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INTRODUÇÃO 
Este Sumário Executivo tem por objetivo consolidar e informar dados, indicadores e 
ações sob gestão da Secretaria Executiva do CODEFAT, representada pelo 
Departamento de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e Emprego que são 
executadas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador  

Dentre as ações aqui examinadas, estão as que compõem o Programa do Seguro-
Desemprego (pagamento do benefício do seguro-desemprego e intermediação de mão-
de-obra), o Programa de Geração de Emprego e Renda, o Observatório Nacional do 
Mercado de Trabalho e outras mais específicas. 

As principais ações de emprego financiadas com recursos do FAT estão estruturadas em 
torno de dois programas: o Programa do Seguro-Desemprego – PSD 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.  A Medida Provisória n° 665, de 
30 de dezembro de 2014 trouxe alterações na Lei n° 7998, de 11 de janeiro de 1990, e 
na Lei n° 10.779, de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre seguro-desemprego 
para o pescador artesanal.  A Lei no 13.134, de 16 de junho de 2015 modifica os 
critérios de habilitação. 

Devido à grande soma de recursos e de beneficiários, o Programa Seguro-Desemprego 
destaca-se como uma das políticas sociais de maior relevância e abrangência no País. 

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

 
 

Benefício do Seguro-
Desemprego 

Intermediação de  
Mão-de-Obra 

 

Qualificação 
Profissional 

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

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

Os recursos utilizados no PROGER têm sua origem nos recursos excedentes à Reserva 
Mínima de Liquidez do FAT, que são alocados extra-orçamentariamente, sob a forma 
de depósitos especiais remunerados nas instituições financeiras oficiais federais, para 
fomentar a geração de emprego e renda, conforme estabelece o art. 9º da Lei n.º 
8.019/90, com redação dada pelo art. 1º da lei nº. 8.352/91.  
Essas instituições (Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Caixa 
Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e 
Financiadora de Estudos e Projetos) fazem as operações segundo as normas dos 
programas, que são definidas em Resoluções do Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador – CODEFAT e em Planos de Trabalho apresentados pelas 
instituições financeiras e aprovados por sua Secretaria-Executiva, arcando com os riscos 
financeiros e pagando ao FAT a remuneração estabelecida. 

 

Finalidade e Competências Institucionais 
De acordo com o Art. 11 do Decreto nº 5.063, de 3 de maio de 2004, compete ao 
Departamento de Emprego e Salário: 
I - supervisionar e coordenar a execução de programas relacionados com a geração de 
emprego e renda, o seguro-desemprego, o apoio ao trabalhador desempregado e o abono 
salarial; 
II - planejar, coordenar, executar e controlar os serviços de secretaria-executiva do 
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador; 
III - orientar, coordenar e controlar as ações, projetos e atividades relativos à 
identificação do trabalhador e ao registro profissional; 
IV - supervisionar a atualização da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, de 
modo a promover sua constante adequação ao mercado de trabalho; 
V - definir prioridades e necessidades e normalizar o processamento de dados relativos 
ao movimento de empregados e desempregados, providenciando a divulgação 
sistemática das análises e informações produzidas, observando a legislação pertinente; 
VI - supervisionar, orientar, coordenar e normalizar as atividades relacionadas com o 
processamento de dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, promovendo 
a divulgação das informações resultantes e sua utilização na sistemática de pagamento 
de benefícios; 
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VII - prover informações estatísticas e indicadores da evolução do mercado de trabalho 
e do emprego, promovendo a elaboração de análises, pesquisas e relatórios capazes de 
subsidiar a formulação de políticas públicas de emprego; 
VIII - supervisionar e coordenar a execução das atividades do Sistema Nacional de 
Emprego no que se refere às ações integradas de orientação e recolocação profissional; 
IX - articular-se com a iniciativa privada e com organizações não-governamentais, 
tendo em vista a ampliação das ações de apoio ao trabalhador e de intermediação de 
mão-de-obra; 
X - supervisionar e orientar a realização de estudos da legislação trabalhista e correlata, 
no âmbito de sua competência, propondo o seu aperfeiçoamento; 
XI - apoiar tecnicamente os órgãos colegiados do Ministério, em sua área de 
competência; e 
XII - articular-se com os demais órgãos envolvidos nas atividades de sua área de 
competência. 
 
Organograma Funcional 
O DES é constituído por Gabinete, Coordenações Gerais, Coordenações e Divisões que 
articulados executam o conjunto de competências do Departamento, conforme o 
organograma a seguir. 

 
 



 

Boletim da Secretaria Executiva do CODEFAT - Quarto Bimestre 2015 
- 7 -  

 
Áreas Competências Titular Cargo 

Departamento de 
Emprego e Salário 

Decreto nº 5.063, 
de 3 de maio de 
2004, Art. 11 
 

Márcio Alves Borges Diretor 

Coordenação-Geral 
de Emprego e Renda 

Lucilene Estevam Santana Coordenadora-
Geral 

Laura Nascimento 
Moreira 

Coordenadora-
Geral-substituta 

Coordenação-Geral 
de Estatísticas do 
Trabalho 

Maria Emília Piccinini 
Veras 

Coordenadora-
Geral 

Maria das Graças Parente 
Pinto 

Coordenadora-
Geral-substituta 

Coordenação-Geral 
de Gestão 
Operacional do 
CODEFAT 

Suely Barrozo Lopes Coordenadora-
Geral 

Dione de Vasconcelos Coordenadora-
Geral-substituta 

 
Coordenação-Geral 
do Seguro-
Desemprego, do 
Abono Salarial e 
Identificação 
Profissional 
 

Enivaldo Antônio Lagares Coordenador-Geral 

 Coordenador-Geral-
substituto 
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 SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE 
AMPARO AO TRABALHADOR: CODEFAT 

 
Breve Histórico 
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. 
 
Estrutura Institucional 
A Secretaria Executiva do CODEFAT é exercida pelo Departamento de Emprego e 
Salário – DES/SPPE/MTE, por força do Regimento Interno do CODEFAT (Resolução 
nº 596, de 27 de maio de 2009), do Decreto nº 6.827/2009 e da Portaria SPPE nº 99, de 
6 de setembro de 2010. 
Cumpre à Coordenação-Geral de Gestão Operacional do CODEFAT – 
CGCON/DES/SPPE/MTE executar as tarefas técnicas e operacionais, de natureza 
administrativa, da SE-CODEFAT, bem como promover a articulação entre as áreas do 
MTE 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 MTE 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 de seu Grupo de Apoio Técnico – 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. 
 
Evolução dos Indicadores até 2014 
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QUANTITATIVO DE REUNIÕES POR ANO - 2005 / 2014
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QUANTITATIVO DE RESOLUÇÕES POR ANO - 2005 / 2014
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Participação percentual de Conselheiros nas reuniões do CODEFAT - 2005 / 2014
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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. 

Indicadores-chave 
No período em referência foram realizadas 4 (quatro) reuniões, sendo 3 (três) do 
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT, e 1 (uma) do 
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Grupo de Apoio Técnico ao CODEFAT – GTFAT. (Quadro – Quantitativo de Reuniões 
por Bimestre – exercício 2015) 
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Obs: no 2º Bimestre não ocorreu reunião do CODEFAT. 

Como resultado das mencionadas reuniões, foram aprovadas 9 (nove) resoluções. 
(Quadro - Resoluções aprovadas e Quantitativo de Resoluções por Bimestre – exercício 
2015) 
Quadro - Resoluções aprovadas 

Número  Descrição 

746 Recomenda ações de estímulo para a inclusão da população negra nas políticas, programas e 
projetos custeados com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. 

747 Aprova a Proposta Orçamentária do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT para o 
Exercício de 2016. 

748 Disciplina o pagamento do Abono Salarial referente ao exercício de 2015/2016. 

749 

Dispõe sobre o reconhecimento, em caráter excepcional, em razão da ocorrência de caso 
fortuito/força maior ocasionado pelo fenômeno natural da seca, do direito ao recebimento do 
Seguro-Desemprego Pescador Artesanal no estado do Ceará, para prorrogar o período de 
recepção do Requerimento do Seguro-Desemprego Pescador Artesanal, referente aos 
defesos dos anos de 2014 e 2015, estabelecidos conforme Portaria IBAMA nº 4, de 
28/01/2008. 

750 
O Conselheiro Virgílio Nelson da Silva Carvalho, representante da Confederação Nacional 
do Turismo - CNTur, eleito na reunião realizada em 2 de julho de 2015, exercerá a 
presidência deste Colegiado no período de 3 de agosto de 2015 a 2 de agosto de 2017. 

751 Altera a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT para o exercício 
de 2015 – PDE/2015, de que trata a Resolução nº 740, de 10 de dezembro de 2014. 

752 Regulamenta as linhas de crédito dos Programas de Geração de Emprego e Renda na área 
Urbana - PROGER Urbano Investimento. 

753 Altera a Resolução nº 330, de 10 de julho de 2003, que instituiu a linha de Financiamento à 
Exportação para Micro e Pequenas Empresas - PROGER Exportação. 

754 
Regulamenta os procedimentos para habilitação e concessão de Seguro-Desemprego para 
empregados domésticos dispensados sem justa causa na forma do art. 26 da Lei 
Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015. 
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Obs.: No 2º Bimestre não ocorreu reunião do CODEFAT, tendo sido aprovada 1 (uma) Resolução ad referendum. 

 
No quarto bimestre houve a participação dos Conselheiros no percentual de 81,1%. 
(Quadro – Participação de Conselheiros nas reuniões do CODEFAT – exercício 2015) 
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Obs: no 2º Bimestre não ocorreu reunião do CODEFAT. 

 
 
 

Atividades e Eventos 

 
Entre as ações executadas pela Secretaria Executiva do CODEFAT e pela Coordenação-
Geral de Gestão Operacional do CODEFAT, destacam-se: 

I – Acompanhamento das Comissões de Emprego: No 4º bimestre/2015 foram 
visitadas as Comissões Estaduais de Emprego de Pernambuco e Ceará, e as Comissões 
Municipais de Emprego de Recife e Fortaleza. 

II – Sistema de Gestão Operacional do CODEFAT - SIGOC – Reuniões 
realizadas: No 4º bimestre foram realizadas 6 (seis) reuniões entre as equipes de 
trabalho do MTE e da DATAPREV para tratar dos seguintes módulos do SiGOC: i) 
Sistema Nacional de Patrimônio - SiNPat Web; ii) Comissões de Emprego – CEmpre, e, 
iii) Portal FAT. 
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III - Interlocução com as áreas técnicas do MTE visando o atendimento às 
determinações e/ou recomendações dos órgãos de controle (Tribunal de Contas da 
União – TCU e Controladoria-Geral da União – CGU); e 

IV - Atualização cadastral das 27 Comissões Estaduais de Emprego e de mais de 
50 Comissões Municipais de Emprego. 

V – Levantamento de 58.741 bens adquiridos com recursos do FAT em 32 
entidades conveniadas. 
 
 

Estudos e Projetos 

 
Sistema de Gestão Operacional do CODEFAT - SiGOC 

Continuidade do desenvolvimento do Sistema de Gestão Operacional do CODEFAT – 
SiGOC, especialmente do Portal FAT e dos módulos SiNPaT Web e Comissões de 
Emprego – CEmpre. 
Destaca-se a previsão de entrega do Portal FAT na segunda quinzena de outubro/2015, 
proporcionando acesso facilitado do público em geral às informações relativas ao Fundo 
de Amparo ao Trabalhador – FAT, ampliando, assim, a transparência no uso dos 
recursos públicos. 
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, teve início, no exercício de 2015, o processo de acompanhamento in loco 
das Comissões de Emprego Estaduais, do Distrito Federal e Municipais (especialmente 
das Capitais), visando promover verificação da estrutura e do funcionamento atual 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 serão 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 ocorrerão nos meses de março, maio, julho, setembro e novembro de 2015, 
devendo ser visitadas duas Unidades da Federação por mês. 
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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 Emprego e cabe à Coordenação Geral de Estatísticas do 
Trabalho – CGET o gerenciamento, supervisão, controle acompanhamento e 
disseminação dos mesmos. A RAIS foi criada com fins operacionais/fiscalizadores e 
estatísticos enquanto que o CAGED foi concebido como instrumento de fiscalização e 
com o tempo, em razão de carência de estatísticas sobre o mercado trabalho formal em 
nível mais desagregado e de abrangência nacional, foi utilizado para gerar o índice de 
emprego formal celetista. Assim, tanto a RAIS quanto o CAGED passaram a ser 
utilizados com fins estatísticos, sendo assumidos como pilares essenciais no sistema 
estatístico do País. 

 

Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 

Breve Histórico 
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). 
A RAIS é um Registro Administrativo, de âmbito nacional, com periodicidade anual, 
obrigatório para todos os estabelecimentos, inclusive aqueles sem ocorrência de 
vínculos empregatícios no exercício, tendo esse tipo de declaração a denominação de 
RAIS Negativa. A captação da RAIS é realizada, normalmente, nos meses de janeiro a 
março de cada ano, e suas informações referem-se ao exercício do ano anterior. O 
tempo despendido para a disponibilização dos dados tem se reduzido substancialmente, 
passando de uma defasagem de quase dois anos para aproximadamente oito meses, em 
razão, principalmente, dos avanços tecnológicos.  
As informações da RAIS podem ser desagregadas em dois conjuntos: 

O primeiro contém dados dos estabelecimentos: 
 Razão social 
 Nome Fantasia 
 Natureza Jurídica 
 CNPJ/CEI 
 Classe CNAE 
 Porte do estabelecimento 
 Endereço: bairro, cidade, UF, CEP, telefone e endereço eletrônico 
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O segundo conjunto contém informações sobre o trabalhador: 
 PIS/PASEP 
 Nome completo 
 CPF 
 CTPS – número, série e UF 
 Gênero 
 Escolaridade 
 Data de nascimento 
 Remuneração média 
 13º salário 
 Ocupação 
 Tipo de vínculo (celetista, estatutário, temporário ou avulso) 
 Tipo de afastamento 
 Tipo de admissão e desligamento 
 Tempo de serviço 
 Nacionalidade 
 Raça/cor 
 Portador de necessidades especiais por tipo 
 Aprendiz 
 Horas contratuais 
 CEP do trabalhador 
 Local do trabalho  

 
A declaração da RAIS é prestada em nível de estabelecimento, considerando-se como 
tal as unidades de cada empresa separadas espacialmente, ou seja, com endereços 
distintos. O tamanho do estabelecimento é determinado pelo número de empregos nele 
existente em 31 de dezembro do ano-base. Os estabelecimentos do tamanho zero são 
aqueles que, apesar de não possuírem empregados em 31 de dezembro, tiveram pelo 
menos um empregado ao longo do ano. 

