. Nessa alternância da rotina manual, que remonta a criação do 
benefício Seguro-Desemprego (1986), o novo modelo exigido é sem dúvida, 
moderno, ágil, transparente e seguro.    

A citada Resolução estabeleceu prazo aos empregadores, sendo admitido até 
o dia 31/03/2015 o uso dos formulários adquiridos em papelarias 
(Comunicação de Dispensa/Requerimento de Seguro-Desemprego) ou a 
geração de tais formulários por meio do aplicativo EMPREGADORWEB.    

Cabe observar que o assunto não é novo. Em 27 de Maio de 2009, a 
Resolução do CODEFAT nº 608 aprovou projeto piloto do uso do aplicativo. Em 
25 de Novembro de 2009, a Resolução do CODEFAT nº 620 tornou o seu uso 
facultativo. Desde então, o CODEFAT tem requerido processos modernos e 
automatizados atualmente utilizados pelos empregadores para a prestação de 
informações ao governo, como é o caso do FGTS e dados da Previdência 
Social e da Receita Federal do Brasil. 

Inicialmente, após o dia 31 de março de 2015, seriam aceitos apenas os 
formulários gerados por meio do uso do Empregador WEB. Para tanto, seriam 
consideradas as dispensas ocorridas a partir do mês de abril de 2015. No 
entanto, a Resolução Nº 742, de 31 de março de 2015 autorizou o Ministério do 
Trabalho e Emprego a adotar providências para habilitação dos trabalhadores 
ao benefício do seguro-desemprego, cujos requerimentos sejam emitidos sem 
a utilização do Empregador Web, em caso de restrições operacionais a que 
esses não tenham dado causa. 

Em relação aos aspectos de segurança, o processo de Seguro-Desemprego 
passa a exigir, para impressão dos formulários de Seguro-Desemprego, o uso 
de “Certificação Digital – Padrão ICP – Brasil”. Além disso, as informações das 
requisições do benefício estarão sendo transmitidas imediatamente para o 
Portal Mais Emprego, antes mesmo que o trabalhador compareça em uma das 
unidades de atendimento. 
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O uso da ferramenta informatizada, EmpregadorWEB, é acessível para os 
empregadores ou, ainda, para seus representantes legais (escritórios de 
contabilidade ou contadores). Entre outros, o uso da aplicação assegura 
ganhos como:  

 
1. permite a captura de informações para a geração de 

Requerimento do Seguro-Desemprego dos sistemas de folha de pagamento 
utilizado pelas empresas.  

 

2. dispensa aquisição de formulários em papelaria, uma vez que 
permite a impressão em papel comum (A4).  

 

3. permite a impressão de um ou mais formulários de Seguro-
Desemprego, em questão de minutos.  

 

4. transmite, previamente, as informações de Seguro-Desemprego 
para o Portal Mais Emprego, de forma individual ou coletiva.  

 

5. permite que empresas matrizes, com setores de recursos 
humanos centralizados, encaminhem arquivos com os formulários de 
Seguro-Desemprego para impressão nas suas filiais, por meio de 
correspondência eletrônica (e-mail).  

 

6. permite que o mesmo procurador (escritório de contabilidade ou 
contadores) possa representar mais de uma empresa.  

 

O quadro a seguir mostra as vantagens da Ferramenta EmpregadorWeb: 

Quadro 2 – Vantagens da ferramenta EmpregadorWeb 

VANTAGENS  
TRABALHADOR EMPREGADOR GOVERNO 

Agilidade na habilitação 
do trabalhador ao 
benefício Seguro-
Desemprego. 
Processamento on-line 
Permita integrar o 
seguro-desemprego com 
as ações de 
intermediação e de 
qualificação profissional 

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

 Moderniza o processo 
de transmissão do 
dado, pela internet.  

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

 Mitigação de fraudes 
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Em 2014 forma realizados 16.444 requerimentos via EmpregadorWeb. No 
primeiro quadrimestre de 2015 foram inseridos 201.185 requerimentos, 
conforme tabela a seguir. 

