
 Relatório de Gestão de 2018   1 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2018 

Unidade Prestadora de Contas:  

Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundo de Amparo ao Trabalhador 

BRASÍLIA – DF 

2019 

 

  



2 Relatório de Gestão de 2018 

 

UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS:  

Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018 
 
 

 

Relatório de Gestão do exercício de 2018, 
apresentado ao Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador – CODEFAT como prestação 
de contas ordinária anual, em atendimento ao art. 70 
da Constituição Federal, ao art. 5º da Resolução 
CODEFAT nº 680, de 15 de dezembro de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade responsável pela elaboração do Relatório de Gestão: CGFAT/SPPRT/STRAB/SETPRT/ME 
(em substituição à CGFAT/SOAD/SE/MTb) 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA - DF 

2019 

 

  



 Relatório de Gestão de 2018   3 

 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................................... 4 

1. VISÃO GERAL DA UNIDADE ................................................................................................................. 5 

1.1  FINALIDADE E COMPETÊNCIAS ......................................................................................................... 5 

1.2  NORMAS E REGULAMENTO DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE .................. 7 

1.3 ORGANOGRAMA .............................................................................................................................. 8 

1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS ................................................................................................... 10 

2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS ........................................................................... 11 

2.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL ................................................................................................ 11 

2.2 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO ...................................................................................................... 14 

2.3 DESEMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO ............................................................................................ 38 

2.4 DESEMPENHO OPERACIONAL .......................................................................................................... 42 

3. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS ............................................................. 45 

3.1 DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA ............................................................................. 45 

4. ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO ............................................................................................................ 47 

4.1 GESTÃO DE PESSOAS ....................................................................................................................... 47 

4.2 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .................................................................................... 48 

5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ............................................................................................. 49 

5.1 CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO .................................................................................................... 49 

5.2 MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA 
UNIDADE ......................................................................................................................................... 49 

6. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ............................................................................................................... 49 

7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE .......................................... 53 

7.1  TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU ................................................... 53 

7.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO ....................................... 55 

8. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES................................................................................................ 55 

8.1    AVALIAÇÃO FINANCEIRA DO FAT DE 2014 A 2018 E PROJEÇÕES DE 2019 A 2022 ............................ 55 

ANEXOS ............................................................................................................................................... 77 

 

 

 

 

 

 

 



4 Relatório de Gestão de 2018 

 

APRESENTAÇÃO 

1. O Relatório de Gestão do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, do exercício de 2018, 

elaborado em consonância com as normas do Tribunal de Contas da União, estabelecidas na 

Instrução Normativa TCU nº 63/2010, que considera os princípios da racionalização e simplificação, 

apresenta informações sobre os resultados físicos e financeiros das Ações Orçamentárias custeadas 

com recursos do Fundo, relativas às ações de assistência financeira e apoio ao trabalhador, tais 

como: pagamento de benefícios do Seguro-Desemprego e Abono Salarial, qualificação profissional e 

intermediação de mão de obra; e ações voltadas para a criação de empregos e geração de renda, 

que englobam os financiamentos dos programas de desenvolvimento econômico, a cargo do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, e dos programas fomentados pelos 

Depósitos Especiais do FAT, aplicados nas instituições financeiras oficiais federais. 

2. Peça obrigatória do processo de contas, este Relatório visa à apresentação de 

informações da execução de ações custeados como recursos do FAT, parte integrante das Iniciativas 

de Objetivos de Programas do Governo Federal, constantes do Plano Plurianual (PPA 2016 a 2019), 

buscando demonstrar os resultados físicos e financeiros obtidos no exercício de competência da 

tomada de contas. 

3. Em função das características organizacionais do Ministério do Trabalho, órgão ao qual o 

FAT estava vinculado até o exercício de 2018, a gestão estratégica do CODEFAT será evidenciada 

pelo desenvolvimento dos principais conteúdos, abrangendo a ótica da execução orçamentária e 

extraorçamentária dos programas e ações prioritários desenvolvidos com recursos do FAT, bem 

como os aspectos associados especificamente à gestão financeira do Fundo. 

4. As ações do FAT foram executadas com base na Lei Orçamentária Anual do exercício de 

2018 – LOA/2018, na Unidade Orçamentária 40901 – FAT, exceto aquelas destinadas à concessão 

de financiamentos no âmbito de programas de geração de trabalho, emprego e renda, por meio de 

Depósitos Especiais do FAT, por se tratar de ação extraorçamentária. 

5. Os dados estruturais da execução orçamentária e financeira deste Relatório estão 

relacionados a estrutura regimental vigente no exercício de 2018. Os dados constantes deste 

Relatório foram extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI e o Sistema 

Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP, e outros, foram fornecidos pelas unidades 

executoras das ações. 

6. A estrutura do Relatório está delineada em capítulos, apresentando as informações de 

acordo com a seguinte estrutura: i) Visão Geral; ii) Planejamento Organizacional e Resultados; iii) 

Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos; iv) Áreas Especiais da Gestão; v). 

Relacionamento com a Sociedade; vi) Desempenho Financeiro e Informações Contábeis; e vii). 

Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle. 
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1. VISÃO GERAL DA UNIDADE  

1.1  Finalidade e competências  

7. O Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, fundo de natureza contábil e financeira, foi 

instituído pela Lei nº 7.998, de 11/01/1990, que regulamentou o art. 239 da Constituição Federal, 

para destinar recursos ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, ao pagamento do Abono 

Salarial e ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por intermédio do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

8. No âmbito do Programa do Seguro-Desemprego são desenvolvidas as ações integradas 

de pagamento de benefícios do seguro-desemprego, de intermediação mão de obra e de 

qualificação profissional. Também são custeadas com recursos do FAT as ações de processamento 

de dados para pagamento dos benefícios; Pesquisas sobre Emprego e Desemprego (PED); Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (CAGED); Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); 

emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); estudos de avaliação, campanhas 

educativas e informativas, gestão do FAT e do CODEFAT e manutenção das Superintendências 

Regionais do Trabalho. 

9. Nos termos do art. 11 da Lei nº 7.998/1990, constituem recursos do FAT: i) o produto da 

arrecadação da Contribuição PIS/PASEP; ii) o produto dos encargos devidos pelos contribuintes, em 

decorrência da inobservância de suas obrigações; iii) a correção monetária e os juros devidos pelo 

agente aplicador dos recursos do Fundo, bem como pelos agentes pagadores, incidentes sobre o 

saldo dos repasses recebidos; iv) o produto da arrecadação da contribuição adicional pelo índice de 

rotatividade, de que trata o § 4º, do art. 239, da Constituição Federal (ainda não regulamentado); e 

v) outros recursos que lhe sejam destinados. 

10. Adicionam-se a essas fontes as restituições de convênios; as restituições de benefícios 

não desembolsados pelos agentes pagadores; a arrecadação da quota-parte da Contribuição 

Sindical, as multas destinadas ao FAT1; e outros recursos repassados pelo Tesouro Nacional. 

11. Por determinação constitucional, o Fundo destina 40% das receitas provenientes da 

arrecadação da Contribuição PIS/PASEP ao BNDES, na forma de empréstimos, para financiar 

programas de desenvolvimento econômico. 

12. As disponibilidades financeiras do FAT são aplicadas em títulos de emissão do Tesouro 

Nacional, disponíveis no âmbito do mercado financeiro atrelados à taxa de juros doméstica, e em 

depósitos especiais, nas instituições financeiras oficiais federais, conforme determina a Lei nº 8.352, 

de 28 de dezembro de 1991. 

                                                 

1 Disciplinado pelo Ato Declaratório Executivo Corat n.º 72, de 12 de agosto de 2004, da Secretaria da Receita Federal 
do Ministério da Fazenda. 
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13. Os depósitos especiais realizados pelo FAT são destinados à concessão de 

financiamentos no âmbito de programas de geração de emprego e renda instituídos ou apoiados 

pelo Conselho Deliberativo do FAT – CODEFAT. Esses depósitos são relevantes fontes de recursos de 

financiamentos para o desenvolvimento econômico e social do País, constituindo-se em importante 

instrumento de geração de trabalho, emprego, renda e melhoria na qualidade de vida da população 

brasileira. 

14. Conforme disposto na Lei nº 7.998/1990, os programas e ações financiados com 

recursos do FAT têm suas diretrizes estratégicas definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador – CODEFAT, conselho tripartite e paritário, composto por bancadas 

representativas de trabalhadores, empregadores e Governo Federal, com Regimento Interno 

aprovado pela Resolução CODEFAT nº 596, de 27/03/2009. O mesmo modelo é adotado nas esferas 

estadual e municipal, mediante a constituição dos Conselhos ou Comissões Estaduais e Municipais 

de Emprego, aos quais cabe também exercer o acompanhamento da aplicação de recursos do FAT 

na localidade. 

15. Cumprindo um importante papel de controle social da execução de políticas públicas, o 

CODEFAT tem como principais funções: elaborar diretrizes para execução de programas; 

acompanhar e avaliar o impacto social das políticas financiadas com recursos do FAT; e propor 

aperfeiçoamento da legislação dessas políticas, bem como supervisionar a administração do Fundo. 

16. No âmbito interno do Ministério do Trabalho, o Departamento de Gestão de Benefícios 

– DGB, unidade da estrutura da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE desempenhou a 

função de Secretaria-Executiva do CODEFAT, enquanto que a Coordenação-Geral de Recursos do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador - CGFAT, unidade administrativa vinculada a Subsecretaria de 

Orçamento e Administração – SOAD da Secretaria-Executiva - SE do Ministério do Trabalho, cumpriu 

a gestão financeira do FAT.  

17. Em 2018 a CGFAT desempenhou suas funções mediante o desenvolvimento de 

atividades integrantes do perfil de Unidade Gestora Executora - UGE, no âmbito do Sistema 

Integrado de Administração Financeira Federal – SIAFI e, também, mediante assessoria técnica à 

Secretaria-Executiva do CODEFAT, ao Grupo Técnico do FAT - GTFAT e ao próprio Conselho, nas 

questões relativas à gestão financeira do Fundo.  

18. As atribuições regimentais da Coordenação-Geral estão definidas na Portaria MTb nº 

1.153, de 30/10/2017, dentre elas as atribuições de: i) planejar, coordenar, orientar e controlar as 

atividades de execução orçamentária e financeira, inerentes às receitas e despesas do FAT, 

relacionadas às aplicações financeiras, aos empréstimos do FAT e aos repasses de recursos para 

pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial, e ii) planejar, coordenar, 

orientar e controlar as atividades financeiras relativa à fundo extramercado, ao abono salarial, ao 

seguro-desemprego, à segregação de contas dos depósitos especiais do FAT. 
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19. A CGFAT, como unidade administrativa voltada para implementar um conjunto de 

tarefas que viabilizem a alocação de recursos financeiros do FAT à consecução dos objetivos dos 

programas do Governo Federal, mediante gerenciamento das aplicações financeiras e controle das 

receitas do Fundo, vem realizando suas atribuições de execução orçamentária e financeira das 

ações em harmonia com a área de fomento ao trabalho, por meio de: i) financiamento de 

programas de desenvolvimento econômico, a cargo do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES, de acordo com o estabelecido no § 1º do art. 239 da Constituição 

Federal de 1988 – CF/88; e ii) aplicações financeiras do FAT em depósitos especiais2, que são os 

recursos que excedem à Reserva Mínima de Liquidez3 – RML, conforme Lei n.° 8.352, de 28 de 

dezembro de 1991. As aplicações em depósitos especiais referem-se à execução extra-orçamentária 

do Fundo, consistindo na realização de depósitos nas instituições financeiras oficiais federais, cujos 

recursos são destinados a operações de crédito no âmbito de programas de geração de emprego, 

trabalho e renda. 

20. Responsável por parte da execução orçamentária do FAT, também coube à CGFAT 

efetuar o repasse de recursos à Caixa Econômica Federal – CAIXA, para pagamento dos benefícios 

Seguro-Desemprego e Abono Salarial PIS; e ao Banco do Brasil, para pagamento do Abono Salarial 

PASEP; repasses estes oriundos das solicitações de liberações de recursos aprovados pelo 

Departamento de Emprego e Salário – DES/SPPE/MTb, que gerenciou essas ações. 

21. No Ministério do Trabalho fizeram gestão dos recursos do FAT a Secretaria de Políticas 

Públicas e Emprego; a Coordenação-Geral de Recursos do FAT, a Coordenação-Geral de Recursos 

Logísticos, e as Superintendências Regionais do Trabalho nas 27 Unidades da Federação. 

1.2  Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade 

As normas legais e infralegais relacionadas à gestão do FAT estão listadas abaixo:  

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

 - Lei nº. 10.683, de 28 de maio de 2003: Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos 
Ministérios. 

- Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono 
Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador e dá outras providências; e o Regimento Interno 
do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, publicado no DOU Eletrônico de 02 

                                                 
2 O FAT pode aplicar suas disponibilidades financeiras em títulos do Tesouro Nacional, po r intermédio do Banco do 

Brasil S/A, ou em depósitos especiais remunerados e disponíveis para imediata movimentação em instituições 
financeiras oficiais federais, conforme estabelece o art. 9º da Lei nº 8.019/90, com a redação dada pelo art. 1º da 
Lei nº 8.352/91. Embora essa Lei determine que os depósitos especiais deverão estar disponíveis para imediata 
movimentação, na prática, o FAT realiza tais aplicações concedendo prazos às instituições financeiras para a 
amortização e liquidação desses depósitos. Esse procedimento é possível em razão da existência de cláusula que 
garante o resgate antecipado desses depósitos, no caso de a Reserva Mínima de Liquidez cair abaixo do limite 
estabelecido pela Lei nº 8.352/91. 

3 A Reserva Mínima de Liquidez – RML constitui a parcela das disponibilidades financeiras do FAT destinada a 

garantir, em tempo hábil, os recursos necessários ao pagamento das despesas referentes ao Programa do Seguro-
Desemprego e do Abono de que trata o art. 239 da Constituição Federal de 1988, conforme § 1º do art. 9º da Lei 
n.º 8.019/90, com redação dada pela Lei n.º 8.352/91.  
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de maio de 2000, Seção 1, páginas 12 e 13; 
- Decreto nº 6.827, de 22 de abril de 2009, alterado pelo Decreto nº 7.026, de 8 de dezembro de 
2009, que dispõe sobre a composição dos Conselhos Deliberativo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (CODEFAT) e Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS);  

- Resolução CODEFAT nº 596, de 27 de maio de 2009, que aprova o Regimento Interno do CODEFAT, que 
consolida modificações introduzidas pelo Decreto nº 6.827, de 2009, e dá outras providências. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da UPC 

- Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016, converte a MP nº 726, de 12 de maio de 2016, e cria Órgão 
Ministério do Trabalho – MTb; 

 - Decreto nº 8.894, de 3 de novembro de 2016, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério do Trabalho, remaneja 
cargos em comissão e funções gratificadas e substitui cargos em comissão do Grupo Direção e 
Assessoramento Superior - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE. (vigente a partir de 
31 de março de 2017); 

- Portaria GM/MTb nº 483, de 15 de setembro de 2004, publicada no DOU de 16 de setembro de 2004, Seção 
I, pág. 74, aprova o Regimento Interno dos Órgãos do MTb; 

- Portaria nº 1.153, de 30 de outubro de 2017, que aprova o Regimento Interno dos órgãos de assistência 
direta e imediata ao Ministro de Estado do Trabalho e específicos singulares do Ministério do Trabalho; 

- Portaria nº 1.151, de 30 de outubro de 2017, que aprova o Regimento Interno das Superintendências 
Regionais do Trabalho. (para as UPC regionais). 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da UPC 

 Resoluções do CODEFAT publicadas no DOU e Boletins Financeiros, apresentados no endereço 
http://portalfat.mte.gov.br/execucao-financeira-do-fat/boletim-de-informacoes-financeiras/ 

 

1.3 Organograma 

22. A nova estrutura regimental da CGFAT, nos termos do Decreto nº 8.894/2016, vigente a 

partir de 31 de março de 2017, consta da Figura 1 a seguir, tendo as unidades, as identificações 

nominais até o nível de Serviço. 

Figura 1 - Organograma da CGFAT - Estrutura Regimental do MTb - Decreto nº 8.894/2016 - 
Vigente no exercício de 2018. 

 

http://portalfat.mte.gov.br/execucao-financeira-do-fat/boletim-de-informacoes-financeiras/
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23. Até o exercício de 2018, a governança do FAT estava amparada em três instâncias: o 

CODEFAT (colegiado deliberativo das diretrizes de gestões estratégicas); a SPPE (unidade finalística 

responsável pelo gerenciamento dos principais programas do FAT); e a CGFAT (responsável pela 

gestão financeira).  

24. Nos Quadros 1 e 2 seguintes destacamos os responsáveis pela gestão do FAT em 2018, 

relacionados aos integrantes da CGFAT e do CODEFAT. 

Quadro 1 - Responsáveis pela gestão da CGFAT em 2018 

Servidor Função Tit / Sub Mandato / Gestão 2018 Portaria / Publicação

Admilson Moreira dos Santos
Coordenador-Geral de 

Recursos do FAT
T 01/01/2018 a 10/01/2018

Port. 369/2017 e 

Port. 025/2018

Adriano Rezende Soares
Coordenador-Geral de 

Recursos do FAT
T 12/01/2018 a 21/01/2018

Port.025/2018 e Port. 

471/2018

Adriano Rezende Soares Ordenador de Despesas T 01/01/2018 a 21/06/2018
Port. 1584/2016 e 

Port. 446/2018

Adolfo de Souza Medeiros
Coordenador-Geral e 

Ordenador de Despesas
S 22/06/2018 a 24/07/2018

Port. 296/2018 e 

Port. 253/2018

Paulo Cesar Bezerra de Souza
Coordenador-Geral de 

Recursos do FAT
T 25/07/2018 a 31/12/2018 Port. 553/2018

Paulo Cesar Bezerra de Souza Ordenador de Despesas T 01/08/2018 a 31/12/2018 Port. 446/2018

Adolfo de Souza Medeiros Gestor Financeiro T 01/01/2018 a 31/12/2018 Port. 390/2005

Rubem Ferreira da Silva Gestor Financeiro S 01/01/2018 a 09/07/2018
Port. 390/2005 e 

Port. 413/2018

Rubem Ferreira da Silva Gestor Financeiro S 30/07/2018 a 31/12/2018 Port. 445/2018

Girlene Alves de Oliveira Gestor Financeiro S 10/07/2018 a 29/07/2018
Port. 413/2018 e 

Port. 445/2018  
 

Quadro 2 – Integrantes do CODEFAT, responsáveis pela gestão do FAT em 2018 

Entidade Conselheiro Tit / Sup Mandato / Gestão 2018 Portaria / Publicação

Leonardo Jose Arantes T 01.01.2018 - 21.06.2018 n. 1.270, de 21.12.2017 - DOU de 22.12.2017

Luiz Henrique dos Santos Machado T 22.06.2018 - 16.07.2018 n. 470, de 21.06.2018 - DOU de 22.06.2018

Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello T 17.07.2018 - 31.12.2018 n. 508, de 16.07.2018 - DOU de 17.07.2018

Hélio Francisco de Miranda S 01.01.2018 - 05.12.2018
n. 1.295, de 04.11.2016 - DOU de 07.11.2016

n. 42, de 18.01.2018 - DOU 19.01.2018

Maria Suely Felippe Barrozo Lopes S 06.12.2018 - 31.12.2018 n. 1.016, de 05.12.2018 - DOU de 06.12.2018

Adriano Pereira de Paula T 01.01.2018 - 31.12.2018 n.659, de 11.05.2017 - DOU de 12.05.2017

Gustavo Alves Tillmann S 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 923, de 26.07.2017 - DOU de 27.07.2017

Lizane Soares Ferreira T 01.01.2018 - 31.12.2018 nº 1.007, de 16.07.2015 - DOU de 17.07.2015

Clarita Costa Maia S 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 1.356, de 21.11.2016 - DOU de 22.11.2016

Hébrida Verardo Moreira Fam T 01.01.2018 - 25.03.2018 n. 989, de 16.08.2017 - DOU de 17.08.2017

Isabel Terra Siebra de Sousa T 26.03.2018 - 31.12.2018 n. 214, de 23.03.2018 - DOU de 26.03.2018

Raquel Rezende Abdala S 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 989, de 16.08.2017 - DOU de 17.08.2017

Sérgio Ricardo Calderini Rosa T 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 989, de 16.08.2017 - DOU de 17.08.2017

Igor Parente Pinto S 01.01.2018 - 05.08.2018 n. 989, de 16.08.2017 - DOU de 17.08.2017

Evandro Macedo S 06.08.2018 - 16.12.2018 n. 612, de 03.08.2018 - DOU de 06.08.2018

Geraldo Julião Júnior S 17.12.2018 - 31.12.2018 n. 1.076, de 14.12.2018 - DOU de 17.12.2018

Leonardo Botelho Ferreira T 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 932, de 27.07.2017 - DOU de 28.07.2017

Luiz Carlos Galvão de Melo S 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 932, de 27.07.2017 - DOU de 28.07.2017
BNDES

MDIC

MP 

MTb

MF

MAPA
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Entidade Conselheiro Tit / Sup Mandato / Gestão 2018 Portaria / Publicação

Quintino Marques Severo T 01.01.2018 - 31.12.2018 nº 169, de 20.02.2017 - DOU de 21.02.2017

Juvândia Moreira Leite S 01.01.2018 - 31.12.2018 nº 169, de 20.02.2017 - DOU de 21.02.2017

Sérgio Luiz Leite T 01.01.2018 - 31.12.2018 nº 130, de 05.02.2016 - DOU de 10.02.2016

Sérgio Butka S 01.01.2018 - 31.12.2018 nº 130, de 05.02.2016 - DOU de 10.02.2016

Francisco Canindé Pegado do Nascimento T 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 750, de 31.05.2017 - DOU de 01.06.2017

Gladir Antonio Basso S 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 750, de 31.05.2017 - DOU de 01.06.2017

Geraldo Ramthun T 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 673, de 12.05.2017 - DOU de 16.05.2017 

Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho S 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 673, de 12.05.2017 - DOU de 16.05.2017 

Antonio Renan Arrais T 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 922, 26.07.2017 - DOU de 27.07.2017

Katia Gomes Gaivoto S 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 550, de 19.04.2017 - DOU de 20.04.2017

José Avelino Pereira T 01.01.2018 - 31.12.2018
nº 221, de 08.03.2016 - DOU de 09.03.2016 

Retificada em 10.03.2016

Juvenal Pedro Cim S 01.01.2018 - 31.12.2018 nº 1.163, de 07.11.2017 - DOU de 08.11.2017

Força Sindical

CTB

CSB

NCST

CUT

UGT

 
Entidade Conselheiro Tit / Sup Mandato / Gestão 2018 Portaria / Publicação

Gilberto Porcello Petry T 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 989, de 16.08.2017 - DOU de 17.08.2017

Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan S 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 989, de 16.08.2017 - DOU de 17.08.2017

Angra Máxima Barbosa T 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 1.056, de 19.09.2017 - DOU de 20.09.2017

Damião Cordeiro de Moraes S 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 989, de 16.08.2017 - DOU de 17.08.2017

Darci Piana T 01.01.2018 - 23.12.2018 n. 989, de 16.08.2017 - DOU de 17.08.2017

Ivo Dall'Acqua Júnior T 24.12.2018 - 31.12.2018 n. 1.187, de 21.12.2018 - DOU de 24.12.2018

Roberto Nogueira Ferreira S 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 989, de 16.08.2017 - DOU de 17.08.2017

Roberto Lúcio Rocha Brant T 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 989, de 16.08.2017 - DOU de 17.08.2017

Daniel Carrara S 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 989, de 16.08.2017 - DOU de 17.08.2017

Virgílio Nelson da Silva Carvalho T 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 675, de 15.05.2017 - DOU de 16.05.2017

Sebastião Antunes Duarte S 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 675, de 15.05.2017 - DOU de 16.05.2017

Caio Mario Alvares T 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 1.279, de 22.12.2017 - DOU de 26.12.2017

Thiago Luiz Ticchetti S 01.01.2018 - 31.12.2018 n. 1.279, de 22.12.2017 - DOU de 26.12.2017

CNI

CNT

CNC

CNA

CNTur

CONSIF

 

1.4 Macroprocessos finalísticos 

25. Os recursos do FAT foram empregados em diversas ações vinculadas ao Ministério do 

Trabalho. Assim, vários macroprocessos finalísticos do Ministério contemplam os recursos do 

Fundo. 

26. Em 2018, os Macroprocessos Finalísticos do Ministério do Trabalho - MTb foram revistos 

em função da elaboração do Plano de Mapeamento de Processos dos Serviços Públicos, utilizando-

se a seguinte hierarquia: 
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Figura 2 – Hierarquia para mapeamento de processos 

 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

27. Os macroprocessos finalísticos da CGFAT/FAT, ocorrido no âmbito do Plano de 

Mapeamento de Processos dos Serviços Públicos, foram elaborados pela CGPLAMI/AEGE/MTb, em 

2017, em atendimento à Recomendação CGU nº 169998, para que se estabelecesse plano de 

mapeamento de processo dos serviços públicos prestados pelo Ministério e determinando 

prioridade de cada serviço.  Dessa forma, em definição conjunta com a área de planejamento do 

Ministério, a CGFAT foi inserida nos Macroprocessos finalísticos da Secretaria de Políticas Públicas 

de Emprego – SPPE. 

