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INTRODUÇÃO

O Relatório de Gestão do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 
FAT, referente ao exercício de 2020, constitui peça obrigatória 
do processo anual de contas. Apresenta informações sobre a 
execução de ações custeadas com recursos do FAT, destinadas a 
cumprir objetivos de Programas do Governo Federal, constantes 
do PPA, e os seus resultados no exercício de competência das 
contas.

Na elaboração deste Relatório foram observadas as orientações 
do Tribunal de Contas da União e os princípios da racionalização, 
simplificação e transparência para apresentar informações dos 
resultados físicos e financeiros das principais ações orçamentárias 
custeadas com recursos do Fundo, quais sejam: pagamento de 
benefícios do seguro-desemprego e abono salarial; qualificação 
profissional; 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 o financiamento de programas de geração de 
trabalho, emprego e renda, por meio de aplicações de depósitos 
especiais do FAT, em instituições financeiras oficiais federais.

Em função das características organizacionais do Ministério 
da Economia, órgão ao qual o FAT está vinculado, a gestão do 
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 

CODEFAT é evidenciada pelo desenvolvimento dos principais 
conteúdos, abrangendo a ótica da execução orçamentária dos 
programas e ações prioritários desenvolvidos com recursos do 
FAT, bem como os aspectos associados especificamente à gestão 
financeira do Fundo.

As ações do FAT foram executadas com base na Lei Orçamentária 
Anual do exercício de 2020 – LOA/2020, na Unidade Orçamentária 
25915 – FAT, exceto aquelas destinadas à concessão de 
financiamentos no âmbito de programas de geração de trabalho, 
emprego e renda, por meio de depósitos especiais, por se tratar 
de ação de aplicação financeira.

Os dados estruturais da execução orçamentária e financeira deste 
Relatório, relacionados à estrutura regimental vigente no exercício 
de 2020, foram extraídos do Sistema Integrado de Administração 
Financeira – SIAFI e os dados da execução física, informados pelas 
Unidades Gestoras do Ministério da Economia.
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MENSAGEM DO 
PRESIDENTE DO CODEFAT

em nome da unidade máxima de governança

FRANCISCO CANINDÉ PEGADO DO NASCIMENTO
Presidente do CODEFAT

Em 2020, o mundo passou por turbulência atípica, gerada pela 
pandemia do Corona vírus Covid-19, que, além de ceifar muitas 
vidas, produziu diversos efeitos danosos sobre a atividade 
econômica e importante impacto sobre o emprego, com expansão 
na taxa de desemprego e aumento das desigualdades sociais. 

No Brasil, a crise impôs desafios adicionais à administração 
pública, que buscou reduzir os impactos da pandemia sobre a 
população brasileira, em face do desarranjo do mercado de 
trabalho e da saúde financeira das empresas. Para tanto foram 
adotadas medidas como a criação do Auxilio Emergencial para os 
trabalhadores e ações de apoio às empresas. Nesse contexto, o 
PIB registrou queda de 4,1%, com forte impacto sobre a economia 
informal, aumento da taxa média anual de desemprego, que 
alcançou 13,5% (Pnad contínua/IBGE), e registro de 15.166.221 
admissões e 15.023.531 desligamentos, segundo o CAGED.

Mesmo assim, o CAGED apresentou grande número de 
desligamentos, o que evidenciou a necessidade de auxílio 
financeiro do Governo aos trabalhadores desempregados, 
custeados com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 
FAT, que, mais uma vez se apresentou como importante fonte 
de recursos para financiar ações de proteção ao trabalhador 
em situação de vulnerabilidade. O FAT suportou pagamento de 
benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial, e terá 
capital importância para financiar ações de intermediação de mão 
de obra e de qualificação profissional em tempos de retomada da 
atividade econômica do País.
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Em 2020, as despesas do FAT com pagamento dos benefícios 
do seguro-desemprego e do abono salarial somaram R$ 59,3 
bilhões e beneficiaram mais de 31,7 milhões de trabalhadores. 
No exercício foram emitidas 552.329 Carteiras de Trabalho e 
Previdência Social impressas e 29.251.944 Carteiras de Trabalho 
Digital, por meio das plataformas web e mobile. Além disso, o 
Sistema Nacional de Emprego colocou 273.354 trabalhadores em 
novos postos de trabalho. 