Tabela 7 – Requerimentos Via EmpregadorWeb 

Mês Requerimentos 
2014/01 400 
2014/02 632 
2014/03 676 
2014/04 858 
2014/05 772 
2014/06 792 
2014/07 851 
2014/08 277 
2014/09 792 
2014/10 1.951 
2014/11 3.844 
2014/12 4.599 
2015/01 5.941 
2015/02 7.974 
2015/03 13.903 
2015/04 17.3367 
Total 217.727 
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Medida Provisória n° 665 de 30 de dezembro de 2014 
 

A publicação da recente Medida Provisória n° 665, de 30 de dezembro de 
2014, trouxe, entre outras, alterações na Lei n° 7988, de 11 de janeiro de 1990, 
que regulamenta o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e 
institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. Além disso, houve alteração 
na Lei n° 10.779, de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre seguro-
desemprego para o pescador artesanal. Desta forma, cabe-nos análise dos 
efeitos da nova regra legal sobre o universo de beneficiários do Programa 
Seguro-Desemprego. 

Regra geral, no que diz respeito aos critérios exigidos para habilitação do 
benefício Seguro-Desemprego, a aplicação da Medida Provisória passa a exigir 
mais meses de trabalho para o requerente ter direito ao benefício, 
exclusivamente, quando da primeira e segunda solicitação.  

As exigências necessárias para retorno do trabalhador ao Programa do 
Seguro-Desemprego a partir da terceira solicitação foram preservadas, não 
tendo sido verificadas alterações. A introdução da Medida Provisória 
estabelece as seguintes exigências para direito ao benefício Seguro-
Desemprego, conforme quadro demonstrativo a seguir. 

 
Quadro 3 – Seguro-Desemprego  

Critérios para acesso ao Seguro-Desemprego que sofreram alteração com a imposição da MP 665/2014 

Solicitação Critérios exigidos para direito ao 
Seguro-Desemprego 

A publicação da Medida 
Provisória trouxe alteração 

na norma legal? 
Primeira 
solicitação 

ter recebido salários por pelo menos 
18 nos últimos 24 meses anteriores 
à data da dispensa. 

Sim. A exigência anterior 
exigia 6 meses trabalhados 
nos últimos 36 meses, 
independente, do número de 
vezes que retornou ao 
benefício. 

Segunda 
solicitação 

ter recebido salários por pelo menos 
12 nos últimos 16 meses anteriores 
à data da dispensa. 

Terceira 
solicitação 
ou mais 

ter recebido salários nos 6 meses 
imediatamente anteriores à data da 
dispensa. 

Não. Os critérios exigidos na 
norma anterior foram 
preservados, ou seja, a partir 
do terceiro retorno ao 
Programa Seguro-
Desemprego, são exigidos 6 
meses de trabalho em um 
período de 36 meses.  

Recorda-se ainda que o teor da Medida Provisória em questão exige um 
esforço maior de trabalho perante a regra anterior para acesso ao Seguro-
Desemprego. Se na regra anterior o tempo mínimo de trabalho para acesso ao 
Programa é de 6 meses trabalhado nos últimos 36 meses, a regra atual 
estabelecida pela Medida Provisória 665/2014 passou a exigir um tempo maior 
de trabalho no período em análise: um mínimo de 18 meses, num período de 
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24 meses, para a primeira solicitação, e um mínimo de doze meses, num 
período de 16 meses, para a segunda habilitação.   

Se a regra anterior exigia 1/6 de mês trabalhado para ter direito ao benefício, a 
regra atual exige para as primeiras e segundas um tempo mínimo de emprego 
de 3/4 do período analisado (mínimo de 18 meses trabalhados em 24 meses, 
para acesso à primeira habilitação e mínimo de 12 meses trabalhados no 
período de 16 meses, para direito à segunda habilitação).  

O quadro a seguir mostra o quantitativo de requerentes no mês de março com 
duas referências diferentes. O primeiro filtro aplicado é o de data de demissão 
do requerente, ou seja, quantos trabalhadores demitidos em março requereram 
o seguro desemprego. Esta análise se faz importante, pois se estabeleceu que 
a regra se aplicasse para os demitidos a partir de 28 de fevereiro de 2015. Na 
linha abaixo, tem-se a quantidade de requerentes e segurados segunda a data 
em que o trabalhador solicitou o benefício. 