O Ministério do Trabalho e Emprego elabora, anualmente, o Manual de Orientação da 
RAIS que contempla as instruções gerais de quais estabelecimentos devem declarar, 
como prestar a declaração e como preencher as informações.  Cada campo da 
declaração é contido neste manual e, anualmente, esses campos passam por uma 
avaliação e revisão com o intuito de melhor esclarecer os declarantes e de incorporar as 
sugestões e melhorias provenientes dos técnicos responsáveis pelo sistema, dos usuários 
das informações estatísticas da RAIS, bem como do Grupo Técnico da RAIS, 
constituído por representantes de diversos ministérios, de órgãos produtores de 
informação, como o IBGE, e do Conselho Federal de Contabilidade. 
Com o objetivo de melhorar as informações prestadas, são elaborados e encaminhados 
Comunicados aos estabelecimentos que apresentaram inconsistência nas suas 
declarações, bem como àqueles omissos no ano anterior. 

Os Documentos de Critérios e Notas Técnicas do acervo estão disponíveis no Programa 
de Disseminação das Estatísticas do Trabalho – PDET, em Material de Divulgação, no 
site do MTE. 
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Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED 

Breve Histórico 
O CAGED é um registro administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego, 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 MTE. 
Assim como todo registro administrativo, o objetivo inicial do CAGED foi 
operacional/fiscalizador. Estava previsto na Lei nº 4.923/65 o auxílio desemprego, que 
seria concedido aos trabalhadores na hipótese de uma emergência ou grave situação 
social que impedisse o seu reemprego imediato e seria proveniente do Fundo de 
Assistência ao Desempregado. A partir de 1986, com a criação do seguro-desemprego, 
que teve como base a Lei nº 4.923/65, o CAGED passou a ser utilizado como suporte do 
pagamento deste benefício, sendo responsável pela identificação dos trabalhadores 
reinseridos no mercado de trabalho e conseqüente bloqueio do pagamento de parcelas 
indevidas àqueles que voltaram ao trabalho e, portanto, deveriam ser excluídos do 
programa. 
A necessidade de informações estatísticas conjunturais sobre o mercado de trabalho 
formal em nível Brasil, de forma mais ágil e mais completa, levou o Ministério do 
Trabalho a implementar alterações na Lei nº 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 reciclagem 
profissional, recolocação no mercado de trabalho, Programa de Geração de Emprego e 
Renda – PROGER, entre outros. É também utilizado pela fiscalização do trabalho com a 
finalidade de identificar o não cumprimento das leis de proteção aos trabalhadores de 
grupos vulneráveis. 

O CAGED é amplamente utilizado para monitorar a evolução conjuntural do emprego 
formal em termos geográfico, setorial e ocupacional. Em razão da sua abrangência 
geográfica, que possibilita dados sobre todos os espaços geográficos com informações 
em nível de municípios, o CAGED se torna uma fonte de informação peculiar e única, 
sobre mercado de trabalho formal, uma vez que as demais fontes de informação 
disponíveis para análise de curto prazo estão restritas a algumas regiões metropolitanas. 

O CAGED, assim como a RAIS, apresenta dois conjuntos de informações, um relativo 
ao estabelecimento e outro aos empregados. 

Mensalmente são recebidos cerca de 900 mil estabelecimentos declarantes, 
contabilizando, em média, 3,1 milhões de movimentações (admissões e desligamentos). 
De acordo com o CAGED, o estoque de trabalhadores celetistas, no mês de dezembro 
de 2014, atingiu o montante de 41,1 milhões de vínculos empregatícios.  

Ao longo dos últimos anos o CAGED ganhou uma maior credibilidade perante os 
estudiosos do mundo do trabalho como também dos produtores de fontes de 
informações estatísticas, sendo caracterizado como uma das principais fontes do 
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mercado de trabalho formal, e utilizado como indicador de referência internacional e 
como balizador das políticas públicas de emprego e renda. 
 

Comportamento do Emprego Formal em 2014 – RAIS 
Conforme os dados da RAIS 2014, o nível de emprego formal cresceu 1,27% em 
relação ao estoque de trabalhadores formais de 2013, o que correspondeu, em termos 
absolutos, a um incremento de +623.077 postos de trabalho. Tal resultado dá 
continuidade a trajetória de crescimento do emprego formal nos últimos anos, porém em 
um ritmo menor. Ainda, vale mencionar que o crescimento do emprego formal 
ininterrupto contribui para a redução da taxa de desemprego no Brasil. Em 2014, de 
acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, a taxa 
de desemprego ficou em 6,8%. 

No que diz respeito ao tipo de vínculo, os dados da RAIS 2014 indicam que o 
desempenho do emprego formal celetista decorreu do aumento de 1,45% no contingente 
de celetistas, representando um incremento de 580.570 postos de trabalho. Esse 
dinamismo do emprego formal celetista ocorreu em anos anteriores, exceto em 2013, 
quando a dinâmica foi proporcionada, em grande medida, pelo emprego estatutário.  
Este tipo de vínculo, por seu turno, apresentou expansão de 0,47% do contingente dos 
trabalhadores formais estatuários em relação ao ano anterior, correspondendo ao 
aumento de 42,5 mil postos de trabalho.  

 Nesse contexto, cumpre mencionar que os dados de vínculos celetistas da RAIS 2014 
apontam a mesma tendência dos dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados – CAGED, que abarca somente o universo empregatício regido pela 
CLT. Segundo o CAGED, em 2014, o nível de emprego celetista registrou crescimento 
de 1,02%, equivalente à geração de 416.535 postos de trabalho, considerando as 
declarações recebidas fora do prazo até julho/2014. Note-se que esse montante é inferior 
ao emprego celetista na RAIS. Não obstante a metodologia atual do CAGED tenha sido 
implementada com o objetivo de reduzir a distância entre a geração de empregos 
apontadas pelas duas fontes, verifica-se que em 2014 houve um distanciamento entre os 
dados da RAIS e do CAGED, que  deve ser analisado com cautela, tendo em vista que 
muitos estabelecimentos declararam mudança de tipo de vínculos empregatícios, 
particularmente nos estados Acre, Amapá, Maranhão, Ceará, Bahia e Rio Grande do Sul 

O montante de vínculos empregatícios ativos em 31 de dezembro de 2014 atingiu 
49,571 milhões, que, adicionado aos vínculos inativos, de 26,538 milhões, totalizou 
76,107 milhões, indicando uma elevação de 0,94% em relação ao total de vínculos do 
ano anterior (75,401 milhões de vínculos). No que tange aos inativos, verificou-se um 
aumento de 0,32%, percentual inferior ao registrado para ativos (1,27%). Esse 
comportamento é similar ao observado no ano passado (2,26% e 3,14%, 
respectivamente), no entanto, é  inverso se comparado aos anos anteriores, quando o 
incremento de vínculos inativos foi superior aos ativos, 2010 (13,85% e 6,94%) e 2011 
(8,74% e 5,09%). 
 Quanto ao número de estabelecimentos declarantes, tem-se um montante de 8,240 
milhões, sendo 3,950 milhões estabelecimentos com vínculos empregatícios e 4,291 
milhões sem vínculos. Em relação ao ano anterior, os dados demonstram um incremento 
de estabelecimentos com vínculos de 2,95% e, em contrapartida, uma pequena queda de 
0,89% no quantitativo de estabelecimentos sem vínculos.  
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A análise setorial mostra que a expansão do emprego formal em 2014 ocorreu em 
cinco dos oito setores, com destaque para Serviços e Comércio.  

No setor Serviços, todos os ramos expandiram o nível de emprego com destaque, em 
termos relativos, para o Ensino (+7,28%) e os Serviços Médicos (+6,47%). 

Na Industria de Transformação, verificou-se queda em 11 dos 12 ramos que a integram. 
A Indústria de Produtos Alimentícios (+2,20% ou +41,9 mil postos) foi o único ramo 
com desempenho positivo.  
O nível de emprego da mão-de-obra feminina cresceu 2,35% (+493,1 mil postos), ante 
um aumento de 0,46% (+130 mil postos) para os homens. A diferença de 1,89 pontos 
percentuais entre as taxas de crescimento do emprego por sexo deu continuidade ao 
processo de elevação da participação das mulheres no mercado trabalho formal, que 
passou de 42,79% em 2013 para 43,25% em 2014.   

Segundo o recorte geográfico, os dados revelam que todas as Grandes Regiões 
mostraram expansão do emprego no ano de 2014. Os resultados foram: 

• Nordeste: +206,2 mil postos ou +2,31% 
• Sudeste: +169,5 mil postos de trabalho ou +0,69% 

• Sul: +134,9 mil postos ou + 1,60%  

• Norte: +58,2 mil postos ou 2,12% 

• Centro-Oeste: +54,3 mil postos- ou +1,28%   
Entre as Unidades da Federação, verificou-se expansão quase generalizada do emprego, 
à exceção do estado do Amazonas, que registrou uma perda de 1,5 mil postos de 
trabalho ou -0,23%, em função particularmente do desempenho negativo da Indústria de 
Transformação (- 8,4 mil postos) e da Construção Civil (- 6,2 mil postos). 
Em 2014, os rendimentos médios reais dos trabalhadores apresentaram um aumento real 
de 1,76%, em relação ao mês de dezembro de 2013, percentual inferior ao ocorrido 
naquele ano (3,18%). Esse ganho real originou-se da elevação da remuneração de 
R$2.406,83 em 2013 para R$ 2.449,11 em 2014, dando seqüência à trajetória de 
crescimento da remuneração observada nos últimos anos. Este resultado é proveniente 
do aumento de 1,89% nos rendimentos médios das mulheres e da elevação de 1,83% 
nos dos Homens. 
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Comportamento do Emprego Formal Celetista – CAGED no mês de agosto de 2015 

De acordo com CAGED, verificou-se uma redução de 86.543 postos de trabalho, 
equivalente ao declínio de 0,21% em relação ao estoque do mês anterior. O saldo no 
mês de agosto originou-se de 1.392.343 admissões e 1.478.886 desligamentos.  No 
acumulado do ano verificou-se declínio de 1,39%, correspondendo à perda de 572.792 
postos de trabalho. Nos últimos doze meses, o recuo foi da ordem de 985.669 postos de 
trabalho, representando uma variação negativa de -2,37%. 

 
 
Dentre os oito setores, dois elevaram o nível de emprego formal, após quatro meses de 
queda ininterrupta. Os Serviços registraram aumento de 4.965 postos de trabalho 
(+0,03%) e a Administração Pública apresentou um incremento de 730 postos 
(+0,08%), desempenho mais favorável que o verificado em agosto de 2014 (+658 
postos ou +0,07%). A Agricultura, por motivos sazonais, registrou recuo no nível de 
emprego da ordem de 4.448 postos, porém este foi o menor declínio desde agosto de 
2005 . 
Dentre os demais setores, os que registraram maiores perdas de emprego foram: 
Indústria de Transformação (-47.944 postos ou -0,60%), Construção Civil (-25.069 
postos ou -0,86%) e Comércio (-12.954 postos ou -0,14%). 

A análise dos dados segundo o recorte geográfico  de agosto de 2015 mostra queda 
no emprego em quatro das cinco grandes regiões . O comportamento do emprego 
nas grandes Regiões foi conforme figura a seguir, em número de postos de trabalho:  
 

Norte: -2.367 
 

Nordeste: +893  
 

Centro-Oeste: +3.023 
 

Sudeste: -54.190 

 

Sul: -27.856  
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Entre as Unidades da Federação, nove delas elevaram o nível de emprego formal. 
Os destaques positivos foram: 

Paraíba: +4.293 postos ou +1,06% 
Alagoas: +2.505 postos ou +0,74% 

Os destaques negativos foram:  
Minas Gerais: -23.849 postos ou – 0,26%  

São Paulo: -16.992 postos ou - 0,13% 
Pernambuco: -12.737 postos ou – 0,48%  

 
Com o resultado de 2014, acrescidos dos dados de janeiro a agosto de 2015, verificou-
se que de 2011 até este período (2011 a agosto 2015), tomando como referência os 
dados da RAIS (que abrangem Celetistas e Servidores Públicos Federais, Estaduais e 
Municipais) e do CAGED, que contempla somente os trabalhadores celetistas, foram 
gerados 4.930.363 empregos formais. 

 
Atividades e Eventos 

 Atendimento ao cidadão solicitações de informações sobre o vínculo 
do trabalhador na RAIS para fins de recebimento do benefício do 
Abono Salarial, comprovação de vínculo trabalhista na RAIS e no 
CAGED, dúvidas sobre o preenchimento, entrega e retificação da 
declaração da RAIS e do CAGED; 

 Atendimentos para a geração de estatística sobre mercado de trabalho 
formal;  

 Análise e divulgação mensal dos dados do CAGED;  

 Treinamentos para acesso a base de dados RAIS e CAGED. 
 

Estudos e Projetos 
 
 

1. Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho:  

O Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET) tem por objetivo 
divulgar informações oriundas de dois Registros Administrativos, RAIS- e CAGED, à 
sociedade civil. Por meio desse Programa, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
vem procurando disseminar informações cada vez mais abrangentes sobre o mercado de 
trabalho, utilizando diferentes tipos de mídia e atingindo, assim, diferentes grupos de 
usuários. Entre as atividades desempenhadas, destacam-se: cadastramento de usuários 
do PDET atualização do material de treinamento, curso multimídia/EAD e elaboração 
de material didático do curso de treinamento, e apoio ao atendimento aos usuários das 
bases de dados.  

