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1 INTRODUÇÃO 

O presente Boletim visa a informar dados, indicadores e principais realizações das 

ações finalísticas relativas às políticas públicas implementadas com recursos do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador. Esta é uma publicação bimestral da Secretaria Executiva do 

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, representada pelo 

Departamento de Gestão de Benefícios - DGB, que faz parta da Secretaria de Políticas 

Públicas de Emprego – SPPE / Ministério do Trabalho. As ações estão sob responsabilidade 

dos três Departamentos constituintes da SPPE, quais sejam: O próprio DGB, o DER – 

Departamento de Emprego e Salário, e o DPE – Departamento de Políticas de 

Empregabilidade. Entretanto,  no presente período de apresentação de resultados,  não 

constam iniciativas relacionadas à Qualificação Social e Profissional – QSP, a qual está em 

fase de reestruturação para retomada da execução.   

Com base na Lei nº 7.998, as principais ações de emprego financiadas com recursos 

do FAT estão estruturadas em torno de três programas: o Programa do Seguro-Desemprego – 

PSD, o Abono Salarial 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”. 

O direito ao benefício foi garantido por meio do Art. 239 da Constituição Federal, de 

05 de outubro de 1988 e sua regulamentação ocorreu com a publicação da Lei no 7.998, de 11 

de janeiro de 1990. Essa mesma Lei instituiu o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, e o 

Conselho Deliberativo do FAT - CODEFAT. Ainda no aspecto normativo, as regras de 

concessão do benefício do Seguro-Desemprego sofreram significativas alterações por meio da 

Medida Provisória n° 665, de 30 de dezembro de 2014, que alterou a Lei n° 7998, e a Lei n° 

10.779, de 25/11/2003, que dispõe sobre seguro-desemprego para o pescador artesanal. Esta 

Medida foi convertida em Lei, sob o número 13.134, de 16 de junho de 2015, modificando, 

portanto, os critérios de habilitação do trabalhador ao recebimento do benefício. 

Conforme comentado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, em seu acórdão nº 

3330/2014 , “as políticas públicas de emprego no Brasil, tanto as ativas quanto as passivas, 

são financiadas, majoritariamente, pelo FAT”.  

Percebe-se que, enquanto política pública de emprego, o Programa Seguro-

Desemprego destaca-se como uma das políticas sociais de maior relevância e abrangência no 

País. Contempla, além da concessão do benefício financeiro em si, as ações de orientação 

profissional e intermediação de mão-de-obra e qualificação profissional. Inclui ainda, 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. 
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Para a operacionalização das ações, e respectivo atendimento à população, 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, para a 

manutenção da Rede SINE. Parte das ações é também executada pelas unidades 

descentralizadas do próprio Ministério, por meio das Superintendências Regionais de 

Trabalho – caso da habilitação ao Seguro-Desemprego e emissão de CTPS; e ainda, por 

municípios via termo de cooperação técnica, para a emissão da CTPS.  Além desses atores, o 

Ministério do Trabalho mantém contratos com a Caixa Econômica Federal e o Banco do 

Brasil para pagamento dos benefícios do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial. 

Merece ainda destaque, o Abono Salarial, que foi também regulamentado pela Lei 

7.998, de 11 de janeiro de 1990, que assim determina em seu artigo 9º:   

“É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de 1 (um) 

salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento” , aos empregados que: 

 I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de 

Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público (Pasep), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no 

período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 

30 (trinta) dias no ano-base; 

II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-

Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.  (Redação dada pela Lei nº 13.134, 

de 2015). 

Outro Programa de grande relevância para o mercado de trabalho e para a geração de 

emprego e renda, o PROGER é destinado à concessão de financiamentos focados 

principalmente no fortalecimento de micro e pequenos empreendimentos e visa a melhoria da 

competitividade do país, o desenvolvimento sustentado e a melhoria da qualidade de vida do 

trabalhador. 

Os recursos utilizados no PROGER são originários dos excedentes à Reserva 

Mínima de Liquidez do FAT, que são alocados extraorçamentariamente, 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, ou seja, os recursos do PROGER são de natureza não 

orçamentária, isto é, não compõem o orçamento da União.  

Dessa forma, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Caixa 

Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a 

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP são as executoras do PROGER, seguindo regras 

estabelecidas em Resoluções do CODEFAT e Plano de Trabalho a ser aprovado pela 

Secretaria-Executiva do CODEFAT.  

Importante destacar o papel do CODEFAT. A Lei nº 7.998/1990, ao criar o FAT, 

instituiu o CODEFAT como seu conselho deliberativo e órgão gestor. Constitui-se num órgão 

colegiado, de caráter tripartite e paritário, composto por representantes do Governo Federal e 

de entidades de trabalhadores e empregadores, contando atualmente com 18 membros.  Sua 

composição é estabelecida pelo Poder Executivo Federal, conforme dispõe o Decreto nº 

6.827, de 22 de abril de 2009. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13134.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13134.htm#art1
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No desempenho de seu papel, destacam-se as seguintes funções: elaboração de 

diretrizes para programas e para alocação de recursos do FAT; acompanhamento e avaliação 

de seu impacto social; proposição do aperfeiçoamento da legislação referente às políticas 

públicas de emprego, trabalho e renda. Ressalte-se ainda o papel do CODEFAT no controle 

social da execução destas políticas, no qual estão as competências de análise das contas do 

FAT, dos relatórios dos executores dos programas apoiados, bem como de fiscalização da 

administração do Fundo. 

Para tanto, o Conselho conta com o apoio da Secretaria Executiva do CODEFAT, que 

é exercida pelo Departamento de Gestão de Benefícios – DGB/SPPE/MTb, conforme Decreto 

nº 8894, de 3 de novembro de 2016 (Artigo 16, inc III). 

 

Feito breve comentário sobre a configuração e importância dos principais programas 

e políticas públicas implementadas com recursos do FAT, o presente boletim apresenta a 

seguir os resultados da execução dessas políticas públicas, de forma sumarizada, e, em 

seguida, de forma detalhada acerca de cada um dos programas, ações, ou projetos. 
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2 SUMÁRIO EXECUTIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 

Este tópico tem como objetivo trazer informações consolidadas acerca da execução 

dos programas e das ações finalísticas que são executados com recursos do FAT, buscando-se 

destacar o que apresentou relevância no período de apuração dos dados, no caso, no segundo 

bimestre de 2017. Nos itens seguintes do boletim, serão abordados os resultados detalhados e 

respectivos comentários por programa e ação. 

2.1 Sistema Nacional de Emprego – SINE 

Quanto à rede de atendimento do SINE, esta conta atualmente com aproximadamente 

1450 postos de atendimento, mantidos por meio de 72 convênios celebrados com todas as 

unidades da Federação e 45 municípios com mais de 200 mil habitantes, para os quais o corre 

o repasse do recurso financeiro do FAT para a manutenção da rede. 

Ressalta-se que a rede atual, em relação aos anos anteriores, sofreu em 2016 um 

pequeno decréscimo no total de postos de atendimento, reflexo da restrição orçamentária e 

financeira em todo o governo federal, inclusive com corte significativos no montante 

originalmente constante da Lei Orçamentária Anual – LOA 2016.  

 Por motivos de dificuldades operacionais não foi possível atualizar no presente 

boletim com a execução do segundo bimestre do corrente. Entretanto, importante ressaltar 

que, não obstante aspectos restritivos como redução da equipe técnica, e restrições 

orçamentárias no recurso de manutenção da rede de atendimento, a coordenação-geral do 

SINE continuou seus trabalhos de análise e acompanhamento da execução dos convênios.  

Importante destacar que o Ministério do Trabalho lançou no mês de maio, aplicativo 

móvel que permite ao trabalhador encontrar, de forma prática e rápida, vagas adequadas ao 

seu perfil.  Desenvolvida pela Dataprev, a solução permite ao cidadão acessar de seu aparelho 

celular ou tablet os serviços do Sine.  

O chamado “Sine Fácil” possibilita ao trabalhador agendar entrevistas com 

empregadores, acompanhar a situação do seu benefício do seguro-desemprego, bem como 

acessar outros serviços oferecidos pelo Sine. Este aplicativo potencializa a ação do Sine, uma 

vez que permite inúmeras consultas a vagas de emprego simultaneamente, em qualquer 

horário, de qualquer local. Por outro lado, significa também uma facilidade para o 

empregador, possibilitando encontrar mais rapidamente um profissional com o perfil 

desejado.  

 

2.2 Seguro-Desemprego 

Considerando-se a execução do segundo bimestre de 2017, os resultados relativos à 

concessão do benefício do Seguro-Desemprego, em todas as modalidades, alcançaram cerca 

de 1,1 milhões de trabalhadores, o que representa um montante de R$ 7,0 bilhões de Reais, 

pagos ao trabalhador brasileiro.  Esta execução física apresentou um decréscimo de 2,3% no 

número de segurados, no primeiro bimestre de 2017, com relação ao mesmo período do ano 

anterior.  
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 Na seção 5 deste boletim serão apresentados os indicadores mais importantes a 

respeito do comportamento do Programa Seguro-Desemprego, inclusive de anos recentes, 

para efeitos comparativos. 

2.3  Abono – Salarial 

 

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, que anualmente se encerra em 30 de junho.  

O calendário de pagamento do Abono Salarial, exercício 2016/2017, identificou 

24.250.327 trabalhadores com direito a receber o Abono e, desses, 22.272.699 realizaram o 

saque do benefício até o dia 30/04/2017, o que significou um montante de R$ 

15.662.873.977,83 (quinze bilhões, seiscentos e sessenta e dois milhões, oitocentos e setenta e 

três mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos). 

A partir do pagamento do calendário 2016/2017, o valor do benefício passou a ser 

proporcional ao tempo de emprego durante o ano, na proporção de 1/12 (um doze avos) salário 

mínimo para cada mês trabalhado. Dessa forma, o trabalhador que trabalhar durante os doze 

meses do ano, atendidos os demais critérios, terá direito a receber o valor integral do 

benefício, qual seja, um salário mínimo. 

Na seção 6 deste boletim serão apresentados os indicadores mais importantes a 

respeito do comportamento do Abono Salarial, inclusive de anos recentes, para efeitos 

comparativos. 

2.4  Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 

 

A evolução da emissão de CTPS, no último ano, evidencia os esforços de modernizar o 

processo através da informatização e tornar o documento mais seguro, apresentando uma 

inversão na quantidade de carteiras manuais em relação às carteiras informatizadas. O 

resultado do primeiro bimestre de 2017 continua nesta tendência. Nos meses de março e abril 

de 2017, foram emitidas 647.737 Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS no 

modelo informatizado e outras 209.964 no modelo manual, totalizando 857.701 carteiras, 

conforme tabela abaixo. 