Percebe-se no quadro abaixo o efeito da nova regra na taxa de habilitação. 
Focalizando inicialmente na taxa de habilitação, temos que 88,07% dos 
requerentes que foram demitidos em março foram habilitados (segurados). 
Observa-se uma queda significativa em relação à taxa de habilitação histórica. 
Na segunda linha, como há requerentes que formam demitidos antes do prazo 
estabelecido pela MP 665, ainda há um a taxa de habilitação correspondente 
com o histórico recente.   

 
Quadro 4 – Seguro-Desemprego  

Quantidade de requerentes, segurados e a taxa de habilitação depois da vigência da MP 665/2014 

Competência Qtd de Requerentes Qtd de Segurados Taxa de Habilitação

Março/2015 (Data da Demisão) 518.215 456.372 88,07%

Março/2015 (Data do Requerente) 824.124 761.828 92,44%

Seguro-Desemprego Modalidade Formal: Novas Regras
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ABONO SALARIAL 
 
O benefício do Abono Salarial assegura o valor de um salário mínimo anual aos 
trabalhadores brasileiros que recebem em média até dois salários mínimos de 
remuneração mensal de empregadores que contribuem para o Programa de 
Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PASEP). 
 
Na forma operacional, para assegurar o direito do trabalhador, entre outras 
medidas, o governo federal institui a Relação Anual de Informações Sociais - 
RAIS a ser preenchida pelas empresas, com elementos destinados a suprir as 
necessidades de controle, estatística e informações das entidades 
governamentais da área social, especialmente no tocante ao cumprimento da 
legislação relativa ao PIS-PASEP, dentre outras. Assim, o direito ao Abono 
Salarial é aferido por meio do processamento da prestação das informações 
exigidas anualmente aos empregadores por meio da RAIS. 
 
Historicamente, o período de recebimento do Abono Salarial tem seu início no 
segundo semestre de cada ano e se estende para o primeiro semestre do ano 
seguinte, conforme calendário de pagamento acordado pelo CODEFAT. 
Diferente de outros benefícios, não há, no caso deste benefício, a necessidade 
de requerimento do trabalhador para o recebimento do Abono Salarial sendo, 
até então, responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego a 
identificação do público beneficiário e providências de operação para 
processamento e pagamento do benefício. 
 
Analisando o comportamento do abono salarial entre 2003 e 2015, percebe-se 
que, com os biênios 2004/2005, 2006/2007 e 2007/2008, o volume de abonos 
identificados teve um crescimento em relação ao exercício anterior de 
aproximadamente 15,10%, 14,78% e 20,74%, respectivamente. Com exceção 
dos biênios 2012/2013 e 2014/2015 que obtiveram um crescimento médio 
menor, 2,17%, os outros períodos foram mais estáveis obtendo o crescimento 
médio de aproximadamente 8,92% a cada ano. Tendo como referência o 
volume de abonos pagos, nesse mesmo lapso de tempo, destacam-se os 
biênios 2004/2005, 2006/2007 e 2007/2008, em que houve crescimento em 
relação ao período que os antecedera de 15,00%, 15,27% e 21,45%, 
respectivamente. A não ser os exercícios 2012/2013 e 2014/2015, em que o 
primeiro teve um crescimento de 2,24% e o segundo um decréscimo de -1,10% 
em relação ao biênio anterior, os demais apresentaram um crescimento médio 
no volume de abonos pagos de aproximadamente 8,79%. 
 
No tocante à taxa de cobertura, cabe ressaltar que o abono salarial registrou, 
em média, entre 2003 e 2015, uma taxa em torno de 94,76%, sendo que no 
biênio 2009/2010 apresentou aproximadamente 96,31%. 
 