 

2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

28. Esta seção trata da forma como a CGFAT/FAT planeja sua atuação ao longo do tempo e 

do seu desempenho em relação aos objetivos e metas para o exercício de referência do relatório. 

Está estruturada em três grandes eixos: planejamento organizacional, resultados da execução 

orçamentária e resultados operacionais. 

2.1 Planejamento Organizacional 

29. No decorrer de 2018, o Ministério do Trabalho envidou esforços para a finalização da 

formulação do Planejamento Estratégico para o período de 2017 a 2019. Conforme relatado nos 

relatórios dos anos anteriores, o Ministério tem envidado esforços para promover a cultura de 

planejamento na concepção e execução de suas políticas públicas. A metodologia adotada 

permaneceu a mesma que, desde 2013, norteia a elaboração do Planejamento do Órgão, o 

Balanced Scorecard – BSC.  
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30. Os referenciais estratégicos do Ministério foram publicados pela Portaria nº 1.219, em 

29 de novembro de 2017. Cumpre ressaltar que a elaboração do Planejamento Estratégico envolveu 

toda a administração central contando ainda com a adesão da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, 

de Segurança e Medicina do Trabalho - Fundacentro.  

31. Como resultado, foi construído o Mapa Estratégico para o período de 2017 a 2019, 

contendo 3 objetivos estratégicos na perspectiva de Resultados, 13 na de Processos Internos e 8 na 

perspectiva de Aprendizado e Crescimento, conforme mostrado abaixo. Para mensurar o alcance 

dos 24 objetivos estratégicos, foram definidos 59 indicadores com metas anualizadas até 2019. 

      Figura 3 – Mapa Estratégico do Ministério do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Ressalta-se que, conforme a metodologia adotada, anualmente, os objetivos 

estratégicos deverão ser desdobrados em ações estratégicas, com a definição de metas anuais, 

indicadores de desempenho e dos gestores responsáveis por cada ação, constituindo-se no Plano de 

Ação, que deverá ser monitorado trimestralmente. 

Descrição sintética dos objetivos do exercício   

33. A Portaria nº 1.219/2017, que aprovou o Planejamento Estratégico do MTb para o 

período de 2017 a 2019, apresenta o Mapa Estratégico do Órgão, composto por 24 objetivos 

estratégicos e 59 indicadores, distribuídos pelas perspectivas de resultados, processos internos e 

aprendizado e crescimento. 

34. Cumpre informar que esses objetivos estão em consonância com o disposto no Decreto 

nº 8.894, de 3 de novembro de 2016, que dispõe sobre as competências do Ministério do Trabalho, 

a saber: (1) política e diretrizes para a geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador; (2) 
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política e diretrizes para a modernização das relações do trabalho; (3) fiscalização do trabalho, 

inclusive do trabalho portuário, bem como aplicação das sanções previstas em normas legais ou 

coletivas; (4) política salarial; (5) formação e desenvolvimento profissional; (6) segurança e saúde no 

trabalho; (7) política de imigração; e (8) cooperativismo e associativismo urbanos. 

35. A CGFAT/FAT atua nos objetivos estratégicos abaixo elencados, que visam alavancar os 

indicadores dos objetivos e operacionalizar as intervenções necessárias para alinhar a atuação do 

órgão às estratégias definidas. 

- Financiamento de programas de desenvolvimento econômico a cargo do BNDES; 

- Aprimorar a concessão dos benefícios do Seguro-Desemprego e Abono Salarial ao 
trabalhador; 

36. Cabe ressaltar que a maioria dos programas custeados com recursos do FAT foram 

executados pela SPPE. Nesse sentido, para que o Ministério realize suas ações com plenitude para 

efetividade das políticas públicas de geração de emprego e renda, a SPPE buscou ações conjuntas 

com o CODEFAT para aprimoramento na política de intermediação por meio de melhoria das 

estruturas dos SINE e implementação do Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional – 

“Qualifica Brasil”.  

37. No Planejamento Estratégico do MTb para o Triênio 2017 – 2019, foram elencados os 

seguintes objetivos estratégicos: i) Fomentar oportunidades de trabalho, emprego e renda; ii) 

Facilitar o acesso aos serviços e às informações; iii) Aprimorar a intermediação de mão de obra e 

qualificação social e profissional; iv) Fomentar atividades empreendedoras e estimular o 

microcrédito produtivo orientado; v) Aprimorar a gestão dos benefícios aos trabalhadores; vi) 

Promover conhecimento sobre o mundo do trabalho; e vii) Aperfeiçoar os mecanismos de registros 

públicos de trabalho. 

38. Para consecução desses objetivos, a CGFAT atua nos seguintes objetivos do Plano 

Plurianual 2016-2019: 

Programa 2071 – Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária: 

▪ 0287: Fortalecer o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda por meio 

do aprimoramento das políticas de intermediação de mão de obra, qualificação 

profissional e concessão de benefícios. 

▪ 0289: Fomentar oportunidades de trabalho, emprego e renda, por meio da 

concessão de crédito direcionado a atividades empreendedoras e ao microcrédito 

produtivo orientado. 

Programa 0902 – Operações Especiais: Financiamentos com retorno: 

▪ Financiamento de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES, a 

empresas nacionais e de inserção internacional. 
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2.2 Desempenho Orçamentário 

39. A caracterização de um ente da administração direta ou indireta como unidade 

orçamentária se dá pela destinação específica de recursos a esse ente pela Lei Orçamentária Anual, 

sendo que no Órgão Setorial 40000 - Ministério do Trabalho existem 3 Unidades Orçamentárias 

conforme discriminado no quadro abaixo. 

               Quadro 3 - Identificação das Unidades Orçamentárias do Ministério do Trabalho 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO

Ministério do Trabalho 40101 400042

Fundo de Amparo ao Trabalhador 40901 380910

FUNDACENTRO 40203 264001

Identificação das Unidades Orçamentárias do Ministério do Trabalho

 

40. Das unidades orçamentárias apresentadas acima, a CGFAT detalhará o desempenho da 

UO: 40901 – Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

41. O FAT integra o Orçamento da Seguridade Social e tem suas ações executadas de forma 

estruturada, onde, em 2018, a maior parte estava sob a responsabilidade da Secretaria de Políticas 

Públicas de Emprego - SPPE. No que se refere ao pagamento dos benefícios Seguro-Desemprego e 

Abono Salarial, coube à SPPE o seu gerenciamento das ações e à CGFAT a execução orçamentária e 

financeira, procedimento que também ocorre na execução extraorçamentária relativa às aplicações 

de recursos do FAT em depósitos especiais destinados a geração de trabalho, emprego e renda. 

42. O quadro 4 apresenta a execução orçamentária relacionadas à UO 40901 – FAT, relativa 

ao exercício de 2018. A maior parte da execução das ações foram de responsabilidade da SPPE; e, 

em relação às ações de responsabilidade da CGFAT, o Relatório apresenta o desempenho dos 

recursos do FAT nos programas de execução orçamentária seguidos pelos programas de execução 

extraorçamentária, em consonância com os dados registrados no Sistema Integrado de 

Administração Financeira (SIAFI) e no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP). 

43. As dotações iniciais da LOA 2018, aprovada pela Lei nº 13.587, de 02 de janeiro de 2018, 

somadas aos valores das emendas parlamentares, mais os créditos adicionais que foram liberados 

no exercício, resultaram no orçamento autorizado para as ações orçamentárias do FAT, com 

dotação inicial de R$ 81,3 bilhões, discriminadas no quadro seguinte. 
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Quadro 4 – Ações Orçamentárias do FAT – exercício de 2018 (Unidade Orçamentária 40.901) 

Programa/Ação

Título

OPERAÇÕES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO 0902 18.054.988.789            18.054.988.789        18.054.988.789 18.054.988.789       100,00% 24,9986%

Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES 0158 18.054.988.789            18.054.988.789        18.054.988.789 18.054.988.789       100,00% 24,9986%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0999 132.821.621                      132.821.621 -                          -                          0,0000%

Reserva de Contingência 0Z00 132.821.621                      132.821.621 -                          -                          0,0000%

PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA 2071 62.858.215.685            56.249.819.180        55.282.665.422 53.891.018.547       97,48% 74,6165%

Benefícios do Seguro-Desemprego 00H4 44.974.565.410            37.606.005.203        37.606.005.203 36.288.580.581       96,50% 50,2445%

Benefícios do Abono Salarial PIS/PASEP 0581 17.612.493.537            18.366.963.173        17.409.911.464 17.338.348.797       99,59% 24,0064%

Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito 2B12 1.215.879                                 607.941                              -   -                          0,0000%

Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 2C43 2.531.727                              1.858.762                    290.171 277.383                   95,59% 0,0004%

Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede SINE 20JT 40.937.000                          40.083.994               40.083.994 40.083.994              100,00% 0,0555%

Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego 20YX 14.000.000                          13.000.000               12.297.019 12.297.019              100,00% 0,0170%

Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda 20YY 3.114.567                              2.277.968                 2.277.968 2.276.142                99,92% 0,0032%

Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores 20Z1 29.373.240                            8.484.255                 8.084.255 8.084.255                100,00% 0,0112%

Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial 20Z3 6.531.333                              2.940.909                      61.039 38.398                     62,91% 0,0001%

Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 2553 13.772.717                          12.410.633               12.409.877 12.391.588              99,85% 0,0172%

Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 4245 712.716                                 2.469.000                 2.469.000 2.469.000                100,00% 0,0034%

Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda 4741 155.808.667                      190.357.895             186.745.433 184.141.389            98,61% 0,2550%

Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT 4767 2.500.000                              2.030.000                 2.030.000 2.030.000                100,00% 0,0028%

Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do FAT 8617 658.892                                    329.447                              -   -                          0,0000%

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 2131 295.734.693                      299.297.675             290.144.460 277.974.301            95,81% 0,3849%

Administração da Unidade 2000 130.334.693                      131.377.325             131.288.184 120.333.705            91,66% 0,1666%

Publicidade de Utilidade Pública 4641 100.000                                      50.000                              -   -                          0,0000%

Funcionamento das Unidades Descentralizadas 4815 165.300.000                      167.870.350             158.856.275 157.640.595            99,23% 0,2183%

Total 81.341.760.788      74.736.927.265     73.627.798.671 72.223.981.636   98,09% 100,0%

Var. %     

(b / a)

PROVISÃO 

CONCEDIDA (a)
Código DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA

DESPESAS 

EMPENHADAS (b)

Var. %     

(b / a)

 
Fonte: Tesouro Gerencial 

44. Nesse exercício, depois de ajustes de cancelamentos e suplementações nas dotações de 

ações, a dotação autorizada encerrou em R$ 74,7 bilhões, representando 91,88% da dotação inicial. 

Desse valor, foi estabelecido como limite de empenho a importância de R$ 73,6 bilhões, e deste, 

efetivamente foi empenhado o montante de R$ 72,2 bilhões, representando 98,09% da provisão 

concedida (limite de empenho), conforme registro no Sistema Integrado de Planejamento e 

Orçamento – SIOP. 

45. Dos valores empenhados merecem destaques das despesas de custeio do pagamento de 

benefícios: seguro-desemprego (50,2%) e abono salarial (24,0%), e as despesas de capital relativas 

aos repasses de recursos ao BNDES para financiamentos de programas de desenvolvimento 

econômico (25,0%).  

46.    Cabe observar que do total empenhado, 99,984% foram executadas pelas unidades do 

MTb, e 0,016% empenhados por outras unidades (externas), por meio de descentralização de 

recursos, conforme apresentado no quadro 5. 
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Quadro 5 – Empenhos emitidos nas unidades do FAT 

CRÉDITO EMPENHADO Part.%

380908 SECRETARIA DE POL. PÚBLICAS DE EMPREGO - SPPE 42.366.613,87                   0,059%

380916 COORD-GERAL DE RECURSOS DO FAT - CGFAT 71.681.918.166,47           99,249%

380918 COORD-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS - CGRL 329.819.763,37                 0,457%

380930 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/AC 819.513,66                         0,001%

380931 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/AL 2.718.198,30                     0,004%

380932 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/AM 2.462.743,98                     0,003%

380933 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/BA 8.353.328,77                     0,012%

380934 SUPERINTENDÊNCIAREGIONAL DO TRABALHO/CE 5.780.305,58                     0,008%

380935 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/DF 6.173.057,45                     0,009%

380936 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/ES 4.926.367,60                     0,007%

380937 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/GO 3.650.832,92                     0,005%

380938 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/MT 3.759.130,67                     0,005%

380939 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/MA 5.465.245,44                     0,008%

380940 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/MS 3.480.742,25                     0,005%

380941 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/MG 13.403.575,79                   0,019%

380942 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/PE 5.629.315,31                     0,008%

380943 SUPERINTENDÊNCIAREGIONAL DO TRABALHO/PA 5.831.674,58                     0,008%

380944 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/PR 7.268.124,64                     0,010%

380945 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/PB 2.914.230,11                     0,004%

380947 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/RJ 15.175.717,33                   0,021%

380948 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/RN 3.918.734,17                     0,005%

380949 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/RS 9.787.919,27                     0,014%

380950 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/RO 2.141.438,86                     0,003%

380951 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/SC 6.322.658,14                     0,009%

380952 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/SP 24.686.175,17                   0,034%

380953 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/SE 3.961.357,81                     0,005%

380954 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/TO 1.591.514,25                     0,002%

380955 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/PI 2.438.492,41                     0,003%

380956 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/AP 3.415.429,43                     0,005%

380957 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/RR 1.941.827,91                     0,003%

72.212.122.195,51           99,984%

113601 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA 382.860,00                         0,001%

153063 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 146.788,84                         0,000%

153084 DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE 35.200,00                           0,000%

154040 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB 8.084.255,00                     0,011%

154041 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO 164.427,80                         0,000%

154047 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 11.017,24                           0,000%

158195 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 35.848,10                           0,000%

170531 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRACÃO DO MF/DF 2.793.000,00                     0,004%

201057 CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATACÕES - CENTRAL 206.043,88                         0,000%

11.859.440,86                   0,016%

72.223.981.636,37           100,000%TOTAL

SUBTOTAL I

UNIDADE

CRÉDITOS EMPENHADOS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO FAT POR UG EXECUTORA

SUBTOTAL II

 
Fonte: Tesouro Gerencial 

47. Das ações orçamentárias, a CGFAT executou 99,25% dos empenhados, com a realização 

de repasses obrigatórios relacionada à despesa de capital, destinada à financiamento de programas 
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de desenvolvimento econômico e social, e referente à despesa corrente, destinada à pagamento de 

benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial.  

Quadro 6 – Ações orçamentárias financeiramente executadas pela CGFAT 

Financ. de Progr. de Desenv. Eco.a Cargo do BNDES 0158 16.539.981.184  16.539.981.184       18.054.988.789       18.054.988.789      9,16% 100,00%

Seguro-Desemprego 00H4 43.227.193.232  38.007.145.139       37.606.005.203       36.288.580.581      -4,52% 96,50%

Abono Salarial PIS/PASEP 0581 16.776.025.745  16.229.021.360       18.366.963.173       17.338.348.797      6,84% 94,40%

76.543.200.161  70.776.147.683       74.027.957.165       71.681.918.166      1,28% 96,83%

Ação

 % 

Execução 

2018

Código

LOA 2017 + 

Crédito

( a )

Crédito Executado 

em 2017 ( b )

Var %

( e )=(d/b)

Total

LOA 2018 + Crédito

( c )

Crédito Executado 

em 2018

( d )

 
Fonte: Tesouro Gerencial 
 

Ações Orçamentárias obrigatórias 

Ação 0158 - Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES 

48. Por força do que determina o art. 239 da Constituição Federal, o FAT repassa ao BNDES 

40% da receita da arrecadação do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação 

do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), para financiar programas de desenvolvimento 

econômico. Os repasses dos empréstimos têm relação direta com a realização da receita da 

arrecadação PIS/PASEP e são classificados na contabilidade pública como despesas de capital. 

49. Os recursos direcionados ao BNDES, na forma de Empréstimo Constitucional, são 

destinados ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico que têm como 

objetivos principais: a ampliação e diversificação das exportações; a reestruturação da indústria; a 

expansão e adequação da infraestrutura a cargo da iniciativa privada, com ênfase aos investimentos 

em energia e telecomunicações; a melhoria dos canais de acesso ao crédito para as micros, 

pequenas e médias empresas; o fortalecimento do mercado de capitais; e a redução dos 

desequilíbrios regionais. 

50. Esses recursos do FAT são destinados à produção ou comercialização de bens e são 

remunerados pela taxa TJLP ou TLP ou direcionados a financiamentos de reconhecida inserção 

internacional, remunerados por taxas de juros, acrescido de variação cambial, nos termos da Lei nº 

13.483, de 21 de setembro de 2017. 

51. No exercício de 2018, o FAT empenhou ao BNDES R$ 18,1 bilhões, valor superior ao 

repassado no exercício de 2017. Somado esse valor aos valores provenientes de retornos de 

financiamentos realizados em exercícios anteriores, em 2018 o BNDES desembolsou R$ 56,1 bilhões 

em operações de crédito, distribuído em diversos setores de atividades. 
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Quadro 7 – Desembolsos do Sistema BNDES, com recursos do FAT 

Posição de 31/12/2018

TJLP TLP Cambial TJLP TLP

Infraestrutura 12.146.994   11.377.990   3.995.000    1.680.534     213.398             29.413.916   52,4%

Comércio e Serviços 1.658.219     5.427.118     3.000            1.801.625     891.939             9.781.901     17,4%

Indústria de Transformação 2.174.767     2.256.005     -                283.831         421.301             5.135.904     9,1%

Agropecuária e Pesca 211.075         10.874.412   4.000            13.309           535.192             11.637.988   20,7%

Industria Extrativista 21.628           70.981           -                47.499           22.922               163.030         0,3%

Total 16.212.683   30.006.506   4.002.000    3.826.798     2.084.752         56.132.739   100,0%

Fonte.: BNDES/AF/DECIN, RJ, 2019

PRIVADA PÚBLICA
Total

Por Programa Operacional / 

Segundo a Natureza da Empresa
Distr. %

R$ mil

 

52. Frisa-se que do total desembolsado, R$ 54,3 bilhões foram destinados ao financiamento 

de projetos privados e R$ 1,8 bilhão ao financiamento de projetos públicos. Do valor desembolsado, 

52,4% financiaram projetos de infraestrutura.  

53. Em 2018 o BNDES desembolsou um valor 70,1% maior em relação aos desembolsos do 

exercício anterior, haja vista que, segundo o Banco, privilegiou a utilização dos recursos do FAT 

Constitucional nos desembolsos de projetos contratados. 

Quadro 8 - Desembolsos do FAT Constitucional 

DESEMBOLSOS 2016 2017(a) 2018(b)
Variação 

∆% (b/a-1)

FAT Cambial 5.335        2.467         4.002        62,22%

FAT TJLP 37.099      30.532       20.039      -34,37%

FAT TLP -            -             32.091      

TOTAL 42.434      32.999       56.132      70,10%  

54. Dos recursos emprestados ao BNDES, em 31 de dezembro de 2018, o Banco registrava 

saldo de R$ 231,1 bilhões aplicados em operações de crédito, distribuídos em diversos setores de 

atividade da economia e em todas as Unidades da Federação. 

Quadro 9 - Recursos Ordinários do FAT Constitucional por Setor de Atividade 

Posição 31/12/2018

BNDES FINAME BNDES FINAME

Infraestrutura 119.901         4.289                 8.067             5.239             9.647             147.143          63,7%

Indústria de Transformação 17.101            1.575                 1.431             1.140             18.213          39.460            17,1%

Comércio e Serviços 24.346            1.286                 3.551             1.109             195                30.487            13,2%

Agropecuária e Pesca 1.264              273                    4.487             6.936             4                     12.964            5,6%

Industria Extrativista 429                  48                       30                   61                   471                1.039              0,4%

Total 163.041         7.471                 17.566           14.485          28.530          231.093          100,0%

Fonte: BNDES/AF/DECIN, RJ, 2019

Em R$ milhões

Setor de atividade
FAT TJLP FAT TJLP FAT 

CAMBIAL
Total %
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Gráfico 1 

 

55. Dos recursos aplicados, o setor de infraestrutura possui o maior saldo (63,7%), seguido 

pelo setor de indústria de transformação (17,1%). Os setores de comércio e serviços, da 

agropecuária e pesca e da indústria extrativa, absorveram, respectivamente, 13,2%, 5,6% e 0,4% do 

total dos recursos. 

56. Conforme demonstrado na tabela abaixo, a distribuição regional da carteira de recursos 

ordinários do FAT no BNDES reflete, em certa medida, a participação de cada região na formação do 

produto nacional. Desta maneira, a região Sudeste se destaca com 33,2% das aplicações de 

recursos, sendo seguida pelas regiões Norte, com 16,8%, Nordeste, com 16,7%, Sul, com 13,3% e 

pela região Centro-Oeste com 9,5%. Projetos desenvolvidos em mais de uma unidade da federação, 

como projetos de transmissão de energia e da malha ferroviária, demandaram 10,6% do total de 

recursos.  

Quadro 10 - Distribuição regional dos saldos dos financiamentos do FAT Constitucional  

Posição 31/12/2018

Sudeste 8.935               40.192           27.525         76.652          33,2%

Norte 878                   37.401           451               38.730          16,8%

Nordeste 2.299               36.339           -                38.638          16,7%

Sul 9.158               20.942           553               30.653          13,3%

Interreional* 5.680               18.727           -                24.407          10,6%

Cento Oeste 5.101               16.913           1                    22.015          9,5%

Total 32.051             170.514         28.530         231.095       100,0%

Fonte: BNDES/AF/DECIN, RJ, 2019

* São classificados como "interregional" os projetos que se estedem a mais de uma região.

FAT TJLP
FAT 

CAMBIAL

Em R$ milhões

TotalRegião Distr. %FAT TJLP

 

57. Quanto à geração de emprego, o BNDES utiliza metodologia específica para estimar o 

efeito do investimento sobre a geração/manutenção de empregos, ou seja, o total de empregos a 

serem mantidos e/ou criados por um determinado valor de investimento. 

58. Segundo o BNDES, O Modelo de Geração de Empregos do BNDES (MGE) fornece 

estimativas da quantidade de postos de trabalho na economia necessários para viabilizar os 
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investimentos apoiados financeiramente pelo Banco. Essas estimativas devem ser interpretadas 

como a quantidade de postos de trabalho (empregos ou ocupações) gerados ou mantidos na 

economia, que podem ser associados ao apoio financeiro do Banco, medido, neste caso, pelo 

volume de seus desembolsos. 

59. O MGE consiste em um modelo Insumo-Produto para a economia brasileira e utiliza 

dados oficiais do Sistema de Contas Nacionais do IBGE (SCN), como a Matriz Insumo-Produto (MIP). 

Os resultados obtidos pelo modelo, nas estimativas do BNDES, devem ser analisados como postos 

de trabalhos gerados ou mantidos na fase de implantação dos investimentos apoiados pelo Banco. 

Isso ocorre pelo fato de o modelo estimar o volume do fator trabalho necessário para viabilizar um 

dado aumento de produção nos setores impactados pelos desembolsos do BNDES, ou seja, aqueles 

que fornecem produtos para o empreendimento financiado pelo Banco, como, por exemplo, nos 

setores fabricantes de máquinas e equipamentos. 

60. O volume de emprego total estimado pelo MGE e apresentado na tabela abaixo pode 

ser decomposto em dois tipos: 

(i) emprego direto – aquele que ocorre no setor que fornece produtos para o 

investimento apoiado pelo Banco, ou seja, principalmente na construção civil, na fabricação de 

máquinas e equipamentos e nos serviços prestados às empresas; e 

(ii) emprego indireto – corresponde aos postos de trabalho das cadeias produtivas que 

atendem aos setores afetados diretamente pelos investimentos apoiados. 

61. Considerando a mensuração de empregos realizada pelo BNDES, em 2018 os 

investimentos financiados pelo Banco com recursos do FAT Constitucional implicaram na geração 

ou manutenção de 1.051.939 postos de trabalhos na fase de implantação dos investimentos 

apoiados. Desse total, cerca de 591 mil foram gerados diretamente pelo empreendimento 

financiado e 461 mil foram empregos gerados indiretamente ao longo da cadeia produtiva.  