 

 
Descrição Janeiro e Fevereiro/2017 

Modelo manual 209.964 

Modelo informatizado 647.737 

Total 857.701 

 

Na seção 8 deste boletim, serão apresentadas demais informações a respeito da 

implementação da CTPS informatizada e indicadores da emissão da CTPS no período. 
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2.5  Programas de Geração de Emprego e Renda –  PROGER e PNMPO 

 

O Programa de Geração de Emprego e Renda do FAT - Proger destaca-se por priorizar 

suas aplicações em micro e pequenas empresas, inclusive do setor de turismo e fomento às 

pequenas empresas exportadoras, financiamento de capital de giro isolado, no PROGER 

Urbano e em linhas destinadas à melhoria da qualidade de vida e da renda do trabalhador, a 

partir de aplicações no FAT Taxista.  

De janeiro a abril de 2017, foram realizados cerca de R$ 58 mil contratos, num volume 

de R$ 1.476.000.000,00 aplicados.  

Com relação à execução do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado -  

PNMPO, em 2016, as instituições financeiras oficiais federais integrantes do Programa 

ofertaram, um volume de crédito de mais de R$ 9 bilhões. Mais de 60% das operações são 

realizadas por mulheres; e mais de 90% dos clientes atendidos são empreendedores que atuam 

por conta própria. 

 A seção 10 deste boletim apresenta informações mais detalhadas a respeito desses 

programas.  
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3.  SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE   

AMPARO AO TRABALHADOR: CODEFAT      

3.1 Sobre a Secretaria Executiva do CODEFAT 

 

A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, criou o Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT) e instituiu o seu órgão gestor: o Conselho Deliberativo do FAT (CODEFAT). O 

Conselho é um órgão colegiado, de caráter tripartite e paritário, composto por representantes 

do Governo Federal e de entidades de trabalhadores e empregadores, contando atualmente 

com 18 membros.  

A composição do CODEFAT é estabelecida pelo Poder Executivo, que define 

precisamente os membros que possuem assento e voto no Conselho, conforme dispõe o 

Decreto nº 6.827, de 22 de abril de 2009. 

Dentre as funções mais importantes do CODEFAT, estão as de elaborar diretrizes 

para programas e para alocação de recursos, de acompanhar e avaliar seu impacto social e de 

propor o aperfeiçoamento da legislação referente às políticas. Igualmente importante é o papel 

que o Conselho exerce no controle social da execução destas políticas, no qual estão as 

competências de análise das contas do FAT, dos relatórios dos executores dos programas 

apoiados, bem como de fiscalização da administração do Fundo. 

3.2 Estrutura Institucional 

 

A Secretaria Executiva do CODEFAT é exercida pelo Departamento de Gestão de 

Benefícios – DGB/SPPE/MTb, por força do Decreto nº 8.894, de 3 de novembro de 2016. 

Cumpre à Coordenação-Geral do CODEFAT – CGCON/DES/SPPE/MTb executar as 

tarefas técnicas e operacionais, de natureza administrativa, da SE-CODEFAT, bem como 

promover a articulação entre as áreas do MTb para o cumprimento das principais atribuições 

da Secretaria Executiva, a saber: i) sistematizar informações que permitam ao CODEFAT a 

aprovação, o acompanhamento e a execução do Plano de Trabalho Anual do Programa do 

Seguro Desemprego e do Abono Salarial e dos respectivos orçamentos; ii) coordenar as 

atividades para realização das reuniões do CODEFAT e do GTFAT; e, iii) promover a 

compatibilização entre as ações afetas à esfera de competência do MTb e as do CODEFAT. 

Dentre as competências da CGCON podemos destacar: i) promover o cumprimento 

do Regimento Interno do CODEFAT, estimulando a cooperação entre as áreas técnicas do 

Ministério e as assessorias técnicas das entidades e órgãos representados no Conselho; ii) 

organizar as reuniões do CODEFAT e do Grupo Técnico do FAT – GTFAT; iii) monitorar e 

controlar as etapas da sistemática de depósitos especiais do FAT, de acordo com a 

Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT - PDE; iv) coordenar a 

integração entre as ações das Comissões de Emprego e as políticas e diretrizes do CODEFAT 

e prestar orientações quanto ao seu funcionamento; e, v) controlar os bens patrimoniais 

adquiridos com recursos do FAT, por meio de convênio, elaborando o respectivo inventário 

físico-financeiro. 
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3.3 Evolução dos indicadores até 2016 

 

 

QUANTITATIVO DE REUNIÕES DO CODEFAT POR ANO - 2005 / 2016
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* Média de 7 reuniões por ano. 

 

QUANTITATIVO DE RESOLUÇÕES POR ANO - 2005 / 2016
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* Média de 30 resoluções por ano. 

 

Participação percentual de Conselheiros nas reuniões do CODEFAT - 2005 / 2016
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2009* - Com a edição do Decreto nº 6.827, de 22 de abril de 2009, o CODEFAT saiu de 12 para 18 representações, sendo que as duas 
primeiras reuniões ocorreram com potencial de 12 Conselheiros e as reuniões seguintes com potencial de 18 Conselheiros. 

3.3.1 Indicadores-chave 

 

No segundo bimestre de 2017 foram realizadas 2 (duas) reuniões, sendo 1 (uma) do 

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT e 1 (uma) do 

Grupo Técnico do FAT – GTFAT. (Quadro – Quantitativo de Reuniões do CODEFAT e 

GTFAT, por bimestre, exercício 2017) 

 

Quantitativo de Reuniões do CODEFAT e do GTFAT, por Bimestre, exercício 2017
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Como resultado das mencionadas reuniões, foram aprovadas 2 (duas) resoluções. 

(Quadro: Resoluções aprovadas; Gráfico: Quantitativo de Resoluções entre janeiro e fevereiro 

– exercício 2017) 

 

Quadro – Resolução aprovada 

 

Número Descrição 

782 
Dispõe sobre a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do 

FAT – PDE, para o exercício de 2017. 

783 

Reestrutura o Plano Nacional de Qualificação – PNQ, que passa a denominar-se 

Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional – 

QUALIFICA BRASIL, voltado à promoção de ações de qualificação 

e certificação profissional no âmbito do Programa do Seguro-Desemprego, 

como parte integrada do Sistema Nacional de Emprego – SINE. 
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Quantitativo de resoluções por bimestre - exercício 2017
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No período mencionado houve a participação dos Conselheiros no percentual de 

72,2%. (Quadro – Participação percentual de Conselheiros nas reuniões do CODEFAT – 1º e 

2º Bimestre/2017) 

 

Participação percentual de Conselheiros nas reuniões do CODEFAT

Exercício 2017

66,7%
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69,4%

63,0%

64,0%
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1º
 B

im
es

tre

2º
 B

im
es

tre

A
cu

m
ula

do

1º Bimestre

2º Bimestre

Acumulado

 

 

3.4 Atividades e eventos 

 

Entre as ações executadas pela Secretaria Executiva do CODEFAT e pela 

Coordenação-Geral do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - 

CGCON, no segundo bimestre de 2017, destacam-se: 

I – Sistema de Gestão Operacional do CODEFAT - SIGOC – Reuniões realizadas: No 

período mencionado foram realizadas 5 (cinco) reuniões entre as equipes de trabalho do MTb 

e da DATAPREV para tratar do módulo CODEFAT. 

II - Interlocução com as áreas técnicas do MTb visando o atendimento às 

determinações e/ou recomendações dos órgãos de controle (Tribunal de Contas da União – 

TCU e Controladoria-Geral da União – CGU);  
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III - Atualização cadastral das 27 Comissões Estaduais de Emprego e de mais de 50 

Comissões Municipais de Emprego; 

IV – Manutenção dos módulos Portal FAT e SiNPat e o Desenvolvimento do módulo 

CODEFAT, no âmbito do Sistema de Gestão Operacional do CODEFAT (SiGOC).  

 

3.5 Estudos e projetos 

 

 

I - Convênio MTE/CODEFAT nº 03/2014, celebrado com o DIEESE 

Estudo contendo análise dos resultados de atualização do cálculo da rotatividade, 

incluindo análise setorial/regional, a partir dos dados da RAIS, FAT e SD, e desenvolvimento 

de nova análise: considerando o período de agosto de 2016, os pesquisadores estão 

aguardando a divulgação da RAIS 2015 para iniciar as análises dos indicadores de rotatividade 

do mercado de trabalho. Foi enviada para o Ministério a versão preliminar contendo a análise 

da rotatividade.  

Intermediação de Força de Trabalho no Brasil: tem caráter exploratório e objetiva 

compreender as características fundamentais das empresas privadas de intermediação de mão 

de obra - EPIMO e preparar a realização de uma pesquisa primária sobre as EPIMO que atuam 

no Brasil, a ser executada no ano de 2017. O estudo já foi entregue para análise do Ministério 

e foi incluído neste documento o resumo executivo do estudo.  Os principais resultados do 

Estudo foram apresentados  em Oficina para apresentação de estudos sobre Intermediação de 

Mão de Obra  realizada em 18/04/2017.  Estamos em tratativas com o DIEESE para a 

continuidade da pesquisa.  

Avaliação Qualitativa do Programa Proteção ao Emprego - PPE: nesta avaliação são 

consideradas as dimensões qualitativas do Programa relacionadas aos objetivos explícitos do 

Programa. Neste estudo, já foi realizada, entre outros, a etapa de campo que envolveu 

entrevistas com trabalhadores, empregadores e representantes governamentais, bem como 

apresentação de análise descritiva dos principais indicadores do PPE aos técnicos do 

Ministério. O Relatório foi entregue ao Ministério bem como disponibilizado no Portal do 

FAT. Ainda foi realizado no dia 02/12 Seminário sobre o Estudo de Avaliação do PPE que 

contou com a presença dos técnicos do Ministério do Trabalho e de outras pastas ministeriais, 

bem como atores sociais. O próximo passo é a elaboração de artigo contendo os principais 

resultados do estudo e do debate promovido no Seminário com vistas a compor publicação 

relativa aos estudos da Meta 1 do Convênio supracitado. 

Ainda, está em tratativas com DIEESE a continuidade dos estudos da Meta 1 a serem 

realizados no ano 3 do Convênio MTE/CODEFAT nº 03/2014. Pode-se citar entre os temas a 

serem abordados nessa nova etapa: os impactos no mercado de trabalho de processos de 

reestruturação produtiva motivados pelas novas tecnologias informacionais e os impactos no 

mercado de trabalho das alterações na legislação trabalhista.  
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II - Acompanhamento in loco das Comissões de Emprego 

Cabe às comissões de emprego sedimentar a participação da sociedade civil organizada e do 

setor privado no direcionamento das políticas públicas voltadas ao trabalho, emprego e renda, 

devendo adequá-las ao mercado de trabalho local, orientar sua execução e exercer o controle 

social sobre as mesmas, cuidando para que os recursos repassados sejam bem utilizados e 

aplicados em atividades produtivas que promovam a geração de emprego e renda e o 

dinamismo da economia na localidade. 