Quanto às aplicações financeiras do FAT Constitucional, destinado 
ao financiamento do desenvolvimento econômico do Brasil, 
por meio do BNDES, foram desembolsados R$ 49,5 bilhões em 
contratações; e, nos depósitos especiais, desembolsados R$ 
1,3 bilhão em contratações de operações de crédito, que têm 
como objetivo a geração de emprego e renda. No âmbito dos 
desembolsos do FAT Constitucional, estima-se que foram gerados 
ou mantidos 969,2 mil empregos, e no caso dos depósitos 
especiais, 13,7 mil empregos.

É digna de registro a determinação dos conselheiros do 
CODEFAT, também em 2020, na busca por melhor desempenho 
do FAT, promovendo o aprimoramento constante de sua gestão, 
de forma a maximizar seus resultados, seja pelo estímulo à 
minimização de risco, otimização na aplicação dos recursos nas 
políticas financiadas pelo Fundo, acompanhamento da execução 
e análise das contas. Enfim, de fato, houve o exercício pleno de 
gestão social de recursos públicos, em alinhamento a princípios 

constitucionais e às orientações e recomendações dos órgãos de 
controle. 

Assim, tendo por objetivo promover a cidadania e fortalecer 
o valor social do trabalho, pelo fomento de oportunidades de 
trabalho, emprego e renda, da garantia do direito ao trabalho 
digno e da facilitação do acesso aos serviços e às informações 
aos trabalhadores, o CODEFAT e os demais entes envolvidos 
na gestão do FAT apresentam o Relatório de Gestão do Fundo, 
relativo ao exercício de 2020.



1 – VISÃO GERAL 
E AMBIENTE 

EXTERNO
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1 – VISÃO GERAL E AMBIENTE EXTERNO

Finalidade e atuação

O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, fundo de natureza 
contábil e financeira, instituído pela Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 
1990, é destinado ao custeio do Programa Seguro-Desemprego, 
ao pagamento do abono salarial e ao financiamento de programas 
de educação profissional e tecnológica, e de desenvolvimento 
econômico a cargo do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES.

No âmbito do Programa do Seguro-Desemprego são 
desenvolvidas as ações integradas de pagamento de benefícios 
do seguro-desemprego, de intermediação de mão de obra e de 
qualificação profissional. Também são custeadas com recursos 
do FAT as ações de processamento de dados para pagamento 
dos benefícios; Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
– CAGED; Relação Anual de Informações Sociais  - RAIS; emissão 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; Classificação 
Brasileira de Ocupações – CBO; estudos de avaliação, campanhas 
educativas e informativas; gestão do FAT e de seu Conselho 
Deliberativo – CODEFAT; e manutenção de parte das despesas 
das Superintendências e Agências que executam atividades na 
área Trabalho.

Cerca de 99% das receitas do FAT são constituídas do produto 
da arrecadação de um tributo - a Contribuição PIS/PASEP (80%) 
- e da correção monetária e dos juros devidos pelos agentes 
aplicadores dos recursos do Fundo, bem como pelos agentes 
pagadores, incidentes sobre o saldo dos repasses recebidos.

Por determinação constitucional (art. 239 da Constituição Federal), 
o Fundo repassa 28% das receitas provenientes da arrecadação 
da Contribuição PIS/PASEP ao BNDES, na forma de empréstimos, 
para financiar programas de desenvolvimento econômico.

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 
estabelecido no art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, 
com redação dada pela Lei nº 8.352, de 28 de dezembro de 1991.