2. Pesquisa de Emprego e Desemprego – Coordenação 
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No âmbito do Convênio com DIEESE para execução do “Projeto Estratégia de 
implementação da nova PED e desenvolvimento de informações e análises para o 
desenvolvimento centrado no trabalho”, as principais atividades realizadas no primeiro 
semestre foram:  

Meta 1 Remodelar e consolidar nova base de articulação institucional e técnica da rede 
de executores das PEDs 

1. Realização de reunião entre o DIEESE e equipe do MTE, com vistas à homogeneização de 
informações e definição de linhas de gestão do Sistema PED e do Grupo Técnico DIEESE 
e SEADE 

2. Reunião entre MTE e DIEESE para tratar do arranjo institucional da PED  
3. Supervisão da elaboração de boletins SPED- Regionais referentes aos períodos:  

a) Ano de 2014;   
b) Trimestre encerrado em abril de 2015;  
c) trimestre encerrado em maio/2015;  
d) trimestre encerrado em junho/2015.  

4. Atualização mensal do banco de dados 
Elaboração dos seguintes boletins: dedicado à inserção das Mulheres no Mercado de 
Trabalho em 2014, sobre as condições de exercício do emprego doméstico em 2014 e 
Síntese metropolitana para o período de 2014.  

Meta 2 Implantar a Nova PED 

1. Levantamento de informações sobre a estrutura de pessoal e fluxo de trabalho das PEDs 
regionais 

2. Atividades relacionadas à plataforma SisPED como a documentação do SisPED em 
estudo pela equipe de TI/SPED, reunião  e oficina técnica realizadas.  

   

3. Estudo sobre Rotatividade do Mercado de Trabalho 

O estudo sobre rotatividade do Mercado de Trabalho é realizado no âmbito Meta 1 – 
Produção de Estudos e Pesquisas sobre o Mercado de Trabalho e as Políticas Públicas 
de Emprego, Trabalho e Renda do Convênio MTE/CODEFAT nº03/2014, celebrado 
entre MTE e DIEESE.  Os principais pontos previstos para este ano para o estudo são:  

 Atualização do cálculo da rotatividade do mercado de trabalho, a partir 
dos dados da RAIS, confrontando esses resultados com os cálculos 
elaborados para a década passada, bem como aprofundamento das 
análises setoriais/regionais, com ênfase nos setores de serviços e 
comércio; realização de oficinas técnicas e edição e distribuição de livro.  

 Estudo sobre os impactos da rotatividade sobre o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS, em especial análise estatística da base de 
dados do FGTS, bem como definir o escopo do estudo sobre os impactos 
da rotatividade desse Fundo.  

As atividades realizadas entre maio e junho nesse projeto se referem à tabulação de 
dados e elaboração de relatório técnico contendo análise dos resultados da atualização 
do cálculo da rotatividade, além do olhar setorial/regional, seus impactos no seguro-
desemprego e no Fundo de Amparo ao Trabalhador, e às tratativas para o acesso à base 
de dados do FGTS. Para Novembro, está prevista a realização de Oficina para debater o 
estudo sobre rotatividade do mercado de trabalho.  
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PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA: PROGER e PNMPO 
 

PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA – PROGER  

Breve Histórico 
O PROGER, alicerçado em recursos dos depósitos especiais remunerados do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), 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 setor formal e informal da 
economia.  Atualmente o programa está presente em mais de 3.600 municípios 
brasileiros. 

Dentre os objetivos do PROGER destacam-se o desenvolvimento de infra-estrutura 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, desde 2005. Até 2004 as 
alocações eram autorizadas caso a caso, com resoluções específicas. 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. 
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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. 

 

Estrutura Institucional 
O PROGER está no âmbito da Coordenação Geral do Emprego e Renda - CGER, a qual 
está inserida à estrutura do DES, departamento da SPPE. 
 

Evolução dos Indicadores até 2014 
Trabalhadores beneficiados pela concessão de crédito (PROGER) 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Número de Trabalhadores 
beneficiados pela concessão 

de crédito 
1.860.082 863.442 952.048 721.791 1.525.829 

Fonte: CGER/DES/SPPE/MTE. 

Evolução da execução 
 

de 1995 a 2015 (jan a agosto) 

757 

4.185 4.072 3.638 4.218 
5.843 

4.655 
6.931 

8.168 

12.094 

21.560 

25.054 

20.496 

16.703 

10.844 

8.118 
9.243 8.273 8.485 7.533 

4.956 

-

5.000 

10.000 
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20.000 
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (jan-
ago )

M
ilhões

Fonte: Tabelão CGER/DES/SPPE/MTE. 

. 

Indicadores-chave 
De acordo com as informações padronizadas no SIOP – Sistema Integrado de 
Orçamento e Planejamento – o indicador-chave do PROGER é Trabalhadores 
beneficiados pela concessão de crédito (PROGER), com base geográfica nacional e 
periodicidade anual. 

Para o planejamento estratégico do MTE, além do indicador acima mencionado, é, 
também, utilizado para fins de monitoramento o “Volume de Crédito concedido pelos 
Programas de Geração de Emprego e Renda (PROGER). 
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Execução 2015 
Durante os meses de julho e agosto de 2015, foram realizadas 3.517 operações num 
montante contratado da ordem de R$ 235,3 milhões. Vale ressaltar, no entanto, que não 
estão contabilizados os dados de execução do BNDES, pois o agente ainda não 
apresentou as informações. 
 
Atividades 
Durante o exercício de 2014 foi apresentado ao CODEFAT estudo sobre a análise do 
efeito crédito sobre o emprego formal em uma das linhas de crédito do PROGER – 
PROGER Urbano Investimento – Micro e Pequena Empresa. O objetivo deste estudo 
foi investigar e quantificar o efeito devido ao crédito recebido pelas empresas 
financiadas. O estudo, viabilizado por meio do cruzamento das bases do PROGER, do 
CAGED e da RAIS, confirmou a existência de impacto positivo do crédito como um 
diferencial de aumento no nível de emprego como decorrência do acesso ao benefício. 
Ademais, o impacto se mostrou positivo e persistente mesmo decorridos três anos da 
realização do investimento, o que confere uma dinâmica sustentada do efeito do crédito, 
representado pela geração e/ou manutenção do emprego no âmbito das empresas 
financiadas. 

Em agosto, o CODEFAT regulamentou o PROGER Urbano Investimento, por meio da 
Resolução 752/2015, e ainda alterou as bases operacionais do PROGER Exportação, 
aumentando o limite de faturamento das empresas para até R$ 10 milhões e do teto 
financiável para até R$ 600 mil (Resolução nº. 753/2015). 

Houve, também, supervisão das operações contraídas pelas linhas de crédito do 
PROGER, na cidade de Cuiabá/MT, onde foram visitadas as Instituições Financeiras 
(Banco do Brasil e CAIXA), bem como as empresas beneficiadas pelo crédito do 
Programa. 

Encontra-se, em andamento, novo estudo do PROGER em parceria com a DATAPREV, 
cujo objetivo é de subsidiar a Coordenação com informações do impacto do Programa 
de Geração de Emprego e Renda – PROGER na geração de empregos formais, 
especificamente nas modalidades Proger Urbano Investimento - Micro e Pequenas 
Empresas e FAT turismo. 
 
 
PROGRAMA NACIONAL DE MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO – PNMPO  

Breve Histórico  
O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) foi instituído 
pela Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, e tem os seguintes objetivos gerais: 
incentivar a geração de trabalho e renda entre os microempreendedores populares; 
disponibilizar recursos para o microcrédito produtivo orientado; oferecer apoio técnico 
às instituições de microcrédito produtivo orientado, com vistas ao fortalecimento 
institucional destas para a prestação de serviços aos empreendedores populares. 

O PNMPO desempenha papel relevante no compromisso assumido pelo governo federal 
com relação às políticas transversais e multissetoriais de estímulo à inclusão produtiva e 
à geração de trabalho e renda. Sua principal finalidade é universalizar o acesso ao 
crédito para os negócios populares de pequeno porte, estimulando o empreendedorismo 
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no País e, com isso, representando importante ferramenta para o enfretamento da 
pobreza e da exclusão social. 
O grande diferencial do programa está na metodologia de oferta de crédito por meio de 
um profissional, chamado agente de crédito, que se relaciona diretamente com o 
microempreendedor no seu próprio local de trabalho, oferecendo orientação financeira 
antes, durante e após a concessão do crédito.  
As operações de crédito realizadas no âmbito do PNMPO são direcionadas a pessoas 
físicas, empreendedores individuais e microempresas com faturamento de até R$ 120 
mil anuais, para valores de financiamento até R$ 15 mil, destinados a capital de giro ou 
investimento, com prazos de pagamento estabelecidos entre as instituições de 
microcrédito e o tomador do recurso. 

Informe-se que o grande público do microcrédito produtivo orientado está na 
informalidade, representando 92% do valor concedido, com forte presença feminina, 
mais de 63% do volume total de crédito. Com relação à execução da meta do PPA 
2012-2015, o PNMPO tem apresentado taxas de crescimento significativas. 

 

Estrutura Institucional 
O PNMPO está no âmbito da Coordenação Geral do Emprego e Renda - CGER, a qual 
está inserida à estrutura do DES, 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 e Emprego, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome. 

 

Evolução dos Indicadores até 2014 
A Tabela abaixo apresenta a execução do PNMPO desde 2008. Já foram realizadas mais 
de 23,83 milhões de operações de microcrédito, atendendo mais de 24 milhões de 
cliente, com um volume concedido superior a R$ 51 bilhões (valores atualizados). 
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 2015 

Ano Número de Clientes 
Atendidos

Número de 
Operações de 
Microcrédito 
Realizadas

Variação 
Anual

Valores nominais 
concedidos (em R$)

Valores atualizados* 
concedidos (em R$)

2008 1.430.097 1.280.680 1.825.147.592,77 2.923.267.254,48
2009 1.654.186 1.620.656 26,55% 2.323.599.790,69 3.495.133.896,98
2010 2.071.607 1.966.718 21,35% 2.998.623.914,48 4.332.434.874,62
2011 2.674.157 2.576.559 31,01% 4.098.289.416,62 5.561.416.401,34
2012 3.953.406 3.814.781 48,06% 6.504.785.890,40 8.321.129.554,85
2013 5.664.941 5.713.091 49,76% 10.162.675.000,69 12.241.448.171,68
2014 5.552.080 5.667.287 -0,80% 11.646.316.132,59 13.289.662.566,38

2015 (jan-jun) 2.487.320 2.495.708 5.440.785.779,00 5.844.492.083,80
TOTAL 25.487.794 25.135.480 45.000.223.517,24 50.164.492.720,34

* Valores atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE.  
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Indicador-chave 
De acordo com as informações padronizadas no SIOP – Sistema Integrado de 
Orçamento e Planejamento – o indicador-chave do PNMPO é o Volume de Crédito 
Concedido para Microcrédito Produtivo Orientado, com base geográfica nacional e 
periodicidade anual. No entanto, o PNMPO realiza relatórios trimestrais referentes a 
esse indicador. 

Conforme tabela acima em 2014 foram concedidos R$ 11,6 bilhões em microcrédito 
produtivo orientado e, no segundo trimestre de 2015, esse valor alcançou 5,4 bilhões de 
reais. 
 

Atividades e Eventos 
Foi celebrado, em 2013, acordo de cooperação técnica “Microcrédito Produtivo 
Orientado: Inovações de Tecnologia Social e Aperfeiçoamento de Política” entre o 
Ministério do Trabalho e Emprego e o Centro de Estudos, Pesquisas e Avaliação de 
Políticas Públicas da Universidade de Brasília (DATAUnB), com objetivo de realizar 
mapeamento, estudos e pesquisas tanto com as instituições habilitadas pelo MTE, como 
com os principais atores envolvidos na política de microcrédito produtivo orientado do 
governo federal.  

Ao longo de 2014, os pesquisadores do DATAUnb foram a campo para realizar a 
aplicação de questionários junto às instituições operadoras de microcrédito habilitadas 
ao PNMPO e realizaram entrevistas em profundidade com dirigentes de instituições 
públicas e privadas envolvidas com a implementação e a execução da política pública. 
Além disso, no mês de novembro de 2014, foi realizada a Oficina “Caminhos para o 
Fortalecimento do Microcrédito no Brasil”, que contou com a participação de mais de 
60 instituições integrantes do PNMPO e discutiu três grandes temáticas fundamentais 
para o aperfeiçoamento futuro da política pública em questão: a integração dos 
instrumentos de política de apoio ao empreendedorismo de pequeno porte e à geração 
de emprego e renda vinculados ao PNMPO; desenhos institucionais, modelos de 
operacionalização e formas de articulação entre as instituições operadoras de 
microcrédito; agentes de crédito. 

No mês de junho de 2015, foi realizado o seminário – A Política e a Atividade de 
Microcrédito como Instrumentos de Geração de Trabalho e Renda e Inclusão Produtiva, 
para divulgação dos resultados da pesquisa, o qual contou com a participação de 
diversos atores do setor. Esse projeto foi finalizado com uma publicação dos resultados 
mapeados. Os livros estão em processo de distribuição. 
Outro projeto em questão é o desenvolvimento do Sistema de Banco de Dados do 
PNMPO, o qual já está em fase de homologação. 
Durante os meses de julho e agosto, foram realizadas visitas de supervisão a instituições 
habilitadas, com foco especial nas ações desenvolvidas por governos estaduais: Piauí, 
Rio Grande do Norte, Sergipe e Mato Grosso. 

Houve também realização de Oficinas para Divulgação do PNMPO (em conjunto com 
os bancos públicos federais), tendo como foco os micro e pequenos empreendedores. 
Duas oficinas foram realizadas: Belém (PA) e Marabá (PA). 
Por fim, ocorreu nos dias 07 e 08 de outubro, a realização do Seminário Nacional de 
Microcrédito Produtivo Orientado. 
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SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE 
 
O Sistema Nacional de Emprego 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 dentro do Sistema 
Nacional de Emprego: 

 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. 