Em termos de valores alocados, observa-se um crescimento contínuo no 
período analisado. No biênio 2003/2004, por exemplo, o abono salarial contou 
com recursos da ordem de R$ 1.811.684.361,90 ao passo que, entre 
2014/2015, foram R$ 15.333.616.542,97, perfazendo um crescimento 
aproximado de 741,80%. 
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Tabela 8 – Histórico de Pagamentos – PIS/PASEP 

EXERCÍCIO 
FINANCEIRO

ABONOS 
IDENTIFICADOS

ABONOS PAGOS * TAXA COBERTURA
VALORES ALOCADOS

RECURSOS ( FAT )

2003/2004 8.305.146 7.833.189 94,32% R$ 1.811.684.361,90
2004/2005 9.559.247 9.008.192 94,24% R$ 2.320.658.203,32
2005/2006 10.238.389 9.668.788 94,44% R$ 2.841.802.523,00
2006/2007 11.751.968 11.145.463 94,84% R$ 3.814.587.154,77
2007/2008 14.189.277 13.536.665 95,40% R$ 5.025.114.269,28
2008/2009 15.560.805 14.893.344 95,71% R$ 6.052.640.073,06
2009/2010 16.930.034 16.306.131 96,31% R$ 7.417.689.565,14
2010/2011 18.504.778 17.535.376 94,76% R$ 8.813.738.341,82
2011/2012 20.366.245 19.363.556 95,08% R$ 10.464.059.581,64
2012/2013 20.743.127 19.797.976 95,44% R$ 12.216.896.645,92
2013/2014 22.591.393 21.467.902 95,03% R$ 14.470.749.245,19

2014/2015¹ 23.183.247 21.362.986 92,15% R$ 15.333.616.542,97
TOTAL 191.923.656 181.919.568 -   - 

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - PIS/PASEP

*Cada Abono pago corresponde ao valor de um Salário Mínimo. 
¹ Dados preliminares até Fevereiro/2015. 
 
Entre 2007 e 2015, observa-se o incremento tanto dos abonos identificados 
quanto dos benefícios pagos. Por conseguinte, o bom desempenho da taxa de 
cobertura, acima de 95%, está ligado diretamente ao aperfeiçoamento no 
processo de identificação dos trabalhadores com direito ao benefício e a 
melhoria na qualidade da informação. O calendário de 2014/2015 (inicio 
01/06/2014 e término 30/06/2015) projeta o pagamento de 23 milhões de 
abonos, dos quais já foram pagos 21,3 milhões benefícios correspondendo à 
taxa de cobertura de 92%. 
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CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS 
 

No 1º (primeiro) bimestre de 2015, foram emitidas 466.899 Carteiras de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS informatizadas e 411.797 do modelo 
manual, totalizando 878.696 documentos (Tabela 9). 

 
Tabela 9 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (1º bimestre/2015) 

Descrição Jan/Fev-2015 
Modelo Manual  411.797 
Modelo Informatizado 466.899 

  Total 878.696 
 
Entre as ações desenvolvidas no 1º bimestre de 2015 destacam-se:  

 
 Oficina de validação e homologação do sistema 3.0 (nova versão 

da CTPS); 
 Finalização da implantação de novas Fábricas de CTPS nos 

Estados de Pernambuco e Rio de Janeiro; 
 Em fase final de licitação a aquisição de 1.500 kits para emissão da 

CTPS informatizada. 
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PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - PROGER 
 
O PROGER, alicerçado em recursos dos depósitos especiais remunerados do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), formam um conjunto expressivo de 
programas e linhas de crédito especiais dirigido aos mais diversos beneficiários 
e destinado à concessão de financiamentos focados, principalmente, no 
fortalecimento de micro e pequenos empreendimentos, cooperativas, empresas 
do setor de turismo, inovação tecnológica, e ainda para ações voltadas para a 
melhoria da competitividade do país fundamentais para o desenvolvimento 
sustentado e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador.  

 
Esse Programa, presente em mais de 3.600 Municípios do Brasil, busca atuar 
sobre o mercado de trabalho mediante a concessão de crédito direcionado e a 
preços subsidiados para consolidar e fomentar a expansão da produção e, 
consequentemente, elevar a demanda por trabalho. 
 
Conforme tabela discriminada abaixo, durante os meses de janeiro e fevereiro 
de 2015, foram realizadas 2.290 operações num montante contratado da 
ordem de R$ 185 milhões. Vale ressaltar, no entanto, que não estão 
contabilizados os dados de execução do BNDES uma vez que o agente não 
apresentou os dados até o fechamento desse Relatório. 
 
Acresce-se, ainda, que durante os meses citados, o programa PROGER 
Urbano estava suspenso pelo Banco do Brasil, por falta de recursos. Essa 
situação já foi normalizada em abril/2015.  
 