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 fontes de 
recursos de financiamentos para contratação de operações de 
crédito, especialmente de empreendimentos de pequeno porte, 
constituindo-se em importante instrumento de geração de 
trabalho, emprego e renda.
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Legislação básica de referência

Art. 239 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)

Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7998.htm)

Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8019compilado.htm)

Lei nº 8.352, de 28 de dezembro de 1991
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8352.htm)

Lei nº 13.483 de 21 de setembro de 2017
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13483.htm)

Decreto nº 9.116, de 4 de agosto de 2017
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9116.htm)

Lei nº 13.667. de 17 de maio de 2021
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13667.htm)

Resoluções do CODEFAT
 (https://portalfat.mte.gov.br/codefat/resolucoes-2/) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.998-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7998.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.998-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8019compilado.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.998-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8352.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.998-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13483.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9116.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13667.htm
https://portalfat.mte.gov.br/codefat/resolucoes-2/
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Organização e 
funcionamento

Conforme disposto na Lei nº 7.998, de 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, de 
empregadores e do Governo Federal. O mesmo modelo é adotado 
nas esferas estadual e municipal, mediante a constituição dos 
Conselhos Estaduais e Municipais de Emprego - CTER, aos quais 
cabem também exercer o planejamento e o acompanhamento da 
aplicação de recursos do FAT nas localidades.

No âmbito interno do Ministério da Economia, o Departamento 
de Gestão de Fundos – DEF, unidade da estrutura da Secretaria 
Especial de Fazenda, desempenha a função de Secretaria-Executiva 
do CODEFAT, enquanto a Coordenação-Geral de Recursos 
Financeiros - CGFIN, unidade administrativa vinculada ao DEF, 
executa as atividades relacionadas à gestão financeira do FAT. 

A execução e o gerenciamento dos programas e ações finalísticas 
financiadas pelo FAT estão a cargo da Secretaria de Trabalho, 
vinculada à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – SEPRT, e 
da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, unidade da Secretaria 
Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade - SEPEC.

Participam ainda da execução das operações relacionadas às 
políticas públicas finalísticas apoiadas pelo FAT as instituições 
financeiras oficiais, como o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa 
Econômica Federal, o Banco do Nordeste, e o Banco da Amazônia.

Nesse cenário, o arranjo institucional desenhado para o FAT 
procura garantir a execução de políticas públicas de emprego e 
renda de maneira descentralizada e participativa, permitindo a 
aproximação entre o executor das ações e o cidadão que delas se 
beneficiará, com a possibilidade de a sociedade participar, opinar 
e exercer controle das políticas públicas.

Figura 1 - Dimensões estratégicas de atuação do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - FAT
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Nesse contexto, o FAT tem como  Missão: Contribuir na 
viabilização de políticas públicas voltadas ao trabalho e emprego, à 
renda e ao desenvolvimento social e econômico do Brasil, e como  
Visão: Ser reconhecido com efetivo instrumento na  
implementação de políticas públicas de trabalho, emprego e 
renda, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico 
do Brasil. 

Valor público

A gestão de recursos públicos por meio do FAT na economia 
gera importantes resultados para a sociedade, manifestados na 
consecução dos objetivos do Fundo. Os principais são os relativos 
ao apoio financeiro prestado aos trabalhadores desempregados, 
diminuindo tensões sociais geradas pelo desemprego e atenuando 
impactos econômicos frente à diminuição do consumo; e a 
contribuição à política de distribuição de renda, com pagamento 
de um salário mínimo anual aos trabalhadores de menor renda.

Agrega valor público nas aplicações do FAT a destinação de 
recursos para financiar políticas ativas de intermediação de mão 
de obra e de qualificação profissional, que, respectivamente, 
reduzem o tempo de desemprego e geram frutos de aumento 
da produtividade e aumento de permanência do trabalhador no 
posto de trabalho. 

Além disso, também desempenha papel importante para a 
sociedade a alocação de recursos financeiros pelo FAT no apoio 
aos empreendedores, especialmente os de menor porte, o que 
garante meios para a manutenção da atividade produtiva. Esse 
papel ganha maior relevância como elemento de redução de 
incertezas para a retomada dos negócios com o arrefecimento 
da pandemia do Corona vírus Covid-19, sendo promotor do 
desenvolvimento econômico, da geração de emprego e renda, e 
do fomento à modernização da economia brasileira.
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A pandemia acentuou a necessidade da inclusão produtiva no 
mercado de trabalho, sendo necessária a adoção de políticas 
públicas que conectem União, Estados, Municípios, setor produtivo 
e sociedade civil para adoção de ações proativas, tais como: 
capacitar a mão de obra, atender demandas do setor produtivo, 
facilitar acesso ao mercado de trabalho, fomentar a melhoria 
das ações de intermediação e mão de obra; realocar a força de 
trabalho em áreas com potencial de desenvolvimento; conceder 
crédito para empreendedorismo, constituindo os recursos do FAT 
uma importante fonte para o alcance dos objetivos de políticas 
ativas.