Essas ações são executadas por meio de parcerias e ocorrem mediante a celebração de 
Convênios. Atualmente, existem 72 convênios, contemplando todas as unidades da 
Federação, além de municípios com mais de 200 mil habitantes. Isso que dizer que são 
1571 postos de atendimentos que estão à disposição da população. 

 

Breve Histórico 
O SINE foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização 
Internacional do Trabalho – OIT, que orienta cada país-membro a manter um serviço 
público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho. A 
partir da Lei 7.998/1990 e suas alterações, as ações do SINE passaram a ser entendidas 
como parte do Programa do Seguro-Desemprego. A execução das ações no âmbito do 
SINE ocorre mediante a celebração de Convênios Plurianuais do SINE – CPSINE com 
as unidades da Federação, municípios com mais de 200 mil habitantes, e entidades 
privadas sem fins lucrativos. As principais ações disponibilizadas por essa rede de 
atendimento são a intermediação de mão-de-obra e a habilitação ao seguro-desemprego. 
Em busca de promover a integração preconizada pela Lei 7.998/1990, porém, um 
crescente número de postos também provê encaminhamento para cursos de qualificação 
social e profissional. (1) 

                                                
1 Apesar dessa caracterização básica de atribuições, o Sine exerce atividades de apoio e possui interfaces com diversas outras ações 
que compõem a política pública de emprego – quer federal, quer estadual ou local. Dentre essas atividades, cita-se: atendimento, 
orientação e encaminhamento para emprego de públicos mais vulneráveis ao desemprego, como pessoas com deficiência e jovens; 
atendimento a trabalhadores autônomos; orientação para o trabalho (postura nas entrevistas, questões de saúde e segurança do 
trabalho, esclarecimentos sobre empregabilidade etc.); orientação sobre aspectos da legislação trabalhista (direitos e cálculos 
trabalhistas); emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS; geração e processamento de informações sobre o 
mercado de trabalho local; apoio às Comissões de Emprego; orientação sobre acesso a crédito e programas de empreendedorismo; e 
disponibilização de salas de inclusão digital. 
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A intermediação de mão-de-obra visa colocar trabalhadores no mercado de trabalho, por 
meio de vagas captadas junto a empregadores, reduzindo o tempo de espera e a 
assimetria de informação existente no mercado de trabalho, tanto para o trabalhador 
quanto para o empregador. Portanto, o serviço busca promover o encontro de oferta e 
demanda de trabalho. 

As principais etapas da execução do serviço de intermediação de mão-de-obra são: 
inscrição do trabalhador; registro do empregador; captação e registro de vagas de 
trabalho; cruzamento de perfil dos trabalhadores cadastrados com o perfil das vagas 
captadas; convocação de trabalhadores conforme pesquisa de perfil e encaminhamento 
para entrevista de emprego; e registro do resultado do encaminhamento. Ainda, o 
serviço de intermediação de mão-de-obra pressupõe a administração das vagas, do 
momento de sua captação até seu preenchimento – ou, eventualmente, até a extinção do 
prazo definido pelo empregador para a seleção. Em todas as etapas, é necessário o 
gerenciamento e controle das informações. 
Ressalte-se que a ação de intermediação de mão de obra é freqüentemente associada a 
ações de orientação profissional, aumentando a efetividade do processo de inclusão 
social e produtiva dos trabalhadores, particularmente aqueles com maiores dificuldades 
de inserção. Trata-se de um atendimento especializado, em que o trabalhador pode 
contar com apoio de psicólogos, assistentes sociais ou outros profissionais que o 
norteiem na procura por um emprego, por cursos de qualificação, por acesso a crédito 
para fomento do empreendedorismo, ou outros. Um importante papel desse serviço é de 
prestar informações ao trabalhador, sobre o perfil profissional exigido pelas empresas; a 
importância da postura profissional; a necessidade de desenvolvimento pessoal e 
profissional contínuo; os meios existentes para busca de emprego; documentação 
necessária; ou mesmo orientações sobre como elaborar um currículo ou se portar em 
uma entrevista. 
O atendimento no âmbito do SINE é também um dos canais de acesso do trabalhador 
aos cursos de qualificação social e profissional oferecidos em parceria pelo Ministério 
da Educação através do Pronatec. Em 2014, o Ministério do Trabalho e Emprego deu 
prosseguimento à integração entre os sistemas envolvidos no processo de migração dos 
egressos do Pronatec para o Sistema Mais Emprego. A previsão é que ainda no primeiro 
semestre de 2015, aquele que terminar algum curso do Pronatec e estiver à procura de 
emprego, estará automaticamente cadastrado no sistema Mais Emprego. 

O trabalhador poderá manifestar interesse em realizar determinado curso de qualificação 
no ato de sua inscrição na intermediação de mão-de-obra, ou poderá ser orientado a 
fazê-lo a partir de um processo de orientação profissional. Também será possível que o 
trabalhador procure o posto exclusivamente em busca de encaminhamento a um curso 
de qualificação, a partir de divulgação realizada pelo próprio SINE, ou pela entidade 
executora. 
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Estrutura Institucional 
De acordo com o regimento interno, a Coordenação do Sistema Nacional de Emprego 
está, assim, institucionalizada:  

COORDENAÇÃO 
GERAL DE 

EMPREGO E RENDA

COORDENAÇÃO DO 
SISTEMA NACIONAL 

DE EMPREGO

COORDENAÇÃO 
DOS PROGRAMAS 
DE GERAÇÃO DE 

EMPREGO E RENDA

DIVISÃO DE 
INTERMEDIAÇÃO 
DE TRABALHO E 

EMPREGO

DIVISÃO DE 
CLASSIFICAÇÃO 

BRASILEIRA 
DE OCUPAÇÕES

DIVISÃO DE 
AVALIAÇÃO E 

CONTROLE DE 
PROGRAMAS

ATRIBUIÇÕES REGIMENTO INTERNO

I - coordenar a execução, acompanhamento e avaliação das ações do 
SINE;
II – promover, em articulação com os órgãos competentes, no âmbito 
do Ministério, ações voltadas ao atendimento integrado ao trabalhador;
III - coordenar o credenciamento da rede de atendimento do SINE, 
apoiando a implantação de serviços e agências;
IV - orientar os órgãos setoriais do SINE sobre a intermediação de 
empregos, com o objetivo de compatibilizar a oferta e demanda de
mão-de-obra;
V - manter e aperfeiçoar o sistema de informações e pesquisas sobre 
o atendimento integrado ao trabalhador, coletadas e executadas pelos 
órgãos setoriais do SINE;
VI - acompanhar e analisar o comportamento dos indicadores de 
desempenho do sistema de atendimento integrado ao trabalhador, em 
cada unidade da federação;
VII - apoiar e acompanhar estudos e pesquisas de iniciativa dos 
órgãos setoriais do SINE sobre o mercado de trabalho;
VIII - analisar dados e informações sobre oferta e demanda de 
emprego para subsidiar as ações de intermediação;
IX - propor normas de funcionamento do sistema de atendimento 
integrado ao trabalhador e acompanhar o seu cumprimento;
X - elaborar relatórios de monitoramento e avaliação das ações do 
SINE;
XI - elaborar textos técnicos a consultas sobre as ações do SINE, 
inclusive auditorias; 
XII - subsidiar a Coordenação-Geral quanto às matérias relativas à sua 
área de competência.

 
Evolução dos Indicadores até 2015 

Tabela – Dados sobre intermediação de mão-de-obra de 2000 até 2015* 

Informações BGIMO 
Dados atendimento pela rede SINE - Total Brasil  

ANO 
Trabalhadores 
Inscritos para 
Intermediação 

Vagas captadas 
junto a 

empregadores 

Encaminhamentos 
para entrevistas 

Trabalhadores 
Colocados 

mercado de 
trabalho 

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 
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 2.885.405 1.143.410 3.060.051 324.412 

TOTAL 82.591.790 47.684.869 60.415.838 13.353.413 
*Dados até 11/08/2015  
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Os dados acima mostram que, nos último 15 anos, foram totalizadas 82.591.790 novas 
inscrições de trabalhadores. Em relação às vagas captadas junto aos empregadores, 
observa-se que foram captadas 47.684.869 vagas. Observa-se que para essas vagas 
oferecidas, foram encaminhados 60.415.838 trabalhadores para entrevistas. Ao cruzar as 
vagas oferecidas com o número de encaminhamento, verifica-se que 13.353.413 
conseguiram sua colocação no mercado de trabalho por intermédio do Sistema Público 
de Emprego. Diante dessa realidade verifica-se a importância de se manter e 
principalmente buscar desenvolver melhorias para o aperfeiçoamento dessa rede de 
atendimento, que é de suma importância para que o trabalhador possa ser inserido no 
mercado de trabalho. 
 

Indicadores-chave 

 
Tabela – Dados sobre intermediação de mão-de-obra do quarto bimestre de 2015 ( julho e agosto)* 

TRABALHADORES 
INSCRITOS NA REDE 

SINE 

VAGAS CAPTADAS 
JUNTO A 

EMPREGADORES 

NÚMERO DE 
ENCAMINHAMENTOS 

REALIZADOS PARA 
ENTREVISTA 

TRABALHADORES 
(RE) COLOCADOS 
NO MERCADO DE 

TRABALHO 
729.240 294.805 779.122 80.545 

Fonte: Base de Gestão IMO – MTE. 
                                                                                                                 * Consulta realizada em 07/10/2015 

 

Os dados acima mostram que no quarto bimestre de 2015 foram totalizadas 729.240 
novas inscrições de trabalhadores. Em termos de porcentagem, esse valor representa 
14,06 % do total de trabalhadores inscritos na rede SINE em 2014 (5.185.085). 
Em relação às vagas captadas junto aos empregadores, observa-se que foram captadas 
294.805 vagas.  

Prosseguindo com a análise dos dados apresentados acima, observa-se também que o 
número de encaminhamentos realizados no quarto bimestre foi de 779.122.  
Outro dado considerado importante é em relação aos trabalhadores (re) colocados no 
mercado de trabalho. No quarto bimestre a quantidade foi de 80.545 colocações. Diante 
desses dados, é possível perceber uma redução de todas as taxas se comparado ao 
bimestre anterior (maio e junho). Nesse sentindo é importante ressaltar as dificuldades 
econômicas e do mercado de trabalho desse momento e das vagas cadastradas que, em 
muitos casos, são preenchidas por trabalhadores que não utilizaram a rede SINE. 
 

Tabela - Trabalhadores Inscritos na Rede SINE – Ano 2015 
Indicadores IMO - Quantidade de Trabalhadores Inscritos por sexo e faixa etária -2015 

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

 15 a 17 anos 18 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 64 anos mais de 65 
anos 

Total 

Masculino 67.965 625.796 283.650 53.533 32.616 20.212 1.055 233.171 
Feminino 71.610 548.446 246.639 47.682 27.001 12.981 378 199.696 
Total 139.575 1.174.242 530.289 101.215 59.617 33.193 1.433 432.867 
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Sobre os trabalhadores inscritos (tabela acima), a quantidade de inscrições entre homens 
é maior em relação às mulheres. E a faixa etária que possui a maior quantidade de 
trabalhadores inscritos é a de 18 a 24 anos, e essa tendência vem se repetindo a cada 
análise. Esse alto número deve-se ao fato de que essa é a idade em que os jovens 
entram, efetivamente, no mercado de trabalho e, geralmente, estão em busca de seu 
primeiro emprego. 
 

Tabela - Trabalhadores colocados por intermédio da Rede SINE – Ano 2015 
Indicadores IMO - Quantidade de Trabalhadores  colocados  por sexo e faixa etária -2015 

Informações dos trabalhadores que se inseriram no mercado de trabalho. 

 

Quantidade de Colocados 
15 a 17 anos 18 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 64 

anos 
mais de 
65 anos 

Total 

Masculino 3.172 73.388 49.391 70.935 33.277 15.042 473 245.766 
Feminino 3.000 53.037 27.881 39.095 19.503 6.604 97 149.271 
Total 6.172 126.425 77.272 110.030 52.780 21.646 570 395.037 

 

Analisando a tabela acima, quando separamos por faixa etária e sexo o perfil dos 
trabalhadores (re) colocados no mercado de trabalho no ano de 2015, percebe-se que do 
total de homens e mulheres de todas as idades, o público masculino é o que apresenta o 
maior número de (re) colocações, 245.766 contra 149.271 do público feminino. Nota-se 
também que a faixa etária que apresenta o maior número de (re) colocações do público 
masculino e feminino é a faixa etária entre 18 e 24 anos, 73.388 e 53.037 
respectivamente.  
 

Tabela – Trabalhadores encaminhados pela Rede SINE – Ano 2015 

Indicadores IMO - Quantidade de Trabalhadores  Encaminhados pelo SINE por sexo e faixa etária -2015 

Informações dos trabalhadores que foram Encaminhados pelo  SINE para entrevista de emprego. 

Qtd Encaminhados 
 15 a 17 anos 18 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 64 anos mais de 65 

anos 
Total 

Masculino 24.007 609.913 443.228 629.688 296.419 132.694 5.309 2.136.434 

Feminino 24.653 532.653 306.869 429.874 228.663 87.985 1.610 1.612.413 

Total 48.660 1.142.566 750.097 1.054.562 525.082 220.679 6.919 3.748.847 

 
Em relação ao número de encaminhamentos para entrevistas de emprego, percebe-se 
que o número de encaminhamentos entre os homens é superior ao das mulheres, sendo 
2.136.434 e 1.612.413 respectivamente. E, novamente, a maior quantidade de 
encaminhamentos encontra-se na faixa etária de 18 a 24 anos, tanto para homens quanto 
para mulheres.  