Assim sendo, deu-se início, no exercício de 2015, ao processo de acompanhamento in loco 

das Comissões de Emprego Estaduais, do Distrito Federal e Municipais (especialmente das 

Capitais), visando verificar a estrutura e o funcionamento das Comissões, com o objetivo de 

identificar fatores prejudiciais ao desempenho das suas atribuições, bem como conhecer 

experiências exitosas. 

Considerando a extensão territorial do País e, ainda, restrições orçamentárias, os trabalhos de 

acompanhamento das Comissões são realizados em 10 Unidades da Federação, 

preferencialmente abrangendo todas as regiões brasileiras, devendo ser visitada a Comissão 

de Emprego do Estado e de sua respectiva Capital. 

As visitas foram previstas para ocorrer no segundo semestre de 2017, devendo ser visitadas 

duas Unidades da Federação por mês. 

III - Sistema de Gestão Operacional do CODEFAT - SiGOC 

Continuidade do desenvolvimento dos módulos do Sistema de Gestão Operacional do 

CODEFAT – SiGOC, especialmente os relativos as Comissões de Emprego – CEmpre e ao 

CODEFAT, os quais objetivam: 

 

CEmpre 

Suportar a operacionalização das tarefas da Secretaria Executiva do CODEFAT e gestão do 

Colegiado, relacionada às Comissões e Conselhos de Emprego. Além disso, propiciará um 

ambiente de articulação entre as instâncias participativas do FAT (nacional, estadual e 

municipal), contribuindo para o efetivo controle social, nas localidades, sobre a aplicação dos 

recursos do Fundo, cuidando para que os recursos repassados sejam bem utilizados e 

aplicados em atividades produtivas que promovam a geração de emprego e renda e o 

dinamismo da economia local. 

 

CODEFAT 

Ser ferramenta de comunicação para os Conselheiros do CODEFAT com o intuito de 

melhorar o desempenho de suas atribuições, implementando, com isso, um mecanismo de 

controle das informações relativas às atividades e decisões do Conselho Deliberativo do FAT. 

Permitirá também maior intercâmbio de informações entre o CODEFAT e as Comissões de 

Emprego e maior comunicação (em tempo real) entre os conselheiros das três esferas de 

Governo (Federal, Estadual e Municipal). 
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4. SISTEMA NECIONAL DE EMPREGO - SINE 

O Sistema Nacional de Emprego 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. Já 

em 1990, com o advento da Lei 7.998/1990 e suas alterações, as ações do SINE passaram a ser 

entendidas como parte do Programa do Seguro-Desemprego e, desde então, são realizadas no 

âmbito do SINE, pela rede de atendimento implementada e mantida em parceria com as 27 

unidades federativas, por meio da execução de Convênios Plurianuais (CPSINE), celebrados 

com as unidades da Federação e municípios com mais de 200 mil habitantes, conforme 

determina a Resolução nº 758 de 9 de março de 2016. 

O SINE tem por finalidade principal a implantação de serviços e agências de 

colocação em todo o país, estabelecer condições para adequação entre a demanda do mercado 

de trabalho e a força de trabalho, em todos os níveis de capacitação, organizar um sistema de 

informações e pesquisas sobre o mercado de trabalho, capaz de subsidiar a operacionalização 

da política de emprego; dentre outros. Para atender esses objetivos, são desenvolvidas as 

seguintes ações no âmbito do SINE: intermediação de mão-de-obra; habilitação ao seguro-

desemprego; qualificação social e profissional; orientação profissional; certificação 

profissional; pesquisa e informações do trabalho; fomento a atividades autônomas e 

empreendedoras e outras que o CODEFAT venha a definir; todas essas ações são 

implementadas de forma descentralizada, por meio de parcerias e convênios. Atualmente, 

existem 72 convênios, contemplando todas as unidades da Federação e 45 municípios com 

mais de 200 mil habitantes, correspondendo a uma rede com aproximadamente 1450 postos de 

atendimento. 

A intermediação de mão-de-obra, realizada nos postos do SINE visa colocar 

trabalhadores no mercado de trabalho, por meio de vagas captadas pelo SINE junto a 

empregadores, tendo como principais etapas: a inscrição do trabalhador; o registro do 

empregador; a captação e registro de vagas de emprego; a realização do cruzamento do perfil 

dos trabalhadores cadastrados com o perfil das vagas captadas; a convocação e 

encaminhamento de trabalhadores para entrevista de emprego, cuja vaga tenha 

compatibilidade com o perfil do trabalhador; e registro do resultado do encaminhamento. Uma 

importante atividade da ação de intermediação constitui a administração de vagas, que se 

configura desde o momento de sua captação com as empregas, seja via ativa, ou pelo Portal 

Mais Emprego, até seu preenchimento com a colocação de um trabalhador – ou, 

eventualmente, até a extinção do prazo definido pelo empregador para a seleção de candidatos. 

Em todas as etapas, é necessário o gerenciamento e controle das informações por parte de um 

agente do SINE, de modo a melhor atender as expectativas tanto do empregador, quanto do 

trabalhador, potencializando a colocação do trabalhador e conseqüentemente ocupação da 

vaga. 

Outra ação relevante que vem recebendo foco na rede de atendimento do SINE, em 

prol da intermediação de mão de obra, são atividades voltadas à orientação profissional, que 

tem o objetivo de aumentar a efetividade do processo de inclusão social e produtiva dos 

trabalhadores, particularmente aqueles com maiores dificuldades de inserção. Trata-se de um 

atendimento especializado, em que o trabalhador pode contar com apoio de psicólogos, 

assistentes sociais ou outros profissionais que o norteiem na procura por um emprego, por 

cursos de qualificação, por acesso a crédito para fomento do empreendedorismo, ou outros.  
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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. Esta é uma atividade que, ainda não se pode afirmar 

como disponível em todos os portes de postos da Rede SINE, considerando-se as limitações 

materiais e até de recursos humanos que se pode constatar em portes de pequeno porte, ou 

mais afastados dos grandes centros. 

 No entanto, as ações de orientação profissional fazem parte do Projeto de Melhorias 

do SINE que visa padronizar os serviços da rede de atendimento e torná-los mais efetivos. 

Tendo em vista tornar a orientação profissional uma ação presente na maioria dos postos do 

SINE, estes transmitem em suas salas de espera, vídeos voltados à orientação profissional 

produzidos pelo Ministério em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – 

BID. 

4.1 Evolução dos Indicadores até 2016 

 

Tabela 1  – Dados sobre intermediação de mão-de-obra de 2000 até 2016 

 

Atendimento da rede SINE - Total Brasil  

ANO 

Trabalhadores 

Inscritos para 

Intermediação 

Vagas captadas 

junto a 

empregadores 

Encaminhamentos 

para entrevistas 

Número de 

Colocações 

efetuadas  

SINE - 2000 4.805.733 1.281.220 2.559.597 581.618 

SINE - 2001 4.687.001 1.435.173 2.884.805 742.880 

SINE - 2002 5.118.563 1.648.542 3.445.531 869.585 

SINE - 2003 5.443.121 1.560.502 3.428.546 844.572 

SINE - 2004 4.872.769 1.670.751 3.553.823 886.483 

SINE - 2005 4.977.550 3.869.769 1.718.736 893.728 

SINE - 2006 5.148.720 4.031.713 1.772.282 878.394 

SINE - 2007 5.428.622 4.866.693 2.060.917 980.997 

SINE - 2008 5.990.907 5.781.814 2.526.628 1.068.114 

SINE - 2009 5.894.722 6.019.575 2.538.081 1.018.807 

SINE - 2010 5.497.650 3.660.711 7.729.292 1.246.201 

SINE - 2011 4.708.101 2.569.720 5.883.262 933.613 
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SINE - 2012 6.144.893 2.642.970 5.490.055 658.862 

SINE - 2013 5.802.948 2.901.446 6.192.575 749.115 

SINE - 2014 5.185.085 2.600.860 5.571.657 676.032 

SINE - 2015 5.185.656 1.758.438 4.901.482 508.139 

SINE – 2016 4.583.926 1.150.896 3.782.156 476.721 

TOTAL 89.475.967 49.450.793 66.039.425 14.013.861 

 

De 2000 a 2016, a rede de atendimento do SINE apresentou o desempenho em suas 

principais variáveis, conforme tabela acima, onde se percebe um total de 89.475.967 

inscrições de trabalhadores no banco de dados da Intermediação de Mão de Obra. Em relação 

às vagas captadas junto aos empregadores, observa-se que foram captadas 49.450.793 vagas. 

Para essas vagas oferecidas, foram encaminhados 66.039.425 trabalhadores para entrevistas. 

Por outro lado, verifica-se que desses totais, apenas 14.013.861 conseguiram sua colocação no 

mercado de trabalho por intermédio do SINE. 

O gráfico abaixo demonstra o comparativo evolução dos indicadores no decorrer dos 

últimos 4 anos. 
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Fonte: Base de Dados da IMO - MTb 

Importante salientar que as ações do SINE, especialmente voltadas à Intermediação de 

Mão de Obra, estão diretamente relacionadas com a dinâmica do mercado de trabalho. O ano 

de 2016 apresentou queda no número de vagas disponíveis no mercado de trabalho, e por 

conseqüência o número de vagas cadastradas no SINE também apresentou queda significativa 

no período (aproximadamente 500 mil vagas a menos em relação a 2015). 
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4.2 Principais iniciativas, atividades e  eventos correlatos ao SINE 

 

 Durante o segundo bimestre de 2017, além das atividades de gestão da rede SINE, 

imprescindíveis para a boa execução dos convênios e manutenção da rede de atendimento, 

foram ainda realizadas as seguintes iniciativas e atividades relevantes:  

 Conclusão da Cartilha de Atendimento ao Trabalhador em Condições Vulneráveis no 

SINE; 

 Continuação do Projeto de padronização do SINE em parceria com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID: definição dos termos de referência e 

escopo para a elaboração das cartilhas voltadas à Intermediação de Mão de Obra 

Juvenil e a Feiras de Emprego;  

 Continuidade de ações acerca do Projeto de Lei relativo à melhoria do SINE, o 

chamado PL SINE.  Em 2016, entrou de fato em tramitação no Congresso Nacional o 

Projeto de Lei (PL) nº 5.278, que visa regular, em todo o território nacional, a 

execução das políticas públicas de emprego, trabalho e renda, dotando-as de uma nova 

estrutura para a gestão e operacionalização das suas ações e serviços, a fim de que, a 

partir dessas disposições basilares, o CODEFAT possa concluir tal regulamentação 

com a redação de uma norma operacional básica, que coloque os dispositivos 

complementares.  

 Atividades de treinamento no uso do sistema Mais Emprego junto aos convenentes; 

 Continuidade do projeto junto à DATAPREV que visa o aprimoramento do Portal 

Mais Emprego e o desenvolvimento de aplicativo para celulares com algumas 

funcionalidades do Portal a fim de facilitar o acesso do cidadão às informações 

relativas ao Ministério do Trabalho. 