O próprio arranjo institucional de governança do FAT, o CODEFAT 
e os CTER, gera valor público por si só, já que eleva o senso de 
pertencimento dos segmentos da sociedade na gestão de políticas 
públicas e traz luz à resolução dos problemas pela multiplicidade 
de experiências de seus participantes. No caso das políticas 

executadas na Rede SINE, todos os entes federados conjugam 
esforços, trabalhando de forma compartilhada, na implementação 
das ações, cuja gestão é descentralizada, com competências para 
cada ente, mas que sempre buscam atuar de forma articulada.

Os resultados apresentados no exercício de 2020 indicam que 
as alocações de recursos do FAT geraram positivos resultados 
à sociedade brasileira, com a sustentação de parte da renda 
de muitos trabalhadores que perderam seus empregos, por 
meio do pagamento de benefícios do seguro-desemprego, e 
pela continuidade da política de distribuição de renda em face 
do pagamento do abono salarial; além da disponibilização de 
recursos para financiamento de empreendimentos. Essas ações 
contribuíram para reduzir os impactos socioeconômicos sobre 
a vida dos brasileiros, gerando oportunidades para o exercício 
da cidadania pela promoção da inclusão social e econômica do 
cidadão.
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Estrutura e contexto de 
governança

De acordo com a Lei nº 7.998, de 1990, o Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador é a principal instância de 
governança do FAT, a quem compete:

i. aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho Anual 
do Programa do Seguro-Desemprego e do abono salarial e os 
respectivos orçamentos;

ii. deliberar sobre a prestação de conta e os relatórios de 
execução orçamentária e financeira do FAT;

iii. elaborar a proposta orçamentária do FAT e suas alterações;

iv. propor o aperfeiçoamento da legislação relativa ao seguro-
desemprego e ao abono salarial e regulamentar dispositivos 
no âmbito de sua competência;

v. decidir sobre sua própria organização por meio de regimento 
interno;

vi. analisar relatórios do agente aplicador quanto à forma, prazo 
e natureza dos investimentos realizados;

vii. fiscalizar a administração do fundo, podendo solicitar 
informações sobre atos e contratos celebrados ou em vias de 
celebração;

viii. definir indexadores sucedâneos no caso de extinção ou 
alteração daqueles referidos em Lei;

ix. baixar instruções necessárias à devolução de parcelas do 
benefício do seguro-desemprego, indevidamente recebidas;

x. propor alteração das alíquotas referentes às contribuições 
a que alude o art. 239 da Constituição Federal, com vistas a 
assegurar a viabilidade econômico-financeira do FAT;

xi. fixar prazos para processamento e envio ao trabalhador da 
requisição do benefício do seguro-desemprego;

xii.  deliberar sobre outros assuntos de interesses do FAT.

Compõem o CODEFAT representantes, titulares e suplentes, de 
trabalhadores, empregadores e do Governo Federal, na seguinte 
composição:

Bancada dos trabalhadores:
Central Única dos Trabalhadores – CUT;

Força Sindical;

União Geral dos Trabalhadores – UGT;

Nova Central Sindical de Trabalhadores – NCST;

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB;
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Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB.

Bancada dos empregadores:
Confederação Nacional da Indústria – CNI;

Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF;

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC;

Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA;

Confederação Nacional do Turismo – CNTur;

Confederação Nacional do Transporte – CNT.

Bancada do Governo Federal
Secretaria de Trabalho, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 
– Ministério da Economia;

Secretaria Especial da Fazenda – Ministério da Economia;

Secretaria de Desenvolvimento da  Indústria,  Comércio, Serviços, da 
Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade – 
Ministério da Economia;

Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego, da Secretaria Especial 
de Produtividade, Emprego e Competitividade – Ministério da Economia;

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA;

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

O CODEFAT faz parte da estrutura organizacional do Ministério 
da Economia, que foi instituído em janeiro de 2019. O Decreto nº 
9.745, de 04 de abril de 2019, modificado pelos Decretos nº 10.041, 

de 03 de outubro de 2019; nº 10.044, de 04 de outubro de 2019; 
nº 10.072, de 18 de outubro de 2019; nº 10.242, de 13 de fevereiro 
de 2020; e nº 10.313, de 06 de abril de 2020, aprovou, dentre 
outras, a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos 
Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério.