Diante o exposto, percebe-se que é importante analisar os dados em seu contexto, já que 
dados brutos, quando envolvem aspectos sociais mais abrangentes não demonstram, por 
si só, a realidade. No entanto, os dados apresentados ajudam a demonstrar que a rede 
SINE está trabalhando para melhorar a realidade do próprio sistema. Números como 
estes demonstram que os esforços estão sendo realizados e que está havendo uma 
evolução a cada período de análise. Contudo, ressalta-se a importância de se levar em 
consideração elementos inerentes ao contexto social do mercado de trabalho para uma 
análise pormenorizada dos dados. Outrossim, não se pode deixar de incluir nesse 
contexto a crise política e econômica, não havendo dúvidas de que a sinergia negativa 
entre esses dois fatores influencia de maneira restritiva o desenvolvimento do mercado 
de trabalho. A pesar dessa conjuntura, diversas ações estão sendo realizadas com a 
finalidade de aprimorar não somente a política de Intermediação de Mão de Obra, como 
também o Sistema de Emprego Trabalho e Renda como um todo. 
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Atividades e eventos 

 
No quarto bimestre de 2015 foram realizadas as seguintes atividades nessa coordenação: 

- Mobilização para a realização do evento do Dia D – Dia Nacional de inclusão 
da pessoa com deficiência e dos reabilitados do INSS no mercado de trabalho , tanto 
com órgãos parceiros quanto com os Sines e SRTE’s; 

- Apresentação de indicadores de desempenho aos agentes da IMO; 

- Treinamento no Sistema Mais Emprego (Modulo Atendimento-IMO) 

- Também foi realizado o evento de comemoração de 40 anos do SINE. Houve 
diversas atividades nos dois do evento, entre eles destacamos a apresentação das 
melhorias que estão sendo implantados no SINE, o projeto SEBRAE, o projeto Dieese, 
projeto SMA e apresentação da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO. 

Ademais, outras ações vêm sendo realizadas com o objetivo de aprimorar a sistemática 
do SINE. No quarto bimestre foi iniciado o processo de Prestação de Contas do passivo 
dos Convênios Plurianuais Únicos. Nesse período foi aprovado o Manual de Prestação 
de Contas CPU, elaborado por esta CSINE. O referido Manual apresenta como deve ser 
realizada toda a análise física dos CPU. Nesse sentido, esta CSINE espera finalizar 
todas as análises físicas do passivo CPU ainda no ano de 2015. 

Além do início do processo de análise das Prestações de Contas CPU, a CSINE deu 
prosseguimento à análise e ao aperfeiçoamento de novos indicadores de desempenho 
para a IMO.  
Além das ações citadas acima, ações de rotina necessárias ao acompanhamento da 
execução dos convênios CP-SINE também foram realizadas no quarto bimestre de 
2015, como: 

 Liberação de parcelas; 
 Remanejamentos; 

 Prorrogações de vigências; 

 Supervisões; 

 Análises de relatórios físicos; 
 Pagamento de faturas referentes aos convênios estabelecidos com a Dataprev; 

 Cursos e seminários; 
 Respostas a Auditorias; 

 Análise dos Indicadores da IMO; 
 Treinamentos para convenentes; 

 Abertura de postos; 
 Análise de Termo de Referência; 
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Estudos e Projetos 

1. Curso de Formação para Gestores e Técnicos do SINE e Conselheiro de Comissões de 
Emprego 

No âmbito do Convênio MTE/CODEFAT nº03/2014, celebrado entre MTE e DIEESE, 
foi realizado a turma piloto do Curso de Formação para Gestores e Técnicos do SINE e 
Conselheiros de Comissões de Emprego em Brasília. O curso tem duração de uma 
semana e tem como objetivo qualificar a atuação dos gestores e técnicos do SINE e 
conselheiros de emprego; discutir o papel do gestor e do conselheiro como sujeitos 
ativos no processo de elaboração e na formulação das políticas públicas que impactam a 
vida dos trabalhadores. Os seguintes temas tratados no curso foram: Trabalho, Mundo 
do Trabalho, Políticas Públicas, Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda, 
Participação, controle social e conselhos, Diálogo Social como ferramenta de 
participação, Desafios atuais para o SINE: Papel do SINE e das Comissões, Plano de 
Ação do SINE. A próxima etapa é avaliar o curso considerando aspectos como a 
aderência dos conteúdos e as técnicas de ensino aplicadas. A expectativa é que sejam 
realizadas duas turmas por ano.   A seguir seguem fotos do curso.  
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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, e é o documento normatizador do 
reconhecimento das ocupações do mercado de trabalho brasileiro, permitindo a 
identificação ocupacional nos censos, pesquisas domiciliares e registros administrativos. 
Além disso, é utilizada na sistematização de estatísticas de emprego e como ponto de 
partida na organização de currículos de cursos profissionalizantes, dos mais diversos 
níveis. 
A CBO tem como referência a Classificação Internacional Uniforme de Ocupações, da 
Organização Internacional do Trabalho – OIT. 

 

Breve Histórico 
Desde sua publicação em 2002, a CBO vem sofrendo atualizações anuais, em função de 
transformações ocorridas no mercado de trabalho, principalmente com a inclusão de 
novas ocupações, de forma a acompanhar o dinamismo do mercado. 

Entre 2000 e 2015 – foram descritas 618 Famílias Ocupacionais, 2.579 ocupações.  O 
método utilizado no processo de modernização e atualização é o DACUM, cuja filosofia 
é que quem melhor pode falar sobre seu trabalho é o próprio trabalhador. 
 

Estrutura Institucional 
A Classificação Brasileira de Ocupação- DCBO, está inserida no âmbito do 
Departamento de Emprego e Salário – DES,  

A execução da ação 4245 – Classificação Brasileira de Ocupações – CBO compreende: 

 Implantar sistema de atualização contínua da base CBO;  

 Ofertar ferramentas ocupacionais aos serviços públicos de intermediação, seguro-

desemprego e qualificação:  

 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;  
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 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. 

Evolução dos Indicadores até 2014 
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Indicadores-chave:  
Famílias ocupacionais atualizadas 
 

Data Código   

28/Março 3763 Apresentadores de espetáculos, 
eventos e programas Mestre de Cerimônias 

07/Abril 5151 Trabalhadores em Serviços de 
Promoção e Apoio à Saúde 

Agente de Combate às 
Endemias 

08/Abril 8621 Operadores de máquinas à vapor 
e utilidades 

Operador de Abastecimento 
de Combustível de 

Aeronave 
21/Mai 4221 Recepcionistas Concierge 
02/Jun 5143 Trabalhadores nos  serviços de 

manutenção de edificações  
Alpinista Industrial 

20/Jul 4152 Carteiros e Operadores de 
Triagem de Serviços Postais 

Entregador de Jornais e 
Revistas 

21/Jul 6230 Tratadores Polivalentes de 
Animais 

Casqueador de animais; 
Ferrador de animais 

31/Jul 9513 Instaladores e Mantenedores de Monitor Interno e Monitor 
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Sistemas Eletroeletrônicos de 
Segurança 

Externo de sistemas 
eletroeletrônicos de 

segurança 
01/Ago 3146 Técnicos em metalurgia 

(estruturas metálicas) 
Tecnólogo em Soldagem 

20/ago 7823 Motoristas de veículos de 
pequeno e médio porte 

Motorista e Condutores de 
Ambulância 

26/27/Ago   Captador e Administrador 
de Vagas 

 
Famílias ocupacionais desmembradas nos níveis 4, 5,6 e 7 (metodologia DACUM) 

Data Código   

15-17/Abr 5115 Trabalhadores de Condução de 
Turismo 

Condutor de turismo de 
Aventura 

06-08/Jul 6230 Tratadores polivalentes de animais Inseminador (6230-10) 
 

Atividades e eventos 
Para o período em questão a DCBO, por meio de contrato com a Fundação de Pesquisas 
Econômicas – FIPE, realizou a atualização das famílias ocupacionais listadas. 

Do mesmo modo, em parceria com a FIPE, a DCBO realizou em 08 e 09 de outubro a 
3ª Oficina da Inclusão da Família Ocupacional na CBO do “CAPTADOR e 
ADMINISTRADOR DE VAGAS”, agentes que atuam nos postos do Sistema 
Nacional de Emprego – SINE, tendo como objetivo o desmembramento das atividades 
elencadas nas 2 primeiras oficinas para os níveis 4, 5, 6 e 7 (CHA – Conhecimento, 
Habilidade e Atitude) da metodologia DACUM.   Essa atividade, assim como o já 
mapeado “AGENTE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO”, surge como uma 
necessidade levantada no contexto de uma série de atividades que estão ocorrendo em 
várias frentes de trabalho visando a melhoria da rede de atendimento do SINE. 

  
Estudos e Projetos 
Ainda no âmbito do contrato, estamos dando seqüência ao estudo sobre a utilização da 
CBO pelas empresas, estudo este que permitirá diagnosticar as dificuldades encontradas 
pelas empresas na utilização do instrumento. Estão sendo elaboradas descrições 
sumaríssimas das ocupações mais representativas no âmbito da Intermediação de Mão 
de Obra e Seguro-Desemprego. 

Como Projeto, a DCBO estuda a aplicação dos níveis de detalhamento da metodologia 
DACUM, em larga escala, para todas as ocupações representativas no universo da IMO. 
Assim estima-se um casamento mais eficiente entre vaga x trabalhador, por meio do 
mapeamento de suas competências.  
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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). 

 

Breve Histórico 
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 strangeiros também mudou: agregou todos os itens de segurança acima e 
passou a ser verde, podendo ser manual ou informatizada também. 

 

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. 
 

Evolução dos Indicadores até 2014 
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Indicadores-chave 

 
A evolução da emissão de CTPS em 2015 evidencia os esforços de modernizar o 
processo através da informatização e tornar o documento mais seguro, apresentando 
uma inversão na quantidade de carteiras manuais contra as informatizadas. 

 
No 4º (quarto) bimestre de 2015, foram emitidas 590.327 Carteiras de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS informatizadas e 316.672 do modelo manual, totalizando 
906.999 documentos (Tabela abaixo). 
 

Tabela - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (4º bimestre/2015) 

Descrição Julho e Agosto 
2015 

Modelo Manual  316.672 
Modelo Informatizado 590.327 

  Total 906.999 
 
Atividades e eventos 
Entre as ações desenvolvidas no 4º bimestre de 2015 destacam-se:  

 Treinamento do CTPSWEB 3.0 para a rede conveniada do SINE – DF 
 Implantação do CTPSWEB 3.0 em unidades do MTE do ES 
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SEGURO-DESEMPREGO 
 

Breve Histórico 
O Programa do Seguro-Desemprego foi instituído no Brasil em 1986, pelo Decreto-Lei nº. 2.284 e 
regulamentado através do Decreto nº. 92.608. Posteriormente, foi alterado através de novas legislações 
aprovadas pelo Congresso Nacional.  Na realidade, o Programa se insere no conjunto de políticas 
públicas de emprego do Estado Brasileiro que objetiva mitigar os impactos negativos do desemprego. 

O Benefício tem por finalidade prover assistência financeira temporária aos trabalhadores em situação 
de desemprego involuntário, bem como, auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do 
emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, de recolocação e de qualificação 
profissional. 

A dispensa do mercado de trabalho representa para os trabalhadores a impossibilidade de ter acesso a 
bens e serviços vitais para a sua sobrevivência que são ofertados exclusivamente de maneira privada. 
Nesse sentido, o seguro-desemprego representa um benefício de suma importância para o trabalhador 
ao assegurar o atendimento das suas necessidades básicas durante o período de procura por uma nova 
colocação no mercado de trabalho. 
Ademais, em termos macroeconômicos, o seguro-desemprego propicia ainda a manutenção da 
demanda agregada num patamar mínimo, suavizando os ciclos econômicos inerentes a uma economia 
de mercado desenvolvida. Do ponto de vista do trabalhador, o benefício assume caráter social, pois o 
benefício evita quedas bruscas no consumo dos trabalhadores que perdem seus empregos. 
Outra finalidade do Programa Seguro-Desemprego é auxiliar o trabalhador na busca do emprego, 
promovendo ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional e alocativo, na 
medida em que, ao propiciar acesso a renda, oferece recursos para atividades relacionadas à procura de 
um novo emprego. 
Apesar desta concepção teórica do seguro Desemprego, observa-se, nos últimos anos, que o Programa 
não apresenta um comportamento contracíclico, mas nos últimos 12 anos apresenta uma taxa de 
crescimento elevado, mesmo com diferentes fases do ciclo econômico. Os motivos determinantes deste 
aumento já foram debatidos entre pesquisadores e tem-se o consenso que os fatores são: a rotatividade 
do mercado de trabalho, o aumento significativo da formalização dos trabalhadores e, por fim, a 
valorização do salário mínimo observado na última década. 
  

Atualmente, existem 5 modalidades de Seguro-Desemprego: 
Seguro-Desemprego Formal (iniciada em 1986): 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, e pela Lei nº 13.134, de 16/06/2015. Tem 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. 
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Bolsa Qualificação (iniciada em 1999):  É uma política ativa destinada a subvencionar os 
trabalhadores, com contrato de trabalho suspenso, em conformidade com o disposto em convenção ou 
acordo coletivo de trabalho, devidamente matriculado em curso ou programa de qualificação 
profissional oferecido pelo empregador. 
 

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

 
Seguro-Desemprego Trabalhador Resgatado (iniciada em 2003): É um auxílio temporário 
concedido ao trabalhador comprovadamente resgatado de  regime de trabalho forçado ou da condição 
análoga à de escravo. Tendo direito a no máximo três parcelas no valor de um salário mínimo. 

 

Evolução dos Indicadores até 2014 
Por meio dos Gráficos a seguir é possível avaliar a evolução histórica do programa seguro 
desemprego. O gráfico 1 apresenta a evolução histórica do programa Seguro-Desemprego na 
modalidade Trabalhador Formal. No gráfico 2 é informado o histórico nas modalidades Bolsa 
Qualificação, Empregado Doméstico e Resgatado. O gráfico 3 evidencia a evolução temporal da 
Modalidade Pescador Artesanal. 
Observa-se uma tendência crescente em relação às modalidades Trabalhador formal, entretanto, apesar 
de apresentar uma curva crescente, a tendência de crescimento é suavizada. Em relação à modalidade 
Trabalhador Resgatado da Condição Análoga a Escravidão apresenta um decrescimento fraco, nos 
últimos 3 anos.  Além disso, destacam-se duas características importantes ao analisar os dados: uma 
variabilidade maior em relação à Bolsa qualificação e um crescimento substancial do número de 
requerentes de Bolsa Qualificação nos anos que sucederam a crise internacional. Nota-se, também, 
uma tendência de crescimento da Modalidade Pescador Artesanal. 