 Além das ações citadas acima, vale mencionar ações de rotina necessárias ao 

acompanhamento da execução dos convênios CP-SINE, tais como: liberação de parcelas; 

remanejamentos; prorrogações de vigências; supervisões; análises de relatórios físicos; 

pagamento de faturas referentes aos convênios estabelecidos com a Dataprev; respostas a 

Auditorias dos órgãos de controle; análise dos Indicadores da IMO; análise de Termo de 

Referência. 

 

5. 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. Em 1990, foi regulamentado por 

meio da Lei nº 7998, que além de regulamentar Seguro-Desemprego, regulamentou também o 

Abono Salarial, e instituiu o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, vinculado ao 

Ministério do Trabalho, destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao 

pagamento do abono salarial e ao financiamento de programas de desenvolvimento 

econômico. Desde então, o Programa do Seguro-Desemprego passou a ser executado 

contemplando demais ações do Sistema Nacional de Emprego – SINE, considerando-se que a 
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Lei nº 7998, em seu Art. 2º, assim determina: “O programa do seguro-desemprego tem por 

finalidade: (Redação dada pela Lei nº 8.900, de 30.06.94). 

I - 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;  (Redação dada 

pela Lei nº 10.608, de 20.12.2002); 

II - auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, promovendo, para 

tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional. (Redação dada 

pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001) 

Dessa forma, o Seguro-Desemprego, no Brasil, funciona como um grande programa 

no qual se insere um conjunto de políticas públicas de emprego, trabalho e renda, que, na 

prática, estão configuradas como ações ou programas de Governo, que configuram o Sistema 

Público de Emprego, Trabalho e Renda. 

 Conforme determina a Lei, o benefício do Seguro em si, tem por finalidade prover 

assistência financeira temporária aos trabalhadores em situação de desemprego involuntário. 

Neste sentido, vê-se que o benefício surgiu inicialmente para o caso de dispensa sem justa 

causa, e, conforme alterações posteriores, foram surgindo outras possibilidades de se conceder 

o benefício ao trabalhador, configurando-se nas seguintes modalidades atualmente:   

 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. 

 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 2001):  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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8900.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10608.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10608.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2164-41.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2164-41.htm#art7
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Dentre todas as modalidades, a relativa ao Seguro-Desemprego ao trabalhador formal 

é a que apresenta maior demanda e execução.  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. Neste sentido, o benefício assume caráter social e 

alocativo, servindo como cita a própria Lei 7998/90, de auxílio financeiro temporário. 

possibilitando ao trabalhador, acesso a renda, e, portanto, recursos para atividades 

relacionadas à procura de um novo emprego. 

 Outra finalidade do Programa Seguro-Desemprego é auxiliar o trabalhador na busca 

do emprego, promovendo ações integradas de orientação, recolocação e qualificação 

profissional, daí a execução dessas ações por meio do SINE, visando sempre oferecê-las de 

forma integrada, de modo a auxiliar o trabalhador desempregado na busca de um novo 

emprego. Dessa forma, considera-se o SINE, o principal braço operador do Programa Seguro-

Desemprego. 

5.1. Evolução dos Indicadores até 2016 

 Por meio dos Gráficos a seguir é possível avaliar a evolução histórica do programa 

seguro desemprego. O gráfico 1 apresenta a evolução da modalidade Trabalhador Formal. No 

gráfico 2 é informado o histórico nas modalidades Bolsa Qualificação, Empregado Doméstico 

e Resgatado, e o gráfico 3 evidencia os dados da execução da Modalidade Pescador Artesanal. 

 Pode-se perceber uma tendência crescente em relação à modalidade Trabalhador 

Formal, que, apesar de apresentar uma curva crescente, a tendência de crescimento é 

suavizada, chegando a apresentar decréscimo de 2014 para 2015 e para 2016, isto se deve pela 

mudança nas regras de habilitação ao benefício que entraram em vigor no dia 28 de fevereiro 

de 2015, sendo alteradas novamente em 16 de julho do mesmo ano. Em relação à modalidade 

Trabalhador Resgatado da Condição Análoga a Escravidão, os dados demonstram um 

decrescimento que pode ser considerado fraco, nos últimos 3 anos.  Vale destacar duas 

características importantes ao se 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 queda para a Modalidade Pescador Artesanal. Cumpre destacar o forte crescimento da 

Modalidade Empregado Doméstico em 2016, o fator preponderante foi o advento da Lei 

Complementar nº 150/2015. 

Gráfico 1 - EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE SEGURADOS NA MODALIDADE FORMAL: PERÍODO DE 2003 A 2016. 
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Fonte: Base de Gestão do Seguro-Desemprego 

 

Gráfico 2 - EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE SEGURADOS NAS MODALIDADES DOMÉSTICO, BOLSA QUALIFICAÇÃO E 

RESGATADO -  PERÍODO DE 2003 A 2016. 
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Fonte: Base de Gestão do Seguro-Desemprego 

Gráfico 3 - EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE SEGURADOS NA MODALIDADE PESCADOR ARTESANAL: PERÍODO DE 2003 A 2016. 
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Fonte: Base de Gestão do Seguro-Desemprego 

5.2. Indicadores 

 Considerando-se a execução física do segundo bimestre de 2017, os resultados 

relativos à concessão do benefício do Seguro-Desemprego, em todas as modalidades, 

alcançaram cerca de 1,1 milhões de trabalhadores, o que representa um montante de R$ 7,0 

bilhões de Reais, pagos ao trabalhador brasileiro.  

Considerando-se a execução física, houve um decréscimo de 2,3% no número de 

segurados, no segundo bimestre de 2017, com relação ao mesmo período do ano anterior. 

Neste período, os números de segurados, por modalidade, foram os seguintes: 1,1 milhões de 

trabalhadores formais; 143.291 pescadores artesanais; 130 trabalhadores resgatados de 

condição análoga à escravidão; 47.216 empregados domésticos; e 3.551 trabalhadores com 

contrato suspenso que receberam bolsa qualificação. Comparando com o mesmo período de 

2016, verifica-se um decréscimo de 12,1% no quantitativo de trabalhadores segurados na 

Modalidade Formal. 

 

Tabela 1 - QUANTIDADE DE REQUERENTES SEGUNDO A MODALIDADE SD EM 2017 
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Tabela 2 - QUANTIDADE DE SEGURADOS POR MODALIDADE SD EM 2017 

 

 

Tabela 3 - TAXA DE HABILITAÇÃO EM 2017 

 

 

Gráfico 4 – MODALIDADE FORMAL: QUANTIDADE DE SEGURADOS EM 2017 
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Gráfico 5 – MODALIDADE BOLSA QUALIFICAÇÃO: QUANTIDADE DE SEGURADOS EM 2017 
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Gráfico 6 – MODALIDADE PESCADOR ARTESANAL: QUANTIDADE DE SEGURADOS EM 2017 
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Fonte: CGSDAS/DGB/SPPE/MTb 

Gráfico 7 – MODALIDADE EMPREGADO DOMÉSTICO: QUANTIDADE DE SEGURADOS EM 2017 
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Gráfico 8 – MODALIDADE TRABALHADOR RESGATADO: QUANTIDADE DE SEGURADOS EM 2017 
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Gráfico 9 – TAXA DE HABILITAÇÃO AO SEGURO-DESEMPREGO EM 2017 
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 A Taxa de habilitação é o percentual entre a quantidade de requerentes e a 

quantidade de segurados, ou seja, o número de segurados divididos pelo número de 

requerentes. Ainda, para melhor compreensão do gráfico 9, define-se Requerente como toda 

pessoa que solicita o benefício, já o Segurado é o requerente que comprova ter direito ao 

benefício, e o Beneficiário é o segurado que recebeu pelo menos uma parcela do benefício. 

Denomina-se Habilitado o Requerente que, em determinado momento, está apto a receber o 
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benefício, porém pode ter sua condição alterada, em função de reprocessamento de dados 

realizados automaticamente pelo Sistema. 

Tabela 4 – VALORES PAGOS POR MODALIDADE DO SEGURO-DESEMPREGO EM 2017 

 

 

Tabela 5 – QUANTIDADE DE PARCELAS PAGAS POR MODALIDADE DO SEGURO-DESEMPREGO 

EM 2017 

 

 

Gráfico 10 – MODALIDADE FORMAL: VALORES PAGOS EM 2017 
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Gráfico 11 – MODALIDADE BOLSA QUALIFICAÇÃO: VALORES PAGOS EM 2017 
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Gráfico 12 – MODALIDADE PESCADOR ARTESANAL: VALORES PAGOS EM 2017 
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Gráfico 13 – MODALIDADE EMPREGADO DOMÉSTICO: VALORES PAGOS EM 2017 
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Gráfico 14 – MODALIDADE TRABALHADOR RESGATADO: VALORES PAGOS EM 2017 
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5.3. Seguro-Desemprego Formal: Perfil dos Segurados no 2º bimestre de 2017 

Quanto aos perfis de gênero, escolaridade, faixa etária, percebe-se que em março e 

abril de 2017, os segurados do programa Seguro-Desemprego, apresentam o seguinte 

comportamento: 

 No período analisado, a maioria dos segurados pertence ao gênero masculino, sendo 

60%. 

 Em média 52,4% dos segurados possuem o segundo grau completo e 7,7% concluíram o 

Ensino Superior. 

 Cerca de 59% dos segurados ganham de um a dois salários mínimos.  

 Em média, 33% dos segurados encontram-se entre a faixa etária de 30 a 39 anos e 20% 

estão entre a faixa de 25 a 29 anos. 

 Os segurados que possuíam tempo de trabalho maior que 24 meses representavam 63% 

do quantitativo total. 

Gráfico 15 – TRABALHADOR FORMAL: SEGURADOS DETALHADOS POR GÊNERO EM 2017 
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Gráfico 16 - MODALIDADE FORMAL: SEGURADOS DETALHADOS POR GRAU DE INSTRUÇÃO EM 2017 
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Gráfico 17 - MODALIDADE FORMAL: SEGURADOS DETALHADOS POR FAIXA SALARIAL EM 2017 
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Fonte: CGSDAS/DGB/SPPE/MTb 

Gráfico 18 - MODALIDADE FORMAL: SEGURADOS DETALHADOS POR FAIXA ETÁRIA EM 2017 
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Norte 

Gráfico 19 - MODALIDADE FORMAL: SEGURADOS DETALHADOS POR FAIXA DE TEMPO TRABALHADO EM 2017 
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Fonte: CGSDAS/DGB/SPPE/MTb 

 Na figura 1, a seguir, tem-se informações da proporção de segurados na modalidade 

Seguro-Desemprego Trabalhador Formal, por Região. Neste sentido, em março e abril de 

2017, depreende-se que a maior concentração situa-se na Região Sudeste com 49,2%, seguida 

da Região Nordeste 19,4%, e Região Sul, 17,4%. 