A principal instância de governança do Ministério da Economia é 
o Comitê Ministerial de Governança do Ministério da Economia 
– CMG, responsável em definir estratégias institucionais de: 
governança, inovação, planejamento, risco, difusão de melhores 
práticas de gestão, diretrizes estratégicas transversais, e de 
eficiência na gestão administrativa, para orientar os processos 
de monitoramento e avaliação de políticas públicas sob a 
responsabilidade deste Ministério e estabelecer referencial para 
a gestão das finanças públicas com vistas à geração de valor para 
a sociedade.

O Macroprocesso de Planejamento Estratégico Institucional 
do Ministério - PEI-MECON está estruturado em quatro etapas 
principais, quais sejam: i. Formulação da Estratégia; ii. Execução 
da Estratégia; iii. Monitoramento da Estratégia; e iv. Avaliação da 
Estratégia. 
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Figura 2 - Representação do Macroprocesso de PEI-ME

Formulação da
Estratégia

Execução da
Estratégia

Monitoramento
da Estratégia

Avaliação da
Resultados

Fonte: DGE/SGE/SE/ME

Dentre os principais produtos do PEI-MECON destacam-se: a 
Cadeia de Valor Integrada do Ministério; o Mapa Estratégico do 
Ministério; a Carteira de Projetos Estratégicos Ministerial.

Na Figura 2 abaixo, que apresenta o Mapa Estratégico do Ministério 
da Economia - 2019 a 2022, destacamos que os recursos do 
FAT são aplicados tendo dentre seus objetivos a promoção do 
crescimento econômico sustentável do Brasil, apoiado na melhoria 
do ambiente de negócios e o aumento da competitividade para 
geração de empregos, em consonância com o Mapa Estratégico 
do Ministério da Economia.

Segundo se observa no Mapa, um dos principais direcionadores 
estratégicos do Ministério da Economia, a Missão, concentra 
todos os esforços do órgão para a geração de empregos, Esse 
direcionador, evidentemente, orienta a política de aplicação de 

recursos do FAT, via FAT Constitucional e Depósitos Especiais, 
os quais se constituem em uma das principais políticas ativas 
do Fundo, que contribuíram para a geração ou manutenção de 
quase um milhão de postos de trabalho em 2020.

Ainda sobre o Mapa Estratégico do ME, vários são os objetivos 
estratégicos voltados à eficiência da economia brasileira. Merece 
destaque o objetivo “Elevar o Capital Humano do Brasil”, do bloco 
“Produtividades e Competitividade”. Esse objetivo, embora não 
alcançado plenamente em 2020 com recursos do FAT, estimulou o 
processo de revisão da regulamentação da política financiada pelo 
FAT, estabelecida no Programa Qualifica Brasil, e na normatização 
do bloco da qualificação profissional para regular a aplicação 
dos respectivos recursos em parceria com entes federados, no 
âmbito do SINE, nos termos dispostos na Lei nº 13.667, de 2018. 
Assim, o arcabouço normativo está formado, esperando-se que 
esse esforço de 2020 repercuta positivamente nos resultados da 
política a partir de 2021, reconhecida como fundamental pelo ME 
para o aumento da produtividade e competitividade do País.

Não se pode deixar de registrar os diversos avanços alcançados 
na digitalização de serviços dirigidos à sociedade, também objetivo 
estratégico voltado à melhoria do ambiente econômico, por meio 
de prestação de serviços públicos de qualidade, constante do 
Mapa. Nesse caso, destacam-se a implementação massiva do 
processamento do seguro-desemprego, denominado “seguro-
desemprego 100% Internet”, o aprimoramento e a massificação 
do uso da CTPS digital, em detrimento da manual, os avanços 
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na definição de critérios mais simplificados e uso de Inteligência 
Artificial - IA – no processo de “matching” entre oferta e procura 
de emprego, objetivando o aumento da empregabilidade dos 
trabalhadores, dentre outros.