 

GRÁFICO – BENEFÍCIO SEGURO-DESEMPREGO – MODALIDADE FORMAL 
 
 
 

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

 
  Fonte: Base de Gestão do Seguro-Desemprego 
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GRÁFICO – BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO NAS MODALIDADES DOMÉSTICO, 
BOLSA QUALIFICAÇÃO E RESGATADO 

 
 

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

 
Fonte: Base de Gestão do Seguro-Desemprego 

 

GRÁFICO – BENEFÍCIO SEGURO-DESEMPREGO – MODALIDADE PESCADOR ARTESANAL 
 
 

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE SEGURADO NA MODALIDADE PESCADOR ARTESANAL: PERÍODO DE 2003 A 2014. 

 
        Fonte: Base de Gestão do Seguro-Desemprego 

 

 

Indicadores-chave 

 
Nos meses de janeiro a setembro de 2015, a concessão do seguro-desemprego, somando-se todas as 
modalidades, alcançou o total de 6,9 milhões de trabalhadores, com isso foram pagos R$ 24,8 bilhões 
de reais.  
O número de segurados até setembro foi 5.834.078 trabalhadores formais; em relação aos pescadores 
artesanais foram 560.420; na modalidade trabalhador resgatado foram 497 trabalhadores; 12.473 



 

Boletim da Secretaria Executiva do CODEFAT - Quarto Bimestre 2015 
41 

empregados domésticos e  26.004  trabalhadores com contrato suspenso  que receberam bolsa 
qualificação. 
Abaixo serão apresentados os indicadores mais importantes a respeito do comportamento do Programa 
Seguro-desemprego no primeiro semestre de 2015, destacando os meses de maio e junho, por isso será 
apresentado abaixo o perfil dos segurados neste período. Cabe ressaltar que a partir do dia 28 de 
fevereiro de 2014, entraram em vigor as regras impostas pela Medida Provisória nº 665, de 30 de 
dezembro de 2014, porém os números abaixo ainda contêm requerentes que estão enquadrados nas 
regras antigas, pois a MP nº 665, somente afetou aqueles que foram demitidos após esta entrar em 
vigor. Outro fator importante é que a partir do dia 1º de abril de 2015, tornou-se obrigatório o uso do 
Empregador Web por parte dos empregadores. 

Tabela 1 – QUANTIDADE DE REQUERENTES SEGUNDO A MODALIDADE DE SEGURO-DESEMPREGO EM 2015 

Modalidade SD Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Total

Formal 724.373 675.477 824.941 641.984 660.130 689.035 736.127 683.313 673.912 6.309.292

B. Qualificação 4.553 1.942 791 1.895 5.540 3.897 6.270 761 1.303 26.952

P. Artesanal 100.013 124.958 178.877 99.046 39.365 18.968 6.745 23.440 26.385 617.797

E. Doméstico 2.380 2.333 2.883 2.410 2.419 2.214 2.250 2.186 2.977 22.052

T. Resgatado 20 47 68 25 66 35 94 140 8 503

Total 831.339 804.757 1.007.560 745.360 707.520 714.149 751.486 709.840 704.585 6.976.596

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

Quantidade de Requerentes segundo a Modalidade de Seguro-Desemprego

 

Tabela 2 – QUANTIDADE DE SEGURADOS POR MODALIDADE DE SEGURO-DESEMPREGO EM 2015 

Modalidade SD Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Total

Formal 698.744 652.195 779.327 590.023 599.971 616.853 667.038 625.157 604.770 5.834.078

B. Qualificação 4.433 1.883 781 1.884 5.208 3.695 6.119 750 1.251 26.004

P. Artesanal 96.483 118.246 162.203 87.507 36.154 17.641 5.836 17.323 19.027 560.420

E. Doméstico 1.958 1.824 1.944 1.240 1.209 1.022 1.115 1.059 1.102 12.473

T. Resgatado 20 46 67 25 65 35 93 139 7 497

Total 801.638 774.194 944.322 680.679 642.607 639.246 680.201 644.428 626.157 6.433.472

Quantidade de Segurados por Modalidade de Seguro-Desemprego

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

 
Tabela 3 – TAXA DE HABILITAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015 

 

Modalidade SD Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Total

Formal 96,46% 96,55% 94,47% 91,91% 90,89% 89,52% 90,61% 91,49% 89,74% 92,47%

B. Qualificação 97,36% 96,96% 98,74% 99,42% 94,01% 94,82% 97,59% 98,55% 96,01% 96,48%

P. Artesanal 96,47% 94,63% 90,68% 88,35% 91,84% 93,00% 86,52% 73,90% 72,11% 90,71%

E. Doméstico 82,27% 78,18% 67,43% 51,45% 49,98% 46,16% 49,56% 48,44% 37,02% 56,56%

T. Resgatado 100,00% 97,87% 98,53% 100,00% 98,48% 100,00% 98,94% 99,29% 87,50% 98,81%

Total 96,43% 96,20% 93,72% 91,32% 90,83% 89,51% 90,51% 90,78% 88,87% 92,22%

Taxa de Habilitação segundo a Modalidade de Seguro-Desemprego

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

 
Fonte: CGSAP/DES/SPPE/MTE 

 
 
 
 

 
 

Segurados

       
Segurados

 
 

Fonte: CGSAP/DES/SPPE/MTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4 – MODALIDADE FORMAL: QUANTIDADE DE SEGURADOS EM 2015 

Gráfico 5 – MODALIDADE PESCADOR ARTESANAL: 
QUANTIDADE DE SEGURADOS EM 2015 

Gráfico 6 – MODALIDADE EMPREGADO DOMÉSTICO: 
QUANTIDADE DE SEGURADOS EM 2015 
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Segurados

         
Segurados

 
 

 
Fonte: CGSAP/DES/SPPE/MTE 

 
 

 
Gráfico 9 – TAXA DE HABILITAÇÃO AO SEGURO-DESEMPREGO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015 

 

 
 

Fonte: CGSAP/DES/SPPE/MTE 
 

 
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 II, 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 

Gráfico 7 – MODALIDADE TRABALHADOR 
RESGATADO: QUANTIDADE DE SEGURADOS EM 2015 

Gráfico 8 – MODALIDADE BOLSA QUALIFICAÇÃO: 
QUANTIDADE DE SEGURADOS EM 2015 
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momento, está apto a receber o 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 2015 

Modalidade SD Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Total

Formal 3.170.465.927 2.423.446.595 2.391.124.448 2.120.400.841 2.987.072.544 1.949.845.560 3.215.185.168 2.404.728.970 1.830.949.278 22.493.219.329

B. Qualificação 10.060.043 9.815.411 10.175.900 4.915.369 8.611.363 6.906.970 24.099.910 16.675.424 10.018.697 101.279.087

P. Artesanal 443.639.213 583.168.451 575.609.869 272.847.447 139.372.762 54.237.729 57.079.539 33.854.221 15.977.420 2.175.786.651

E. Doméstico 4.010.832 3.429.376 3.891.932 3.921.876 4.919.484 3.296.992 3.753.244 2.962.880 2.496.384 32.683.000

T. Resgatado 337.572 135.536 83.528 90.620 104.016 92.196 86.680 104.016 114.260 1.148.424

Total 3.628.513.587 3.019.995.370 2.980.885.678 2.402.176.152 3.140.080.169 2.014.379.447 3.300.204.540 2.458.325.510 1.859.556.039 24.804.116.491

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

Valores Pagos segundo a Modalidade de Seguro-Desemprego

 

 

Tabela 5 – QUANTIDADE DE PARCELAS PAGAS POR MODALIDADE DO SEGURO-DESEMPREGO EM 2015 

Modalidade SD Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Total

Formal 3.184.660 2.391.514 2.353.772 2.081.453 2.937.231 1.894.091 3.111.739 2.310.390 1.763.388 22.028.238

B. Qualificação 7.880 7.779 8.006 4.113 7.560 5.960 20.498 13.857 8.332 83.985

P. Artesanal 564.498 740.076 730.611 346.332 176.906 68.848 72.440 42.981 20.279 2.762.971

E. Doméstico 5.172 4.352 4.939 4.977 6.243 4.184 4.763 3.760 3.168 41.558

T. Resgatado 437 172 106 115 132 117 110 132 145 1.466

Total 3.762.647 3.143.893 3.097.434 2.436.990 3.128.072 1.973.200 3.209.550 2.371.120 1.795.312 24.918.218

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

Quantidade de parcelas pagas segundo a Modalidade de Seguro-Desemprego

 
 

 
 

Valores Pagos

 
 

Fonte: CGSAP/DES/SPPE/MTE 
 
 
 
 

Gráfico 10 – MODALIDADE FORMAL: VALORES PAGOS EM 2015 
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Fonte: CGSAP/DES/SPPE/MTE 
 

 
 
 
 

Valores Pagos
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Fonte: CGSAP/DES/SPPE/MTE 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 11 – MODALIDADE PESCADOR 
ARTESANAL: VALORES PAGOS EM 2015 

Gráfico 12 – MODALIDADE EMPREGADO 
DOMÉSTICO: VALORES PAGOS EM 2015 

Gráfico 13 – MODALIDADE TRABALHADOR 
RESGATADO: VALORES PAGOS EM 2015 

Gráfico 14 – MODALIDADE BOLSA 
QUALIFICAÇÃO: VALORES PAGOS EM 2015 
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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). 
Na forma operacional, para assegurar o direito do trabalhador, entre outras medidas, o governo federal 
institui a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS a ser preenchida pelas empresas, com 
elementos destinados a suprir as necessidades de controle, estatística e informações das entidades 
governamentais da área social, especialmente no tocante ao cumprimento da legislação relativa ao PIS-
PASEP, dentre outras. Assim, o direito ao Abono Salarial é aferido por meio do processamento da 
prestação das informações exigidas anualmente aos empregadores por meio da RAIS. 
Historicamente, o período de recebimento do Abono Salarial tem seu início no segundo semestre de 
cada ano e se estende para o primeiro semestre do ano seguinte, conforme calendário de pagamento 
acordado pelo CODEFAT. Diferente de outros benefícios, não há, no caso deste benefício, a 
necessidade de requerimento do trabalhador para o recebimento do Abono Salarial sendo, até então, 
responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego a identificação do público beneficiário e 
providências de operação para processamento e pagamento do benefício. 
 

Evolução dos Indicadores até 2015 
Analisando o comportamento do abono salarial entre 2003 e 2015, percebe-se que, com os biênios 
2004/2005, 2006/2007 e 2007/2008, o volume de abonos identificados teve um crescimento em 
relação ao exercício anterior de aproximadamente 15,10%, 14,78% e 20,74%, respectivamente. Com 
exceção dos biênios 2012/2013 e 2014/2015 que obtiveram um crescimento médio menor, 2,24%, os 
outros períodos foram mais estáveis obtendo o crescimento médio de aproximadamente 8,92% a cada 
ano. Tendo como referência o volume de abonos pagos, nesse mesmo lapso de tempo, destacam-se os 
biênios 2004/2005, 2006/2007 e 2007/2008, em que houve crescimento em relação ao período que os 
antecedera de 15,00%, 15,27% e 21,45%, respectivamente. A não ser os exercícios 2012/2013 e 
2014/2015, em que o primeiro teve um crescimento de 2,24% e o segundo de 2,96% em relação ao 
biênio anterior, os demais apresentaram um crescimento médio no volume de abonos pagos de 
aproximadamente 8,79%. 

No tocante à taxa de cobertura, cabe ressaltar que o abono salarial registrou, em média, entre 2003 e 
2015, uma taxa em torno de 95,07%, sendo que no biênio 2009/2010 apresentou aproximadamente 
96,31%. 

Em termos de valores alocados, observa-se um crescimento contínuo no período analisado.  No biênio 
2003/2004, por exemplo, o abono salarial contou com recursos da ordem de R$ 1.811.684.361,90 ao 
passo que, entre 2014/2015, foram R$ 15.930.921.888,68, perfazendo um crescimento aproximado de 
879,34%. 
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Tabela – HISTÓRICO DE PAGAMENTOS – PIS/PASEP 
 

Histórico de Pagamentos - BRASIL 

EXERCÍCIO 
FINANCEIRO 

ABONOS 
IDENTIFICADOS 

ABONOS 
PAGOS (*) 

TAXA 
COBERTURA 

VALORES ALOCADOS 
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 (1) 23.368.308 5.330.618 22,81% 4.169.721.794,88 

TOTAL 215.293.656 187.990.811 -   -  

* Cada Abono pago corresponde ao valor de um Salário Mínimo. 

¹ Dados preliminares até Setembro/2015. 

 

Entre 2007 e 2015, observa-se o incremento tanto dos abonos identificados quanto dos benefícios 
pagos. Por conseguinte, o bom desempenho da taxa de cobertura, acima de 95%, está ligado 
diretamente ao aperfeiçoamento no processo de identificação dos trabalhadores com direito ao 
benefício e a melhoria na qualidade da informação. O calendário de 2015/2016 (que teve início em 
01/07/2015 e vai até 30/06/2016) identificou 23.368.308 milhões de trabalhadores com direito a 
receber o Abono, dos quais já foram pagos 5.330.618 milhões de benefícios correspondendo à taxa de 
cobertura (parcial) de 22,81%. 
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Observatório Nacional do Mercado de Trabalho: OBMT 
 
O Observatório Nacional do Mercado de Trabalho é uma comissão técnica, instituída no âmbito da 
Secretaria Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de 
promover estudos sobre o mercado de trabalho brasileiro e sobre o processo de formulação, 
implementação e avaliação de políticas públicas de trabalho, bem como de assessorar os órgãos do 
Ministério do Trabalho e Emprego nas matérias pertinentes. 
 