Quadro 11 - Empregos Gerados em face dos desembolsos do FAT Constitucional 

Geração de Empregos 2016 2017(a) 2018(b)
Variação 

∆% (b/a-1)

Efeito Direto 414.012    353.606     590.852    67,09%

Efeito Indireto 353.881    304.064     461.087    51,64%

TOTAL 767.893    657.670     1.051.939 59,95%  
Fonte: BNDES 

62. O quadro 12 seguintes apresentam os recursos do FAT Constitucional desembolsados 

pelo BNDES no exercício de 2018 (R$ 56,1 bilhões), distribuídos por setor de atividade, e o quadro 

13 apresenta a distribuição do número de empregos a gerados/manutenção (1,0 milhão) em função 

desses desembolsos. 
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Quadro 12 - Investimento Total em 2018 por Setor de Atividade SCN 

Posição: 31/12/2018 Em reais mil

Cód. Descrição da Atividade Valor %

0101 Agricultura, silvicultura, exploração florestal 9.237.173,5 16,5%

0102 Pecuária e pesca 2.400.739,9 4,3%

0201 Petróleo e gás natural 44.605,5 0,1%

0202 Minério de ferro 3.243,5 0,0%

0203 Outros da indústria extrativa 115.181,1 0,2%

0301 Alimentos e bebidas 1.392.339,8 2,5%

0302 Produtos do fumo 0,0 0,0%

0303 Têxteis 123.888,0 0,2%

0304 Artigos do vestuário e acessórios 87.682,8 0,2%

0305 Artefatos de couro e calçados 46.259,5 0,1%

0306 Produtos de madeira - exclusive móveis 95.113,9 0,2%

0307 Celulose e produtos de papel 637.276,2 1,1%

0308 Jornais, revistas, discos 49.610,6 0,1%

0309 Refino de petróleo e coque 6.994,0 0,0%

0310 Álcool 201.552,8 0,4%

0311 Produtos  químicos 50.094,5 0,1%

0312 Fabricação de resina e elastômeros 50.590,5 0,1%

0313 Produtos farmacêuticos 89.808,4 0,2%

0314 Defensivos agrícolas 1.344,8 0,0%

0315 Perfumaria, higiene e limpeza 60.501,4 0,1%

0316 Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 5.974,7 0,0%

0317 Produtos e preparados químicos diversos 32.102,6 0,1%

0318 Artigos de borracha e plástico 386.349,9 0,7%

0319 Cimento 0,0 0,0%

0320 Outros produtos de minerais não-metálicos 147.512,9 0,3%

0321 Fabricação de aço e derivados 26.512,3 0,0%

0322 Metalurgia de metais não-ferrosos 70.447,4 0,1%

0323 Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 213.033,1 0,4%

0324 Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos 669.761,9 1,2%

0325 Eletrodomésticos 18.612,3 0,0%

0326 Máquinas para escritório e equipamentos de informática 40.624,7 0,1%

0327 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 87.101,4 0,2%

0328 Material eletrônico e equipamentos de comunicações 26.521,9 0,0%

0329 Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, medida e óptico 20.468,4 0,0%

0330 Automóveis, camionetas e utilitários 399.989,1 0,7%

0331 Caminhões e ônibus 49.866,7 0,1%

0332 Peças e acessórios para veículos automotores 405.117,0 0,7%

0333 Outros equipamentos de transporte 3.508.761,4 6,3%

0334 Móveis e produtos das indústrias diversas 160.813,0 0,3%

0401 Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 15.498.927,9 27,6%

0501 Construção 846.326,2 1,5%

0601 Comércio 3.984.838,3 7,1%

0701 Transporte, armazenagem e correio 10.877.386,4 19,4%

0801 Serviços de informação 421.075,4 0,8%

0901 Intermediação financeira e seguros 147.605,1 0,3%

1001 Serviços imobiliários e aluguel 791.178,4 1,4%

1101 Serviços de manutenção e reparação 9.286,7 0,0%

1102 Serviços de alojamento e alimentação 274.212,6 0,5%

1103 Serviços prestados às empresas 159.005,9 0,3%

1104 Educação mercantil 239.594,4 0,4%

1105 Saúde mercantil 541.593,6 1,0%

1106 Outros serviços 304.529,3 0,5%

1203 Administração Pública e Seguridade Social 1.073.551,5 1,9%

Total 56.132.683,1   100,0%

Fonte: BNDES/AF/DECIN, RJ, 2019

Autoria: BNDES/AF/DECIN, RJ, 2019  

 



22 Relatório de Gestão de 2018 

 

 Quadro 13 - Geração e Manutenção de Empregos 
Posição: 31/12/2018 Em número de empregos

Cód. Descrição da Atividade - Nivel 80
Efeito 

Direto

Efeito 

Indireto

Efeito

Total

0101 Agricultura, silvicultura, exploração florestal 93.989      36.638      130.627       

0102 Pecuária e pesca 63.036      10.042      73.077         

0201 Petróleo e gás natural 0               425           425              

0202 Minério de ferro 1               296           297              

0203 Outros da indústria extrativa 21             4.017        4.037           

0301 Alimentos e bebidas 74             2.968        3.042           

0302 Produtos do fumo 0               0               0                  

0303 Têxteis 84             3.917        4.001           

0304 Artigos do vestuário e acessórios 178           1.846        2.024           

0305 Artefatos de couro e calçados 30             435           465              

0306 Produtos de madeira - exclusive móveis 822           8.413        9.235           

0307 Celulose e produtos de papel 64             1.729        1.793           

0308 Jornais, revistas, discos 15             2.904        2.919           

0309 Refino de petróleo e coque 0               217           217              

0310 Álcool 5               539           544              

0311 Produtos  químicos 36             1.875        1.911           

0312 Fabricação de resina e elastômeros 7               625           632              

0313 Produtos farmacêuticos 5               193           197              

0314 Defensivos agrícolas 1               175           176              

0315 Perfumaria, higiene e limpeza 6               351           358              

0316 Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 1               738           739              

0317 Produtos e preparados químicos diversos 11             1.503        1.514           

0318 Artigos de borracha e plástico 159           10.286      10.445         

0319 Cimento 0               311           312              

0320 Outros produtos de minerais não-metálicos 85             12.358      12.443         

0321 Fabricação de aço e derivados 38             4.201        4.239           

0322 Metalurgia de metais não-ferrosos 283           3.472        3.755           

0323 Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 15.844      23.878      39.722         

0324 Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos 43.884      3.913        47.798         

0325 Eletrodomésticos 166           116           281              

0326 Máquinas para escritório e equipamentos de informática 4.971        26             4.998           

0327 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 2.243        8.242        10.485         

0328 Material eletrônico e equipamentos de comunicações 12.933      1.595        14.528         

0329 Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, medida e óptico 25.617      2.153        27.771         

0330 Automóveis, camionetas e utilitários 2.508        169           2.677           

0331 Caminhões e ônibus 3.046        221           3.266           

0332 Peças e acessórios para veículos automotores 815           7.606        8.420           

0333 Outros equipamentos de transporte 5.716        1.494        7.211           

0334 Móveis e produtos das indústrias diversas 15.609      2.315        17.924         

0401 Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 5               4.739        4.744           

0501 Construção 172.284    8.039        180.323       

0601 Comércio 101.951    135.049    236.999       

0701 Transporte, armazenagem e correio 7.476        43.635      51.111         

0801 Serviços de informação 20             15.820      15.840         

0901 Intermediação financeira e seguros 9               7.035        7.044           

1001 Serviços imobiliários e aluguel 666           859           1.525           

1101 Serviços de manutenção e reparação 45             8.243        8.287           

1102 Serviços de alojamento e alimentação 133           4.957        5.090           

1103 Serviços prestados às empresas 3.469        44.780      48.249         

1104 Educação mercantil 358           631           989              

1105 Saúde mercantil 519           710           1.228           

1106 Outros serviços 11.258      22.212      33.470         

1201 Educação pública 15             109           124              

1202 Saúde pública 0               2               2                  

1203 Administração Pública e Seguridade Social 340           2.068        2.407           

Total 590.852  461.087   1.051.939  

Fonte: BNDES/AF/DECIN, RJ, 2019

Autoria: BNDES/AF/DECIN, RJ, 2019  

Ação 00H4 – Pagamento do seguro-desemprego 

63. O pagamento do benefício do Seguro-Desemprego, instituído pela Lei nº 7.998, de 1990, 

na forma disciplinada pela Lei nº 13.134, de 16 de junho de 2015, tem como finalidade prover 

assistência financeira temporária a trabalhadores celetistas desempregados, em virtude de dispensa 

sem justa causa, e que atendam aos requisitos de habilitação estabelecidos pelo Codefat. 

64. Nos termos da legislação vigente, o benefício do seguro-desemprego será concedido ao 

trabalhador desempregado, por período máximo variável de 3 (três) a 5 (cinco) meses, de forma 
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contínua ou alternada, a cada período aquisitivo, contados da data de dispensa que deu origem à 

última habilitação, cuja duração é definida pelo Codefat. 

65. O período máximo poderá ser excepcionalmente prolongado por até 2 (dois) meses, 

para grupos específicos de segurados, a critério do Codefat, desde que o gasto adicional 

representado por esse prolongamento não ultrapasse, em cada semestre, 10% (dez por cento) do 

montante da reserva mínima de liquidez de que trata o § 2º do art. 9º da Lei nº 8.019, de 1990. 

66. Ressalta-se que a partir do mês de dezembro de 2018 o trabalhador tem a possibilidade 

de solicitar o seu benefício via internet, sem a necessidade de comparecer ao posto de 

atendimento. A nova funcionalidade, disponível no portal Emprega Brasil, traz agilidade para o 

trabalhador receber o benefício e também permite a integração do direito ao benefício com 

processos prévios de verificação de oportunidades de trabalho e de cursos de qualificação 

profissional. 

67. Em 2018, com recursos orçamentários do exercício foram empenhados R$ 

36.288.580.580,64, representando execução de 96,50% da dotação autorizada, observando-se que 

no ano houve o pagamento de dívidas de exercícios anteriores, no valor de R$ 614.953.2015,76.  

68. Frisa-se que, no caso da Ação 00H4, o valor dos empenhos registrados em 2018 foram 

5,42% menor que o valor dos empenhos de 2017. 

 Quadro 14 - Execução do pagamento do benefício do seguro-desemprego, por modalidade - em 2018 

Dotação 

Autorizada

Valor 

Empenhado

% 

Execução

Dotação 

Autorizada

Valor 

Empenhado
% Execução

Distribuição 

% da 

Execução

00H4 - SEG. DESEMPREGO 43.227,19         38.007,15        87,9% 37.606,01    36.288,58    96,50% 100,00%

  SD Formal 39.444,35         34.623,36        87,8% 33.304,05    32.996,34    99,08% 90,93%

  SD Pescador 2.669,74           2.434,28          91,2% 2.890,34      2.550,61      88,25% 7,03%

  SD Doméstico 645,43              630,69             97,7% 724,78         635,48         87,68% 1,75%

  SD Resgatado 1,53                  1,49                 97,7% 3,05             3,05             100,00% 0,01%

  Bolsa Qualificação 138,86              120,04             86,4% 352,18         101,54         28,83% 0,28%

  PSE 327,28              197,28             60,3% 331,60         1,56             0,47% 0,00%

Ações

20182017

 
Fonte: CGSA/SPPRT/STRAB/SEPRT/ME 

69. Dentre as modalidades do seguro-desemprego, o maior gasto (90,9%) da despesa foi 

executado junto aos trabalhadores formais da economia, demitidos sem justa causa, que registrou 

execução de 99,1% da dotação autorizada para essa modalidade. 

70. Cabe também destacar o volume de recursos gastos com o pagamento dos benefícios 

ao Pescador Artesanal, que representou 7,0% dos gastos do seguro-desemprego em 2018.  

71. Em 2018, a concessão do benefício do seguro-desemprego alcançou 6,6 milhões de 

trabalhadores, em diversas modalidades. Esse resultado foi 10,6% menor que o número de 

beneficiários do exercício de 2017. 
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               Quadro 15 - Beneficiários do seguro-desemprego - por modalidade 

MODALIDADES 2017 2018 Var. %

PAGAMENTO DO SEGURO DESEMPREGO - FORMAL 6.515.063 5.799.882 -10,98%

PAGAMENTO DO SEGURO DESEMPREGO - PESCADOR ARTESANAL 613.941     572.148     -6,81%

BOLSA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA TRABALHADOR COM 

CONTR. TRAB. SUSPENSO 
23.034       17.101       -25,76%

PAGAMENTO DO SEGURO DESEMPREGO - EMPREGADO DOMÉSTICO 229.946     210.037     -8,66%

PAGAMENTO DO SEGURO DESEMPREGO - TRABALHADOR RESGATADO 586             992             69,28%

SEGURO-DESEMPREGO 7.382.570 6.600.160 -10,60%
 

                  Fonte: CGSA/SPPRT/STRAB/SEPRT/ME 

72. No exercício de 2018 o destaque recai sobre a redução do número de trabalhadores 

demitidos sem justa causa que receberam o benefício (715.181), resultado que contribuiu para a 

redução das despesas no exercício. 

73. Destaca-se que, em face da publicação da MP 665/2014, convertida na Lei nº 13.134, de 

16 de junho de 2015, que introduziu novos critérios para recebimento dos benefícios do seguro-

desemprego, e diante da redução do dinamismo da economia brasileira, que reduziu a rotatividade 

de mão de obra, observou-se em 2018 a diminuição do número de beneficiários do seguro, que 

contribuiu redução das despesas com pagamento do benefício, equivalente a 0,61% do PIB. 

                                    Gráfico 2 
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Fonte: SIAFI e Banco Central do Brasil (PIB) 

Ação 0581 - Abono Salarial  

74. No caso da Ação 0581 – Abono Salarial, vinculado ao Programa 2071, foi empenhado em 

2018 valor 6,8% maior que o valor empenhado em 2017. 

Quadro 16 - Execução do pagamento do benefício do abono salarial - em 2018 

  Em milhões

Dotação 

Autorizada

Valor 

Empenhado

% 

Execução

Dotação 

Autorizada

Valor 

Empenhado
% Execução

581 - ABONO SALARIAL 16.776,03         16.229,02        96,7% 18.366,96    17.338,35    94,40%
Fonte: Tesouro Gerencial

Ações
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75. O benefício Abono Salarial é um importante instrumento de combate às desigualdades 

individuais de renda, com vista a proporcionar melhorias na qualidade de vida de populações 

menos favorecidas.  

76. No exercício de 2018, receberam Abono Salarial 23,0 milhões de trabalhadores, 

representado acréscimo de 1,73% em relação ao exercício anterior (22,7 milhões), e foram 

empenhados 94,4% do orçamento aprovado, com dispêndio de R$ 17,4 bilhões. 
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77. Cabe observar que, no exercício de 2015, em razão de mudanças no calendário de 

pagamento do abono, aproximadamente 50% dos trabalhadores receberam o benefício do ano 

calendário 2015/2016, o que motivou, naquele exercício, diminuição considerável dos gastos com o 

pagamento desse benefício. 

78. Em percentual do PIB, as despesas com pagamento do abono salarial apresentaram 

crescimento ao longo dos últimos anos, e representaram 0,29% do PIB projetado para o exercício de 

2018, índice próximo ao registrado no exercício anterior. 

Ações Orçamentárias Discricionárias 

79. No exercício de 2018, além das ações geridas pela CGFAT, a Secretaria Púbicas de 

Emprego – SPPE/MTb foi responsável pela gestão as outras ações custeadas com recursos do FAT, 

no montante de R$ 542,1 milhões,  
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  Quadro 17 – Ações orçamentárias do FAT executadas com gestão da SPPE/MTb 

Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito 2B12 1.000.000                                98.015 607.941                 -                        0,00% 0,0%

Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 2C43 3.200.000                           2.173.819 1.858.762              277.383                12,76% 14,9%

Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede SINE 20JT 34.507.946                       34.437.100 40.083.994            40.083.994           116,40% 100,0%

Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego 20YX 35.993.570                       31.578.486 13.000.000            12.297.019           38,94% 94,6%

Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda 20YY 5.690.367                           1.530.810 2.277.968              2.276.142             148,69% 99,9%

Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores 20Z1 65.669.768                       58.585.450 8.484.255              8.084.255             13,80% 95,3%

Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial 20Z3 18.514.380                         6.646.418 2.940.909              38.398                  0,58% 1,3%

Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 2553 15.420.000                       14.679.228 12.410.633            12.391.588           84,42% 99,8%

Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 4245 6.615.000                           6.614.843 2.469.000              2.469.000             37,33% 100,0%

Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda 4741 97.474.567                       95.839.578 190.357.895          184.141.389         192,14% 96,7%

Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT 4767 2.600.000                           2.600.000 2.030.000              2.030.000             78,08% 100,0%

Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do FAT 8617 11.330.000                       11.316.633 329.447                 -                        0,00% 0,0%

Administração da Unidade 2000 141.582.734                   137.475.760 131.377.325          120.333.705         87,53% 91,6%

Publicidade de Utilidade Pública 4641 3.000.000                                        -   50.000                   -                        0,00% 0,0%

Funcionamento das Unidades Descentralizadas 4815 200.149.801                   157.005.488 167.870.350          157.640.595         100,40% 93,9%

Reserva de Contingência 0Z00 -                                                   -   132.821.621          -                        0,00% 0,0%

642.748.133             560.581.628 708.970.100       542.063.470      96,70% 76,5%

LOA 2018 + Crédito

( c )

Crédito Executado 

em 2018

( d )

Var %

( e )=(d/b)

Total

 % 

Execução 

2018

Ação Código

LOA 2017 + 

Crédito

( a )

Crédito Executado 

em 2017 ( b )

 
Fonte: Tesouro Gerencial 
 

Ação 2C43 - Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT  

80. No caso da Ação 2C43 – Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, 

vinculada ao Programa 2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária, que tem como 

iniciativa fortalecer a participação e controle social do Sistema Público de Emprego, Trabalho e 

Renda, foi empenhado em 2018 o valor de R$ 277.383,00, representando 99,6% do limite de 

empenho autorizado. 

81. A Ação possibilitou a execução de algumas atividades de competência da Secretaria 

Executiva do CODEFAT, custeando: I) as diárias e passagens para os membros do CODEFAT e do 

GTFAT; II) os serviços de taquigrafia, gravação e degravação das reuniões dos dois fóruns. 

82. No que tange a execução física, foi alcançada a meta estabelecida, referente apoio aos 

dois fóruns: Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) e Grupo Técnico 

do FAT (GTFAT), tendo sido realizadas um total de 14 reuniões em 2018, sendo 6 do CODEFAT e 8 

do GTFAT. Apoio este também viabilizados mediante a produção e entrega aos 

representantes/conselheiros, nas reuniões ordinárias do GTFAT e do CODEFAT, de relatórios 

bimestrais da execução física e financeira das ações/programas custeadas com recursos do FAT 

(Informe PROGER e Boletim de Informações Financeiras do FAT), e Boletim com dados, indicadores 

e ações sob a gestão da Secretaria Executiva do CODEFAT (Boletim de Políticas Públicas de 

Emprego, Trabalho e Renda). 
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83. Quanto à execução de restos a pagar de anos anteriores foram pagos R$ 269.814,08, R$ 

44.791,25 foram cancelados, sendo mantidos como saldo de RAP não processado, a pagar, o 

montante de R$ 1.950.890,34. 

Ação 20JT - Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do 

seguro-Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional de Emprego - SINE  

84. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda (SPETR) dispõe de aproximadamente 

dois mil Postos de atendimento presencial ao trabalhador e ao empregador, sendo que desses, 

cerca de 1,4 mil unidades fazem parte do Sistema Nacional de Emprego (SINE), executado em 

parceria com Estados e Municípios. Além disso, o Ministério do Trabalho possui 509 unidades ativas 

da rede própria de atendimento (Superintendências, Gerências e Agências Regionais do Trabalho), 

além de disponibilizar o serviço de intermediação de mão de obra por meio do aplicativo Sine Fácil 

(IMO Web).  

85. Os postos do SINE cumprem entre suas principais funções a de agências de emprego, 

mediante o serviço de intermediação de mão de obra – IMO, que coloca em contato trabalhadores 

à procura de emprego e empregadores.  

86. Em 2018 o MTb continuou envidando esforços para promover melhorias na forma de 

gestão integral do SINE, para a execução das políticas públicas de emprego, trabalho e renda, com a 

utilização de uma nova estrutura para a gestão e operacionalização das suas ações e serviços, e, 

como consequência foi promulgada a lei nº 13.667, de 17/05/2018, que altera a forma de repasse 

para o custeio das ações no âmbito do SINE, pela instituição de repasses na modalidade FUNDO a 

FUNDO, a ser implementada a partir de maio de 2019, para as parcerias com Estados e Municípios. 

87. Cabe observar que no mês de dezembro de 2018, foi disponibilizada a versão 3.0 do 

aplicativo SINE Fácil, que ampliou o acesso ao trabalhador de diversas funcionalidades, tais como a 

de ampliar a pesquisa por vagas (vagas sem experiência), informar o resultado do processo seletivo 

e entrevista, realizar pesquisa de satisfação, novos campos das ‘Informações pessoais’, dentre 

outros. 

88. Em 2018 foram implementadas, no Portal Emprega Brasil, novas funcionalidades para a 

intermediação de mão de obra, para otimizar o processo de (re)inserção do trabalhador no 

mercado de trabalho, com ampliação do limite de encaminhamentos para entrevistas e a inserção 

do ‘Calendário de Atividades e do ‘Histórico de Ações’, além de possibilitar criar e imprimir o 

‘Currículo’. 

89. Na Ação Orçamentária 20JT, em 2018, foi empenhado o valor de R$ 40,1 milhões, 

representando 100% do limite autorizado.  Do valor empenhado, R$ 30,6 milhões foram inscritos 

em restos a pagar, em face dos atrasos de definição do limite de empenho da Ação, no processo de 

distribuição orçamentária e no processo de execução dos convenentes.  
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90. Cabe observar que, a grande quantidade de prorrogações dos convênios e a falta de 

apresentação das Prestações de Contas por parte dos convenentes e a capacidade operacional da 

equipe do MTb ser insuficiente para atendimento das demandas, acarretou dificuldades de se 

empenhar os valores antes do mês de dezembro. 

91. No exercício de 2018 foram pagos de restos a pagar de anos anteriores o montante de   

R$ 13.853.526,91; foram cancelados R$ 951.298,66; e inscritos em RAP de exercícios anteriores, a 

pagar, o valor de R$ 110.613.628,50. 

92. Em termos de execução física, juntamente com a utilização de recursos de restos a 

pagar de exercícios anteriores, em 2018 foram registrados 23.330.392 atendimentos de 

intermediação de mão de obra na rede SINE. Em 2018, 2.753.906 trabalhadores foram inscritos 

para novas vagas de trabalho; 1.114.576 foi o número de vagas captadas, e 525.244 o número de 

trabalhadores colocados. 

Quadro 18 – SINE – Dados de Execução da Ação 20JT – 2016 a 2018 

Variáveis 2016 2017 (a) 2018 (b) 
% Variação 

(b/a) 

Trab. Inscritos  3.713.719     3.161.285  2.753.906  -12,89% 

Vagas Captadas 1.151.487   1.024.603    1.114.576  8,78% 

Colocados 422.210   574.373       525.244  -8,55% 

  Fonte: CGSINE/SEMP/SPPE/SEPEC/ME 

Ação 2553 - Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS  

93. A Ação Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

- CTPS destina-se ao custeio da fabricação do documento (manual e informatizada), compra de 

equipamentos e outros insumos para sua confecção, e implantação do sistema de controle de 

emissão informatizada, visando identificar a população para registro profissional e anotações de 

interesse da Previdência Social.  

94. Na Ação foi empenhado em 2018 o valor de R$ 12.391.588,49, representando 99,85% 

do limite autorizado para custeio da das ações necessárias a emissão de CTPS e demais atividades 

necessárias para a distribuição e emissão do documento, sendo a maior parte desse montante para 

custeio da confecção da 5.084.515 carteira, sendo 1.212.796 carteiras manuais e 3.871.719 

carteiras informatizadas. Nesse exercício foram emitidas 5,07% mais carteira de Trabalho do que 

em 2017, na quantidade de 4.839.097 carteiras. 

95. Quanto à execução de restos a pagar de anos anteriores, em 2018 foram pagos R$ 

12.409.641,18, relativos a despesas de confecção de carteiras de trabalho e de Correios e 

Telégrafos, restando o saldo de R$ 198.933,60 de RAP não processado, a pagar. 
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Ação 20Z1 - Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores  

96. Nas ações qualificação social e profissional no âmbito do Ministério do Trabalho, no 

âmbito do Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - Qualifica Brasil, tem por 

objetivo qualificar trabalhadores, em especial de públicos mais vulneráveis, de forma presencial e à 

distância, em articulação com os setores produtivos e com ações de intermediação de mão de obra, 

no âmbito do Sistema Público de Emprego. 

97. Dentre as atividades do Programa conta a modalidade de qualificação à distância, 

lançado em novembro de 2017, com desenvolvimento da plataforma EAD Escola do Trabalhador, 

fruto da parceria entre o Ministério do Trabalho e a Fundação Universidade de Brasília – FUB, 

relativo ao Termo de Execução Descentralizada - TED nº 01/2017 – UnB (Projeto Escola do 

Trabalhador), com previsão de qualificar 6 milhões de trabalhadores.  

98. Projeto Escola do Trabalhador: plataforma de educação à distância, operacionalizada 

por meio de Termo de Execução Descentralizada celebrado em 2017 entre a Secretaria de Políticas 

Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e a Universidade de Brasília, disponibiliza 

gratuitamente curso de qualificação e conta atualmente com 27 cursos, com cargas horárias de 40h 

e 160h.  