A figura 3 apresenta o Mapa Gestão de Programas e Ações do FAT, 
onde se evidencia a ilustração do fluxo de relacionamento entres 
as unidades do Ministério da Economia que operam na execução 
de programas e ações com recursos do FAT. As Coordenações-
Gerais vinculadas à Secretaria do Trabalho – STRAB gerenciam 
as ações de identificação profissional e estatísticas do trabalho; 
pagamento de benefícios do seguro-desemprego e abono 
salarial; e custeio de ações das Superintendências Estaduais que 

executam atividades na área do trabalho. As Coordenações-Gerais 
vinculadas à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE 
gerenciam as ações de qualificação profissional; intermediação 
de mão de obra; e de geração de emprego e renda. Já as 
ações relativas à gestão financeira do FAT e à coordenação das 
articulações com o CODEFAT estão a cargo do Departamento de 
Gestão de Fundos – DEF.

Vinculado ao Ministério da Economia, o Departamento de 
Gestão de Fundos – DEF, da Secretaria Especial de Fazenda do 
Ministério da Economia, exerce a função de Secretaria-Executiva 
do CODEFAT.
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Mapa Estratégico do Ministério da Economia - 2019 a 2022

2019 2022
Visão: Estimular uma economia forte, orientada pela liberdade econômica,
com a promoção de melhores oportunidades para os brasileiros e oferta de

serviços públicos de qualidade para a sociedade

Sociedade 
(cidadãos e empresas)

Economia Brasileira

Promover o Crescimento e 
o Emprego no Brasil  

Gestão do
Ministerio da Economia

Aprimorar a Governança e a 
Gestáo* do Ministério da 

Economia com fundamento 
no princípio da integridade 

Fortalecer a identidade 
institucional do Ministério 

da Economia

Equilibrio Fiscal Productividade e Competividade Serviçõs Públicos 
Recuperar o Equilíbrio

Fiscal e Controle de Gastos
Públicos

Promover a competição e 
funcionamentos dos 

mercados

Melhorar o ambiente de 
negócios e modernizar a 

Economia Brasileira 

Ampliar a inserção 
internacional da economia 

brasileira

Desburocratizar e 
digitalizar os serviçõs para 

a sociedade 

* Inclui Gestão Estratégica, Gestão de Pessoas, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão Administrativa, Gestão Orçamentaría, Financeira e Contábil, Comunicação Institucional e Comunicação Interna, Gestão de Riscos, Integridade e Transparência.

Figura 3 - Mapa Estratégico do Ministério da Economia - 2019 a 2022
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Figura 4 - Mapa Gestão de Programas e Ações do FAT
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Canais de acesso do cidadão

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.

O Ministério da Economia 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: Serviço de Informação ao Cidadão – SIC/ME:  https://
servicosonline.economia.gov.br/; e Serviços de Ouvidoria/ME – OUVIDORIA/ME: https://ouvidoria.fazenda.gov.br/sisouvidor/login/login.
so.

Na página institucional do ME na Internet, o usuário tem acesso aos canais de atendimento eletrônico e informações sobre a central de 
atendimento. No Portal FAT, no link http://portalfat.mte.gov.br, encontram-se publicados os Boletins Financeiros do FAT (bimestrais) e 
seus Relatórios de Gestão, além de outros instrumentos de acompanhamento da execução das políticas e ações financiadas pelo FAT.

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

https://servicosonline.economia.gov.br/
https://servicosonline.economia.gov.br/
https://ouvidoria.fazenda.gov.br/sisouvidor/login/login.so
https://ouvidoria.fazenda.gov.br/sisouvidor/login/login.so
http://portalfat.mte.gov.br
http://trabalho.gov.br/auditoria/prestacao-de-contas-anuais-do-trabalho


2 – RISCOS, 
OPORTUNIDADES  
E PERSPECTIVAS
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O exercício de 2020 foi um ano adverso, em face da pandemia 
do corona vírus Covid-19, que resultou em perdas importantes 
para a economia nacional, com impactos no trabalho, emprego e 
renda dos trabalhadores e suas famílias. Reverter esse resultado 
exigirá o resgate de agendas e medidas voltadas à redução do 
risco país e ao fomento do desenvolvimento econômico, baseado 
na inovação, no aumento da produtividade e do emprego.