Breve Histórico 
Desde sua instituição, em 2002, a Observatório vem sofrendo com atuações intermitentes, em função 
de transições ocorridas dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, da ausência de um desenho claro 
de sua política e pelo fato de não ser o mesmo parte da estrutural organizacional do ministério.  
A partir de 2013, com a chegada dos servidores da carreira de Analista Técnico de Políticas Sociais, 
iniciou-se um processo de reestruturação do Observatório, focado na construção de ferramentas 
informacionais para análise do mercado de trabalho e na articulação de uma rede nacional de 
Observatórios do Mercado de Trabalho. 
 

Estrutura Institucional 
Segundo a Portaria MTE Nº 2061, de 30 de dezembro de 2014, Ao Observatório Nacional do Mercado 
de Trabalho competirá:  

I - promover estudos sobre o mercado de trabalho e as políticas públicas de geração de emprego e 
renda; 
II - desenvolver pesquisas e realizar o acompanhamento e a qualificação periódicos dos indicadores 
sobre o mercado de trabalho; 
III - sistematizar e compilar informações sobre os estudos e pesquisas produzidos no âmbito do MTE 
sobre a matéria; 
IV - subsidiar a formulação de políticas públicas de emprego e renda, bem como efetuar estudos e 
avaliação de seus impactos; 
V - promover estudos sobre o impacto, no mercado de trabalho, dos processos de integração regional e 
hemisférica; 
VI - implementar metodologias para subsidiar a análise de cenários de mercado de trabalho; 
VII - subsidiar as ações da Seção Brasileira do Observatório do Mercado de Trabalho do Mercosul; 
VIII - disponibilizar as informações existentes sobre Mercado de Trabalho no âmbito do MTE; 
IX - promover a articulação das Secretarias do Ministério, visando ao desenvolvimento de estudos e 
pesquisas sobre mercado de trabalho; 
X - proceder à interlocução com instituições de estudo e pesquisas e centros produtores de estatísticas, 
cujas ações estejam voltadas para o mercado de trabalho. 
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Indicadores-chave: Quarto Bimestre 2015 
No quarto bimestre de 2015, foram entregues os seguintes produtos:  
 

Data  

Julho e Agosto 

Inserção de Aditivo no Termo de Cooperação Técnica com o 
IPEA, para a elaboração de uma metodologia para previsão 
de beneficiários e desembolsos do Seguro Desemprego e 

Abono Salarial.  
 

Julho e Agosto 
Envio de 2 boletins, em cada mês do ano para todos os 

municípios e estados que tem convenio do SINE com o MTE, 
sobre a movimentação do mercado de trabalho no seu 

território.  
 
 
Atividades e eventos 
Evento de lançamento do painel de monitoramento do mercado de trabalho e oficina metodológica.  

 
Estudos e Projetos 
Está vigente o já citado termo de cooperação técnica com o IPEA, onde há ainda 20 relatórios a serem 
entregues, e também um acordo de cooperação com a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho – 
ABET, que subsidiará a publicação do Caderno do Observatório do Mercado do Trabalho, focado em 
experiências municipais de políticas de emprego. 
Também está vigente um Convenio com o DIEESE, para a estruturação da rede nacional de 
observatórios do trabalho.  
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Planejamento Estratégico 
 

 
Desde 2013, o então Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) veio envidando esforços para 
promover a cultura de planejamento na concepção e execução de suas políticas públicas. Para isso, 
adotou a metodologia Balanced Scorecard (BSC), que visa traduzir, de forma clara, a visão e a 
estratégia da organização em objetivos, indicadores, metas e ações sob a ótica de perspectivas distintas 
(cards), de modo a tornar inteligível, para todos os níveis da organização, sua visão, missão e 
estratégia, para que todos saibam o que fazer e de que forma suas ações impactam no desempenho 
institucional. 
Dessa forma, em conjunto com servidores representantes de todas as áreas do Ministério, promoveu a 
elaboração do Mapa Estratégico para o horizonte de 2014-2015, alinhando suas estratégias ao Plano 
Plurianual do Governo Federal - PPA vigente à época. Este documento, construído de forma coletiva, 
com participação de todas as Secretarias, declara a missão, os valores, a visão de futuro do MTE e seus 
objetivos estratégicos. A missão corresponde à finalidade, razão de existir de uma organização / 
instituição. Os valores são o conjunto de princípios culturais, ideológicos, morais e éticos que devem 
caracterizar a instituição e pautar a conduta de seus integrantes. A visão traduz o cenário idealizado 
aonde o Ministério pretende chegar ou o que gostaria de ser no longo prazo. Os objetivos estratégicos, 
por fim, são os resultados principais que se pretende alcançar num determinado espaço de tempo e 
funcionam como meio para alcance da visão da instituição.  
Como resultado desse trabalho, em 13 de março de 2014, foi publicada a Portaria nº 300, instituindo o 
Planejamento Estratégico no Ministério, incluindo a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e 
Medicina do Trabalho (Fundacentro), composto por 23 objetivos estratégicos e 56 indicadores, com 
metas estabelecidas para os exercícios de 2014 e 2015. 
Também compõem o Mapa Estratégico, a missão, visão e valores do então MTE, que são os seguintes: 

Missão: Promover trabalho, emprego e renda e garantir condições dignas ao trabalhador, por meio de 
políticas públicas participativas e sustentáveis, que visem contribuir para o bem estar individual e o 
desenvolvimento econômico e social do país. 
Visão: Ser referência na excelência dos serviços prestados ao trabalhador e na sustentação do trabalho 
decente. 
Valores: Ética; Criatividade; Proatividade; Transparência; e Comprometimento. 

Para cada um dos objetivos estratégicos, foram também previstas ações estratégicas, que constituem as 
intervenções necessárias para o alcance das metas estabelecidas para os indicadores dos objetivos 
estratégicos. Assim, o Mapa Estratégico apresenta, de forma simples, as relações de causa e efeito 
entre os Objetivos Estratégicos priorizados pelo Órgão, os quais, quando alcançados, permitem o 
alcance da Visão estabelecida, assim como o cumprimento da Missão. 
Conforme se pode ver na figura a seguir, os Objetivos Estratégicos estão distribuídos horizontalmente 
em perspectivas, mantendo uma relação de causa e efeito entre suas dimensões. Neste caso, adotou-se 
as perspectivas de aprendizado e crescimento, processos internos e resultados, sobre as quais destaca-
se: 
 - Perspectiva de Resultados: expressa os resultados finais ofertados à sociedade. 

- Perspectiva de Processos Internos: reúne os objetivos estratégicos relacionados ao aperfeiçoamento 
de processos internos e integradores, com foco na otimização dos recursos disponíveis para garantir o 
alcance dos resultados. 
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- Perspectiva de Aprendizado e Crescimento: contempla os objetivos estratégicos de desenvolvimento 
de pessoas, de estruturação da organização, de soluções tecnológicas e de infraestrutura necessária 
para dar sustentação na efetivação dos resultados organizacionais. 

Os objetivos dessas três perspectivas, integrados constituem os pilares do planejamento, que devem ser 
conectados ao pensamento estratégico da organização. 
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Importante destacar que os objetivos estratégicos foram construídos de modo a representarem as suas políticas e diretrizes estratégicas,  
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Importante destacar que os objetivos estratégicos foram construídos de modo a representarem as 
políticas e diretrizes estratégicas, abrangendo todas as linhas de atuação do Ministério, com foco nos 
resultados, que se visa alcançar num determinado período e que implicam na tradução da visão de 
futuro em objetivos organizados em relação de causa e efeito.  Assim, foram estabelecidos, portanto, 
vinte e três Objetivos Estratégicos, para o biênio 2014-2015, constantes da figura do Mapa acima, e 
descritos conforme a seguir: 
Perspectiva de Resultados: 

Ampliar a inserção do trabalhador no mundo do trabalho: Garantir a acessibilidade e permanência do 
cidadão ao trabalho, por meio da ação integrada de políticas públicas sustentáveis. 

Fomentar oportunidades de trabalho, emprego e renda: Gerar trabalho, emprego e renda por meio da 
expansão e fortalecimento de empreendimentos produtivos e apoio ao empreendedorismo. 

Garantir o atendimento de qualidade: Prestar serviços com tempestividade, prezando pelo conforto, 
facilidade de acesso à rede de atendimento e satisfação do cidadão. 

Assegurar o direito ao trabalho decente: Garantir o emprego e o trabalho decente no Brasil prezando 
pelo cumprimento dos compromissos assumidos pelo país, assegurando o respeito às normas do 
trabalho, o emprego de qualidade, o diálogo social e a extensão da proteção social, contribuindo para a 
superação da pobreza e redução das desigualdades. 

Perspectiva de Processos Internos: 
Aprimorar a intermediação de mão de obra e a qualificação social e profissional: Desenvolver ações 
que visem a melhoria da execução integrada da intermediação da mão de obra e qualificação social e 
profissional por meio da adoção de novas metodologias, bem como do uso de tecnologias de 
informação e comunicação que possibilitem mais aproximação dessas políticas ao público alvo. 
Expandir as políticas de trabalho, emprego e renda com foco na inclusão de adolescentes e jovens no 
mercado de trabalho, de forma articulada à elevação da escolaridade formal, às diretrizes da política de 
educação técnico-profissional e tecnológica e ao projeto de desenvolvimento social do País. 

Aprimorar a concessão dos benefícios do Seguro-Desemprego e Abono Salarial ao trabalhador: 
Melhorar a integração do processo de concessão do benefício do seguro desemprego com a 
qualificação social e profissional, a intermediação de mão de obra e outros programas correlatos. 
Fomentar atividades empreendedoras e a universalização do microcrédito produtivo orientado: 
Fomentar a concessão de financiamentos destinados a ações empreendedoras, indutoras de emprego e 
renda, pertencentes a setores prioritários de políticas governamentais de desenvolvimento e de arranjos 
produtivos locais. Promover a geração de emprego, trabalho e renda por meio da concessão de 
microcrédito produtivo orientado e de ações destinadas ao desenvolvimento institucional das entidades 
habilitadas ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO. Estruturar e aplicar 
instrumentos de monitoramento e avaliação do PROGER e do PNMPO. 

Fortalecer a economia solidária e suas diversas formas organizativas: Promover ambiente institucional 
favorável ao desenvolvimento da economia solidária com marcos legais e instrumentos de fomento 
adequados aos empreendimentos econômicos solidários e suas redes de cooperação por meio do acesso 
à formação, assessoria técnica, tecnologias sociais, comercialização e finanças solidárias, para dar 
sustentabilidade dos empreendimentos econômicos solidários e suas redes de cooperação. 
Fortalecer a democratização nas relações do trabalho: Promover espaços para o diálogo social 
tripartite, com participação ativa de representantes do governo federal, dos trabalhadores e dos 
empregadores, para a discussão de temas relevantes das relações do trabalho. 
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Garantir os direitos de proteção ao trabalhador: Assegurar o cumprimento das disposições legais, no 
que concerne a proteção dos trabalhadores no exercício da atividade laboral e equilíbrio dos fundos de 
suporte econômico dos trabalhadores. 

Promover ambiente de trabalho seguro e saudável: Prevenir o adoecimento e os acidentes relacionados 
ao trabalho por intermédio do aperfeiçoamento das normas de segurança e saúde e da realização de 
ações de inspeção, incluindo a análise de acidentes e doenças do trabalho graves e fatais. 
Eliminar o trabalho análogo ao de escravo e o trabalho infantil: Promover a erradicação do trabalho 
análogo ao de escravo e degradante e a eliminação de toda e qualquer forma de trabalho infantil. 
Fortalecer os mecanismos de participação e de controle social: Ampliar a transparência, divulgação, 
monitoramento e espaços de discussão das políticas públicas, fomentando a participação ativa de 
representantes do governo federal, dos trabalhadores, dos empregadores e da sociedade civil. 

Promover pesquisas e políticas sustentáveis voltadas ao trabalho decente: Formular, articular, integrar 
e implementar as políticas públicas voltadas ao mundo do trabalho. Incrementar a produção e difusão 
de estudos, pesquisas, diagnósticos, inovações e avaliações relacionadas ao trabalho. 
Inovar os processos institucionais: Promover a análise e melhoria dos processos de forma a garantir a 
qualidade dos serviços prestados. 
Aperfeiçoar os mecanismos de registros públicos de trabalho, emprego e renda: Aperfeiçoar a 
identificação do trabalhador e os cadastros e registros públicos sob responsabilidade do Ministério e 
aprimorar o controle e a qualidade dos dados operacionais e estatísticos.     

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento: 

Desenvolver competências e otimizar o quadro de pessoal: Desenvolver ações educacionais, tendo 
como referência o Plano de Capacitação e Desenvolvimento - PACD e as diretrizes estratégicas 
estabelecidas. 

Desenvolver cultura orientada a resultados: Conscientizar os servidores, gestores e prestadores de 
serviços do seu papel para o alcance dos objetivos institucionais, fortalecendo mecanismos de 
planejamento e avaliação de desempenho, visando maior efetividade das políticas de trabalho, 
emprego e renda. 

Promover a valorização e qualidade de vida das pessoas da instituição: Promover um clima 
organizacional construtivo, participativo e harmônico, realizando ações de atenção à saúde 
ocupacional e de melhoria das condições de trabalho. 

Ampliar e modernizar a infraestrutura da rede de atendimento: Ampliar e aprimorar os canais de 
acesso aos serviços e informações. Prover infraestrutura tecnológica necessária à expansão, 
manutenção e adequação da estrutura física da rede de atendimento, obedecendo as regras de 
acessibilidade e ergonomia, de modo a oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e 
serviços de excelência à sociedade. 

Prover soluções de tecnologia da informação integradas e seguras: Promover a modernização da 
plataforma tecnológica, buscar soluções de tecnologia da informação inovadoras para a integração de 
sistemas e bases de dados, de forma segura, consistente, confiável e aderente aos objetivos estratégicos 
do Ministério, que permitam a racionalização dos procedimentos e o apoio à tomada de decisões. 

Fortalecer a comunicação institucional e segurança da informação: Aperfeiçoar os mecanismos ou 
espaços de integração e disseminação de informações, otimizando a comunicação institucional com o 
público interno e externo e promovendo o alinhamento das ações, garantindo a disponibilidade, 
integridade, confiabilidade e autenticidade das informações. 
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Adequar aplicação dos recursos às estratégias institucionais: Estabelecer políticas de otimização dos 
recursos orçamentários e logísticos, buscando a melhor relação custo-benefício, a sustentabilidade e a 
sincronia entre planejamento e execução. 