Figura 1 – TRABALHADOR FORMAL: SEGURADOS POR REGIÃO EM 2017 

  

Fonte dos dados: CGSDAS/MTE 
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Tabela 6 – TRABALHADOR FORMAL: QUANTIDADE DE SEGURADOS POR REGIÃO EM 2017 

 

Tabela 7 – TRABALHADOR FORMAL: QUANTIDADE DE SEGURADOS POR UF EM 2017 
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 Ao detalhar as informações por estado, nota-se que 10 deles detêm 80,4% dos 

segurados, sendo estes os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio 

Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina, Goiás, Pernambuco e Ceará conforme ilustrado no 

gráfico a seguir. 

Gráfico 20 - MODALIDADE FORMAL: QUANTIDADE DE SEGURADOS POR UF 
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Fonte: CGSDAS/DGB/SPPE/MTE 

Gráfico 21 - MODALIDADE FORMAL: PORCENTAGEM DE SEGURADOS POR EXECUTOR EM 2017 
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Fonte: CGSDAS/DGB/SPPE/MTE 

 Do gráfico acima, que retrata a distribuição do volume de atendimento do Seguro por 

tipo de posto, percebe-se que a rede atualmente conta com 2.094 postos de atendimento, 

sendo que a rede Sine conveniada com Estados contém o maior número de postos (1.319), 

seguido das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (550). Consequentemente, o 
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número de atendimentos será maior na rede estadual, onde o número de atendimentos gira em 

torno de 74% do número total de segurados. 

5.4. 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, Empregador WEB, 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 Empregador Web: 

 

Quadro 1 – VANTAGENS DA FERRAMENTA EMPREGADOR WEB 

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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De Janeiro de 2015 a maio de 2017, foram realizados 14.612.500 Requerimentos via 

Empregador Web, conforme tabela abaixo: 

Tabela 8 – REQUERIMENTOS VIA EMPREGADOR WEB 
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Gráfico 22 - REQUERIMENTOS VIA EMPREGADOR WEB 
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6. ABONO SALARIAL 

O benefício do Abono Salarial assegura o valor máximo 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). 

Visando assegurar o direito do trabalhador à recepção deste benefício, o governo 

federal instituiu a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, que deve ser declarada 

anualmente por todas as empresas. A RAIS apresenta informações destinadas também ao 

atendimento de 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. O processamento das informações prestadas anualmente 

pelos empregadores por meio da RAIS permite ao Ministério do Trabalho aferir a relação de 

trabalhadores que terão o direito a receber o benefício. A concessão do benefício é concluída 

quando o trabalhador beneficiário recebe o respectivo valor por meio das instituições 

financeiras oficiais Banco do Brasil, no caso do PASEP e Caixa Econômica Federal, no caso 

dos beneficiários do PIS. 

O calendário de pagamento do Abono Salarial, exercício 2016/2017, identificou 

24.250.327 trabalhadores com direito a receber o Abono e, desses, 22.272.699 realizaram o 

saque do benefício até o dia 30/04/2017, o que significou um montante de R$ 

15.662.873.977,83 (quinze bilhões, seiscentos e sessenta e dois milhões, oitocentos e setenta e 

três mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos). 
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6.1 Indicadores 

 

Os indicadores utilizados para avaliar a taxa de cobertura do Abono Salarial é a razão 

entre os benefícios pagos e os trabalhadores identificados. O quadro abaixo mostra a evolução 

do histórico de pagamentos PIS/PASEP de 2003 até abril de 2017. 

 

VALORES ALOCADOS

ABONOS 

IDENTIFICADOS

ABONOS 

PAGOS (*)

TAXA 

COBERTURA
RECURSOS ( FAT )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013/14 22.591.393 21.467.902 95,03% 14.470.749.245,19         

2014/15 23.184.939 22.103.611 95,34% 15.930.921.888,68         

2015/16 23.572.703 22.686.184 96,24% 18.867.296.710,27         

2016/17 (1) 24.250.327 22.272.699 91,84% 15.662.873.977,83         

TOTAL 215.498.051 205.346.377 -  -

Exercício 2016/2017 - De 01/07/2016 a 30/06/2017

(1) Dados preliminares até ABRIL/2017

Histórico de Pagamentos - BRASIL

EXERCÍCIO 

FINANCEIRO

PARTICIPANTES ABONO PIS/PASEP

 
 

 
Entre 2007 e 2016, 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 o aperfeiçoamento no processo de identificação dos trabalhadores com direito ao 

benefício e a melhoria na qualidade da informação. O calendário de 2016/2017, que teve inicio 

em 01/07/2016 e se estende até 30/06/2017, projeta um pagamento de aproximadamente 24 

milhões de Abonos, dos quais, 22,2 milhões de benefícios já foram pagos até Abril de 2017, 

correspondendo à taxa de cobertura de 91,84%.    

 

7. PROGRAMA SEGURO EMPREGO 

 O Programa Seguro Emprego – PSE, foi instituído inicialmente como Programa de 

Proteção ao Emprego – PPE, pela Lei nº 13.189, de 19 de novembro de 2015, oriunda da 

conversão em lei da Medida Provisória (MP) nº 680, de 6 de julho de 2015.  
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A partir de 23 de dezembro de 2016, tendo sido publicada a Medida Provisória nº 

761, de 22 de dezembro de 2016, o Programa passou a ser denominado de Programa Seguro-

Emprego (PSE), e foi prorrogada de 31 de dezembro de 2016 para 31 de dezembro de 2017 a 

data limite para que as empresas solicitem a adesão ao Programa, bem como passando a data 

de extinção do Programa de 31 de dezembro de 2017 para 31 de dezembro de 2018, e 

incluindo-se outras alterações na Lei nº 13.189/2015, quais sejam: 

 a) possibilitar que o Indicador Líquido de Empregos (ILE) possa ser ajustado 

conforme a gravidade da situação econômica a ser vencida, nele não devendo ser computados 

os eventos de transferência por entrada, de transferência por saída e de admissão ou 

desligamento de aprendizes; 

 b) permitir que os períodos de suspensão temporária do Programa sejam descontados 

do período de garantia do emprego, vez que naqueles períodos os empregados não estarão sob 

o regime da redução de jornada e nem de salário; 

 c) incluir nas hipóteses de contratação de empregados durante a vigência da adesão ao 

Programa a efetivação de estagiários, a contratação de pessoas com deficiência, a contratação 

de egresso dos sistemas prisional e de medidas socioeducativas; 

 d) dispensar a formalização de termo aditivo ao acordo para determinadas situações, 

observados os critérios a serem estabelecidos em regulamento; 

e) aperfeiçoar redações de dispositivos para melhor entendimento e dar mais 

segurança normativa à participação no Programa. 

Apesar da mudança de denominação e de sigla, a essência não foi alterada. No PSE 

permanece estabelecido que as empresas que celebrarem acordo coletivo de trabalho 

específico, com o sindicato representante dos trabalhadores da atividade econômica 

preponderante da empresa, e que aderirem ao PSE poderão reduzir a jornada de trabalho e o 

salário dos empregados em até 30% (trinta por cento), tendo os empregados abrangidos pelo 

Programa direito ao recebimento de uma compensação pecuniária correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) do valor da redução salarial e limitada a 65% (sessenta e cinco por 

cento) do valor máximo da parcela do Seguro-Desemprego; compensação financeira essa paga 

pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) sob a forma de Benefício PSE concedido a 

empregado de empresa participante do Programa. 

O PSE consiste em ação para auxiliar os trabalhadores na preservação do emprego, 

nos termos do inciso II do caput do art. 2
o
 da Lei n

o
 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e tem por 

objetivos: 

I - possibilitar a preservação dos empregos em momentos de retração da atividade 

econômica;  

II - favorecer a recuperação econômico - financeira das empresas;  

III - sustentar a demanda agregada durante momentos de adversidade, para facilitar a 

recuperação da economia;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7998.htm#art2ii


40 

 

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

vínculo empregatício; e  

V - fomentar a negociação coletiva e aperfeiçoar as relações de emprego. 

 

7.1 Estrutura Institucional 

 

O PSE dispõe de um Comitê que tem por finalidade estabelecer as regras e os 

procedimentos para a adesão e o funcionamento do Programa. O Comitê é composto pelos 

seguintes Ministros de Estado: 

I – do Trabalho e Previdência Social, que o coordenará; 

II – do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

III – da Fazenda; 

IV – do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e 

V – Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. 

Compete ao Ministério do Trabalho o exercício da função de Secretaria Executiva do 

Comitê do Programa de Proteção ao Emprego – CPPE. 

Pela Portaria MTE nº 1.014, de 22 de julho de 2015, foi instituído, no âmbito da 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE), o Grupo Técnico da Secretaria Executiva 

do Comitê do Programa de Proteção ao Emprego, com o objetivo de receber e analisar as 

solicitações de adesão ao PPE. O GT/SE-CPPE desenvolve suas atividades mediante 

vinculação técnico-administrativa ao Departamento de Emprego e Salário da SPPE.     

7.2 Evolução dos Indicadores 

 

O PPE entrou em funcionamento a partir de 22 de julho de 2015, tendo sido 

deferidas as primeiras adesões ao Programa ao final do mês de agosto, mais precisamente, no 

dia 28 daquele mês, com a emissão dos primeiros três termos de adesão, beneficiando-se 

2.500 trabalhadores, com valor total de Benefício PPE de cerca de R$ 6,8 milhões. Ao final 

de 2016, contando com o único termo de adesão emitido na vigência do PSE, o Programa 

contava com 155 termos de adesão emitidos, beneficiando-se 63.383 trabalhadores, com valor 

total de desembolso de Benefícios PPE estimado em R$ 169,4 milhões. 

7.3 Indicadores: janeiro a dezembro de 2016 

 

Constituem indicadores-chave do PPE: (i) quantidade de adesão concedida, medida 

pelo número de termos de adesão emitidos; (ii) quantidade de trabalhadores beneficiários por 

adesão concedida; e (iii) valor total de benefícios por adesão concedida. No ano, foram 

emitidos 102 termos de adesão, abrangendo a quantidade de 22.414 trabalhadores 

beneficiários, com valor total de benefícios em torno de R$ 50,3 milhões, para o período 

médio de adesão de 5,4 meses, conforme consta do quadro Números da Adesão ao Programa 
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de Proteção ao Emprego – PPE – do ano de 2016. A seguir, expõem-se gráficos com os 

respectivos números desses indicadores-chave por bimestre e por total no ano de 2016.  

 

8. CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL: CTPS 

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é documento obrigatório para 

qualquer cidadão que queira prestar serviços na indústria, comércio, agricultura, pecuária ou 

de natureza doméstica. Ela garante acesso a direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, 

benefícios da Previdência Social e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A 

CTPS começou a ser emitida em 1969, substituindo a então carteira profissional. Seu objetivo 

foi o de espelhar a vida profissional do seu portador e garantir o acesso aos benefícios 

assegurados aos trabalhadores. Desde então, se constitui em um documento de identificação 

profissional indispensável para o exercício do emprego. 