99. A Escola do Trabalhador, cujo objetivo é desenvolver projeto de pesquisa e extensão 

com a finalidade de ofertar cursos de qualificação em âmbito nacional por meio do uso de 

tecnologias de informação e comunicação, e, segundo a Secretaria de Políticas Públicas, com a 

vantagem de que a política permite que trabalhadores empregados também sejam beneficiários do 

Programa. 

100. Em 2018, foi empenhado na Ação R$ 8.084.255,00, representando 100% do limite 

autorizado, sendo toda a execução direcionada para atendimento da Escola do Trabalhador, por 

meio de ação descentralizada. Nesse exercício, a plataforma registrou 686.438 matrículas, de 

427.736 trabalhadores, tendo 115.368 destes concluído os cursos.  

101.  Quanto à execução de restos a pagar de anos anteriores, de R$ 42.727.976,01 inscritos 

em RAP, R$ 40.507.500,01 foram cancelados, restando o saldo de R$ 2.220.476,00 de RAP não 

processado, a pagar. 

Ação 20Z3 - Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial  

102. A Ação 20Z3 custeia serviços operacionais necessários ao pagamento dos benefícios do 

Seguro-Desemprego e do Abono Salarial, executados por pessoas jurídicas públicas e privadas, com 

exceção das despesas com tarifas bancárias pagas à Caixa Econômica Federal – CAIXA, agente 

financeiro pagador do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial PIS, e ao Banco do Brasil S/A – BB, 

agente financeiro pagador do Abono Salarial PASEP. 

103. Com essa Ação o FAT custeia as despesas contratuais de processamento de dados pela 

DATAPREV relativa a operacionalização do pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e 
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abono salarial, despesas com serviços postais para envio de notificações e documentos, despesas 

administrativas nas SRTE para recepção de requerimentos e outras ações relativas ao benefício 

seguro-desemprego, mais precisamente nas modalidades Bolsa Qualificação e Pescador Artesanal. 

104. Quanto às despesas com os serviços prestados pelos agentes financeiros no pagamento 

dos benefícios Seguro-Desemprego e Abono Salarial, ressaltamos que estas correm à conta da Ação 

00M4 - Remuneração de Agentes Financeiros, como Operação Especial, com recursos da UO: 71104 

- Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, sendo a 

unidade responsável a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração daquele 

Ministério. Os recursos são descentralizados pelo Ministério da Fazenda ao Ministério do Trabalho, 

por meio da CGRL/MTb, como unidade gestora dos contratos firmados com a Caixa Econômica 

Federal - CAIXA, relativamente à prestação de serviços no pagamento dos benefícios Seguro-

Desemprego e Abono Salarial PIS, e com o Banco do Brasil S/A - BB, relativamente à prestação de 

serviços no pagamento do benefício Abono Salarial PASEP.  

105. Cabe à SPPE/MTb, como unidade demandante, atestar os serviços prestados e 

faturados, conforme documentação comprobatória da execução e cobrança dos serviços 

apresentada pelos agentes financeiros à CGRL/MTb.  

106. Em 2018, com recursos orçamentários do exercício, na Ação 20Z3 foram empenhados e 

pagos R$ 38.393,00, 100,0% do limite autorizado, observando que no ano houve o pagamento de 

dívidas de exercícios anteriores, no valor de R$ 5.982.442,97, sendo mantidos como saldo de RAP 

não processado, a pagar, o montante de R$ 672.181,91. 

107. Ressalta-se que os recursos orçamentários não têm se apresentado suficientes para o 

custeio de despesa com o pagamento de dívidas contratuais de 2018 e de exercícios anteriores, 

especialmente para empenho de serviços do Sistema SASPP – transacional e base de gestão, 

prestados pela DATAPREV. 

Ação 20YY - Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda  

108. A ação 20YY - Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e 

Renda custeou em 2018 pesquisa e estudos sobre o mundo do trabalho, bem como atividades 

relacionadas ao Observatório Nacional do Mercado de Trabalho.  

109. No ano de 2018, deu-se continuidade a ação de execução de parcerias através de 

Termos de Execução Descentralizadas celebrados com as Universidades Federais do Pará, 

Maranhão, Pernambuco, Campina Grande e Pelotas para implementação de unidades locais de 

observatório do mercado de trabalho, envolvendo a elaboração de relatórios de análises 

conjunturais do mercado de trabalho das suas respectivas regiões. 

110. Além disso, foram utilizados recursos para execução do TED com o IPEA, que tem como 

objeto a disponibilização de dados, a conjugação de esforços, competências e conhecimentos para 

o aprimoramento das políticas empreendidas pelo Ministério do Trabalho. 
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111. Também foi dada continuidade ao Convênio nº 811485/2014 celebrado com o DIEESE, 

tendo sido realizadas ações de Produção de Estudos e Pesquisas sobre o Mercado de Trabalho e as 

Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda e de Apoio a Articulação da Rede Nacional de 

Observatórios do Trabalho, dentre outras. A execução deste Convênio no âmbito da Ação 20YY se 

resumiu basicamente a emendas parlamentares individuais impositivas. 

112. Outra atividade custeada parcialmente pela Ação 20YY é a Pesquisa de Emprego e 

Desemprego – PED via convênio com Unidade da Federação (execução da pesquisa de campo) e 

DIEESE (coordenação da pesquisa). Não houve repasse de recursos para custear a PED em 2018.  

113. Em 2018, com recursos orçamentários do exercício foram empenhados e pagos R$ 

2.276.141,98, 99,92% do limite autorizado, observando-se que no ano houve o pagamento de 

dívidas de exercícios anteriores, no valor de R$ 1.634.510,00, sendo mantidos como saldo de RAP 

não processado, a pagar, o montante de R$ 2.028.250,08. 

Ação 20YX - Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego  

114. A ação 20YX – Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego custeou a 

manutenção e os melhoramentos dos registros administrativos, Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), de forma que os dois 

registros administrativos foram mantidos em 2018. 

115. A RAIS processa informações sociais relativas aos vínculos empregatícios formais, 

visando a identificar os beneficiários do Abono Salarial, bem como gerar estatísticas sobre o 

mercado de trabalho formal, a serem utilizadas na elaboração e implementação de políticas 

públicas de trabalho, emprego e renda, dentre outros. A manutenção do sistema RAIS compreende: 

recepção das informações via internet; depuração das informações; geração dos cadastros para os 

agentes pagadores e para os órgãos previstos em contrato; geração do cadastro para as estatísticas; 

geração das informações estatísticas; montagem do banco de dados e disseminação. 

116. Por seu turno, o CAGED constitui-se um importante registro administrativo com a 

finalidade de acompanhar as admissões e os desligamentos dos trabalhadores com contrato de 

trabalho em regime celetista, para subsidiar o pagamento do Seguro-Desemprego e manter 

atualizada a base de dados de empregados e desempregados, permitindo, assim, a geração de 

informações sobre o mercado de trabalho formal celetista.  

117. Em 2018, com recursos orçamentários do exercício foram empenhados R$ 

12.297.019,06, 100,0% do limite autorizado, observando-se que no ano houve o pagamento de 

dívidas de exercícios anteriores, no valor de R$ 12.658.860,48, sendo mantidos como saldo de RAP 

não processado, a pagar, o montante de R$ 2.133.891,95. 

Ação 4245 - Classificação Brasileira de Ocupações - CBO  

118. Para a uniformização das informações acerca da ocupação do trabalhador, um 

importante instrumento é a manutenção, atualização e utilização obrigatória da Classificação 
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Brasileira de Ocupações (CBO), a qual é utilizada por diversas outras ações, como os registros 

administrativos do MTE, o Seguro-Desemprego, aprendizagem e qualificação social e profissional.  

119. Atualmente, encontra-se em execução contrato com a instituição responsável pela 

atualização do documento. Durante o exercício de 2018 foram atualizadas 8 famílias ocupacionais. 

A execução física da Ação 4245 não atingiu a meta prevista para o ano, devido a restrições 

orçamentárias. 

120. Em 2018, com recursos orçamentários do exercício foram empenhados R$ 2.469.000,00, 

100,0% do limite autorizado, observando-se que no ano houve o pagamento de dívidas de 

exercícios anteriores, no valor de R$ 1.445.717,78, sendo mantidos como saldo de RAP não 

processado, a pagar, o montante de R$ 393.326,62. 

Ação 4741 - Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda  

121. O Ministério do Trabalho exerce o papel de coordenador nacional do Sistema Público de 

Emprego, Trabalho e Renda, e nesse contexto supre os gestores com as ferramentas necessárias 

para operacionalização e gerenciamento das ações, e integração de informações entre elas.  

122. Estão inseridas nessa Ação as bases de dados e ferramentas de acompanhamento 

estatístico e gerencial das áreas de registros públicos de emprego, trabalho e renda, seguro-

desemprego, intermediação de mão de obra, qualificação social e profissional, certificação 

profissional, fomento ao crédito produtivo, e gestão participativa dos recursos do FAT, visando 

manter os sistemas informatizados responsáveis por promover a operacionalização, integração e 

gestão das ações de emprego, trabalho e renda.  

123. Atualmente o sistema passa por um processo de manutenção e melhoria constante para 

viabilizar a operacionalização das ações pagamento do seguro-desemprego, de intermediação de 

mão de obra e de qualificação profissional, de forma integrada e padronizada, no âmbito do 

contrato com a empresa DATAPREV, associado ao sistema MTb Emprega Brasil. Entre os 

aprimoramentos, destaca-se o aplicativo para celular SINE Fácil, o qual permite o cadastramento do 

trabalhador e o acesso a serviços de busca de emprego e o benefício do seguro-desemprego.  

124. Em 2018, com recursos orçamentários do exercício, foram empenhados R$ 

184.141.389,00, 98,61% do limite autorizado, e houve pagamento de dívidas de exercícios 

anteriores, no valor de R$ 69.077.719,17, sendo mantidos como saldo de RAP não processado, a 

pagar, o montante de R$ 8.797.640,00. 

Ação 4767 - Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT 

125. Esta ação custeia os serviços de Manutenção e desenvolvimento do Sistema Federal de 

Inspeção do Trabalho - SFIT, operacionalizado através de módulos destinados ao registro das 

atividades dos Auditores Fiscais do Trabalho, por meio de inserção e armazenamento dos dados 

relativos aos resultados das ações fiscais quanto aos atributos de legislação e segurança e saúde 

verificados, propiciando à Inspeção do Trabalho um banco de dados de cadastro de empresas, 
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permitindo, mediante um gerenciamento adequado, a recuperação de informações, a geração de 

estatísticas e o fornecimento de um diagnóstico da realidade local, regional ou nacional, visando 

subsidiar o planejamento das ações fiscais e a análise do desempenho individual e coletivo da 

fiscalização, frente às metas previamente estabelecidas. 

126. O sistema SERPRO/SFIT, disponibilizado até 10/12/2018, foi substituído pelo sistema 

SFIWEB, desenvolvidos por auditores fiscais do trabalho sob a coordenação da Secretaria de 

Inspeção do Trabalho. 

127. Em 2018, com recursos orçamentários do exercício foram empenhados e pagos R$ 

2.030.000,00, 100,0% do limite autorizado, observando-se que no ano houve o pagamento de 

dívidas de exercícios anteriores, no valor de R$ 199.200,06. 

Ação 2B12 - Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito  

128. Os valores orçamentários da Ação 2B12 referem-se à execução do Termo de Execução 

Descentralizada (TED) nº. 007/2015, celebrado entre a SPPE e a Universidade de Brasília para a 

realização de ações de monitoramento e avaliação do PNMPO.  

129. As ações executadas no âmbito do TED 007/2015, contemplavam a análise e a descrição 

de boas práticas de políticas de metodologias voltadas ao público de baixa renda e a estruturação 

de um curso de formação básica para agentes de crédito que atuam na atividade de microcrédito 

produtivo orientado, os resultados dessa parceria foram concluídos e entregues no exercício de 

2017.  

130. No exercício de 2018 não houve dotação concedida para essa Ação, somente ocorreu 

execução em restos a pagar de anos anteriores, com pagamentos de R$ 48.834,24, não havendo 

mais saldo de RAP a pagar para exercícios futuros. 

Ação 8617 - Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT  

131. Os valores orçamentários referem-se ao pagamento de despesas relacionadas com 

controle das operações contratadas no âmbito dos Programas de Geração de Emprego e Renda 

(PROGER) por meio do Sistema de Acompanhamento da Execução do PROGER – SAEP.  

132. O Sistema SAEP, possui ainda uma Base de Gestão, utilizada para a realização de 

análises do efeito do crédito sobre o emprego formal nas empresas que tomaram crédito, para 

aferir a efetividade do Programa. Tais estudos são realizados periodicamente, a partir do uso das 

bases de dados do PROGER, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED e da 

Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, todas do Ministério do Trabalho, aplicando a 

metodologia de Propensity Score Matching para realizar as estimativas do impacto do crédito ao 

longo dos primeiros anos depois do financiamento. A última avaliação, concluída em 2016, 

constatou um efeito positivo no estoque de empregos nas empresas beneficiadas. 
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133. De janeiro a dezembro de 2018, houve a realização de 120.476 contratos por meio das 

linhas de crédito do PROGER. O alto índice deve-se a operacionalização da linha FAT Fomentar - 

Micro e Pequena Empresa operada por meio do cartão BNDES, que responde por 50,1% do número 

de contratos, e do número de contratos de microcrédito, com 18,2% do total. 

134. No exercício de 2018 não houve dotação concedida para essa Ação, somente ocorreu 

execução em restos a pagar de anos anteriores, com pagamentos de R$ 3.789.468,93, sendo 

mantidos como saldo de RAP não processado, a pagar, o montante de R$ 2.018.073,03. 

Programa 2131 – Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho 

135. Por sua natureza, as ações desse Programa foram executadas pela administração direta, 

em articulação com os órgãos responsáveis pelo planejamento, avaliação e controle de suas 

unidades vinculadas. As ações do Programa representaram 0,34% da execução orçamentária do FAT 

no exercício de 2018. 

136. Para execução da Gestão, de acordo com o estabelecido no art. 4º da Lei nº 9.322, de 

05/12/1996, o MTb também utilizou recursos do FAT, provenientes dos recursos da quota-parte da 

arrecadação da contribuição sindical, para complementar o custeio de suas ações. 

Ação 2000 – Administração da Unidade 

137. Esta Ação tem como objetivo complementar o custeio da manutenção da unidade 

central do MTb para viabilizar o cumprimento de suas funções na esfera governamental. 

138. A dotação, que foram utilizados pelo MTb na manutenção de ações inseridas no âmbito 

de sua competência, em serviços gráficos; publicação (Imprensa Nacional); serviços técnicos na área 

de tecnologia da informação; serviços de telecomunicação; material de informática e expediente; 

serviços de manutenção de bens imóveis; serviços de transporte limpeza e vigilância; serviços de 

apoio administrativo; ouvidoria geral; e manutenção e atualização da estrutura do Ministério. 

139. Em 2018, com recursos orçamentários do exercício, foram empenhados R$ 

120.333.705,24, 96,66% do limite autorizado, e houve pagamento de dívidas de exercícios 

anteriores, no valor de R$ 27.669.326,62, sendo mantidos como saldo de RAP não processado, a 

pagar, o montante de R$ 15.587.432,15. 

Ação 4815 – Funcionamento de Unidades Descentralizadas 

140. A ação tem como objetivo prover meios necessários para o custeio de despesas de 

manutenção, bem como o reaparelhamento e modernização das Superintendências Regionais do 

Trabalho – SRT/UF e Agencias Regionais do Trabalho – ARTb, no total de 621 unidades. 

141. Pela descrição da Ação, os recursos disponibilizados têm por objetivo à aquisição de 

bens e serviços necessários ao adequado funcionamento das unidades para manter, aparelhar, 

reaparelhar e modernizar as unidades de atendimento ao cliente do MTb, adequação da estrutura 

física, informatização dos serviços, aquisição de equipamentos de informática, instalação de redes 
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de lógica e outros, gastos com vigilância, água, luz e de manutenção em geral, visando melhorar, 

racionalizar e manter os serviços nas Superintendências e Agências, principalmente o atendimento 

ao usuário final, por meio da informatização e da adequação da estrutura física, oferecendo maior 

rapidez e eficiência, bem como produtos adequados à demanda. 

142. Em 2018, com recursos orçamentários do exercício, foram empenhados R$ 

157.640.595,00, 99,23% do limite autorizado, e houve pagamento de dívidas de exercícios 

anteriores, no valor de R$ 14.832.204,27, sendo mantidos como saldo de RAP não processado, a 

pagar, o montante de R$ 2.858.778,81. 

Fatores intervenientes no desempenho orçamentário 

143. Dentre os fatores intervenientes no desempenho orçamentário do exercício de 2018, 

destaca-se a restrição orçamentária imposta ao Ministério do Trabalho, que, em face de limite de 

empenho, teve redução de R$ 152.076.885,00 da dotação orçamentária de despesas discricionárias, 

e somente pode executar 76,46% da dotação inicial. 

Restos a pagar de exercícios anteriores 

144. Em complemento aos valores apresentados nas ações orçamentárias, apresentamos 

abaixo informações sobre saldos dos Restos a Pagar - RAP inscritos em exercícios anteriores, no 

montante de R$ 197.306.929,59, vigentes no exercício de referência do relatório de gestão, de 

modo a permitir a análise da gestão e os impactos dessas despesas no exercício.  

  Quadro 19 - Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores (saldos) 

2017

2016

2015

2014

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados (Em Reais)

                                          78.951,41 

                                                       -   

                                          53.838,50 

(d) = (a-b-c)

Saldo a pagar 31/12/2018Ano de 

Inscrição

Cancelados

(c)

                                                       -   

(e)

Restos a Pagar Não Processados  (Em Reais)

Montante em 

1º de jan/2018

(a)
    607.291.490,01 

      29.480.386,56 

             78.951,41 

        1.631.816,79 

                                  -   

                 1.631.816,79 

Montante em 

1º de jan/2018

Pagos

(b)
             607.237.581,51 

               29.480.386,56 

      15.113.145,32 

        7.784.859,53 

                         -   

Liquidados

(f)
 1.521.350.681,07 

    150.417.032,82 

      19.637.383,73 

        2.388.365,53 

          1.259.080.822,11 

               16.158.150,74 

                 7.127.571,44 

                 6.748.949,12 

                 3.386.540,29 

                 1.355.801,18 

                                  -   

                                  -   

      29.535.024,07 

                     70,00 

                           -   

                           -   

                           -   

Ano de 

Inscrição

Pagos

(g)
  1.258.880.911,92 

       16.158.150,74 

         7.127.571,44 

         6.748.949,12 

         3.386.540,29 

Cancelados

(h)
  177.549.551,54 

    76.279.356,62 

             3.091,23 

         782.535,01 

12.506.721,06     

22.003.539,94     

11.726.605,03     

         1.355.801,18 

                           -   

                           -   

                        -   

-                      

2.108.472,23       

         500.000,00 

                        -   

         279.893,30 

5.929.058,35       

Saldo a pagar 

31/12/2018

(i) = (e-g-h)
84.920.217,61     

57.979.525,46     

 
Fonte: Tesouro Gerencial. 

Analise Crítica 

145. A maioria dos valores inscritos em restos a pagar de exercícios anteriores diz respeito a 

convênios para manutenção do SINE custeados com recursos do FAT, que por alguma situação na 
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execução operacional da SPPE não foi possível a liberação de recursos para honrar a despesa, o que 

demanda anualmente a inscrição em restos a pagar, até que haja condições de liberação, ou se 

conclua pelo cancelamento da inscrição. 

Execução descentralizada com transferência de recursos 

146. A descentralização de recursos para outros órgãos e entidades, públicas ou privadas, 

para a execução de ações ou atividades é uma das formas de atuação custeada com recursos do 

FAT. 

147. No exercício de 2018 foram descentralizados do orçamento do FAT o montante de R$ 

11,9 milhões, com destaque concedido para execução de ações descentralizadas de crédito 

orçamentário em outros Órgãos da Administração Pública geridos pela SPPE e CGRL/SOAD/SE do 

Ministério do Trabalho. 

148. A Ação Orçamentária 20Z1 - Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores, relativa 

à execução do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 01/2017 – UnB (Projeto Escola do 

Trabalhador), celebrado entre o Ministério do Trabalho e a Fundação Universidade de Brasília – 

FUB, foi a que mais teve execução, no montante de R$ 8.084.255,00 (68,2% dos valores 

empenhados). 

149. Em relação à Ação 20YY, foram empenhados R$ 776.141,98, repassados a diversas 

unidades executoras, para a implementação de unidades locais de observatório de mercado de 

Trabalho, envolvendo a elaboração de relatórios de análises conjunturais do mercado de trabalho 

de regiões. 

150. Em relação à Ação 2000 foram empenhados R$ 2.999.043,88, para custeio de despesas 

do Ministério do Trabalho, para viabilizar o cumprimento de suas funções na esfera governamental 

Quadro 20- Destaques Concedidos em 2018                                                                                                         

AÇÃO DESTAQUES CONCEDIDOS CRÉDITOS EMPENHOS UG RESP.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA 382.860,00        382.860,00 SPPE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 146.788,84        146.788,84 SPPE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 35.200,00          35.200,00 SPPE

FUNDACÃO UNIVERSIDADE DO MARANHAO 164.427,80        164.427,80 SPPE

FUNDACÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 11.017,24          11.017,24 SPPE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 35.848,10          35.848,10 SPPE

20Z1 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB 8.084.255,00     8.084.255,00 SPPE

SUPERINTENÊNCIA DE ADMINISTRACÃO DO MF/DF 4.400.000,00     2.793.000,00 CGRL

CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATACÕES - CENTRAL 206.043,88        206.043,88 CGRL

13.466.440,86   11.859.440,86   TOTAL

PROGRAMA

2071 20YY

PROMOÇÃO DO TRABALHO 

DECENTE E ECONOMIA 

SOLIDÁRIA

2131

PROGRAMA DE GESTÃO E 

MANUTENÇÃO DO 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

2000

 
Fonte: Tesouro Gerencial 

Despesas por grupo e elemento de despesa 

151. O Quadro 24 a seguir demonstra a execução da despesa paga pelo FAT, conforme a 

classificação dos grupos e elementos de despesa. 
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  Quadro 21 - Despesas por grupo e elemento de despesas       

Valores em Reais                                                                                                                                                                                                  

Grupo de Despesas

3. Outras Despesas Correntes 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

10 - Seguro Desemprego e Abono Salarial 53.626.929.377         54.236.166.499         53.219.290.779         53.765.401.879         407.638.598                 470.764.619                 52.638.365.612         53.167.687.300         

14 - Diárias - pessoal civil 1.135.675                       1.200.753                       1.135.675                       1.200.753                       -                                       -                                       1.135.117                       1.200.753                       

18 - Auxilio Financeiro a Estudantes 497.600                           35.600                              376.950                           18.000                              120.650                           17.600                              374.950                           -                                       

20 - Auxilio Financeiro a Pesquisadores 172.600                           77.000                              33.800                              57.800                              138.800                           19.200                              29.000                              40.800                              

30 - Material de Consumo 6.150.910                       6.630.599                       4.225.595                       5.248.407                       1.925.315                       1.382.192                       4.225.284                       5.233.335                       

33 - Passagens e Despesas com Locomoção 1.348.374                       1.563.849                       878.846                           1.233.839                       469.528                           330.010                           878.846                           1.233.839                       

35 - Serviços de Consultoria 2.061.175                       4.200.000                       123.923                           -                                       1.937.252                       4.200.000                       123.923                           -                                       

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 9.625.514                       10.371.835                    9.241.261                       9.989.917                       384.253                           381.919                           9.240.924                       9.984.306                       

37 - Locação de mão de Obra 88.594.782                    89.054.597                    80.994.329                    83.051.214                    7.600.453                       6.003.383                       80.994.250                    82.623.279                    

39 - Outros Serviços de Terceiros PJ - Op. Int. Orc. 146.452.271                 315.532.156                 90.735.554                    215.168.409                 55.716.717                    100.363.747                 90.647.368                    209.861.311                 

40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 228.934.203                 -                                       112.290.091                 -                                       116.644.111                 -                                       112.290.059                 -                                       

41 - Contribuições 32.840.924                    77.105.410                    8.661.289                       -                                       24.179.635                    77.105.410                    8.661.289                       -                                       

47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 421.758                           453.783                           375.676                           365.392                           46.082                              88.391                              375.676                           363.597                           

92 - Despesas de Exercícios Anteriores 595.729                           8.006.894                       533.691                           458.312                           62.037                              7.548.582                       533.691                           458.312                           

93 - Indenizações e Restituições 289.362                           511.703                           287.370                           483.648                           1.992                                 28.055                              287.370                           483.648                           

Grupo de Despesas

4. Investimentos 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

39 - Outros Serviços de Terceiros PJ - Op. Int. Orc. -                                       33.358.893,00            -                                       26.516.001,17            -                                       6.842.891,83               -                                       22.696.601,17            

40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - pj 1.742.345                       -                                       3.154                                 -                                       1.739.191                       -                                       3.154                                 -                                       

41 - Contribuições 8.743.070                       -                                       778.959                           -                                       7.964.111                       -                                       778.959                           -                                       

51 - Obras e Instalações 2.399.879                       5.320.348                       428.189                           2.665.961                       1.971.690                       2.654.388                       428.189                           2.665.961                       

52 - Equipamentos e Material Permanente 10.057.300                    7.158.206                       4.118.813                       334.040                           5.938.486                       6.824.167                       4.118.813                       334.040                           

Grupo de Despesas

5. Inversões Financeiras 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

66 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos 18.054.988.789         16.539.981.184         17.210.691.978         15.702.034.664         844.296.811                 837.946.520                 17.210.691.978         15.702.034.664         

Empenhada Liquidada RP Não Processados Valores Pagos

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

Empenhada Liquidada RP Não Processados Valores Pagos

DESPESAS DE INVERSÕES

Empenhada Liquidada RP Não Processados Valores Pagos

Fonte: Tesouro Gerencial 
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2.3 Desempenho Extraorçamentário 

Programa 2071 – Objetivo 0289 – Fomentar oportunidades de trabalho, emprego e renda, por 

meio da concessão de crédito direcionado a atividades empreendedoras e ao microcrédito 

produtivo orientado.  