 Considerando o valor público do FAT, voltado ao apoio financeiro 
prestado aos trabalhadores desempregados, à diminuição de 
tensões sociais e da perda do poder de consumo gerados pelo 
desemprego, e ainda à contribuição às políticas de distribuição de 
renda, com pagamento do abono salarial, é natural que eventos 
inesperados possam desviar a atuação do Fundo.

Riscos, monitoramento e 
tratamento

Riscos, de origem externa a interna, que podem afetar a 
capacidade do FAT atingir seus objetivos precisam ser mapeados 
e monitorados, bem como definidas maneiras de mitigá-los ou 
atenuar seus impactos. Entre os principais riscos levantados 
que podem comprometer a atuação do FAT podem se listados 
seguintes:

Riscos externos:

• Conjuntura econômica adversa, com elevação do nível 
de desemprego, impactando negativamente receitas e 
desembolsos com benefícios;

• Manutenção de taxas de juros da economia em níveis muito 
baixos de modo a impactar receitas financeiras FAT;

• Edição de medidas legais ou decisões judiciais que impliquem 
na ampliação do volume de recursos desembolsados com 
benefícios além do planejado pelo FAT para o exercício;

• Tentativas de fraudes na busca por benefícios suportados 
pelo FAT.
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Riscos internos:

• Indisponibilidade de sistemas informatizados auxiliares a 
processos de controles internos;

• Carência/desatualização de planejamento estratégico 
específico do FAT, com a revisão de objetivos, indicadores e 
definição de papéis na gestão sob o contexto da atual estrutura 
organizacional da administração pública federal;

Quantos aos riscos afetos à conjuntura econômica, o CODEFAT, 
e demais unidades envolvidas na gestão do FAT, mantêm 
monitoramento constante e procuram atuar com iniciativas em 
suas respectivas alçadas de competências. O acompanhamento 
das ações do Fundo e do comportamento do mercado de 
trabalhos são realizados por meio de informes periódicos 
elaborados e apresentados por áreas técnicas do Ministério da 
Economia, tais como o Boletim de Informações Financeiras do FAT, 
elaborado bimestralmente pela Coordenação-Geral de Gestão 
Financeira - CGFIN, e o Boletim das Políticas Públicas de Emprego, 
Trabalho e Renda, elaborado trimestralmente pelo Observatório 
Nacional do Mercado de Trabalho, que apresenta os indicadores 
de conjuntura do mercado de trabalho e de monitoramento dos 
programas financiados pelo FAT, relevantes para o monitoramento 
das políticas públicas de trabalho, emprego e renda e para o 
acompanhamento contínuo das políticas públicas e a tomada de 
decisão informada por evidências.

A evolução de discussões envolvendo medidas legislativas ou 
ações em trâmite no judiciário que podem oferecer repercussão 
ao FAT também são acompanhadas pelo Conselho, com o apoio 
da Assessoria Parlamentar do ME, da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, da Advocacia-Geral da União, como também 
dos representantes no CODEFAT e em seu Grupo Técnico, por 
meio da atuação das organizações que representam.

No que se refere à eventuais tentativas de burla às regras ou 
controles relacionados à concessão de benefícios do seguro 
desemprego e abono salarial, a DATAPREV, sob supervisão do 
Ministério, tem atuado no aprimoramento dos mecanismos 
de identificação prévia de fraudes na fase de habilitação aos 
benefícios, no reforço da segurança e da inteligência de sistemas 
e na avaliação, a posteriori, da execução de pagamentos. O esforço 
busca aumentar a eficiência da política pública, de modo que 
o recurso possa chegar ao beneficiário correto e no momento 
correto.