Desde 2008, a nova carteira de trabalho é emitida por meio de um sistema 

informatizado, que integra nacionalmente os dados de todos os trabalhadores do Brasil. Mais 

resistente que o anterior, o documento é feito com folha de qualificação civil, plástico 

inviolável, costura e páginas numeradas, que dificultam a falsificação das informações sobre 

identificação profissional e qualificação do indivíduo. A carteira para trabalhadores e 

estrangeiros também mudou: agregou todos os itens de segurança acima e passou a ser verde, 

podendo ser manual ou informatizada também. 

8.1 Estrutura Institucional 

 

A preparação do Termo de Referência para confecção das CTPS, a distribuição e o 

controle de emissão pelas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego – SRTE, fica a 

cargo de Coordenação de Identificação Registro Profissional – CIRP/SPPE. 

8.2 Evolução dos Indicadores até 2016 
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8.3 Indicadores: Março a Abril (2º bimestre) de 2017  

 

 

  

 Nos meses de março e abril de 2017, foram emitidas 647.737 Carteiras de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS no modelo informatizado e outras 209.964 no modelo manual, 

totalizando 857.701 carteiras, conforme tabela abaixo. 

 
Descrição Janeiro e Fevereiro/2017 

Modelo manual 209.964 

Modelo informatizado 647.737 

Total 857.701 

 

 

8.4 Análise comparativa com segundo bimestre de 2016 

 

 No mesmo período do ano passado, foram emitidas 737.371 CTPS informatizadas e 

246.828 CTPS manual, totalizando 984.199 documentos emitidos ao cidadão brasileiro. 

 

 A CTPS informatizada começou a ser implementada no final de 2008 com o objetivo 

de dificultar rasuras e evitar fraudes contra o Seguro-Desemprego, Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço – FGTS e os benefícios previdenciários. 

  

Além disso, nos meses de junho e julho de 2016 concluiu-se a troca da versão do 

sistema informatizado, atualmente CTPSWEB 3.0, de missão da CTPS, que trouxe 

atualizações da legislação, aumentando o rigor na apresentação da documentação por parte do 

cidadão. Assim o trabalhador passou a ter mais cuidado com sua Carteira de Trabalho, 

diminuindo as solicitações de 2ª via. 

 

 

8.5 Atividades e eventos 

 

As ações desenvolvidas no 2º bimestre de 2017 foram: 

 

1 – Implantação da CTPS informatizada em Santo André / SP; 

2 – Treinamento de emissores no Estado de Rio Grande do Sul. 
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9. CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES: CBO 

A Classificação Brasileira de Ocupações – CBO resulta de um convênio entre o 

Brasil e as Organizações das Nações Unidas – ONU. Constitui-se no documento normatizador 

do reconhecimento das ocupações do mercado de trabalho brasileiro, permitindo a 

identificação ocupacional nos censos, pesquisas domiciliares e registros administrativos. É útil 

também para a sistematização de estatísticas de emprego e como ponto de partida na 

organização de currículos de cursos profissionalizantes. 

Desde sua publicação em 2002, a CBO passa por atualizações anualmente, visando 

refletir o dinamismo do mercado de trabalho, principalmente com a inclusão de novas 

ocupações. Entre 2002 e 2016 – foram descritas 621 Famílias Ocupacionais e 2.639  

ocupações.    

A CBO tem como referência a Classificação Internacional Uniforme de Ocupações, 

da Organização Internacional do Trabalho – OIT. Neste sentido, adota-se o método DACUM 

no processo de modernização e atualização, o qual tem como filosofia é a de que quem melhor 

pode falar sobre seu trabalho é o próprio trabalhador. 

9.1 Estrutura Institucional 

 

A Classificação Brasileira de Ocupação- DCBO, está inserida no âmbito do 

Departamento de Emprego e Renda  – DER, e suas atividades são desempenhadas pela área 

denominada Divisão da CBO, dentro da estrutura da DCBO/CCBO/CGCIPE/DER/SPPE.   

A DCBO é responsável por manter e atualizar a estrutura da Classificação Brasileira 

de Ocupações – CBO, para isto operacionaliza um Contrato com a FIPE/USP que executa 

uma série de atividades que tem como objetivo atualizar a CBO.  

Estão previstas no contrato uma série de atividades dentre as quais: 

 Realização das descrições sumaríssimas. 

Está em andamento, a realização de mais 50 sumaríssimas, tomando como base a 

lista ranqueada pelas ocupações mais demandadas no âmbito do Seguro Desemprego 

e IMO. 

 Aplicação dos Níveis 4 a 7 da metodologia DACUM - serão descritas mais 

duas ocupações, sendo uma delas para atender demanda do setor de Aprendizagem e 

outra em análise para definição.   

As atividades são custeadas pela ação orçamentária “4245 – Classificação Brasileira 

de Ocupações – CBO”, a qual contempla em sua descrição, a possibilidade de execução das 

seguintes atividades: 

 Implantar sistema de atualização contínua da base CBO;  

 Ofertar ferramentas ocupacionais aos serviços públicos de intermediação, 

seguro-desemprego e qualificação:  
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 Descrever as atividades, sub-atividades e padrão de desempenho de famílias 

ocupacionais (níveis três, quatro e cinco de descrição) da metodologia de 

descrição - DACUM, aplicada no documento CBO;  

 Inventariar conhecimentos, habilidades, atitudes e outras características (matriz 

de competência) de famílias ocupacionais;  

 Desenvolver instrumentos de coleta e tratamento de dados sobre condições de 

trabalho, formação, experiência e níveis de qualificação;  

 Implantar política de melhoria de qualidade da informação ocupacional a fim 

de possibilitar gradativamente a coleta de dados dos registros administrativos 

(RAIS, CAGED) e censitários do Brasil, assim como pesquisas domiciliares 

que se refere ao mercado de trabalho do Brasil;  

 Criar subprodutos a partir da base da CBO;  

 Propiciar o armazenamento, a reprodução e a distribuição aos usuários das 

informações da CBO;  

 Supervisionar e acompanhar as reuniões de descrição, validação e 

convalidação/revisão de famílias ocupacionais do documento CBO tendo 

como finalidade permanente sua adequação à realidade do Mercado de 

Trabalho; e  

 Ministrar treinamentos aos atendentes que atuam na intermediação de mão-de-

obra e no seguro-desemprego no âmbito do SINE, para que possam utilizar 

corretamente a CBO. 

9.2 Indicadores  2017 

 

Para o período em questão a DCBO, por meio de contrato com a Fundação de 

Pesquisas Econômicas – FIPE/USP realizou a atualização das famílias ocupacionais listadas. 

Quadro: famílias ocupacionais atualizadas 

Código das Famílias 

Ocupacionais 

Titulação das Famílias 

Ocupacionais 
Ocupações 

2149 Profissionais de produção, 

qualidade, segurança e afins 

Engenheiro de Logística 

 

 

 

 

 

 



45 

 

10. ROGRAMAS DE FOMENTO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

10.1 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA – PROGER  

 

O PROGER foi criado em 1994 e operacionalizado a partir de 1995, com a finalidade 

de incrementar a política pública de combate ao desemprego, mediante financiamentos a 

micro e pequenos empreendedores, nos setores formal e informal da economia.  Atualmente o 

programa está presente em mais de 4.000 municípios brasileiros. 

Dentre os objetivos do PROGER destacam-se o desenvolvimento de infraestrutura 

que propicie aumento da competitividade do País ou melhoria das condições de vida dos 

trabalhadores, em especial os de baixa renda, o estímulo às exportações do País, o estímulo ao 

adensamento das cadeias produtivas e a participação ativa na democratização do crédito 

produtivo popular, além das linhas de crédito especiais, instituídas com o propósito de acudir 

emergências ou crises de setores específicos da atividade econômica que, eventualmente, 

enfrentem dificuldades conjunturais ou pontuais capazes de comprometer o processo 

produtivo e a estabilidade do emprego e da renda nos segmentos atingidos.  

Os recursos são alocados nos agentes financeiros mediante autorização do Conselho 

Deliberativo do FAT (CODEFAT) que, por meio de Resolução, aprova a Programação Anual 

da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT – PDE, para cada exercício, cuja aplicação nos 

diversos programas e linhas de crédito é regulamentada por resoluções do Conselho e planos 

de trabalho firmados entre a Secretaria Executiva do CODEFAT e os agentes financeiros 

credenciados. As premissas básicas para financiamentos com recursos do FAT são as 

seguintes: geração de emprego e renda, envolvendo projetos produtivos economicamente 

viáveis; descentralização setorial e regional; compatibilidade com a política pública e as 

prioridades sócio-econômicas do Governo Federal; regularidade com as obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e fiscais por parte dos tomadores de crédito. 

A alocação de depósitos especiais nos agentes financeiros é realizada de acordo com 

a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT – PDE, aprovada para 

cada exercício mediante Resolução do CODEFAT. O efetivo aporte dos recursos é realizado 

de acordo com cronograma definido no Termo de Alocação de Depósito Especial do FAT – 

TADE, celebrado entre a Secretaria-Executiva do CODEFAT e cada agente financeiro, para 

cada Programa ou Linha de Crédito Especial. Uma vez depositados no agente financeiro os 

recursos são remunerados ao FAT pela taxa SELIC, enquanto disponíveis e não aplicados, e 

pela TJLP, sobre os valores aplicados nos financiamentos concedidos. O retorno dos recursos 

aos cofres do FAT é realizado mediante sistema de Reembolso Automático (RA), conforme 

metodologia e periodicidade definidas pela Resolução nº 439/2005 e suas alterações. Agentes 

Financeiros Credenciados: Banco da Amazônia S/A – BASA; Banco do Brasil S/A – BB; 

Banco do Nordeste do Brasil S/A – BNB; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES; Caixa Econômica Federal – CAIXA; Financiadora de Estudos e Projetos – 

FINEP. 

De janeiro a abril de 2017 foram realizadas cerca de R$ 58 mil contratos, num 

volume de R$ 1.476.000.000,00 aplicados. 
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Maiores informações sobre a execução do PROGER poderão ser encontradas na 

publicação bimestral elaborada pela Coordenação-Geral de Fomento à Geração de Emprego e 

Renda, disponibilizada nas reuniões ordinárias do CODEFAT.   

 

10.2 PROGRAMA NACIONAL DE MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO – PNMPO  
 

O PNMPO está no âmbito da Coordenação Geral –de Fomento à Geração de 

Emprego e Renda, a qual está inserida à estrutura do Departamento de Emprego e Renda, 

departamento da SPPE. Para subsidiar a coordenação e a implementação do Programa, foi 

criado o Comitê Interministerial do PNMPO, que é composto por representantes dos 

Ministérios do Trabalho, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome. 

10.2.1 Evolução dos Indicadores até 2016 

A Tabela abaixo apresenta a execução do PNMPO desde 2008. Já foram realizadas 

mais de 33 milhões de operações de microcrédito, atendendo mais de 31 milhões de clientes, 

com um volume concedido superior a R$ 60 bilhões. Ressalte-se que no ano de 2014, foram 

concedidos R$ 11,6 bilhões em microcrédito produtivo orientado, atendendo a 5.5 milhões de 

beneficiários. 