Tabela 10 – Programas PROGER 

Qtd. Contratos Valor Contratado Qtd. Contratos Valor Contratado Qtd.  Contra tos Valor Contratado
FAT Fomentar Micro e 
Pequenas Empresas

-                        -                                -                     -                                -                     -                                 

PROGER Turismo 
Investimento 29                         4.110.520                      52                      6.743.129                      81                      10.853.649                    

PROGER Urbano 
Investimento

610                       59.245.881                    1.132                 100.565.511                  1.742                 159.811.392                  

PRONAF
-                        -                                -                     -                                -                     -                                 

SUBTOTAL 639                       63.356.401                    1.184                 107.308.641                  1.823                 170.665.041                  

FAT Fomentar Médias e 
Grandes Empresas -                        -                                -                     -                                -                     -                                 

SUBTOTAL -                        -                                -                     -                                -                     -                                 

FAT IE Econômica -                        -                                -                     -                                -                     -                                 

FAT IE Insumos Básicos -                        -                                -                     -                                -                     -                                 

PROEMPREGO -                        -                                -                     -                                -                     -                                 

SUBTOTAL -                        -                                -                     -                                -                     -                                 

FAT Exportar -                        -                                -                     -                                -                     -                                 

PROGER Exportação -                        -                                -                     -                                -                     -                                 

SUBTOTAL -                        -                                -                     -                                -                     -                                 

FAT Pró-Inovação (FINEP) -                        -                                -                     -                                -                     -                                 

SUBTOTAL -                        -                                -                     -                                -                     -                                 

FAT Taxista 154                       4.559.700                      306                    8.910.943                      460                    13.470.642                    

FAT Turismo Investimento 3                           284.010                         4                        974.700                         7                        1.258.710                      

FAT Turismo Capital de Giro -                        -                                -                     -                                -                     -                                 

SUBTOTAL 157                       4.843.709                      310                    9.885.643                      467                    14.729.352                    

796                       68.200.110                    1.494                 117.194.283                  2.290                 185.394.393                  

SETORES PROGRAMAS Janeiro Fevereiro

TOTAL

TOTAL

 Fomento da Inovação e 
Difusão Tecnológica

Iniciativas específicas de 
Governo

Investimento de Micro e 
Pequenos 

Empreendimentos 
Urbanos e Rurais

Investimentos de Médios 
e Grandes 

Empreendimentos 
Urbanos e Rurais

Investimento em Infra-
Estrutura

Fomento da Exportação
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PROGRAMA NACIONAL DE MICROCRÉDITO PRODUTIVO 
ORIENTADO - PNMPO 

 
O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO - 
desempenha papel relevante no compromisso assumido pelo governo federal 
com relação às políticas transversais e multissetoriais de estímulo à inclusão 
produtiva e à geração de trabalho e renda. Sua principal finalidade é 
universalizar o acesso ao crédito para os negócios populares de pequeno 
porte, estimulando o empreendedorismo no País e, com isso, representando 
importante ferramenta para o enfretamento da pobreza e da exclusão social. 
 
As operações de crédito realizadas no âmbito do PNMPO são direcionadas a 
pessoas físicas, empreendedores individuais e microempresas com 
faturamento de até R$ 120 mil anuais, para valores de financiamento até R$ 15 
mil, destinados a capital de giro ou investimento, com prazos de pagamento 
estabelecidos entre as instituições de microcrédito e o tomador do recurso. 
 
Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2015, a agenda do Programa ficou 
voltada para o acompanhamento das atividades relativas ao mapeamento do 
microcrédito (Termo de Descentralização de Crédito entre o MTE e a UNB), 
cujo seminário para divulgação dos resultados está previsto para junho de 
2015. Outra agenda, dedicada nos meses citados, foi o acompanhamento do 
desenvolvimento do novo sistema de informações do PNMPO. 
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CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES – CBO 
 
Entre as principais ações relacionadas a CBO nos meses de janeiro e fevereiro 
de 2015, destacamos: 
 
* a continuidade da elaboração das descrições sumaríssimas, a serem 
utilizadas na IMO e Seguro Desemprego. 
 