152. O FAT tem autorização para aplicar suas disponibilidades financeiras em títulos do 

Tesouro Nacional, por intermédio do Banco do Brasil, e em depósitos especiais remunerados e 

disponíveis para imediata movimentação em instituições financeiras oficiais federais, conforme 

estabelece o art. 9º da Lei nº 8.019, de 1990, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.352, de 

1991. 

153. Em função da natureza do Fundo, e considerando as competências do CODEFAT, as 

ações extraorçamentária estão contidas nos programas e/ou linhas de crédito instituídas pelo 

CODEFAT, no âmbito do Programa 2071 - Trabalho, Emprego e Renda. Essas ações são utilizadas 

como mecanismo para ampliar as fontes de financiamento internas e democratizar o acesso ao 

crédito para investimento.  

154. As ações dos diferentes programas e linhas de crédito aprovados pelo CODEFAT para 

aplicação em depósitos especiais estão cadastradas no Sistema Integrado de Planejamento e 

Orçamento (SIOP). Cada ação vinculada às iniciativas do PPA está relacionada com um perfil de 

público-alvo atendido pelos programas e estão distribuídas da seguinte forma: 

155. As ações extraorçamentárias objetivam estimular a geração de emprego, trabalho e 

renda, por meio da democratização e ampliação do crédito produtivo, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico e social.  

156. Os recursos do FAT são alocados nas instituições financeiras oficiais federais (Banco 

do Brasil - BB, Banco do Nordeste - BNB, Banco da Amazônia - BASA, Caixa Econômica Federal - 

CAIXA, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e Financiadora de 

Estudos e Projetos - FINEP) na forma de depósitos especiais, para concessão de financiamentos, 

nas condições definidas pelo CODEFAT. 

157. O Programa de Geração de Emprego e Renda do FAT – PROGER, foi criado em 1994 e 

operacionalizado a partir de 1995, com a finalidade de incrementar a política pública de combate 

ao desemprego, mediante financiamentos a micro e pequenos empreendedores e pessoas 

físicas, utilizando recursos dos depósitos especiais do FAT, por meio da Programação Anual dos 

Depósitos Especiais (PDE) aprovada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (CODEFAT). 

158. A PDE do exercício de 2018 foi aprovada por meio da Resolução CODEFAT nº 805, de 

24 de abril de 2018, e alterada mediante as Resoluções CODEFAT nº 819, de 15 de outubro de 

2018, nas quais o Conselho autorizou alocações até o limite de R$ 2,51 bilhões, tendo sido 
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efetivamente alocados nas instituições financeiras o montante de R$ 2,0 bilhões (80,58%), 

conforme demonstrado no quadro abaixo: 

Quadro 22 – Demonstrativo da Execução da PDE/2018   
R$ milhões                                                                          

 PDE/2018 TADE/TA % EXECUTADO %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a)

2.475,0              2.166,1       87,52% 1.992,4            80,50%

140,0                 133,2          95,14% -                    0,00%

200,0                 -              0,00% -                    0,00%

20,0                    19,9            0,00% 5,2                    25,95%

1.215,0              1.213,0       99,84% 1.203,3            99,03%

900,0                 800,0          88,89% 784,0                87,11%

35,0                    30,0            85,71% 30,0                  85,71%

35,0                    30,0            85,71% 30,0                  85,71%

2.510,0              2.196,1       87,50% 2.022,4            80,58%

PROGRAMAS E LINHAS DE 

CRÉDITO ESPECIAIS

PROGER URBANO

PRONAF

LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

FAT - TAXISTA

TOTAL

PROGRAMAS

FAT - FOMENTAR

FAT - PNMPO

FAT - INOVACRED

 
Fonte: CGFAT/SPPRT/STRAB/SEPRT/ME 

159. As alocações realizadas no ano de 2018, somadas aos recursos oriundos das 

reaplicações das operações de crédito1, proporcionaram a contratação de 120.476 operações e 

desembolsos de R$ 4,95 bilhões, distribuídos, por setor, apresentados no quadro abaixo: 

Quadro 23 - Distribuição das contratações por Setor de Aplicação – 2018  

Qtd. 

Contratos

Desembolsos 

(R$)

FAT Fomentar Pequenas Empresas * 60.337          2.132.452.621   

PROGER Turismo Investimento -                 -                       

PROGER Urbano - Capital de Giro 19.727          1.538.441.369   

PROGER Urbano Investimento 3.165            287.185.105      

PRONAF * 12.527          781.652.233      

SUBTOTAL 95.756          4.739.731.327   

PROGER Exportação 117                11.965.408         

SUBTOTAL 117                11.965.408         

FAT Inovacred 4                    1.863.667           

SUBTOTAL 4                    1.863.667           

FAT Taxista 2.559            86.192.670         

SUBTOTAL 2.559            86.192.670         

FAT PNMPO 22.040          110.983.522      

SUBTOTAL 22.040          110.983.522      

120.476        4.950.736.595   

TOTAL
SETORES PROGRAMAS

Investimento para Pequenos 

Empreendimentos Urbanos e 

Rurais

Fomento a Exportação

 Fomento a Inovação e Difusão 

Tecnológica

Iniciativas Específicas de Governo

Microcrédito Produtivo Orientado

TOTAL  
Fonte: CGEM/SEMP/SPPE/SEPEC/ME - Sistema de Acompanhamento da Execução do PROGER - SAEP  
Data da Extração 01.03.2019 

                                                 
1 As instituições financeiras podem utilizar os recursos referentes aos pagamentos das parcelas dos financiamentos aos 

beneficiários na realização de novas operações de crédito (reaplicação de recursos). 
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GRÁFICO 6 - Distribuição dos desembolsos por Região – 2018 (R$ mi; %) 

Sudeste; 

1.605,32 ; 32,4%

Sul; 1.722,31 ; 
34,8%

Nordeste; 

882,26 ; 17,8%

Centro-Oeste; 

545,35 ; 11,0%

Norte; 195,50 ; 

3,9%

 
 

160. Cabe observar que o PROGER atua de forma complementar nas regiões do Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste em virtude da presença dos fundos constitucionais de financiamento 

(FNO, FNE, FCO). 

161. Com base no modelo Insumo-Produto para a economia brasileira, desenvolvido pelo 

BNDES, que fornece estimativas da quantidade de postos de trabalho na economia necessários 

para viabilizar os investimentos, o MTb estimou a quantidade de postos de trabalho (empregos 

ou ocupações) gerados ou mantidos na economia, associados ao apoio financeiro dos agentes 

financeiros, medido pelos desembolsos dos depósitos especiais do FAT no exercício de 2018. 

162. O volume de emprego total estimado pelo MGE foi decomposto em dois tipos: 

(i) emprego direto – aquele que ocorre no setor que fornece produtos para o 

investimento apoiado pelo Banco, ou seja, principalmente na construção civil, na fabricação de 

máquinas e equipamentos e nos serviços prestados às empresas; e 

(ii) emprego indireto – corresponde aos postos de trabalho das cadeias produtivas que 

atendem aos setores afetados diretamente pelos investimentos apoiados.  

163. Assim, com base nos desembolsos dos depósitos especiais do FAT no PROGER, no 

período de janeiro a dezembro de 2018 estima-se que foram mantidos/gerados 83.345 

empregos, sendo 46.016 diretos e 37.628 indiretos. 
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Quadro 24 - Geração e Manutenção de Empregos 

Código 

Nível 55
Descrição da atividade Nível 55  Efeito Direto  Efeito Indireto 

0101 Agricultura, silvicultura, exploração florestal 4.955             761                  

0102 Pecuária e pesca 453                172                  

0201 Petróleo e gás natural 0                    0                      

0202 Minério de ferro 0                    1                      

0203 Outros da indústria extrativa 2                    2                      

0301 Alimentos e bebidas 5                    38                    

0302 Produtos do fumo 0                    0                      

0303 Têxteis 6                    5                      

0304 Artigos do vestuário e acessórios 12                  5                      

0305 Artefatos de couro e calçados 2                    3                      

0306 Produtos de madeira - exclusive móveis 72                  99                    

0307 Celulose e produtos de papel 4                    21                    

0308 Jornais, revistas, discos 1                    1                      

0309 Refino de petróleo e coque 0                    1                      

0310 Álcool 0                    3                      

0311 Produtos  químicos 2                    17                    

0312 Fabricação de resina e elastômeros 0                    6                      

0313 Produtos farmacêuticos 0                    1                      

0314 Defensivos agrícolas 0                    1                      

0315 Perfumaria, higiene e limpeza 1                    2                      

0316 Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 0                    0                      

0317 Produtos e preparados químicos diversos 1                    2                      

0318 Artigos de borracha e plástico 9                    17                    

0319 Cimento 0                    0                      

0320 Outros produtos de minerais não-metálicos 6                    4                      

0321 Fabricação de aço e derivados 2                    14                    

0322 Metalurgia de metais não-ferrosos 13                  37                    

0323 Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 601                477                  

0324 Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos 2.930             5.404               

0325 Eletrodomésticos 32                  103                  

0326 Máquinas para escritório e equipamentos de informática 355                1.949               

0327 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 87                  181                  

0328 Material eletrônico e equipamentos de comunicações 566                3.247               

0329 Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, medida e óptico 1.857             1.458               

0330 Automóveis, camionetas e utilitários 445                6.497               

0331 Caminhões e ônibus 308                4.167               

0332 Peças e acessórios para veículos automotores 75                  239                  

0333 Outros equipamentos de transporte 411                1.359               

0334 Móveis e produtos das indústrias diversas 2.386             1.508               

0401 Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 0                    0                      

0501 Construção 20.445           7.552               

0601 Comércio 8.418             1.405               

0701 Transporte, armazenagem e correio 620                379                  

0801 Serviços de informação 1                    1                      

0901 Intermediação financeira e seguros 0                    1                      

1001 Serviços imobiliários e aluguel 24                  16                    

1101 Serviços de manutenção e reparação 3                    0                      

1102 Serviços de alojamento e alimentação 10                  6                      

1103 Serviços prestados às empresas 92                  30                    

1104 Educação mercantil 14                  6                      

1105 Saúde mercantil 29                  18                    

1106 Outros serviços 737                99                    

1201 Educação pública 0                    0                      

1202 Saúde pública 0                    0                      

1203 Administração pública e seguridade social 22                  13                    

46.016           37.328             

4.395.146.222 

83.345             

19                    

Total

Desembolsos - m R$

Quantidade

Emprego por milhão  
 Fonte: CPROGER/SEMP/SPPE/SEPEC/ME 
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164. Dessa forma, pode-se inferir que as concessões de créditos provenientes das 

aplicações dos depósitos especiais do FAT efetivamente resultaram na geração de empregos, 

numa relação de 19 empregos para cada milhão desembolsado, demostrando os efeitos 

positivos da política ativa do FAT. 

2.4 Desempenho Operacional 

165. Os objetivos estratégicos do MTb representam as suas diretrizes estratégicas, 

abrangendo as principais linhas de atuação do órgão. São os resultados que o MTb pretende 

alcançar num determinado espaço de tempo e que implicam na tradução da visão de futuro em 

objetivos organizados em relação de causa e efeito. Como forma de mensuração de seu alcance, 

são utilizados indicadores de desempenho, com metas pactuadas para a vigência do plano. 

166. Aqui tratamos da avaliação da realização de receitas e evolução patrimonial do FAT e 

de indicadores utilizados para avaliar o desempenho das receitas e do Patrimônio do Fundo. 

Índice de realização das receitas orçamentárias do FAT:  

167. O índice de realização das receitas orçamentárias do FAT é utilizado como indicador 

de eficiência, uma vez que considera a capacidade de cobrir os custos para a execução das ações 

dos programas custeados pelo FAT, em um determinado período, sendo medido pela relação 

entre os valores estimados para as receitas orçamentárias e a sua realização. 

O indicador é calculado pela seguinte fórmula:  

IROF = (∑RR / ∑RO) x 100, onde: 

IROF = Índice de realização das receitas orçamentárias do FAT 

∑ RR = Somatório das receitas orçamentárias realizadas 

∑ RO = Somatório das receitas orçamentárias programadas (estimativas) 

168. Pela metodologia de cálculo, o índice de realização das receitas orçamentárias do FAT 

ficou em 79,20%, em 2018, inferior aos 97,77% do exercício anterior. 

169. De acordo com os registros no Tesouro Gerencial, no exercício de 2018, ingressou 

como receitas do FAT o montante de R$ 64,4 bilhões, com decréscimo de 11,1% em relação ao 

exercício anterior.  

170. Cabe observar que o orçamento aprovado em 2018 estimava receitas de 

remunerações acima das expectativas de valores projetadas pela CGFAT, conforme registrado na 

publicação da Resolução CODEFAT nº 786, de 28 de junho de 2017, registou projeção de R$ 

16.288.457.084,00, enquanto a expectativa registrada como receitas orçamentárias da 

LOA/2018, somou R$ 34.765.822.926,00, representando 213,4% do valor projetado pelo MTb. 
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Quadro 25 - Realização de Receitas Orçamentárias do FAT – 2018                                                             
Valores em Reais 

2016 2017

Receitas Orçadas 

(RO)

Receitas Realizadas 

(RR)

IROF = 

(RR/RO) x 

100)

Fonte 100 - Recursos  Ordinários  (Tesouro Nacional ) 11.820.648.747     80.058.753            12.620.000            28.865.151               228,73%

Fonte 140 - Contribuição p/ os  Programas  PIS/PASEP 38.455.679.034     40.575.651.965     45.248.942.354     45.176.901.081        99,84%

Fonte 144 - Títulos  de Responsabi l idade do Tesouro Nacional -                         11.279.837.068     -                         10.668.671               0,00%

Fonte 150 - Recursos  Não-Financeiros  diretamente arrecadados 787.652.024          46.064.050            773.787.701          359.994.947             46,52%

Fonte 151 - Contribuição Socia l  s/ o Lucro das  Pessoas  Jurídicas 60.000.000            -                         -                         -                            0,00%

Fonte 153 - Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Socia l 264.000.000          -                         -                         -                            0,00%

Fonte 174 - Multa  e juros  infração Leg. Trabalhis ta/SD e AS FAT 25.482.563            63.000.000            64.797.297            102.953.355             158,89%

Fonte 176 - Cota-parte da  Contribuição Sindica l  - FAT 337.442.533          397.964.925          475.490.510          276.615.993             58,17%

Fonte 180 - Recursos  Financeiros  diretamente Arrecadados  FAT 19.230.760.280     17.579.829.343     34.765.822.926     18.467.626.588        53,12%

Fonte 188 - Remuneração das  Disponibi l idades  do Tes . Nacional 106.284.217          1.788.981.547       -                         2.721.620                 0,00%

Fonte 300 - Recursos  Ordinários  Exerc.Anteriores  do Tes .Nacional 164.040.236          646.026.292          -                         -                            0,00%

Fonte 340 - Contribuição p/ os  Programas  PIS/PASEP Ex. Anteriores 342.819.894          12.523.865            -                         -                            0,00%

Fonte 388 - Rem. das  Disponib. do Tes . Nacional  Exerc. anteriores 94.525.871            -                         -                         -                            0,00%

TOTAL 71.689.335.399  72.469.937.808  81.341.460.788  64.426.347.406     79,20%

Especificação Fonte

LOA 2018

Receitas Realizadas

 
Fonte: Tesouro Gerencial – CGFAT/SOAD/SE/MTb 
 

Índice de Variação do Patrimônio do FAT 

171. O índice de variação do Patrimônio do FAT é utilizado como indicador de eficácia da 

formação de Patrimônio do Fundo, medido pela relação entre os saldos do Patrimônio, em 31 de 

dezembro, do exercício e do exercício anterior. 

O indicador é calculado pela seguinte fórmula:  
IVP = [(VP¹ / VP²) – 1] x 100, onde: 
IVP = Índice de variação do Patrimônio do FAT 
VP¹ = Valor do saldo do Patrimônio, posição de final de exercício. 
VP² = Valor do saldo do Patrimônio, posição de 31 de dezembro do ano anterior. 

172. Seguindo a metodologia de cálculo, a CGFAT apurou que no exercício de 2018 o 

Índice de Variação do Patrimônio do FAT registrou 14,53%, de aumento em relação ao exercício 

anterior.  

Quadro 16 - Índice de Variação do Patrimônio do FAT 
R$ milhões 

Especificação 2017 2018 IVP

Extramercado 37.500,7         31.885,2         -14,97%

Empréstimos ao BNDES 238.921,6       262.281,8       9,78%

Depósitos Especiais 16.677,3         14.091,0         -15,51%

Outros Valores 363,9              27.841,0         7550,35%

         Imobilizado 248,2              254,3              2,47%

         Em Caixa e Créditos a Receber 42,0                2.839,6           6665,66%

         Tit. e Valores a receber 9,7                  24.681,8         253330,06%

         Outros 64,0                65,3                1,98%

Total 293.463,5       336.098,9       14,53%  
Fonte: Tesouro Gerencial – CGFAT/SOAD/SE/MTb 
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173. No exercício de 2018 o FAT apresentou incremento significativo em seu Patrimônio. 

Este fato foi fortemente influenciado pela apropriação de valores antes registrados na Receita 

Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional relacionados à inscrição de 

créditos tributários das Contribuições PIS/PASEP, no montante de R$ 27,4 bilhões. O referido 

valor foi apropriado pelos citados órgãos, no mês de julho de 2018, em atendimento à 

recomendação do Tribunal de Contas da União (Acordão nº 2.455/2017 – Plenário). 

174. Vale destacar o decréscimo anual da aplicação em Depósitos Especiais, em face das 

restrições de alocações de recursos que foram utilizados para cobrir o déficit operacional do FAT 

em 2018, em função da necessidade de recursos para pagamento dos benefícios de seguro-

desemprego e abono salarial.  

175. Ademais, a receita proveniente da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP, principal 

fonte de recursos do FAT tem sofrido relevantes impactos com a redução da Desvinculação de 

Receitas da União (DRU), que em 2016, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 93, de 

09/09/2016, foi prorrogada até 31 de dezembro de 2023, sendo seu percentual acrescido de 20% 

para 30% sobre a receita de arrecadação PIS/PASEP, o que tem gerado anualmente relevante 

impacto nas receitas do Fundo, consequentemente no seu Patrimônio. 

176. Ressalta-se que, além dos recursos desvinculados pela DRU, a principal fonte de 

recursos do FAT é impactada também pelas desonerações da Contribuição PIS/PASEP. Segundo 

estimativas apresentadas nos Demonstrativos de Gastos Tributários, parte integrante do Projeto 

de Lei Orçamentária de cada exercício, elaborados pela Secretaria da Receita Federal, no 

exercício de 2018 deixaram de ser arrecadados cerca de R$ 13,0 bilhões.  

Quadro 27 - Evolução Patrimonial do FAT                                                                                                                         

 PATRIMÔNIO / ANO 2014 2015 2016 2017 2018
% Analise 

Vertical

EXTRAMERCADO (a) 29.402,7      32.120,0      33.089,4      37.500,7      31.885,2      9,49%

EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b) 178.683,5    205.899,7    219.733,1    238.921,6    262.281,8    78,04%

DEPÓSITOS ESPECIAIS ( c) 24.029,6      21.094,7      19.983,9      16.677,3      14.091,0      4,19%

        BNB 420,4           332,4           255,0           179,9           66,2             0,02%

        BB 4.550,5        4.103,5        5.190,1        4.362,4        4.285,1        1,27%

        BNDES 16.808,0      14.813,5      13.081,9      11.448,0      9.677,5        2,88%

        FINEP 458,5           267,8           162,9           98,9             56,5             0,02%

       CAIXA 1.763,0        1.553,8        1.277,7        577,3           -               0,00%

       BASA 29,1             23,7             16,4             10,7             5,7               0,00%

OUTROS VALORES (d) 4.235,6        4.095,6        3.604,3        363,9           27.841,0      8,28%

      IMOBILIZADO 233,1           240,3           249,9           248,2           254,3           0,08%

      EM CAIXA E CRED. A RECEBER 32,5             15,4             9,1               42,0             2.839,6        0,84%

     TIT. VALORES + VP DIMINUTIVA -               0,0               0,0               9,7               24.681,8      7,34%

     OUTROS 3.970,0        3.839,9        3.345,3        64,0             65,3             0,02%

T O T A L (a+b+c+d) 236.351,3    263.210,0    276.410,8    293.463,5    336.098,9    100,00%

Variação Patrimonial / ano 9,90% 11,36% 5,02% 6,17% 14,53%  
Fonte SIAFI 
Saldos de Final de Exercício, em milhões de reais. 
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3. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

177. O objetivo deste capítulo é de proporcionar melhor compreensão sobre as práticas 

de governança da unidade que permitem identificar como ela é dirigida, controlada e 

monitorada com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse 

público. 

3.1 Descrição das estruturas de governança 

178. A governança do CGFAT está baseada na estrutura regimental aprovada pelo Decreto 

nº 8.894, de 3 de novembro de 2016, com competências definidas pela Portaria MTb nº 1.153, 

de 30 de outubro de 2017, que aprova o Regimento Interno dos órgãos de assistência direta e 

imediata ao Ministro de Estado do Trabalho e específicos singulares deste Ministério.  

179. Assim, a estrutura de governança é constituída de unidades de Apoio à Gestão, 

Coordenações, Serviços e Divisões, com atribuições definidas para a execução dos projetos e 

atividades do Ministério do Trabalho; o alcance das políticas públicas de geração de emprego e 

renda; e a prestação de serviços de interesse da sociedade. 

180. Dentre as atividades realizadas pelas unidades que compõem a CGFAT destaca-se o 

planejamento, coordenação, orientação e controle da execução orçamentária e financeira das 

receitas e despesas do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, relacionados às aplicações 

financeiras; aos empréstimos do Fundo ao BNDES; e aos repasses de recursos para pagamento 

dos benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial. 

181. Em cumprimento de suas atribuições regimentais, também cabe à CGFAT propor 

normas aplicáveis à gestão dos recursos do FAT; contribuir para a implementação de 

mecanismos de controle, fiscalização, monitoramento e avaliação da gestão financeira do Fundo; 

supervisionar e orientar as análises dos Planos de Trabalho, Termos de Alocações e Termos 

Aditivos, referentes às aplicações financeiras em Depósitos Especiais; subsidiar a elaboração da 

proposta orçamentária e da programação anual dos programas e linhas de crédito custeados 

com recursos do Fundo;  e acompanhamento da movimentação financeira da Conta Especial 

Emprego e Salário – CEES. 

182. Registra-se que as aplicações dos recursos do FAT têm proporcionado assistência 

financeira temporária aos trabalhadores; inclusão social; distribuição de renda; crescimento da 

produção e do emprego; redução das disparidades regionais; e redução da vulnerabilidade 

externa, por meio da expansão das atividades competitivas que contribuem para o crescimento 

sustentado e o fortalecimento da cidadania e da democracia. 

183. Em atendimento às determinações do CODEFAT, em 2017, a CGFAT aplicou R$ 2,0 

bilhões das disponibilidades do FAT em Depósitos Especiais, destinando os recursos ao 

financiamento de micros e pequenos negócios, grandes geradores de trabalho, emprego e renda. 
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184. A CGFAT, como unidade administrativa voltada para implementar tarefas que 

viabilizem a alocação de recursos financeiros do FAT à consecução dos objetivos dos programas 

do Governo Federal, mediante gerenciamento das aplicações financeiras e controle das receitas 

do Fundo, vem realizando suas atribuições de execução orçamentária e financeira das ações em 

harmonia com a área de fomento ao trabalho, por meio de: 

➢ financiamento de programas de desenvolvimento econômico, a cargo do BNDES, 

de acordo com o estabelecido no § 1º do art. 239 da Constituição Federal de 1988; e  

➢ aplicações financeiras do FAT em Depósitos Especiais, que são os recursos que 

excedem à Reserva Mínima de Liquidez – RML, conforme Lei nº 8.352, de 28/12/1991. As 

aplicações em depósitos especiais referem-se à execução extraorçamentária do Fundo, 

consistindo na realização de depósitos nas instituições financeiras oficiais federais, cujos recursos 

são destinados a operações de crédito no âmbito de programas de geração de trabalho, emprego 

e renda. 