Execução Histórica Consolidada do PNMPO – 2008 a 2016 
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10.2.2 Atividades Relevantes 

 Encaminhamento da proposta de revisão do Marco Regulatório do Programa, 

Trabalho elaborado no intuito de modernizar a legislação, simplificar processos e 

incluir a possibilidade de utilização de novas tecnologias no processo de orientação 

dos beneficiários de microcrédito, de forma a reduzir os custos operacionais que 

envolvem a concessão de financiamentos, custos que tornam elevados em virtude da 

presença da figura do agente de crédito. Destacam-se as seguintes alterações:  

- Adequação da redação referente à destinação dos recursos para Programa, incluindo 

a possibilidade de utilização de recursos dos fundos constitucionais de 

financiamento, resguardadas as prerrogativas dos Conselhos a eles vinculados; 

adequação da redação que trata das entidades autorizadas a operar no PNMPO, 

atribuindo ao MTb somente a prerrogativa de habilitação das Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs, visto que demais entidades já 

possuem prerrogativa operacional do Banco Central. 

- Adequação da redação dos serviços que podem ser prestados pelas entidades 

autorizadas a operar no PNMPO, incluindo a possibilidade de utilização de 

instrumentos do tipo pré-pagos; e ampliação do escopo das competências do MTb, 

que passaria a atuar de forma mais efetiva na avaliação do PNMPO e no 

monitoramento de todas as entidades operadoras; 

- Ampliação do Comitê Interministerial do Programa, que passaria a ser um Comitê 

Consultivo no âmbito de Governo, integrando outros atores, a exemplo do BACEN e 

MPDG, e 

- Criação do Fórum Nacional de Microcrédito, instância destinada a promover o 

dialogo contínuo em torno do aperfeiçoamento da política, atendendo aos anseios dos 

entes operadores e reforçando a importância da participação social nas discussões 

afetas às políticas de governo.  

 Acompanhamento do Termo de Execução Descentralizada de Crédito n.º 07 de 

2015, Título: “Análise das Boas Práticas da Política e da Atividade de Microcrédito 

e de sua integração com as Políticas de Geração de Trabalho e de Renda”. Este 

TED tem como objetivos: Análise e Descrição de Boas Práticas de Integração entre 

Políticas de Microcrédito e Ações do Sistema Público de Emprego Trabalho e Renda, 

e de Metodologias de Microcrédito voltadas ao público de baixa renda; desenho de 

modelo lógico do PNMPO que permita realizar a sua avaliação de impacto como um 

a rotina administrativa interna ao MTb; aprofundamento da Caracterização e Análise 

da Informalidade e Empreendedorismo no Brasil; desenvolvimento de um Banco 

Virtual de Informações sobre Políticas e Atividades de Microcrédito no Brasil; 

estruturação de um Curso de Formação Básica para Agentes de Crédito que atuam na 

atividade de Microcrédito Produtivo Orientado; e organização de um Seminário 

Nacional de Microcrédito 2016. 
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11. REGISTROS ADMINISTRATIVOS: RAIS E CAGED 

Os Registros Administrativos da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED são de responsabilidade do 

Ministério do Trabalho e cabe à Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho – CGET o 

gerenciamento, supervisão, controle acompanhamento e disseminação dos mesmos. Ambos 

foram criados para fins específicos, mas pela importância dos dados que possuem, pão logo 

dos anos, passaram a ser utilizados também com fins estatísticos, sendo assumidos como 

pilares essenciais no sistema estatístico do País. 

11.1 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 bem 

como para subsidiar as fontes de geração de estatísticas sobre o mercado de trabalho (IBGE, 

PED/SEADE/DIEESE, FIESP). Constitui-se num Registro Administrativo, de âmbito 

nacional, e periodicidade anual, feito a partir de declaração obrigatória por parte de todos os 

estabelecimentos, inclusive aqueles sem ocorrência de vínculos empregatícios no exercício. 

 A captação dos dados ocorre anualmente, nos meses de janeiro a março e as 

informações declaradas referem-se ao exercício do ano anterior. As informações da RAIS 

podem ser desagregadas em dois conjuntos: o primeiro contém dados dos estabelecimentos e 

o segundo contém informações sobre o trabalhador. A declaração da RAIS é feita por 

estabelecimento, ou seja, as unidades de cada empresa separadas espacialmente, em endereços 

distintos. O tamanho do estabelecimento é determinado pelo número de empregos nele 

existente, na data de 31 de dezembro do ano-base (ao ano ao qual se refere a declaração). 

Estabelecimentos de tamanho zero são aqueles que, apesar de não possuírem empregados, em 

31 de dezembro, tiveram pelo menos um empregado ao longo do ano. 

Anualmente, divulga-se o Manual de Orientação da RAIS que contempla as 

instruções gerais de quais estabelecimentos devem declarar e como prestar as informações.  

Cada campo da declaração é contido neste manual e, anualmente, o Ministério avalia e revisa 

esses dados que são solicitados, visando melhorias à RAIS. Para isso, conta com a 

contribuição 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. 

Ainda visando melhorar as informações prestadas, são também elaborados e 

encaminhados Comunicados aos estabelecimentos que apresentaram inconsistência nas suas 

declarações, bem como àqueles omissos no ano anterior.  
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11.1.1 Comportamento do Emprego Formal em 2015 – RAIS 

 

Conforme os dados da RAIS 2015, o nível de emprego formal ocorreu uma queda 

3,05% em relação ao estoque de trabalhadores formais de 2014, o que correspondeu em 

termos absolutos, a uma redução de -1.510.703 postos de trabalho. Tal resultado diferencia-se 

do observado na série histórica da RAIS, na qual não se observava resultado anual negativo 

desde o ano de 1992, há 23 anos, quando houve queda de 3,21%. O quadro de redução 

acentuada do nível de emprego formal em 2015 reflete a conjuntura recessiva que atingiu o 

País, onde no mesmo ano se verificou uma queda de 3,8% do PIB, constituindo este o pior 

desempenho desde 1990, há 25 anos, quando se observou um decréscimo de 4,3%. Ainda, 

vale mencionar que a retração do emprego formal contribui para o aumento da taxa de 

desemprego no Brasil.  

No que diz respeito ao tipo de vínculo, os dados da RAIS 2015 indicam que o 

desempenho do emprego formal celetista decorreu de redução de 3,45% no contingente de 

celetistas, representando um declínio de 1.364.280 postos de trabalho. Seguindo a mesma 

tendência, o nível de emprego entre os estatutário apresentou retração de 1,51% em relação ao 

ano anterior, o que corresponde a uma variação absoluta de -135.738 postos de trabalho.  

O total de vínculos empregatícios ativos em 31 de dezembro de 2015 atingiu 48,061 

milhões. Porém, ao longo de 2015, houve vínculos que se tornaram inativos, por motivo de 

desligamentos efetivados pelos estabelecimentos, os quais somaram 24,114 milhões. 

Somando-se os vínculos ativos e inativos, chegou-se a um universo total de 72,175 milhões de 

vínculos em 2015. Esse resultado indicou um decréscimo de 5,44% em relação ao total de 

vínculos do ano anterior, que somou 76,107 milhões. No que tange aos inativos, verificou-se 

um recuo de 9,13% percentual inferior ao registrado para ativos (-3,05%). 

Quanto ao número de estabelecimentos declarantes, tem-se um montante de 8,314 

milhões, sendo 3,971 milhões estabelecimentos com vínculos empregatícios e 4,343 milhões 

sem vínculos. Em relação ao ano anterior, os dados demonstram um pequeno incremento de 

estabelecimentos declarantes com vínculos de 0,53% e sem vínculos de +1,21%, em relação à 

RAIS 2014. Em 2015, os rendimentos médios reais dos trabalhadores apresentaram uma 

queda de recuo de 2,56%, em relação ao mês de dezembro de 2014, percentual inferior ao 

ocorrido em anos anteriores. A perda real originou-se da redução da remuneração de 

R$2.725,28 em 2014 para R$ 2.655,60 em 2015.  
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Em termos setoriais, os dados da RAIS revelam que, dos oito setores de atividade 

econômica, apenas Agricultura (+20,9 mil postos ou +1,41%) apresentou expansão no nível 

de emprego em 2015 com relação ao estoque do ano anterior. Os setores que tiveram as 

maiores quedas foram: Indústria de Transformação (-604,1 mil ou -7,39%), Construção Civil 

(-393,0 mil ou -13,96%) e Comércio (-195,5 mil ou            -2,01%). 

O resultado positivo da Agricultura pode ser atribuído ao aumento do contingente de 

empregados principalmente nos seguintes ramos de atividade: Criação de Bovinos (+7,8 mil 

postos), Criação de Aves (+ 5,0 mil postos) e Cultivo de Soja (+4,2 mil postos) e Cultivo de 

Plantas de Lavoura Temporárias Não Especificadas Anteriormente (+4,0 mil postos). Este 

comportamento está em consonância com o crescimento do PIB da agricultura em 2015 

(1,8%). 

A Indústria de Transformação registrou um comportamento desfavorável no nível de 

emprego formal, com a redução de 7,39% ou -604,1 mil postos de trabalho. Todos os doze 

ramos que o integram apresentaram redução de postos em 2015. As maiores quedas 

ocorreram nos ramos de Indústria Têxteis (-107,2 mil postos ou              -10,74%), Indústria 

Metalúrgica (-82,4 mil postos ou -10,69%) e Material de Transporte (-76,8 mil postos ou -

12,99%). É importante mencionar que os dados da RAIS 2014 já haviam demonstrado perda 

de dinamismo na geração de empregos formais da Indústria de Transformação, quando 

totalizou -121,7 mil empregos formais. 

O setor Construção Civil apresentou resultado negativo de -393,0 mil postos de 

trabalho ou -13,96%. Esse resultado deve-se principalmente em razão da perda de postos de 

trabalhos em Construção de Edifícios (-159 mil postos), Obras de Engenharia Civis não 

Especificadas Anteriormente (-55,1 mil postos) e Construção de Rodovias e Ferrovias (-45,5 

mil). Ao longo dos últimos anos, a geração de empregos no Setor vem perdendo dinamismo, 

passando de um crescimento de 3,00% em 2012 para uma queda de 2,66% em 2014. 

 Segundo recorte do emprego por sexo, em 2015 em relação ao ano anterior, os dados 

demonstram diminuição do nível de emprego tanto para o sexo feminino (-438.478 postos ou 

-2,05%) quanto para o masculino (-1.071.955 postos ou -3,81%). No que tange ao estoque, os 

empregos formais são principalmente ocupados por trabalhadores do sexo masculino 

(27.061.695 postos) em comparação com as mulheres (20.999.112 postos).  
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Segundo o recorte geográfico, os dados revelam que todas as Grandes Regiões 

mostraram redução no saldo do emprego no ano de 2015 em relação a 2014. Os resultados 

foram: Nordeste: -233,6 mil postos ou -2,56%; Sudeste: -900,0 mil postos de trabalho ou -

3,63%;  Sul: -217,0 mil postos ou - 2,54%; Norte: -76,9 mil postos ou -2,74%; eCentro-

Oeste: -82,8 mil postos- ou -1,93%.   