Ainda olhando para o Mapa Estratégico, pode-se notar os Direcionadores Estratégicos que representam 
o agrupamento dos objetivos estratégicos que possuem uma relação direta de causa e efeito. São os 
maiores componentes da estratégia, destacando as prioridades em direção à visão de futuro. Neste 
caso, são os seguintes: 

- Fortalecimento do valor social do trabalho; 
- Excelência dos serviços e inclusão produtiva; 

- Eficácia na proteção do trabalho;  

- Gestão participativa; 

- Inovação e qualidade da informação; 
- Valorização estratégica do capital humano; 

- Otimização de recursos e de infraestrutura. 
Uma vez estabelecido o Mapa estratégico, é necessário que se faça o monitoramento e avaliação do 
mesmo, visando o alcance dos resultados almejados, bem como, verificação da adequação das ações 
implementadas, dos prazos e metas estabelecidos, e tomada de decisão quanto a possíveis necessidades 
de readequação das mesmas.  Este monitoramento está a cargo da Coordenação-Geral de Planejamento 
e Gestão Estratégica, que acompanha trimestralmente sua execução junto às demais áreas do 
Ministério.  

Os objetivos do mapa que guardam consonância mais direta com as ações relacionadas às políticas 
públicas e programas mantidos pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, são os que estão a cargo 
da Secretaria de Políticas Públicas – SPPE, demonstrados na tabela a seguir.  A tabela apresenta os 
objetivos estratégicos nos quais a SPPE implementa ações estratégicas, visando o alcance destes 
objetivos. 
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Indicadores e metas 2014-2015  

Objetivo Indicador Metas Apuração 2015 

Nº Objetivo Indicador Fórmula  Finalidade  Frequência 
de Medição 

Unidade 
de 

Medida 

Unidade 
responsável 

pela apuração 
do indicador 

Fonte Apuração 
2014 

2014 2015 

 
 

1º 
Trimestre 

2015 

 
 

2º 
Trimestre 

2015  

1 

Ampliar a 
inserção do 
trabalhado
r no mundo 
do trabalho 

Taxa de desemprego 

[(População desocupada) / 
(População economicamente 

ativa) x 100]¹ 
¹Média anual dos resultados da 
Pesquisa Mensal de Emprego 

(PME) 

Acompanhar o nível de 
emprego da população. Mensal 

Percentual 
(Média 
Anual) 

CGET/SPPE IBGE: PME 4,84% 5,20% 5,10% 

 
 
 

5,80% 

 
 
 

6,67% 

Taxa de 
desocupação juvenil 

(15 a 29 anos de 
idade) 

(População juvenil desocupada) / 
(População juvenil 

economicamente ativa) x 100 

Acompanhar o nível de 
emprego da população 

juvenil, representado pela 
parcela da população com 
idade entre 15 e 29 anos. 

Anual Percentual DPJ/SPPE IBGE: 
PNAD ND (*) 11,08% 10,58% 

 
 

ND 

 
 

ND 

2 

Fomentar 
oportunida

des de 
trabalho, 

emprego e 
renda 

Vagas de trabalho 
formal geradas 

Total de vagas de trabalho 
formal celetista geradas no 

período 

Acompanhar a 
movimentação do 

mercado de trabalho 
formal ao longo do tempo. 

Mensal Unidade CGET/SPPE MTE: 
CAGED 418.907 1.100.000 1.150.000 

 
 

-22.223 

 
 

-306.927 

Número de 
trabalhadores 

beneficiados pela 
concessão do crédito 

por meio do 
Programa de 
Geração de 

Emprego e Renda 
(PROGER) 

[(Média do estoque de 
empregados de amostra de micro 
e pequenas empresas tomadoras 
de crédito do PROGER) x (Nº 
de operações do PROGER com 
micro e pequenas empresas)] 

+ 
[(Média do estoque de 

empregados de amostra de 
médias e grandes empresas 

tomadoras de crédito do 
PROGER) x (Nº de operações 

do PROGER com médias e 
grandes empresas)] 

+ 
(Nº de Pessoas Físicas que 

receberam crédito no período) 

Medir a eficácia do 
programa uma vez que 

busca mensurar o volume 
de postos de trabalho 

gerados ou mantidos pelas 
empresas e pessoas físicas 

beneficiárias do 
programa. Não se procura 
estabelecer uma relação 

entre número de 
empréstimos concedidos, 

mas, primordialmente, 
conhecer o alcance da 
política em termos do 

número per se de 
trabalhadores 
beneficiados. 

Anual Unidade DES/SPPE 

MTE: 
SAEPWEB, 

RAIS e 
CAGED 

1.525.829 1.000.000 1.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ND 

(*) Este indicador é anual e ainda não saiu a PNAD 2014. 
O que consta como ND é porque o indicador só é medido 
anualmente. 
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Número de 
operações realizadas 

de microcrédito 
produtivo orientado 

Total de operações de 
microcrédito produtivo orientado 

realizadas no período 

Mensurar, por meio da 
quantidade de operações 

de microcrédito produtivo 
orientado, o apoio indutor 

de emprego, trabalho e 
renda ao 

microempreendedor. 

Anual Unidade DES/SPPE 

MTE: 
Banco de 
dados do 
PNMPO 

5.677.287 6.004.914 6.528.880 

 
 
 

1.192.875 

 
 
 

1.291.721 

5 

Aperfeiçoar 
os 

mecanismo
s de 

registros 
públicos de 
trabalho, 

emprego e 
renda 

Taxa de cobertura 
de cadastros de 

informações 
obrigatórias 

[Nº de vínculos empregatícios 
ativos em 31 de dezembro, 

segundo a Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS)] / 
[Nº de vínculos estatutários e 

celetistas estimados pela 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD)] x 100 

Demonstrar a Taxa de 
Cobertura da RAIS. Anual Percentual DES/SPPE 

MTE: 
elaboração 

própria com 
base na 

RAIS e na 
PNAD/ 
IBGE 

103,03% 
Manter 

acima de 
105%. 

Manter 
acima de 

105%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ND 

6 

Aprimorar 
a 

intermediaç
ão de mão 
de obra e a 
qualificaçã
o social e 

profissional 

Taxa de participação 
do Sistema Nacional 
de Emprego (SINE) 
na (re)inserção no 

mercado de trabalho 
formal 

[Nº de trabalhadores colocados 
ou recolocados pelo SINE] /  [Nº 

de admissões registradas pelo 
Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados  (CAGED), 
excluídas as transferências]x 

100. 

Medir o desempenho dos 
resultados de colocação 

de trabalhadores em uma 
oportunidade de emprego, 

por meio das ações do 
SINE.   

Trimestral Percentual DES/SPPE 

MTE: 
Sistema 

Mais 
Emprego 

3,28% 6% 5% 3% 3% 

Número de pré-
matriculados no 

Programa Nacional 
de acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego 

(Pronatec) na 
modalidade 

Pronatec 
Trabalhador por 
meio do Sistema 

Nacional de 
Emprego (SINE) 

 
Número de pré-matriculados no 
Pronatec Trabalhador por meio 

do SINE 

Medir a articulação entre 
as ações de qualificação 

profissional e de 
intermediação de mão de 

obra no âmbito do 
Sistema Nacional de 

Emprego (SINE). 

Semestral Unidade DEQ/SPPE 

MTE: 
Elaboração 
própria com 

base no 
Sistema 

Mais 
Emprego/ 

MTE e 
Sistec/MEC 

ND 300.000 100.000 

 
 
 
 
 

ND 

 
 
 
 
 

ND  
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Taxa de inserção no 
mundo do trabalho 
de qualificados no 

Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego 

(Pronatec) pré-
matriculados por 
meio do Sistema 

Nacional de 
Emprego (SINE) 

(Nº de trabalhadores pré-
matriculados por meio do SINE 

que foram qualificados no 
Pronatec e inseridos nos últimos 

12 meses) / (Total de 
trabalhadores pré-matriculados 
no Pronatec por meio do SINE) 

x 100 

Medir a efetividade social 
da ação de qualificação 
profissional integrada à 

intermediação de mão de 
obra. 

Anual Percentual DEQ/SPPE 

MTE: 
Elaboração 
própria com 

base no 
Sistema 

Mais 
Emprego e 
CAGED 

ND 50% 30% 

 
 
 
 
 
 

ND 

 
 
 
 
 
 

ND  

7 

Aprimorar 
a concessão 

dos 
benefícios 
do Seguro-
Desempreg
o e Abono 
Salarial ao 
trabalhado

r 

Taxa de 
trabalhadores 

reincidentes no 
Seguro-Desemprego 

(SD) pré-
matriculados no 

Programa Nacional 
de acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego 

(Pronatec) 

(Nº de trabalhadores requerentes 
do SD reincidentes pré-
matriculados) / (Nº de 

trabalhadores requerentes do SD 
reincidentes) x 100 

Verificar o grau de 
eficiência do Programa 
Seguro-Desemprego na 

promoção da qualificação 
profissional com vista à 

reinserção no mercado de 
trabalho. 

Trimestral Percentual DES/SPPE 

MTE: Base 
de Gestão 
do Seguro 

Desemprego 

2,3% 15% 30% 0,01% 0,00% 

Taxa de requerentes 
do Seguro-

Desemprego (SD) 
recolocados no 

mercado de trabalho 
por meio da 

intermediação de 
mão de obra  

[(Nº de requerentes do SD 
recolocados por meio do Sistema 
Nacional de Emprego (SINE) e 
Superintendências Regionais do 
Trabalho e Emprego (SRTE)] / 
(Total de requerentes do SD) x 

100 

Verificar o desempenho 
do serviço de colocação 
do trabalhador em uma 

oportunidade de emprego, 
por meio do SINE e da 

SRTE. 

Trimestral Percentual DES/SPPE 

MTE: Base 
de Gestão 
do Seguro 

Desemprego 

1% 2% 5% 

 
 
 
 
 
 
 

1% 

 
 
 
 
 
 
 

1% 

Taxa de cobertura 
do abono salarial 

(Nº de concessões de abono 
salarial) / (Total de trabalhadores 

com direito a receber o abono 
salarial, segundo a RAIS) x 100 

Verificar o grau de 
cobertura da ação de 

pagamento do benefício.                                                                                               
Anual Percentual DES/SPPE MTE 95,34% 96% 97% 

 
 
 
 

ND 

 
 
 
 

ND 



 

Boletim da Secretaria Executiva do CODEFAT - Quarto Bimestre 2015 
59 

8 

Fomentar 
atividades 

empreendedor
as e a 

universalizaçã
o do 

microcrédito 
produtivo 
orientado 

Volume de Crédito 
concedido pelos 
Programas de 
Geração de 

Emprego e Renda 
(PROGER) 

Total de crédito concedido 
(tomado pelos clientes) pelo 

PROGER no período 

Mensurar, por meio do 
volume de crédito 
concedido, o apoio 
financeiro às ações 

empreendedoras indutoras 
de emprego e renda. 

Anual Reais 
(Bilhões) DES/SPPE 

MTE: 
SAEPWE
B, RAIS e 
CAGED 

7,53 8,72 7,91 

 
 
 
 
 
 
 

2,2 

 
 
 
 
 
 
 

0,95 

8 

Fomentar 
atividades 

empreendedor
as e a 

universalizaçã
o do 

microcrédito 
produtivo 
orientado 

Volume de crédito 
concedido pelo 

Programa Nacional 
do Microcrédito 

Produtivo 
Orientado 
(PNMPO) 

Total de crédito concedido 
(tomado pelos clientes) por meio 

do PNMPO no período 

Mensurar, por meio do 
volume de crédito 
concedido, o apoio 

financeiro indutor de 
emprego e renda ao 
microempreendedor. 

Anual Reais 
(Bilhões) DES/SPPE 

MTE: 
Banco de 
dados do 
PNMPO 

11,6 9,77 13,34 

 
 
 
 
 

2,6 

 
 
 
 
 

2,8 

14 

Fortalecer os 
mecanismos 

de 
participação e 

de controle 
social 

Taxa de 
participação não 

governamental nas 
reuniões dos 
Conselhos 

 (Nº de representantes não 
governamentais) / (Potencial de 
participação não governamental) 

x 100 

Acompanhar a 
representatividade não 

governamental  no 
Conselho Deliberativo do 

Fundo de Amparo ao 
Trabalhador, Conselho 
Nacional de Imigração, 

Conselho de Relações do 
Trabalho e Conselho 

Nacional de Economia 
Solidária. 

Trimestral Percentual CGPGE/SPOA MTE 

FGTS - 80% 
CRT - 67% 

CODEFAT - 
65% 

SENAES - 66% 
CNIG - 91% 

FGTS - 
78% 

CRT - 
90% 

CODEFA
T - 80% 

SENAES 
- 80% 

CNIG - 
85% 

FGTS - 80% 
CRT - 90% 
CODEFAT 

- 80% 
SENAES - 

85% 
CNIG - 86% 

FGTS - 39% 
CRT - 65% 
CODEFAT 

- 75% 
SENAES - 

74% 
CNIG - 86% 

FGTS - 39% 
CRT - 70% 
CODEFAT 

- 58% 
SENAES - 

60% 
CNIG - 85% 
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Portanto, para a consecução dos objetivos refletidos no Mapa estratégico, foram criadas ações 
estratégicas pelas áreas finalísticas, as quais são acompanhadas trimestralmente pela área de 
planejamento e gestão do Ministério, por meio da coleta de indicadores de desempenho.  Entretanto, 
ressalte-se que, por vezes não se alcança o resultado esperado, para o respectivo período, por questões 
de contingência, tais como indisponibilidade de recursos orçamentários para o cumprimento do 
planejado, ou fatores operacionais que sofrem influência de circunstâncias e atores externos, portanto 
fora de governabilidade da área responsável, ou até mesmo do Ministério, a exemplo, do que ocorre 
quando se trata de integração que objetivam integração de sistemas, ou estabelecimento de sinergias 
com outros órgãos governamentais. 
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