185. Conforme estabelece o art. 9º da Lei nº 8.019/1990, com a redação dada pelo art. 1º 

da Lei nº 8.352/1991, o FAT pode aplicar suas disponibilidades financeiras em títulos do Tesouro 

Nacional, por intermédio do Banco do Brasil S/A e da Caixa Econômica Federal, ou em Depósitos 

Especiais remunerados e disponíveis para imediata movimentação em instituições financeiras 

oficiais federais. 

186. A execução orçamentária e financeira do FAT ocorre, na maioria de suas ações, de 

forma descentralizada e sua gestão financeira é operada pelas Unidades Gestoras do Ministério 

do Trabalho, da seguinte forma:  

a) o gerenciamento das receitas e das aplicações financeiras do Fundo 

(Extramercado, Depósitos Especiais e Empréstimo Constitucional ao BNDES) está afeto à CGFAT 

que, por conseguinte, é a Unidade na qual está registrado o Patrimônio Financeiro do Fundo;  

b) o gerenciamento dos programas e ações finalísticas está a cargo das Secretarias do 

Ministério do Trabalho, principalmente da Secretaria de políticas Públicas de Emprego - SPPE;  

c) a execução orçamentária e financeira dos pagamentos dos benefícios Seguro-

Desemprego e Abono Salarial cabe à CGFAT, depois dos recursos serem solicitados pelo 

Departamento de Gestão de Benefícios - DGB, observada a segregação de função estabelecida na 

Portaria MTE nº 414, de 28/07/2004;  

d) a execução orçamentária e financeira dos convênios está afeta a cada Secretaria 

do Ministério do Trabalho, cabendo-lhes a análise e aprovação dos Planos de Trabalho, 

celebração dos instrumentos, acompanhamento da execução dos convênios, análise e proposta 

de aprovação das respectivas prestações de contas, bem como a propositura de instauração da 

devida tomada de contas especial, quando for o caso; 
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e) a execução orçamentária e financeira dos contratos está a cargo da Subsecretaria 

de Orçamento e Administração – SOAD, por intermédio da Coordenação-Geral de Recursos 

Logísticos – CGRL. Às Secretarias do Ministério do Trabalho compete a elaboração dos projetos 

básicos dos serviços e fornecimento de bens demandados. À CGRL compete realizar o processo 

licitatório, o empenho da despesa contratual, o acompanhamento da execução dos contratos, 

em conjunto com as Secretarias demandantes, a liquidação do empenho e o pagamento das 

despesas relativas aos contratos, depois de devidamente atestados pelas Secretarias 

recebedoras dos serviços, quando for o caso;  

f) no que respeita à concessão de diárias e passagens, cabe às Secretarias e o 

Gabinete do MTb (GM, SE, SPPE, SRT e SIT) o pagamento das despesas de passagens. Desde o 

exercício de 2007 a realização dos recursos de passagens aéreas está sendo contingenciada no 

órgão, buscando-se otimizar a utilização dos recursos no custeio de passagens que convirjam 

para o interesse e benefício da Administração Pública;  

g) as Superintendências Regionais do Trabalho – SRT realizam as execuções 

orçamentárias e financeiras, tanto de contrato como de convênios, e também de diárias e 

passagens;  

h) o gerenciamento das atividades necessárias a apuração do orçamento do FAT, 

contemplando a descentralização de créditos orçamentários e financeiros, está a cargo da 

Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade – CGOFC/SOAD, que exerce as 

atribuições de setorial de orçamento, de finanças e de contabilidade do Ministério do Trabalho e 

do FAT.  

187. Sinteticamente, esta é a estrutura de operação da gestão financeira do FAT posta em 

prática pelo Ministério do Trabalho, mediante a qual ocorreram a execução orçamentária dos 

Programas e Ações custeados com recursos do Fundo. 

 

4. ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO 

188. Este item busca informar sobre a estrutura de pessoal da unidade e de tecnologia da 

informação, quantificando e qualificando-a para fins de avaliação da suficiência para o 

cumprimento da missão institucional. 

4.1 Gestão de pessoas 

189. Até meados de 2008 a CGFAT contava com trinta e quatro colaboradores. A partir de 

maio de 2009, como resultado do concurso público, o MTE substituiu os trabalhadores 

terceirizados por servidores efetivos.  
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190. Desde então, vários colaboradores se desligaram da Coordenação-Geral, sendo 

quatorze deles dispensados (por serem terceirizados); seis por aposentadoria; e quatro 

colaboradores cedidos pelas instituições financeiras, por finalização de Termo de Cooperação 

Técnica. 

191. Para desenvolver suas atribuições atualmente a CGFAT dispõe de uma equipe de 16 

colaboradores, sendo 10 servidores com vínculo (2 administradores, 1 Técnica em Contabilidade, 

5 Agentes Administrativos, e 1 Auxiliar de Serviços Gerais, 1 servidor de carreira em exercício 

descentralizado (Auditor Federal de Finanças e Controle, cedidos pela STN/ME), e 2 servidores 

sem vínculo (DAS-101.2), e 4 funcionários de empresa terceiriza, atuando no apoio 

administrativo. 

Quadro 28 – Relação de cargos dos colaboradores da CGFAT 

 
Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTE 

192. Quanto ao nível de escolaridade dos colaboradores da CGFAT com vínculo com a 

administração pública: um tem mestrado; 6 têm graduação superior; 2 com segundo grau; e um 

com primeiro grau, incompleto.   

Análise Crítica 

193. Do ponto de vista da gestão, vale destacar que, para administrar as receitas e 

aplicações do FAT, é importante que a equipe técnica da CGFAT receba novos colaboradores, que 

possam desenvolver trabalhos de gestão financeira de fundos, especialmente das áreas contábil, 

econômica e de finanças, para a realização de atividades de análise da segregação de contas do 

FAT nas seis instituições financeiras que operam com recursos do FAT (BNDES, BB, CAIXA, BASA, 

BNB e FINEP); avaliações e supervisões dos depósitos especiais do Fundo e do FUNPROGER; 

acompanhamento e projeções das receitas e despesas do FAT, especialmente as receitas 

provenientes da arrecadação PIS/PASEP, da contribuição sindical, e das receitas derivadas das 

aplicações do Fundo no mercado financeiro, bem como das despesas obrigatórias do seguro-

desemprego e abono salarial e despesas discricionárias. 

4.2 Gestão de tecnologia da informação 

194. Em ralação aos controles dos recursos do FAT, cabe observar que a CGFAT ainda não 

dispõe de sistema informatizado para controle de seu patrimônio financeiro, encontrando-se em 
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processo de preparação o Plano de Ação para desenvolvimento do “Sistema Integrado de Gestão 

do FAT – SIGFAT”, sob a responsabilidade da área de Tecnologia da Informação, do Ministério da 

Economia, em atendimento à determinação do TCU, contida no Acórdão 15129/2018 – TCU – 1ª 

Câmara. 

 

5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

195. Esta seção visa demonstrar a existência de estruturas que garantam canal de 

comunicação com o cidadão para fins de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões, bem 

como de mecanismos ou procedimentos que permitam verificar a percepção da sociedade sobre 

os serviços prestados pela unidade e as medidas para garantir a acessibilidade. 

5.1 Canais de acesso do cidadão 

196. Por meio de seu Conselho Deliberativo, o FAT tem como gestores representantes do 

Governo Federal e da sociedade civil, estes com indicações de representações dos trabalhadores 

e dos empregadores, na proporção de um terço para cada bancada representativa, conforme 

estabelecido no art. 18 da Lei nº 7.998, de 1990. 

197. O Ministério do Trabalho tem a responsabilidade da execução das ações custeadas 

com recursos do FAT, estando no âmbito do Ministério o encargo de prover os canais de 

relacionamentos com os cidadãos, os quais são evidenciados no Relatório de Gestão das 

unidades do Ministério, especialmente da Secretaria-Executiva e da Secretaria de Políticas 

Públicas de Emprego. 

198. Na página institucional do MTb na Internet, o usuário tem acesso aos canais de 

atendimento eletrônico e informações sobre a central de atendimento. 

199. Cabe ressaltar que, no Portal FAT, no endereço http://portalfat.mte.gov.br, 

encontram-se publicados os Boletins Financeiros do FAT (bimestrais) e seus Relatórios de Gestão. 

5.2 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade  

200. As informações referentes ao relatório de gestão, relatórios de auditoria, declaração 

do contador, demonstrações contábeis e notas explicativas se encontram no sítio eletrônico do 

órgão, a saber: http://trabalho.gov.br/auditoria/prestacao-de-contas-anuais-do-trabalho. 

 

6. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

201. As demonstrações contábeis as notas explicativas o FAT relativas ao exercício de 

2018, em anexo, foram elaboradas pela Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e 

Contabilidade, da área Trabalho do Ministério da Economia, de acordo com a Lei nº 4.320/64 e 

http://portalfat.mte.gov.br/
http://trabalho.gov.br/auditoria/prestacao-de-contas-anuais-do-trabalho
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as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas e Manual de Contabilidade Aplicados ao Setor 

Público. 

202. Por oportuno, apresentamos abaixo a Declaração do Contador, na qual declaro que 

os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanço Orçamentário, Financeiro e 

Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações 

do Patrimônio Líquido), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativas ao 

exercício de 2018, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do 

FAT. 
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DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

Denominação completa (UJ) Código do Órgão 

Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 38901 

              

 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanço 
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do 
Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela 
Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela 
Resolução CFC nº 1.133/2008, relativas ao exercício de 2018, refletem adequadamente a 
situação orçamentária, financeira e patrimonial, da unidade jurisdicionada que apresenta o 
Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: 

i. Restrição nº. 315 - falta/restrição conformidade registros de gestão; 

ii. Restrição nº. 318 - não atendimento orientação órgão contabilidade 

setorial/central (*); 

iii. Restrição nº. 604 - falta de atualização de ativos circulantes; 

iv. Restrição nº. 625 - falta registro atualização provisão perdas prováveis; 

v. Restrição nº. 632 - saldos alongados/indevidos contas transitórias ativo não 

circulante-imobilizado; 

vi. Restrição nº. 634 - falta avaliação bens móveis/imóveis/intangíveis/outros; 

vii. Restrição nº. 642 - falta/evolução incompatível depreciação ativo 

imobilizado; 

viii. Restrição nº. 643 - falta/evolução incompatível amortização ativo intangível; 

ix. Restrição nº. 650 - restos a pagar invertidos (sem inscrição); 

x. Restrição nº. 651 - falta ou inconsistência no contrato; 

xi. Restrição nº. 653 – saldos alongados/indevidos contas controle; 

xii. Restrição nº. 656 - convênios a comprovar com data expirada; 

xiii. Restrição nº. 657 - convênios a aprovar com data expirada; 

xiv. Restrição nº. 659 - convênios a liberar expirados; 

xv. Restrição nº. 665 - termo de parceria a comprovar com vigência expirada; 

xvi. Restrição nº. 666 - termo de parceria a aprovar com vigência expirada; 

xvii. Restrição nº. 674 - saldos alongados/indevidos contas transitórias passivo 

circulante; 

xviii. Restrição nº. 675 - outros - passivo circulante (**); 

xix. Restrição nº. 703 - erro na classificação da despesa; 
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xx. Restrição nº. 714 - saldo invertido - classe 7; 

xxi. Restrição nº. 721 - saldo invertido - variações patrimoniais aumentativas; 

xxii. Restrição nº. 748 - demais incoerências - balanço patrimonial (***); 

xxiii. Restrição nº. 773 - TED a comprovar com data expirada; 

xxiv. Restrição nº. 775 - TED a repassar expirados; 

xxv. Falta de devolução dos lotes vencidos no exercício social de 2018 – despesas 

com o seguro desemprego. 

Observações: 

(*) falta de destinação dos bens decorrentes de convênios encerrados, falta de 
individualização de software. 

(**) falta de ajuste nos códigos de recolhimento GPS 2402 x 2640. 

(***) subavaliação do passivo pela falta de reconhecimento de valores. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

Local Brasília Data 25 de janeiro de 2019 

Contador Responsável Rafael de Souza 
CRC 
nº 

SC-035512/O-0 T-DF 
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7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE  

203. Este item tem por finalidade de oferecer ao leitor uma visão gerencial de como a 

Unidade Prestadora de Contas trata as determinações e recomendações dos órgãos de controle. 

7.1  Tratamento de determinações e recomendações do TCU  

204. A gestão das demandas de órgãos de controle relacionadas ao FAT, sobretudo as que 

dizem respeito a prestação de contas do Fundo, tem sido centralizada na CGFAT desde 2014, a 

qual encaminha para providências das áreas pertinentes do Ministério do Trabalho as 

recomendações e determinações que extrapolem suas competências regimentais. 

205. Ao avaliar o Acórdão n° 978/2018-TCU-Plenário, que trata do monitoramento das 

demandas contidas no Acórdão n° 2.455/2017-TCU-Plenário, relativo aos autos de auditoria 

financeira realizada sobre os demonstrativos contábeis do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 

FAT, referentes ao exercício de 2016, restavam pendentes, em 2018, o atendimento de 01 (uma) 

determinação e 02 (duas) recomendações, que foram atendidas com a alteração da Resolução 

do CODEFAT nº 12/1991 e do Contrato de Serviços nº 38/2013, firmado com a Caixa Econômica 

Federal, de forma que os recursos dos lotes vencidos dentro do exercício de pagamento do 

benefício Seguro-Desemprego fossem devolvidos ao FAT, ainda, dentro do exercício de repasse. 

206. Em exame as contas anuais da Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador – CGFAT, relativa ao exercício de 2015, o TCU prolatou o Acórdão nº 15.129/2018 

– TCU – 1ª Câmara por meio do qual a Corte de Contas, por meio do Ofício nº 0857/2018 

TCU/SecexPrevidência, recebido em 20/12/2018, cientificou ao MTb, ao CODEFAT e à CGFAT, 03 

(três) determinações: 

“9.4.1. que apresente a este Tribunal, no proza de 60 (sessenta) dias contados da 

ciência desta deliberação, plano de ação para implementação do Sistema de 

Informações Gerenciais do FAT – (Sigfat), nele inscrevendo os prazos e os 

responsáveis associados a cada medida e as justificativas para cada opção que vier a 

adotar para assegurar o prosseguimento do projeto. 

9.4.2. que apresente a este Tribunal, no proza de 180 (cento e oitenta) dias contados 

da ciência desta deliberação, plano de ação com vistas a sanar as impropriedades 

apontadas nos itens 1.1.2.1 e 1.1.2.2 do Relatório de Auditoria 201601954 do 

Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, contendo os prazos e 

responsáveis associados a cada medida. 

9.5. determinar ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(Codefat), com fundamento no art. 208, § 2º, do RI/TCU, considerando suas 

competências normativas previstas na Resolução Codefat 596/2009, que estabeleça, 

nas normas que regulam as aplicações dos depósitos especiais e os empréstimos 
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constitucionais, a obrigatoriedade de envio periódico de relatórios analíticos de 

desembolso e retorno dos programas financiados com recursos do FAT, para 

possibilitar a realização de conferência dos valores apresentados nos demonstrativos 

encaminhados pelas instituições financeiras que aplicam recursos do fundo, 

informando ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

contados da ciência desta deliberação, acerca das providências adotadas.” 

207. Em relação ao item 9.4.2, o Tribunal determina a elaboração de planos de ação com 

vistas a sanar as impropriedades apontadas nos itens 1.1.2.1 e 1.1.2.2 do Relatório de Auditoria 

da CGU, abaixo identificadas: 

Recomendação 1: À CGFAT – Mapear as competências necessárias à execução de 

cada atividade desenvolvida pela CGFAT no âmbito da gestão financeira do Fundo; 

as habilidade e conhecimentos técnicos de cada colaborador que atualmente 

trabalha nessa Coordenação-Geral; e as necessidades de capacitação visando 

compatibilizar as competências levantadas à capacidade técnica e operacional dos 

seus servidores;  

 Recomendação 2: À CGFAT – Envidar esforços junto ao CODEFAT e à Secretaria-

Executiva do MTb com vistas a criar uma Ação Orçamentária própria para custear 

as despesas necessárias à realização de suas supervisões e de ações de 

capacitação ou possibilitar que a CGFAT utilize os recursos alocados na Ação 

Orçamentária nº 8617, do Programa 2071, denominada “Controle, 

Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do FAT”, 

acompanhado do respectivo reforço da dotação autorizada;  

 Recomendação 3: À CGFAT – Elaborar procedimentos de supervisão com base na 

utilização dos sistemas contábeis e operacionais das instituições financeiras ou das 

respectivas bases de dados como instrumentos auxiliares de controle;  

 Recomendação 4: À CGFAT – Formalizar, por meio de manuais ou procedimentos, 

todos os exames e rotinas executadas pela CGFAT no âmbito de suas atividades de 

acompanhamento e supervisão, assim como os critérios utilizados na seleção da 

amostra a ser supervisionada;  

 Recomendação 5: À CGFAT – Elaborar anualmente planejamento para as ações de 

supervisão, submetendo-o à aprovação das instâncias superioras e cientificando o 

CODEFAT, sobretudo quando da impossibilidade de sua execução nos termos 

planejados, quer seja por indisponibilidade de recursos humanos ou 

orçamentários/financeiros. 

208. Em face das avaliações do Tribunal de Contas, a nova gestão do Ministério da 

Economia envida esforços para atendimento das determinações, encontrando-se em curso a 

elaboração de respostas ao Tribunal.  
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7.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

209. As recomendações do controle interno estão contempladas nas determinações do 

TCU, exceto quanto às recomendações do Relatório de Auditoria Anual das Contas do 

FUNPROGER (nº 201305872), relativas ao exercício de 2012. 

210. Em relação ao Relatório de Auditoria Anual das Contas do FUNPROGER (nº 

201305872), relativas ao exercício de 2012, tem-se as seguintes recomendações pendentes: 

Recomendação 39336: Por meio da atuação conjunta entre o Banco do Brasil e o 

Codefat, estabelecer plano de ação, com definição de etapas e cronograma, com 

vistas a promover modificações no Funproger de forma a reativar a 

operacionalização do fundo; e  

Recomendação 39335: Submeter a proposta da metodologia para a apuração da 

Taxa de Administração à apreciação do CODEFAT, acompanhada de parecer 

técnico emitido por profissional com conhecimento compatível ao tema tratado. 

211. Em relação às recomendações acima mencionadas a CGFAT participou de Grupo de 

Trabalho Especial, instituído pelo CODEFAT, por meio da Resolução nº 795, de 02/08/2017, que 

resultou na apresentação de minuta de Projeto de Lei, encaminhado ao Senhor Ministro do 

Trabalho, que tem por objetivo reativar a operacionalização do Fundo de Aval por meio de: i) 

concessão de aval de carteira de operações de crédito; ii) ampliação das linhas de crédito que 

podem contar com aval do Funproger; e iii) recuperação de créditos honrados pelo Fundo, com a 

utilização de metodologia de abatimento negocial. 

212. A nova taxa de administração do Funproger encontra-se em discussão com o Gestor, 

o Banco do Brasil, que se viabilizará quando da volta da operacionalização do Fundo, após 

aprovação do Projeto de Lei citado no parágrafo anterior. 

8. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

8.1    Avaliação Financeira do FAT de 2014 a 2018 e Projeções de 2019 a 2022 

213. Nessa parte do Relatório, faremos uma breve avaliação financeira do FAT, 

apresentada em duas partes:  

i) Desempenho Econômico-Financeiro - Análise do desempenho do FAT nos últimos 

cinco anos, de 2014 a 2018, com apresentação do comportamento da arrecadação PIS/PASEP; 

das receitas e despesas; dos resultados econômico e nominal; e da evolução Patrimonial do 

Fundo, além de gráficos que apresentam a evolução dos números entre os exercícios de 2008 e 

2018. Várias grandezas são tratadas em valores nominais e em valores reais, a preços de 

dezembro de 2018, utilizando-se o IPCA/IBGE como indexador; e  
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ii) Projeções das receitas e despesas - Apresentação das estimativas das receitas e 

das despesas do FAT para os exercícios de 2019 a 2022 e o Demonstrativo de Resultados do 

Fundo no Conceito Acima da Linha. 

I - DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO FAT 

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP. 

214. A receita da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP é a principal fonte de recursos 

do FAT. Desde março de 1994, parte dessa arrecadação é retida pelo Tesouro Nacional como 

Desvinculação de Receitas da União – DRU (inicialmente chamada de Fundo Social de 

Emergência - FSE), em atendimento a Emenda Constitucional de Revisão nº 01, de 01 de março 

de 1994, com atual redação da Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que 

alterou o art. 76 das Disposições Constitucionais Transitórias, onde estabelece que: “São 

desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) 

da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das 

despesas do Regime Geral da Previdência Social, às contribuições de intervenção no domínio 

econômico e às taxas, já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data.” 

215. Entre os exercícios de 2014 a 2018, em regime de competência, foi arrecadado como 

Contribuição PIS/PASEP o montante de R$ 281,8 bilhões e retidos no Tesouro Nacional, como 

DRU, o valor de R$ 73,6 bilhões (26,1% do total arrecadado), que resultou na importância de R$ 

208,2 bilhões ao FAT, conforme apresentado no Quadro 29. 

Quadro 29 

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PIS/ PASEP 

Valores Nominais – R$ milhões 

2014 51.770,7       10.354,1        41.416,5         

2015 52.901,5       10.580,3        42.321,2         2,2%

2016 53.288,0       15.850,3        37.437,7         -11,5%

2017 59.268,4       17.587,6        41.680,8         11,3%

2018 64.547,3       19.185,0        45.362,3         8,8%

TOTAL 281.775,89  73.557,28      208.218,61     

DRU (B) FAT  ( A - B)
Var. % 

ANO
ANO

ARRECADAÇÃO    

   (A)

 

Obs.: Arrecadação pelo regime de competência 

Quadro 30 

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PIS/ PASEP Valores a 
preços dez/2018 (IPCA) – R$ milhões 

2014 58.635,9       11.727,2        46.908,8         

2015 55.145,5       11.029,1        44.116,4         -6,0%

2016 54.412,4       16.184,7        38.227,7         -13,3%

2017 59.942,6       17.788,2        42.154,4         10,3%

2018 65.591,9       19.495,7        46.096,3         9,4%

TOTAL 293.728,30  76.224,83      217.503,46     

ANO
ARRECADAÇÃO    

   (A)
DRU (B) FAT  ( A - B)

Var. % 

ANO

 

Obs.: Arrecadação pelo regime de competência 

216. No Quadro 30, a arrecadação PIS/PASEP atualizada, do período de 2014 a 2018, 

totalizou R$ 293,8 bilhões, sendo que em 2018 o montante de R$ 46,1 bilhões destinado ao FAT 

voltou a se aproximar do valor registrado em 2014. 

217. Cabe destacar que, desde a instituição da primeira desvinculação da Contribuição 

PIS/PASEP, quando da instituição do Fundo Social de Emergência (FSE), em março de 1994, até 

dezembro de 2018, a preços de dezembro de 2018 (IPCA), a arrecadação da contribuição 
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PIS/PASEP totalizou de R$ 1.054,6 bilhões, sendo R$ 236,9 bilhões retidos pelo Tesouro Nacional, 

com desvinculação de receitas da União, e R$ 817,7 bilhões constituídos como receitas do FAT. 

218. Ressalta-se que, além da DRU, a contribuição PIS/PASEP também é reduzida pelas 

desonerações tributárias, que, segundo estimativas apresentadas nos Demonstrativos de Gastos 

Tributários, parte integrante do Projeto de Lei Orçamentária de cada exercício, elaborados pela 

Secretaria da Receita Federal, representaram R$ 13,2 bilhões no exercício de 2018, conforme 

observado no Gráfico abaixo: 
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                            Elaborado pela CGFAT/SPPRT/STRAB/SEPRT/ME 

 

RECEITAS, DESPESAS E RESULTADOS DO FAT. 

219. O FAT destina suas receitas para execução de programas voltados para a proteção do 

trabalhador, contemplando o pagamento dos benefícios do abono salarial e do seguro-

desemprego, nas suas diversas modalidades; e empréstimos ao BNDES, para financiamento de 

programas de desenvolvimento econômico. Parte das disponibilidades do Fundo, enquanto não 

utilizada na execução de suas ações, é destinada ao fomento do emprego pela via de 

financiamentos no âmbito dos programas e linhas de crédito aprovadas pelo CODEFAT para 

geração de trabalho, emprego e renda, mediante aplicação em depósitos especiais do FAT nas 

instituições financeiras oficiais federais. 

220. Conforme evidenciado no quadro 31, as receitas e obrigações do Fundo apuradas 

entre os exercícios de 2014 e 2018, registradas no Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal – SIAFI, vêm apresentando crescimento ao longo do período, 

especialmente as despesas com pagamento de benefícios do seguro-desemprego e do abono 

salarial, em face do incremento do número de trabalhadores formais no mercado de trabalho; da 
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relativa manutenção da taxa de rotatividade de mão de obra; e dos sucessivos aumentos reais do 

salário mínimo. 