Entre as Unidades da Federação, verificou-se queda quase generalizada do emprego, 

as exceções são o estado do Acre, que registrou um ganho de +2,8 mil postos de trabalho ou 

+2,14% e o Estado de Roraima com +2,2 mil ou +2,38%.  

 

11.2 - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED 

O CAGED é um registro administrativo do Ministério do Trabalho, criado em 

dezembro de 1965, por meio da Lei nº 4.923/65, 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 MTB. 

A partir de 1986, com a criação do seguro-desemprego, que teve como base a Lei nº 

4.923/65, o CAGED passou a ser utilizado como suporte do pagamento deste benefício, . 

Com o passar dos anos, a necessidade de informações estatísticas conjunturais sobre o 

mercado de trabalho formal brasileiro, inclusive em âmbito nacional, de forma célere, levou o 

Ministério do Trabalho a implementar alterações na Lei nº 4.923/65, 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 qualificação social e 

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. 

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, 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. 
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11.2.1 Comportamento do Emprego Formal Celetista – CAGED em maio de 2017 

 

 

De acordo com CAGED, o estoque de emprego formal no Brasil apresentou 

expansão em maio. O aumento foi da ordem de 34.253 postos de trabalho, equivalente à 

variação positiva de 0,09% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado derivou de 

1.242.433 admissões e de 1.208.180 milhões desligamentos.  

             No acumulado do ano, houve crescimento no emprego 48.543 postos de trabalho, 

equivalente ao acréscimo de 0,13% no estoque de empregos formais do País. 

               Nos últimos doze meses, verificou-se uma redução de -853.665 postos de trabalho, 

correspondente à retração de -2,18% no contingente de empregados celetistas do País.  

O estoque de emprego para o mês de maio de 2017 é da ordem de 38,4 milhões de 

trabalhadores com carteira de trabalho assinada. Com relação aos meses de dezembro entre os 

anos de 2002 e 2017, observa-se uma trajetória de queda no estoque a partir de dezembro de 

2015. 

 

Gráfico – Estoque de Emprego Formal em Maio (2002-2017) 

 

Fonte: CAGED. 

Em termos setoriais, os dados mostram que quatro dos oito setores de atividade econômica 

apresentaram crescimento no nível de emprego. Destacaram-se, pela ordem, Agropecuária 

(+46.049 postos, +2,95%), Serviços (+1.989 postos ou +0,01%), Indústria de Transformação 

(+1.433 postos, +0,02%) e Administração Pública (+955 postos ou +0,11%). Apresentaram 

saldo negativo os setores do Comércio (-11.254 postos, -0,13%), Construção Civil (-4.021 

postos, -0,18%) e Indústria extrativa mineral (-510 postos ou -0,26%) e Serviços Industriais 

de Utilidade Pública (-387 postos, -0,09%). 
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Gráfico – Saldo de Empregos no Mês de Maio de 2017 por Setor de Atividade 

Econômica 

 

Fonte: CAGED.  

No recorte geográfico, verificou-se que três regiões apresentaram crescimento do 

nível de emprego em maio/2017: 

 Sudeste (+38.691 postos, +0,19%); 

 Centro-Oeste (+6.809 postos, +0,22%); e 

 Nordeste (+372 postos em abri/17,+0,01%).  

Em contrapartida, apresentaram retração as Regiões: 

 Norte (-1.024 postos, -0,06%); e 

 Sul (-10.595 postos, -0,15%). 

 

  Entre as vinte e sete Unidades da Federação, verificou-se resultados positivos em 

treze delas, com os seguintes destaques: 

 Minas Gerais (+22.931 postos), motivado pela expansão dos setores 

Agropecuária (+18.727 postos), Serviços (+2.012 postos), Indústria de 

Transformação (+ 1.546 postos) e Construção Civil (+ 919 postos). 

 São Paulo (+17.226 postos), devido, principalmente, aos setores de 

Agropecuária (+20.347 postos), Serviços (+2.035 postos), Administração 

Pública (+504 postos) e Indústria de Transformação (+62 postos). 

 Goiás (+7.444 postos), pelos setores da Indústria de Transformação (+3.094 

postos), Serviços (+1.478 postos), Agropecuária (+1.319 postos), Construção 

Civil (+805 postos), Comércio (+714 postos) e Extrativa Mineral (+86 

postos). 
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 Espírito Santo (+4.117 postos), em razão dos resultados positivos na 

Agropecuária (+4.231 postos), Construção Civil (+183 postos), Serviços 

Industriais de Utilidade Pública (+34 postos) e Serviços (+18 postos). 

 Bahia (+2.966 postos), elencados pelos crescimentos dos setores da 

Agropecuária (+2.781 postos), Indústria de Transformação (+1.093 postos), 

Serviços (+386 postos) e Serviços Industriais de Utilidade Pública (+141 

postos). 

 

11.3 Atividades e Eventos  

 Atendimento ao cidadão: solicitação de informação sobre o vínculo do trabalho 

na RAIS para fins de recebimento do Abono Salarial; comprovação de vínculo 

trabalhista na RAIS e no CAGED; dúvidas sobre preenchimento, entrega e 

retificação da declaração. Essa atividade é composta de  e-mails, processos 

judiciais analisados e processos da Secretaria de Relações do Trabalho - SRT, da 

ordem de 3.605 atendimentos ao todo. 

 Atendimentos para geração de estatísticas  sobre o mercado de trabalho formal: e-

mails respondidos, termo de compromisso e ofícios, totalizando 342 

atendimentos. 

 Análise e divulgação mensal dos dados do CAGED, e anual da RAIS, sendo duas 

divulgações do CAGED no presente bimestre. 

 Treinamento para acesso às bases de dados da RAIS e do CAGED: 01 

treinamento realizado no bimestre. 

 

  

12. OBSERVATÓRIO NACIONAL DO MERCADO DE TRABALHO: ONMT 

O Observatório Nacional do Mercado de Trabalho (ONMT) é uma coordenação no 

âmbito da Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos, responsável 

pela produção, análise e disseminação de informação sobre o mercado de trabalho, que 

subsidia a formulação de políticas públicas no âmbito do sistema público de emprego, 

trabalho e renda brasileiro. 

  Através da análise dos dados produzidos pelo Ministério do Trabalho, bem como 

pelo IBGE e outros órgãos, o ONMT disponibiliza, por meio do Painel de Monitoramento do 

Mercado de Trabalho, informações sobre a movimentação do emprego, rendimentos, emprego 

e desemprego, em diversos níveis de desagregação geográfica e setorial. 

Com base em tais dados, o Observatório realiza o monitoramento contínuo do 

mercado de trabalho, produz e dissemina uma série de publicações, como Boletins, 

Relatórios, Notas Técnicas, entre outros, que contribuem para a formulação, implementação, 

monitoramento e avaliação das políticas públicas de emprego, tanto a nível nacional, como 

estadual e local. 

http://mercadodetrabalho.mte.gov.br/
http://mercadodetrabalho.mte.gov.br/
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Além disso, o Observatório é responsável pela coordenação da Rede Observatórios 

do Trabalho, uma rede de produção de conhecimento sobre o mundo do trabalho, aplicado ao 

aprimoramento das políticas públicas. O objetivo comum da Rede Observatórios do Trabalho 

é estimular a produção de conhecimento para subsidiar o debate público e o diálogo social, 

em âmbitos nacional e subnacional, acerca dos desafios para se assegurar trabalho digno e, 

desse modo, contribuir para o aperfeiçoamento das políticas de trabalho no Brasil. 

 

12.1 Estrutura Institucional 

 

O ONMT foi criado em 2002, originalmente com vistas a representar o país junto ao 

Observatório do Mercado de Trabalho do MERCOSUL. Seu objetivo geral era o de 

“promover estudos sobre o processo de formulação, implementação e avaliação de políticas 

públicas de trabalho, bem como de assessorar os órgãos do Ministério”. Além desse objetivo, 

de caráter mais geral, também foram atribuídas dez competências, como, por exemplo, 

“promover estudos sobre o mercado de trabalho”, “subsidiar a formulação de políticas 

públicas de emprego e renda”, “disponibilizar as informações existentes sobre mercado de 

trabalho no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego” e “subsidiar as ações da Seção 

Brasileira do Observatório do Mercado de Trabalho do MERCOSUL”. 

Em 2016, com a publicação do Decreto nº 8894, em 03 de novembro de 2016, o 

Observatório Nacional do Mercado de Trabalho foi fortalecido, passando a ter suas 

atribuições no quadro de competências da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, a qual 

agora deve, segundo o inciso VIII do art. 14º do citado decreto, “promover o desenvolvimento 

da Rede de Observatório do Trabalho”; e também no quadro de competências do 

Departamento de Emprego e Renda, o qual a partir de agora deve, segundo o inciso VI do art. 

15º, “supervisionar, orientar e coordenar as atividades do Observatório Nacional do Mercado 

de Trabalho e elaborar informações estatísticas e indicadores da evolução do mercado de 

trabalho e emprego, de análises, pesquisas e relatórios capazes de subsidiar a formulação de 

políticas públicas de trabalho, emprego e renda”. 

 

12.2 Atividades e eventos 

 

 Em abril de 2017, o Observatório Nacional participou de Oficina para apresentação 

de Estudos sobre Intermediação de Mão de Obra, promovida pelo Departamento de Emprego 

e Renda do Ministério do Trabalho. Na ocasião, apresentou-se estudo sobre Análise da 

Contribuição de intermediação de mão de obra para os gastos do Seguro-Desemprego e para 

arrecadação previdenciária no período Recente, desenvolvido em parceria com o IPEA. 

 Em março de 2017, o Observatório Nacional publicou em seu Portal 

(HTTP://obtrabalho.mte.gov.br), o Boletim Especial sobre a Participação Feminina no 

Mercado de Trabalho, que apresenta um panorama da situação da mulher no mercado de 

trabalho formal nos últimos 10 anos no Brasil. 

 No âmbito da Rede Observatórios do Trabalho, em março de 2017, o Observatório 

Paraense do Mercado de Trabalho realizou Diálogos sobre o Mercado de Trabalho, com o 

tema a participação da mulher no mercado de trabalho na região metropolitana de Belém.  

http://obtrabalho.mte.gov.br/
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 Também no âmbito da Rede, em abril de 2017, o Observatório do Mercado de 

Trabalho do Maranhão realizou debate sobre as transformações recentes no mercado de 

trabalho agrícola no estado do Maranhão.  

 Ainda em abril de 2017, o Observatório Nacional realizou apresentação no Fórum 

Nacional de Aprendizagem, discutindo dados sobre a inserção do aprendiz no mercado de 

trabalho no período recente. 
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