* a continuidade dos estudos sobre a utilização da CBO, junto às empresas.  
Essas ações são realizadas no âmbito do contrato 039/2013 – 1º termo aditivo. 
 
No tocante à atualização de famílias na CBO, ressalta-se que ainda não foram 
realizadas atualizações no ano de 2015.  



 - 34 -

ANEXO I 
 
Dados do Seguro-Desemprego: Janeiro 2015 
 

Tabela 1 

            

Quantidade de Requerentes segundo a Modalidade de Seguro-Desemprego 

            

Modalidade SD Requerentes Segurados Beneficiários Requerentes 
Notificados 

Taxa de 
Habilitação 

Trabalhador Formal 723.952 691.610 612.630 69.142 95,53% 

Bolsa Qualificação 4.553 4.407 3664 148 96,79% 

Pescador Artesanal 100.013 90.672 86.678 10.730 90,66% 

Empregado 
Doméstico 2.360 1.410 1.049 698 59,75% 

Trabalhador 
Resgatado 20 19 18 0 95,00% 

Total 830.898 788.118 704.039 80.718 94,85% 

            

Fonte: Base de Gestão do Seguro-Desemprego/CGSAP/DES/SPPE/MTE 

Período: Janeiro/2015      

 
Tabela 2 

          

Quantidade de Valores emitidos e pagos segundo a Modalidade de Seguro-Desemprego 

          

Modalidade SD Valor Parcela 
Emitida 

Valor Parcela 
Paga 

Qtd Parcela 
Emitida 

Qtd Parcela 
Paga 

Trabalhador 
Formal 3.377.983.571,02 3.170.386.066,75 3.398.061 3.184.585 

Bolsa 
Qualificação 10.981.031,59 10.057.271,57 8.613 7.878 

Pescador 
Artesanal 448.777.357,01 442.600.595,71 571.149 563.179 

Empregado 
Doméstico 4.145.960,00 3.865.888,00 5.346 4.984 

Trabalhador 
Resgatado 392.496,00 337.572,00 508 437 

Total 3.842.280.415,6
2 

3.627.247.394,0
3 3.983.677 3.761.063 

          

Fonte: Base de Gestão do Seguro-Desemprego/CGSAP/DES/SPPE/MTE 

Período: Janeiro/2015  
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Dados do Seguro-Desemprego: Fevereiro 2015 
 

Tabela 1 

            

Quantidade de Requerentes segundo a Modalidade de Seguro-Desemprego 

            

Modalidade SD Requerentes Segurados Beneficiários Requerentes 
Notificados 

Taxa de 
Habilitação 

Trabalhador Formal 723.952 691.610 612.630 69.142 95,53% 

Bolsa Qualificação 4.553 4.407 3664 148 96,79% 

Pescador Artesanal 100.013 90.672 86.678 10.730 90,66% 

Empregado 
Doméstico 2.360 1.410 1.049 698 59,75% 

Trabalhador 
Resgatado 20 19 18 0 95,00% 

Total 830.898 788.118 704.039 80.718 94,85% 
            

Fonte: Base de Gestão do Seguro-Desemprego/CGSAP/DES/SPPE/MTE 

Período: Fevereiro/2015      

 
 

Tabela 2 

          

Quantidade de Valores emitidos e pagos segundo a Modalidade de Seguro-Desemprego 

          

Modalidade SD Valor Parcela 
Emitida 

Valor Parcela 
Paga 

Qtd Parcela 
Emitida 

Qtd Parcela 
Paga 

Trabalhador 
Formal 3.377.983.571,02 3.170.386.066,75 3.398.061 3.184.585 

Bolsa 
Qualificação 10.981.031,59 10.057.271,57 8.613 7.878 

Pescador 
Artesanal 448.777.357,01 442.600.595,71 571.149 563.179 

Empregado 
Doméstico 4.145.960,00 3.865.888,00 5.346 4.984 

Trabalhador 
Resgatado 392.496,00 337.572,00 508 437 

Total 3.842.280.415,6
2 

3.627.247.394,0
3 3.983.677 3.761.063 

          

Fonte: Base de Gestão do Seguro-Desemprego/CGSAP/DES/SPPE/MTE 

Período: Fevereiro/2015  
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