Quadro 31 - RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT 
R$ milhões (*) 

EXERCÍCIOS 2014 2015 2016 2017 2018
Var. % 

2018/2017

RECEITAS

  1. Receita da Contribuição PIS/PASEP 43.107,1    42.104,2    38.798,5      40.588,2      45.176,9     11,31%

  2. Remunurações 12.695,3    14.044,1    19.230,8      17.579,8      18.467,6     5,05%

  3. Recursos do Tesouro Nacional 13.842,6    7.396,7       12.509,5      13.794,9      42,3             -99,69%

  4. Outras Receitas 465,0         1.622,9       1.150,6        507,0           739,6          45,86%

TOTAL DAS RECEITAS  (A) 70.110,1    65.168,0    71.689,3      72.469,9      64.426,3     1,09%

OBRIGAÇÕES

 1. Seguro-Desemprego - Benefício 35.955,8    38.054,5    37.772,2      38.007,1      36.288,6     -4,52%

 2. Abono Salarial - Benefício 15.876,7    10.125,7    17.931,7      16.229,0      17.338,3     6,84%

 3. Qualificação Profissional 0,5              -              -               58,6             8,1               -86,20%

 3. Intermediação de Emprego 138,7         68,5            49,1             34,4             40,1             16,40%

 4. Outras Despesas 380,3         438,3          501,6           467,6           493,9          5,63%

5. Empréstimos ao BNDES 16.906,8    17.053,1    15.992,4      16.540,0      18.055,0     9,16%

TOTAL DAS OBRIGAÇÕES  ( D = B + C) 69.258,8    65.740,1    72.247,1      71.336,7      72.224,0     1,24%

RESULTADO NOMINAL(A - D) 851,2         (572,1)         (557,7)          1.133,2        (7.797,6)      -788,10%  
(*) Valores Nominais – Fonte SIAFI 
Obs.: Receitas pelo regime de caixa e despesas pelo regime de competência 

221. No exercício de 2018, o FAT apresentou déficit operacional de R$ 7,8 bilhões. Para 

reduzir desequilíbrios nas contas, entre os exercícios de 2014 e 2017 o Fundo recebeu do 

Tesouro Nacional R$ 47,5 bilhões como suplementação financeira. Cabe frisar que no exercício 

de 2016 o percentual de desconto da DRU passou de 20% para 30%, e, no exercício de 2018, em 

face de restrições do Tesouro Nacional, não houve repasse significativo do Tesouro ao FAT, fato 

este que contribuiu para a geração de novo déficit nas contas do Fundo. 

222. A receita da arrecadação PIS/PASEP, fonte primária do FAT (70,1% das receitas), 

registrou aumento de 11,3% em 2018, em relação a 2017, e a receita proveniente de 

remunerações foi incrementada em 5,1%. Porém, com a falta de repasses suplementares do 

Tesouro Nacional, a receita total aumentou apenas 1,1% na mesma comparação.  

223. De outro giro, as despesas correntes do Fundo, constituídas basicamente pelos 

gastos com pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial, além dos 

financiamentos das ações de qualificação profissional e de intermediação de emprego, 

apresentaram certa estabilidade ao longo dos últimos cinco anos. 

224. Dentre as rubricas das despesas, o destaque recai sobre o pagamento do benefício do 

seguro-desemprego e do abono salarial, que consumiu R$ 53,6 bilhões em 2018, 

correspondendo a 74,3% das obrigações do Fundo, ou de 99,0% do total das despesas correntes. 
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225. Entre os anos de 2014 e 2018 os gastos com pagamento dos benefícios do seguro-

desemprego e do abono salarial registrou incremento médio nominal de 3,2% ao ano. 

Entretanto, em termos reais, no período houve redução média de 2,8% ao ano. 

226. Para efeito comparativo, o quadro 32 apresenta as receitas, obrigações e Resultados 

do Fundo, a preços de dezembro de 2018, utilizando-se o IPCA/IBGE mensal. 

Quadro 32 - RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT (a preços de dez/2018 – IPCA) 
R$ milhões  

EXERCÍCIOS 2014 2015 2016 2017 2018
Var. % 

2018/2017

RECEITAS

  1. Receita da Contribuição PIS/PASEP 56.267,8    50.097,8    41.111,5      42.691,6      45.910,0     7,54%

  2. Remunerações 16.526,2    16.916,0    20.384,6      18.592,3      18.835,4     1,31%

  3. Recursos do Tesouro Nacional 17.551,8    8.813,2       12.979,3      14.595,5      43,0             -99,71%

  4. Outras Receitas 604,8         1.952,5       1.204,8        535,0           757,1          41,51%

TOTAL DAS RECEITAS  (A) 90.950,6    77.779,5    75.680,3      76.414,4      65.545,5     -14,22%

OBRIGAÇÕES

 1. Seguro-Desemprego - Benefício 46.427,1    45.338,6    41.151,1      40.011,7      36.889,0     -7,80%

 2. Abono Salarial - Benefício 20.312,2    11.803,5    19.651,6      17.105,0      17.631,7     3,08%

 3. Qualificação Profissional 0,6              -              -               61,0             8,1               -86,71%

 3. Intermediação de Emprego 175,0         78,4            52,5             35,8             40,2             12,22%

 4. Outras Despesas 486,1         512,3          540,6           489,3           497,1          1,59%

TOTAL DAS DESPESAS  (B) 67.401,0    57.732,8    61.395,9      57.702,8      55.066,1     -4,57%

RESULTADO ECONÔMICO (A - B) 23.549,6    20.046,7    14.284,4      18.711,5      10.479,4     -44,00%

5. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (C) 22.251,5    20.306,3    17.539,3      17.381,2      18.317,7     5,39%

TOTAL DAS OBRIGAÇÕES  ( D = B + C) 89.652,5    78.039,0    78.935,2      75.084,0      73.383,8     -2,26%

RESULTADO NOMINAL(A - D) 1.298,1      (259,5)         (3.254,9)       1.330,4        (7.838,4)      -689,19%  
 Elaborado pela CGFAT/SPPRT/STRAB/SEPRT/ME  

227. Em valores reais, entre os exercícios de 2014 e 2018 as receitas do FAT reduziram 

27,9% e as despesas (custeio e capital) 18,2%. A assimetria entre taxas de crescimento de 

receitas e despesas evidenciam a necessidade de ajuste do fluxo financeiro para o equilibrar as 

contas do Fundo. 

228. No caso das receitas, estas foram significativamente impactadas pelos aumentos das 

desonerações tributárias da contribuição PIS/PASEP e pela Desvinculação de Receitas da União - 

DRU, conforme apresentando no Gráfico 7, que significaram redução de ingressos de receitas no 

Fundo. 

229. Em relação as despesas, estas foram impactadas pelo aumento do número de 

trabalhadores formais na economia, que, somente entre 2008 e 2018, aumentou 6,9 milhões, 

que resultou no aumento das despesas com pagamentos de benefícios do seguro-desemprego e 

do abono salarial, que saltou de R$ 20,7 bilhões em 2008 para R$ 53,6 bilhões em 2018, e o 

número de beneficiários saltou de 22,1 milhões para 29,6 milhões. 
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Fonte: SIAFI e CGSA/SPPRT/STRAB/SEPRT/ME 

230. Contudo, em face da publicação da MP 665/2014, convertida na Lei nº 13.134, de 16 

de junho de 2015, que introduziu novos critérios para recebimento dos benefícios do seguro-

desemprego e do abono salarial, e diante da redução do dinamismo da economia brasileira, o 

número de beneficiários do seguro apresentou significativa diminuição das despesas, em termos 

reais.  

231. Cabe observar que, no exercício de 2015, em razão de mudanças no calendário de 

pagamento do abono, aproximadamente 50% dos trabalhadores receberam o benefício do ano 

calendário 2015/2016, o que motivou, naquele exercício, diminuição considerável dos gastos 

com o pagamento desse benefício. 

232. Em percentual do PIB, as despesas com pagamento do seguro-desemprego e do 

abono salarial apresentaram crescimento ao longo dos últimos anos, e representaram 0,91% do 

PIB projetado para o exercício de 2018, semelhante ao do exercício anterior. 
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Fonte: SIAFI e Banco Central do Brasil (PIB) 
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Fonte: RAIS 

233. Segundo os últimos dados disponíveis da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS), ano base 2017, entre os exercícios de 2008 e 2017 houve grande formalização da mão de 

obra no Brasil, registrando-se no final de 2017, 46,3 milhões de trabalhadores formais, dos quais 
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37,3 milhões referem-se a trabalhadores celetistas. Esse fato, somado a elevada rotatividade de 

mão de obra e aos sucessivos aumentos do salário mínimo, proporcionou significativos 

incrementos nos dispêndios com pagamento de benefícios do seguro-desemprego e do abono 

salarial. 

234. Apesar do aumento dos gastos com pagamento de benefícios, observa-se relativa 

estabilidade entre o número de beneficiários do seguro-desemprego em relação ao número total 

de trabalhadores no final do exercício, com tendência de queda nos últimos quatro anos, e 

aumento percentual dos beneficiários do abono salarial, em razão do aumento da proposição de 

trabalhadores que recebem até dois salários mínimos. 
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 Fonte: RAIS e CGSA/SPPRT/STRAB/SEPRT/ME 

235. Existem diferentes desenvolvimentos teóricos que tratam das dispensas de 

trabalhadores pelas empresas e do fenômeno da rotatividade de sua mão de obra. Sobre essa 

matéria, observa-se consenso em torno da ideia de que quanto maior for o nível de investimento 

em treinamento específico de uma entidade, maior deverá ser a estabilidade das relações de 

emprego. 

236. Para garantir uma fonte alternativa para o financiamento do Programa Seguro-

Desemprego, que inclui qualificação do trabalhador, e criar elemento que reduza a rotatividade 

da mão de obra, o § 4º do art. 239 da Constituição Federal de 1988 estabelece que o 

financiamento do seguro-desemprego deve receber contribuição adicional da empresa cujo 

índice de rotatividade da força de trabalho supere o índice médio da rotatividade do setor. 

237. Utilizando-se como metodologia de cálculo de rotatividade de mão de obra a soma 

dos desligamentos dividida pelo tamanho médio da força de trabalho no período (estoque médio 

de trabalhadores entre o início e o final do exercício), que leva em conta apenas a quantidade de 

trabalhadores que foi substituída em um período; e considerando o número total de 
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trabalhadores desligados, excluindo-se os mortos, aposentados, transferências e desligamentos 

espontâneos, entre 2008 e 2017 a média de rotatividade entre os celetistas no Brasil foi de 

35,9%. Esta média sobe para 41,9% quando calculada apenas considerando os trabalhadores do 

setor privado da economia (os celetistas), que alcançou 34,5%, menor que a média dos últimos 

10 anos. 
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Fonte: RAIS  

238. Pelos dados da Relação Anual de Informações sociais - RAIS, dos 39,4 milhões de 

trabalhadores formais na economia, registrados no final de 2008, cerca de 19,2 milhões (48,8%) 

ganhavam até dois salários mínimos. Porém, no final de 2017, este número alcançou 23,9 

milhões, para um estoque de 46,3 milhões, que representou 51,7% do total de trabalhadores 

formais na economia, evidenciado no gráfico 14. Estes números também ajudam entender a 

significativa elevação dos gastos com pagamento dos benefícios do abono salarial. 

239. Entre as despesas destacadas no quadro 31, encontra-se a despesa de capital, 

representada pelos repasses de recursos do FAT ao BNDES, na forma de empréstimo, que, em 

2018 alcançou o montante nominal de R$ 18,1 bilhões.  

240. No exercício de 2018, o Fundo registrou resultado nominal negativo de R$ 7,8 

bilhões, com registro de R$ 64,4 bilhões de receitas e de R$ 72,2 bilhões em despesas, conforme 

apresentado no quadro 31 e ressaltado no Gráfico 15: 

Gráfico 15 

20.000

40.000

60.000

80.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

R$ milhões

ANO

RECEITAS E DESPESAS DO FAT 
(Valores Nominais)

Receita Total

Despesa total

 

Gráfico 16 

40.000

60.000

80.000

100.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

R$ milhões

ANO

RECEITAS E DESPESAS DO FAT 
(a preços de dez/2018 - IPCA mesal)

 Receita total

Despesa total

 
Fonte: SIAFI 



 

63 Relatório de Gestão de 2018 

  

241. O Gráfico 15 evidencia que as receitas do Fundo cresceram a uma taxa média menor 

que o incremento de suas obrigações, observando que em 2009 o FAT registrou seu primeiro 

déficit nominal. Entretanto, com a recuperação da economia, ocorrida a partir de 2010, o FAT 

chegou em 2012 com um resultado nominal superavitário, de R$ 3,0 bilhões. Esse resultado foi 

revertido em 2013, e, em 2014, voltou a ficar superavitário, em face do aumento de aporte de 

recursos do Tesouro Nacional. Em 2015 e 2016 o Fundo volta a registrar pequenos déficit, 

mesmo com significativo aporte do Tesouro Nacional, resultado esse que foi revertido em 2017. 

Em 2018, a falta de ingressos de recursos suplementares resultou no registro do déficit nominal 

de R$ 7,8 bilhões.  

242. O FAT apresenta resultado econômico superavitário a cada exercício, com 

crescimento de seu Patrimônio, que alcançou R$ 336,1 bilhões em 31 de dezembro de 2018. 

Entretanto, em face da obrigação do Fundo repassar ao BNDES 40% da receita da arrecadação 

PIS/PASEP (despesa de capital – inversões financeiras), o resultado nominal do Fundo (receitas 

menos despesas correntes e de capital) tem apresentado variações positivos e negativos em seus 

resultados nominais ao longo dos últimos anos. 
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                              Fonte SIAFI 

243. Vale destacar que, em razão da recomendação do Tribunal de Contas da União 

(Acordão nº 2.455/2017 – Plenário) no mês de julho de 2018, a Receita Federal do Brasil e a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional contabilizaram no Ativo Patrimonial do FAT R$ 27,4 

bilhões em créditos tributários das Contribuições PIS/PASEP; e não apenas registraram o valor 

em Notas Explicativas do Balanço, conforme estabelecido no item 12.4 da Parte II do Manual de 

Contabilidade aplicado ao Setor Público – MCASP. 

244. Além disso, ressalta-se que o aumento patrimonial do FAT em 2018 também foi 

influenciado pelos lançamentos de ajustes financeiros, no valor de  R$ 4,0 bilhões, decorrentes 

de apropriações de variações cambiais das aplicações dos recursos do FAT Constitucional pelo 
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BNDES relativos a contratos de operações de financiamentos de empreendimentos e projetos 

destinados à produção ou comercialização de bens e serviços, inclusive os relacionados à 

atividade turística, com reconhecida inserção internacional, nos quais as obrigações de 

pagamentos sejam denominadas ou referenciadas em dólar ou em euro, de acordo com o 

estabelecido nos arts. 5º e 6º da Lei no 9.365, de 16 de dezembro de 1996, com redação dada 

pelo art. 12 da Lei nº 11.786, de 25 de setembro de 2008. 

245. Para efeitos de comparação, apresenta-se abaixo o gráfico da evolução Patrimonial 

do FAT corrigida pelo IPCA, a preços de dezembro de 2018, onde se pode observar o crescimento 

real do Patrimônio ao longo dos últimos 10 anos. 
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246. Em relação à política ativa de aplicações em depósitos especiais, instrumento de 

geração de trabalho, emprego e renda, em 2018 foram destinados R$ 2,0 bilhões para a 

concessão de financiamentos no âmbito dos programas instituídos ou apoiados pelo CODEFAT, 

que, somados às aplicações provenientes de retornos de operações contratadas em exercícios 

anteriores, possibilitaram a contratação de 120 mil operações de crédito, em sua grande maioria 

destinados a empreendimentos de pequeno porte, e desembolsos de R$ 5,0 bilhões. 
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Fonte: SEMP/SPPE/SEPEC/ME 

247. No exercício de 2018 o FAT realizou diversas ações que afetam diretamente a vida do 

trabalhador brasileiro, seja por meio de apoio financeiro, com desembolsos de R$ 53,6 bilhões 
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relativos a pagamento de benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial, que 

beneficiaram 29,6 milhões de trabalhadores, ou por meio do financiamento de outras ações, 

dentre elas: i) intermediação de mão de obra, que resultaram na captação de 1,1 milhão de 

vagas de trabalho e colocação de 492,6 mil trabalhadores; ii) qualificação profissional, que 

resultou na matrícula de 640,0 mil trabalhadores e 115,4 mil qualificados; e iii) emissão de 5,1 

milhões de Carteiras de Trabalho e Previdência Social. 

248. Além disso, no exercício, os bancos desembolsaram R$ 61,1 bilhões de recursos do 

FAT em operações de crédito (R$ 56,1 bilhões do FAT Constitucional e R$ 5,0 bilhões de 

depósitos especiais), contribuindo para o desenvolvimento econômico do País, o que reflete 

positivamente a relação econômico-financeira do Fundo. Sua performance promoveu 

reaquecimento da economia, com expressivos impactos na geração de trabalho emprego e renda 

para a sociedade e na melhoria na qualidade de vida da população do Brasil, revelando impacto 

social favorável na vida de milhões de brasileiros. 

II – ESTIMATIVAS DAS RECEITAS E DESPESAS DO FAT  

249. Durante os últimos cinco exercícios, entre 2014 e 2018, o FAT registrou taxa média 

anual de crescimento nominal de 4,7% em suas receitas, sendo de 2,8% a taxa média de 

crescimento da receita da Contribuição PIS/PASEP; e de 2,6% em suas obrigações (despesas 

correntes e de capital), com destaque para os gastos com pagamento de benefícios do seguro-

desemprego e do abono salarial, que tiveram incremento médio anual de 3,2%. Nesse período, o 

FAT contabilizou R$ 343,9 bilhões em receitas, incluindo R$ 47,6 bilhões de recursos do Tesouro 

Nacional, e R$ 278,4 bilhões em obrigações, sendo R$ 266,3 bilhões como despesas correntes e 

R$ 84,5 bilhões como empréstimos ao BNDES. 

250. Para os exercícios de 2019 a 2022, considerando a atual norma legal e os parâmetros 

utilizados nos cálculos das projeções, estima-se que as receitas do FAT sejam insuficientes para 

atendimento de suas obrigações legais, havendo necessidade de adoção de medidas que visem o 

equilíbrio financeiro do Fundo. 

251. Cabe ressaltar que nas projeções de receitas e despesas do FAT não foram 

consideradas mudanças na legislação vigente, haja vista as incertezas quanto ao rumo da política 

de desonerações, da reforma trabalhista e da reforma tributária, que podem gerar impactos 

expressivos às finanças do FAT. 

252. Utilizando-se dos dados da grade de parâmetros apresentados no Quadro 33, 

disponibilizados pela Secretaria de Política Econômica da Secretaria Especial de Fazenda do 

Ministério da Economia, projetou-se as receitas e despesas do FAT para os exercícios de 2019 e 

2022. 
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                  Quadro 33 - Parâmetros de Cálculos das Projeções do FAT 

Parâmetros 2019 2020 2021 2022

Taxa de inflação % (IPCA) 3,78             4,00             3,75          3,75          

Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP/TLP % 6,51             6,50             6,34          5,83          

Taxa Extramercado/TM-SELIC  % 6,48             7,47             7,97          7,97          

Salário Mínimo (R$) 998,00        1.040,00     1.105,38   1.152,87   

Taxa Cresc. do SM 4,61             4,21             4,04          3,79          

Variação da Taxa de Ocupação (0,29)            1,33             1,83          1,94           
                    Fonte: Secretaria de Política Econômica – SPE/FAZENDA/ME 

253. O FAT tem como sua principal fonte os recursos provenientes da arrecadação da 

contribuição para o PIS/PASEP, que nos últimos cinco anos apresentou média anual de 61,3% do 

total das receitas. O percentual restante, de 38,7%, foi proveniente de remunerações das 

aplicações do FAT nas instituições financeiras (23,9%), de repasses de receitas do Tesouro 

Nacional (13,5%) e de outras receitas (1,3%). Esses recursos foram destinados ao custeio do 

Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do Abono Salarial, ao financiamento de 

programas de desenvolvimento econômico, por intermédio do BNDES, e ações na geração de 

trabalho, emprego e renda. 

254. No Quadro 34 apresenta-se o fluxo de receitas e despesas do FAT e apuração de 

resultados nos exercícios de 2019 a 2022, com estimativas no limite da Reserva Mínima de 

Liquidez, de que trata o art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril e 1990.  
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Quadro 34 
ESTIMATIVA DAS RECEITAS e OBRIGAÇÕES DO FAT  

EXERCÍCIOS DE 2019 a 2022 
   R$ milhões (nominais) 

EXERCÍCIOS 2019 2020 2021 2022

RECEITAS     

    Arrecadação da Contribuição  PIS/PASEP 67.418,2 72.007,0 76.648,5 81.509,7

    Dedução p/Desvinculação de Receitas da União (20.225,5) (21.602,1) (22.994,5) (24.452,9)

  1. Receita da Contribuição PIS/PASEP 47.192,7 50.404,9 53.653,9 57.056,8

  2. Receitas de Remunerações 16.532,6 18.816,0 20.254,9 21.204,1

  3. Repasses da Contribuição Sindical 88,0 91,5 95,0 98,5

  4. Restituição de Benef. não Desembolsados 268,1 279,6 295,2 440,1

  5. Outras Fontes Orçamentárias 7.284,3 13.928,5 15.781,8 15.164,5

  6. Outras Receitas 112,5 117,8 193,9 284,0

TOTAL DAS RECEITAS 71.478,3 83.638,2 90.274,7 94.248,0

OBRIGAÇÕES

 1. Seguro-Desemprego - Benefício 37.944,0 40.056,8 42.410,9 44.840,9

 2. Abono Salarial - Benefício 17.985,4 18.991,6 20.453,9 21.616,4

 3. Atendimento ao Trabalhador - SINE 38,7 300,0 312,0 323,7

 4. Qualificação Profissional 22,3 787,5 2.000,0 2.000,0

 5. Apoio Operacional p/pgto.benefícios 0,2 236,2 251,5 265,8

 6. Outras Despesas 500,5 519,4 540,2 560,4

TOTAL DAS DESPESAS  56.491,1 60.891,5 65.968,5 69.607,2

RESULTADO ECONÔMICO 14.987,2 22.746,8 24.306,2 24.640,8

 7. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF  18.877,1 20.161,9 21.461,6 22.822,7

 TOTAL  DAS  OBRIGAÇÕES 75.368,2 81.053,4 87.430,1 92.429,9

RESULTADO  NOMINAL (3.889,9) 2.584,8 2.844,7 1.818,1

APLICAÇÕES NO FUNDO EXTRAMERCADO 27.724,3 30.102,1 32.812,0 34.599,1

RESERVA MÍNIMA DE LIQUIDEZ - RML 27.724,3 30.102,1 32.812,0 34.599,1

EXCEDENTE DA RML 0,0 0,0 0,0 0,0  
Elaborado pela CGFAT/SPPRT/STRAB/SEPRT/ME 

 

Receitas do FAT 

255. Para custeio e financiamento de programas, estima-se que, entre 2019 e 2022, o FAT 

contará com R$ 339,6 bilhões, provenientes das seguintes fontes de recursos: i) Contribuição 

PIS/PASEP; ii) rendimentos de aplicações financeiras; iii) Contribuição Sindical; iv) restituições de 

benefícios; v) Outras Fontes – Tesouro Nacional; e vi) outras receitas. 

1. Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP 

256. Fonte primária do FAT, a receita da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP, é 

arrecadada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é repassada ao Fundo pela Secretaria do 
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Tesouro Nacional – STN após a dedução dos 30% do montante arrecadado por Desvinculação de 

Receita da União – DRU, conforme estabelecido na Emenda Constitucional nº 93, de 08 de 

setembro de 2016. 

257. Na projeção do exercício de 2019, os valores mensais da receita dessa Contribuição 

realizados em 2018 foram atualizados pelos IPCA e ajustados, pro-rata mês, pela taxa de 

crescimento do PIB e pelo índice de inflação (IPCA).  

258. Com base na estimativa da arrecadação de 2019, projetou-se as receitas da 

Contribuição PIS/PASEP para os exercícios de 2020 a 2022, ajustadas pelas taxas de inflação 

(IPCA) e taxas de crescimento do PIB, projetadas pela SPE/ME. 

2. Receitas de Remunerações 

259. As receitas de remunerações são compostas pelos rendimentos das aplicações 

financeiras do FAT em: i) depósitos especiais; ii) títulos públicos, no Fundo Extramercado; iii) 

contas suprimentos para pagamento de benefícios; e iv) empréstimos ao BNDES, relativos ao FAT 

Constitucional.  

i) Remuneração de Depósitos Especiais 

260. A receita da remuneração de depósitos especiais é baseada na estimativa do saldo 

médio mensal dos recursos do FAT aplicados nas instituições financeiras oficiais federais que 

operam os programas de geração de trabalho, emprego e renda, conforme facultado pela Lei n. º 

8.019/1990, com a redação dada pela Lei n. º 8.352/1991. 

261. Os saldos dos recursos aplicados são remunerados pela Taxa de Juros de Longo Prazo 

– TJLP ou Taxa de Longo Prazo – TLP, conforme o caso; e, quando disponíveis nas instituições 

financeiras, remunerados pela taxa SELIC. 

262. No cálculo da receita anual, tomou-se por base que, em média, 97,0% do saldo dos 

recursos alocados nas instituições financeiras estejam aplicados em operações de crédito e os 

3,0% restantes estejam disponíveis na instituição. 

ii) Remuneração de Aplicações no Extramercado 

263. Receita decorrente da aplicação das disponibilidades financeiras do FAT em Fundos 

Extramercado Exclusivo no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. As carteiras do FAT são 

compostas por títulos públicos (LTN, NTN e operações compromissadas), cujas cotas têm 

variações diárias, de acordo com o mercado financeiro nacional. 

264. A receita proveniente dessas aplicações se realiza conforme estoque de recursos 

aplicados variando em função do fluxo mensal de caixa do FAT. Para os exercícios de 2019 a 

2022, projeta-se que as taxas que remunerarão essas disponibilidades sejam equivalentes à taxa 

média SELIC de cada período. 
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iii) Remuneração de Saldos das Contas Suprimentos 

265. Receita proveniente das remunerações do saldo diário das contas suprimentos para 

pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial, baseada na estimativa do 

saldo médio anual dos recursos do FAT depositados nas instituições financeiras que pagam 

benefícios. 

266. No cálculo dessa receita, estima-se que o saldo médio anual das disponibilidades das 

contas suprimentos seja equivalente a 1,7% dos repasses anuais para pagamento dos benefícios, 

remunerado pela taxa média SELIC. 

iv) Remuneração sobre empréstimos ao BNDES 

267. Receita baseada no saldo médio dos recursos do FAT repassados ao BNDES para 

aplicação em Programas de Desenvolvimento Econômico, nos termos do art. 2º da Lei n. º 

8.019/1990, relativos aos 40% da receita da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP.  

268. Os recursos dos empréstimos do FAT Constitucional disponíveis no caixa do BNDES 

são remunerados pela taxa SELIC e a parte aplicada em operações de crédito é remunerada, pro 

rata die, com base na TJLP, de acordo com a Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996; ou pela 

TLP, instituída pela Lei nº 13.483, de 21 de setembro de 2017, para financiamentos 

recepcionados e contratados a partir de 2018. 

269. Cabe registrar que parte dos recursos aplicados é remunerada pela Taxa de Juros 

para Empréstimo e Financiamento do Mercado Interbancário de Londres (Libor), ou pela Taxa de 

Juros dos Títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América (Treasury Bonds), ou, ainda, pela 

Taxa de Juros de oferta para empréstimos na moeda euro, no mercado interbancário de Londres, 

informada pelo Banco Central do Brasil, ou taxa representativa da remuneração média de títulos 

de governos de países da zona econômica do euro (Euro área yield curve), quando aplicada em 

financiamentos de empreendimentos e projetos destinados à produção e à comercialização de 

bens de reconhecida inserção no mercado internacional.  

270. A estimativa dessa receita é baseada no cálculo dos juros sobre o montante de 

recursos emprestados ao BNDES, sendo juros limitados a 6,0% ao ano quando os recursos forem 

remunerados pela TJLP, e por taxas internacionais quando indexados em moeda estrangeira. 

Projeta-se que, para os exercícios de 2019 a 2022, do total do empréstimo do FAT ao BNDES, 

10,0% dos recursos, em média, sejam remunerados no período por taxas internacionais, com 

taxa média de 1,7% ao ano. 

3. Repasses da Contribuição Sindical 

271. Receita proveniente de repasses da quota–parte da Contribuição Sindical que tem 

como origem a contribuição daqueles que integram as categorias reunidas no quadro de 
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atividades e profissões de que trata o art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 

aprovada pela Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, no que respeita à Contribuição Sindical 

Urbana, e no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, e na Lei nº 8.847, de 28 de janeiro de 

1994, quanto à Contribuição Sindical Rural. 

272. Para os exercícios de 2019 a 2022, estimou-se as arrecadações da Contribuição 

Sindical (Patronal e Trabalhadores) baseada na receita da arrecadação do exercício de 2018, 

ajustada pelas estimativas das taxas de inflação (IPCA), em relação à receita do exercício 

anterior. 

4. Restituição de Benefícios não Desembolsados 

273. A receita de restituição de benefícios não desembolsados é proveniente da 

devolução de recursos depositados nas instituições financeiras para pagamento dos benefícios 

do seguro-desemprego e do abono salarial e não utilizados no exercício financeiro anterior ao 

fechamento do exercício de referência. 

274. Na estimativa dos exercícios de 2019 a 2022 considerou-se que serão restituídos ao 

FAT 0,5% do montante dos recursos repassados para pagamento dos benefícios do seguro-

desemprego e abono salarial no exercício anterior ao de referência. 

5. Outras Fontes Orçamentárias – Tesouro Nacional 

275. Receita proveniente de recursos orçamentários repassados ao FAT pela Secretaria do 

Tesouro Nacional para complementar a necessidade de receitas do Fundo, haja vista a aplicação 

da DRU sobre a arrecadação PIS/PASEP, com desconto de R$ 89,3 bilhões entre 2019 e 2022. 

276. Considerando as projeções de despesas do FAT, estima-se a necessidade de repasses 

do Tesouro Nacional de R$ 48,4 bilhões entre 2019 e 2022, para equilibrar as contas do Fundo, 

nos limites da manutenção da Reserva Mínima de Liquidez, estabelecida no art. 7º da Lei nº 

8.019/1990. 

6. Outras Receitas 

 

i. Multas e Juros devidos ao FAT 

277. Receita proveniente de aplicação de penalidades por infrações decorrentes do 

descumprimento das normas relativas ao preenchimento e à entrega da Relação Anual de 

Informações Sociais – RAIS, pela inobservância das normas: do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados – CAGED, do Seguro Desemprego e do abono salarial, do Contrato de Trabalho 

por Prazo Determinado, do Vale-Pedágio, e multas, juros ou indenizações decorrentes de 

decisões do Poder Judiciário destinados ao FAT, conforme disciplinado no Ato Declaratório Corat 

nº. 72, de 12 de agosto de 2004, da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
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278. Na estimativa dessa receita para os exercícios de 2019 a 2022 tomou-se por base o 

montante arrecadado em 2018 ajustado anualmente pela taxa de inflação (IPCA). 

ii. Restituição de Convênios 

279. Receita proveniente da devolução de recursos não utilizados pelos executores de 

ações descentralizadas, mediante convênios para a implementação das políticas de emprego. 

280. Na estimativa dessa receita para os exercícios de 2019 a 2022 considerou-se que 

7,0% dos recursos anualmente destinados para convênios no exercício anterior ao de referência 

sejam restituídos ao Fundo. 

OBRIGAÇÕES do FAT 

281. As obrigações do FAT, projetadas para os exercícios de 2019 a 2022 foram calculadas 

com base nas despesas realizadas no exercício de 2018 e nas expectativas de suas execuções nos 

próximos exercícios. 

1. Pagamento de benefícios do seguro-desemprego 

282. Os benefícios do seguro-desemprego têm como objetivo prover assistência financeira 

temporária a: i) trabalhadores formais demitidos sem justa causa; ii) pescador artesanal em 

período de defeso; iii) empregado doméstico dispensado sem justa causa; iv) trabalhadores com 

contrato de trabalho suspenso e beneficiário de bolsa de qualificação profissional; e v) 

trabalhadores resgatados de trabalho análogo ao trabalho escravo. 

283. Para os exercícios de 2019 a 2022, na projeção das despesas do seguro-desemprego a 

CGFAT/STRAB considerou a taxa de variação de ocupação para projeção do número de 

beneficiários do segurado Formal e a taxa de crescimento de 1% ao ano para os demais casos, 

além dos parâmetros de cálculo apresentados abaixo, por modalidade de benefício. 

Quadro 35 – Projeções de pagamentos do seguro-desemprego - Formal 

Ano 2019 2020 2021 2022 

Nº de beneficiários 5.783.062              5.859.977                5.967.215                6.082.979                

Nº médio de DSD por trabalhador 4,50                       4,50                         4,50                         4,50                         

Nº médio de salário mínimo por DSD 1,35                       1,35                         1,35                         1,35                         

Valor médio do salário mínimo 998,00                   1.040,00                  1.082,00                  1.123,00                  

Valor médio do benefício por trabalhador 6.062,85                6.318,00                  6.573,15                  6.822,23                  

 Despesas do seguro-desemprego (R$) 35.061.839.521     37.023.335.137       39.223.396.988       41.499.448.789       
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Quadro 36 – Projeções de pagamentos do seguro-desemprego – Pescador Artesanal 

Ano 2019 2020 2021 2022 

Nº de beneficiários 577.869                 583.648                   589.485                   595.380                   

Nº médio de DSD por trabalhador 3,77                       3,77                         3,77                         3,77                         

Nº médio de salário mínimo por DSD 1,00                       1,00                         1,00                         1,00                         

Valor médio do salário mínimo 998,00                   1.040,00                  1.082,00                  1.123,00                  

Valor médio do benefício por trabalhador 3.766,17                3.924,67                  4.083,17                  4.237,89                  

 Despesas do seguro-desemprego (R$) 2.176.356.891       2.290.626.531         2.406.963.928         2.523.152.215         
 

 

Quadro 37 – Projeções de pagamentos do seguro-desemprego – Empregado Doméstico  

Ano 2019 2020 2021 2022 

Nº de beneficiários 212.137                 214.259                   216.401                   218.565                   

Nº médio de DSD por trabalhador 2,85                       2,85                         2,85                         2,85                         

Nº médio de salário mínimo por DSD 1,00                       1,00                         1,00                         1,00                         

Valor médio do salário mínimo 998,00                   1.040,00                  1.082,00                  1.123,00                  

Valor médio do benefício por trabalhador 2.843,80                2.963,48                  3.083,16                  3.199,99                  

 Despesas do seguro-desemprego (R$) 603.276.642          634.951.688            667.199.908            699.406.794            
 

 

Quadro 38 – Projeções de pagamentos do seguro-desemprego – Bolsa Qualificação 

Ano 2019 2020 2021 2022 

Nº de beneficiários 17.272                   17.445                     17.619                     17.795                     

Nº médio de DSD por trabalhador 3,72                       3,72                         3,72                         3,72                         

Nº médio de salário mínimo por DSD 1,55                       1,55                         1,55                         1,55                         

Valor médio do salário mínimo 998,00                   1.040,00                  1.082,00                  1.123,00                  

Valor médio do benefício por trabalhador 5.755,51                5.997,72                  6.239,94                  6.476,39                  

 Despesas do seguro-desemprego (R$) 99.409.178            104.628.658            109.942.586            115.249.704            
 

 

Quadro 39 – Projeções de pagamentos do seguro-desemprego – Trabalhador Resgatado 

Ano 2019 2020 2021 2022 

Nº de beneficiários 1.002                     1.012                       1.022                       1.032                       

Nº médio de DSD por trabalhador 3,11                       3,11                         3,11                         3,11                         

Nº médio de salário mínimo por DSD 1,00                       1,00                         1,00                         1,00                         

Valor médio do salário mínimo 998,00                   1.040,00                  1.082,00                  1.123,00                  

Valor médio do benefício por trabalhador 3.108,59                3.239,42                  3.370,24                  3.497,95                  

 Despesas do seguro-desemprego (R$) 3.114.563              3.278.093                3.444.583                3.610.859                
 

 

2. Pagamento de benefícios do abono salarial 

284. O abono salarial é um benefício assegurado aos trabalhadores cadastrados no 

PIS/PASEP há pelo menos cinco anos; que tenham exercido atividade remunerada para Pessoa 

Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base; terem recebido 
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remuneração mensal média de até dois salários mínimos; e terem seus dados informados pelo 

empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

285. Por força da MP 665/2014, convertida na Lei nº 13.134, de 16 de junho de 2015, o 

valor do benefício é proporcional aos meses de trabalhos laborais, calculado na proporção de 

1/12 (um doze avos) do valor do salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, 

multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano correspondente. 

286. Com base no número de trabalhadores com ganhos de até dois salários mínimos 

registrados na RAIS 2017, que identificou o número de beneficiários do abono do exercício 

financeiro de 2017/2018, projetou-se o número de beneficiários para os exercícios de 2019 a 

2022, considerando a média de crescimento de 1,33%, de beneficiários apuradas com base nas 

RAIS entregues entre 2016 a 2018. 

287. O benefício do abono salarial é pago aos trabalhadores entre os meses de julho de 

um exercício e junho do próximo, com distribuição mensal em função da data de aniversário (PIS) 

e do número de cadastro do beneficiário (PASEP). 

288. Projeta-se que em cada exercício serão pagos metade dos abonos identificados no 

ano base do exercício anterior ao de pagamento e metade dos identificados no ano base do 

exercício imediatamente anterior, isto é, em 2019 serão pagos os abonos de 1/12 avos por mês 

trabalhado para metade dos trabalhadores identificados na RAIS entregue em 2018, que 

receberam até o final do primeiro semestre, e a outra metade para os trabalhadores 

identificados na RAIS entregue em 2019, que receberam no segundo semestre. 

                          Quadro 40 - Projeção do Número de Beneficiários do abono salarial 

Exercício 95% do Nº RAIS

2018 24.519.879    2018 / 2019 23.293.885          

2019 24.845.993    2019 / 2020 23.603.694          23.448.789       

2020 25.176.445    2020 / 2021 23.917.623          23.760.658       

2021 25.511.292    2021 / 2022 24.235.727          24.076.675       

2022 25.850.592    2022 / 2023 24.558.062          24.396.895       

Ano
Identificados 

na RAIS

Projeção de Beneficiados Nº de 

Beneficiários no 

Exercício

 

289. Com base na RAIS entregue em 2017, estimou-se a distribuição do número de 

beneficiários, em relação ao total, que aumenta 1/12 por duodécimo do valor do salário mínimo, 

conforme evidenciado abaixo: 

Quaro 41 - Distribuição percentual do número de Beneficiários do abono salarial 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

3,01% 4,73% 4,86% 4,09% 4,35% 4,49% 4,26% 4,12% 4,10% 4,48% 4,53% 52,99%

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12  
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3. Intermediação de mão de obra – Atendimento ao Trabalhador 

290. Para o exercício de 2019 projeta-se o crescimento da despesa com intermediação de 

mão de obra em função da necessidade de modernizar a rede atendimento do trabalhador, 

considerando a expectativa de implementação da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018, que 

trata da reestruturação do Sistema Nacional de Emprego – SINE, que tem por atribuição o 

atendimento ao trabalhador, requerente ou não requerente do seguro-desemprego, que será 

obrigatoriamente realizado por meio de ações e serviços integrados de orientação, recolocação e 

qualificação profissional, para auxiliá-lo na busca ou preservação do emprego ou estimular seu 

empreendedorismo, conforme estabelecido no § 2º do art. 3º da referida Lei. 

291. Para 2019 tomou-se por base o valor orçamentário da LOA/2019, e para o exercício 

de 2020, considerando a urgente necessidade de melhorias do SINE, projetou-se o orçamento de 

R$ 300,0 milhões, e para os exercícios de 2021 e 2022, o referido valor foi atualizado pelo IPCA, 

considerando a necessidade de manutenção do sistema e continuidade das melhorias, e de 

redução de distorções do baixo investimento em políticas ativas contra o desemprego, conforme 

apontado no Acordão TCU nº 3130/2014 – Plenário. 

4. Qualificação Profissional  

292. No cálculo da despesa com qualificação profissional, para 2019 tomou-se por base o 

valor orçamentário da LOA/2019. Para o exercício de 2020, considerando a informação da 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 

Competividade do ME de que está desenvolvendo uma estratégia nacional voltada para aumento 

da produtividade e do emprego, entende ser necessário investimento, em larga escala, em 

qualificação e requalificação, tendo em vista os conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias aos trabalhadores e firmas do futuro. Assim, sugere a adoção de um modelo de 

parceria com o setor privado para o desenvolvimento da política. 

293. A estratégia propõe um novo paradigma para as políticas públicas de qualificação 

profissional, alterando a métrica de sucesso de número de alunos matriculados para aumento da 

produtividade e número de egressos empregados.  

294. A modelagem tem como base o número de empregos com carteira assinada no País, 

admissões, demissões e saldos de emprego anuais, perspectiva de crescimento econômico, 

capacidade operacional governamental e de parceiros, bem como participação potencial da 

educação profissional como instrumento para a produtividade e empregabilidade. A modelagem 

da política prevê orçamento de R$787,5 milhões para 2020, R$2,0 bilhões para 2021, e R$2,0 

bilhões para 2022, para uma perspectiva de capacitar 1.367 mil trabalhadores até 2022. 

295. Dessa forma, com o aumento da qualificação do trabalhador brasileiro espera-se o 

aumento da produtividade da economia e a geração de empregos mais permanentes, com 
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impactos na redução do pagamento de seguro-desemprego, e a redução de distorções do baixo 

investimento em políticas ativas contra o desemprego, conforme apontado no Acordão TCU nº 

3130/2014 – Plenário. 

5. Apoio operacional ao pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial 

296. No cálculo das despesas de apoio operacional para o exercício de 2019, que envolve 

serviços de captação e transmissão de dados, processamento do benefício, tarifas por 

pagamento de benefícios, sistema de monitoramento, envio de documentos, bem como a 

aquisição de equipamentos e suprimentos de informática destinados ao atendimento dos 

trabalhadores,  tomou-se por base o valor aprovado na LOA/2019, e para os exercícios de 2020 a 

2022 estima-se a necessidade anual de 0,04% sobre o valor das despesas de pagamento de 

benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial.  

6. Outros Despesas 

297. As principais despesas relacionadas são: gastos com a manutenção dos programas 

(ações de apoio ao pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial), 

Pesquisas sobre Emprego e Desemprego – PED, Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados – CAGED, Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, continuidade da 

implementação do sistema informatizado de emissão da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS, confecção e distribuição da CTPS, melhoria do atendimento ao trabalhador e 

orientações trabalhistas, estudos de avaliação, campanhas educativas e informativas, gestão do 

FAT e do CODEFAT e manutenção das unidades regionais da Secretarias de Trabalho nas 

Unidades da Federação.  

298. No cálculo de "Outras Despesas", para o exercício de 2019 tomou-se por base o valor 

aprovado na LOA/2019, e para os exercícios de 2020 a 2022, estima-se o valor do exercício 

anterior atualizado pela taxa de inflação (IPCA). 

7. Empréstimo ao BNDES para aplicação em Programas de Desenvolvimento Econômico 

299. Por força do que determina o artigo 239 da Constituição Federal, o FAT repassa ao 

BNDES 40% da receita da arrecadação PIS/PASEP para financiar programas de desenvolvimento 

econômico. Os repasses dos empréstimos têm relação direta com a realização da receita da 

arrecadação PIS/PASEP e são classificados na contabilidade pública como despesas de capital.  

RESULTADOS do FAT NOS CONCEITOS ACIMA E ABAIXO DA LINHA  

300. O Quadro 42 apresenta os resultados do FAT segundo os conceitos “acima da linha” e 

“abaixo da linha” onde se evidencia que, entre os exercícios de 2019 e 2022, as receitas do 

Fundo permanecerão insuficientes para o cumprimento de suas obrigações. 
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QUADRO 42 

DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS NOS CONCEITOS ACIMAS E AAIXO DA LINHA 

ESTIMATIVA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2019 a 2022 

                                                                                                                                           R$ milhões 

2019 2020 2021 2022

I. Acima da Linha 47.661,37    50.893,80    54.238,01    57.879,34   

     Contribuição PIS/PASEP 47.192,73       50.404,87       53.653,94      57.056,77     

     Cota-Parte da Contribuição Sindical 88,01              91,53              94,96             98,52            

     Multas e Juros devidas ao FAT 108,45            112,78            117,01           121,40          

     Restituição de Convênios 3,37                4,27                76,13             161,84          

     Restituição de Benef. do Seg.Desemp. e Abono 268,13            279,65            295,24           440,05          

     Outras Receitas Patrimoniais 0,68                0,70                0,73               0,76              

II. Abaixo da Linha 16.532,60    18.815,97    20.254,92    21.204,12   

     Remuneração de Aplicações no Extramercado 1.839,21       2.037,86       2.267,08      2.419,42     

     Remuneração de Depósitos Especiais 891,40          910,10          901,39         837,89         

     Remuneração de Recursos Não Desembolsados 39,82            74,96            85,14            90,01           

     Remuneração s/ Repasse para BNDES 13.762,16     15.793,05     17.001,30    17.856,79   

TOTAL 64.193,96    69.709,77    74.492,93    79.083,46   

2019 2020 2021 2022

III. Acima da Linha 56.491,07    60.891,49    65.968,50    69.607,19   

     Seguro-Desemprego - Benefício 37.944,00     40.056,82     42.410,95    44.840,87   

     Abono Salarial - Benefício 17.985,40     18.991,58     20.453,94    21.616,39   

     Apoio Operacional SD e AS 0,25               236,19          251,46         265,83         

     Qualificação Profissional 22,27            787,50          2.000,00      2.000,00     

     Atendimento ao Trabalhador 38,68            300,00          312,00         323,69         

     Outros Despesas 500,47          519,39          540,16         560,41         

IV. Abaixo da Linha 18.877,09    20.161,95    21.461,57    22.822,71   

     Emprestimos ao BNDES 18.877,09     20.161,95     21.461,57    22.822,71   

TOTAL 75.368,16    81.053,43    87.430,08    92.429,90   

RESULTADO ACIMA DA LINHA  ( I - III ) (8.829,70)     (9.997,69)     (11.730,50)  (11.727,85)  

RESULTADO ABAIXO DA LINHA  ( II - IV ) (2.344,50)     (1.345,98)     (1.206,65)     (1.618,59)    

DESPESAS
Projetadas

Projetadas
RECEITAS

 
Elaborado pela CGFAT/SPPRT/STRAB/SEPRT/ME 

 

301. No conceito “acima da linha”, onde se considera apenas os recursos originalmente 

destinados ao FAT, sem contar as necessidades de repasses de receitas do Tesouro Nacional, no 

período considerado, o Fundo apresenta receitas primárias inferiores às despesas entre R$ 8,8 

bilhões e R$ 11,7 bilhões. 

302. Na análise “abaixo da linha”, as receitas financeiras do FAT também se mostram 

insuficientes para a cobertura dos empréstimos constitucionais ao BNDES. Esse demonstrativo 

revela que, para honrar as obrigações vigentes e manter o equilíbrio, o Fundo necessitará de 

receitas do Tesouro Nacional. 
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III. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

303. Desde sua criação, o FAT vem cumprindo suas atribuições constitucionais com 

resultados econômicos superavitários, com impactos no Patrimônio Total do Fundo, que, ao final 

de 2018, chegou ao montante de R$ 336,1 bilhões. 

304. Todavia, as receitas primárias do FAT têm se mostrado insuficientes para o 

pagamento de suas principais obrigações, com seguro-desemprego e abono salarial. A DRU e as 

desonerações reduzem significativamente as receitas e, pelo lado das obrigações, o aumento 

considerável da formalidade – com direitos extensivos a outras categorias, como o trabalhador 

doméstico e pescador artesanal – e a política de valorização do salário mínimo aumentaram as 

obrigações do Fundo. 

305. Diante das expectativas de menor crescimento da economia brasileira, entende-se 

ser necessário a adoção de medidas que ajuste as contas públicas e aumente a produtividade, 

pela promoção do desenvolvimento econômico, com redução do desemprego. Essas medidas, 

juntamente com ajustes nas regras de concessão de benefícios do seguro-desemprego e do 

abono salarial, contribuirão para o equilíbrio financeiro do FAT. 

306. Entretanto, as projeções indicam que, mantidas as condições atuais, a cada ano, para 

manter o equilíbrio, o FAT necessitará de aportes do Tesouro Nacional. Em 2018, diante da 

vulnerabilidade das contas públicas, após aprovação legal, o Fundo utilizou parte de seu 

patrimônio para execução de despesas de pagamento de benefícios do seguro-desemprego e do 

abono salarial. 

307.  Nos estudos realizados, a dedução da DRU no próximo quadriênio, de 2019 a 2022, 

estimada de R$ 89,3 bilhões, valor este superior à necessidade de repasses de receitas do 

Tesouro Nacional, no montante de R$ 52,2 bilhões. Na falta de novos aportes ao FAT, a 

alternativa será a utilização de recursos do Patrimônio do Fundo. Neste cenário, para manter a 

Reserva Mínima de Liquidez e pagar os benefícios, a legislação estabelece que é dever do BNDES 

retornar ao FAT parte dos empréstimos constitucionais, de acordo com o estabelecido no art. 7º 

da Lei nº 8.019/1990. 

308.  Por oportuno, cabe também registrar que, diante da noticiada perspectiva de 

alterações das normas legais, sugere-se a promoção de estudos técnicos que tenham como 

resultados propostas de soluções para manutenção do equilíbrio financeiro do Fundo, frente aos 

novos paradigmas do mercado de trabalho brasileiro e às modificações das legislações tributária 

e trabalhista do Brasil. 

 

ANEXOS 