No que se refere aos riscos internos, o FAT, por ser um fundo 
público, segue as políticas, ritos e procedimentos aplicados às 
atividades de execução orçamentária e financeira do Governo 
Federal. A movimentação financeira ocorre via Sistema Integrado 
de Administração Financeira – SIAFI, o que facilita a verificação da 
conformidade documental e de identificação, avaliação e controle 
dos processos de empenho, liquidação e pagamento dos gastos 
e aplicações. No entanto, estão em desenvolvimento ferramentas 
computacionais auxiliares aos processos de controles internos, 
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especialmente voltados ao acompanhamento de ativos aplicados 
junto a agentes financeiros. O Sistema Integrado de Gestão do 
FAT - SIGFAT é um sistema moderno, em desenvolvimento pelo 
Ministério da Economia, que deve oferecer ao FAT maior controle 
sobre seus recursos e busca atender à determinação do Tribunal 
de Contas da União disposta no Acórdão nº 15129/2018/TCU.

Finalmente, nota-se a necessidade de elaboração de um 
novo planejamento estratégico para o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador de modo a dotar o Fundo, governança e gestão 
de diretrizes claras de atuação, objetivos alinhados com as 
necessidades presentes e futuras além de instrumentos de 
acompanhamento do desempenho apropriados. Embora a 
atuação do FAT esteja orientada e inserida no planejamento 
estratégico do Ministério da Economia, são vislumbrados ganhos 
com elaboração de instrumento de planejamento próprio e 
específico. O reconhecimento dessa necessidade foi internalizado 
por governança e gestão em 2020 para endereçamento e 
providências a partir de 2021.

Atualmente, a gestão de riscos do FAT está associada a estrutura 
de gestão de riscos e de governança interna do Ministério da 
Economia – ME. O Decreto nº 9.901, de 8 de julho de 2019, previu 
a instituição de comitês internos de governança pelos órgãos e 
entidades da administração pública federal. No caso do ME, esse 
comitê foi criado sob a denominação de Comitê de Gestão de 
Riscos, Transparência, Controle e Integridade do Ministério da 
Economia – CRTCI, por intermédio da Portaria ME nº 123, de 27 de 
março de 2019. As áreas responsáveis pela gestão e operação dos 
programas e ações do FAT têm assento nesse comitê, quais sejam: 
o Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial 
da Fazenda; a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, da 
Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade; 
e a Secretaria do Trabalho, da Secretaria Especial de Previdência 
e Trabalho.
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Oportunidades

A pandemia do corona vírus Covid-19 trouxe e deve continuar a 
trazer inovações em relações de trabalho e na própria maneira de 
realizar atividades, em maior ou menor grau, a diversos setores 
do mercado de trabalho. Trabalho remoto, reuniões virtuais, 
jornadas e relações de trabalhos mais flexíveis, são exemplos de 
medidas que precisaram ser implantadas em caráter de urgência, 
em face das restrições de ordem sanitárias vivenciadas em 2020. 
Muitas dessas inovações devem permanecer após o período 
de calamidade, abrindo oportunidade de aprimoramentos na 
legislação trabalhista, e que podem ser aproveitadas também 
pelo FAT, embora ainda haja muita incerteza sobre como ficará o 
mercado de trabalho nos anos seguintes.

Sob o ponto de vista de organização interna, a unificação de 
diversas estruturas que acompanham a atuação do FAT sob 
uma única pasta oferece grandes desafios e oportunidades 
para o Fundo. A partir de 2019, uma mesma unidade ministerial 
passou a reunir as áreas responsáveis pela gestão financeira, 
orçamentária, contabilidade, as políticas finalísticas apoiadas, e 
a governança, além de outras áreas externas ao funcionamento 
direto do Fundo, mas com forte influência sobre sua capacidade 
de atuação.

Esse arranjo organizacional é favorável para o desenvolvimento 
de ações voltadas a atualização de um planejamento estratégico e 
gestão de riscos próprios, por exemplo. A facilidade de contratação 
de prestadores de serviços por unidade central no mesmo 
ministério e capacidade de reunir e pacificar entendimentos de 
diversas áreas, são outras oportunidades vislumbradas. 
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Perspectivas

As contas do FAT dos últimos cinco anos, apenas o exercício de 
2017 não apresentou déficit nominal. Entretanto, com a aprovação 
da Emenda constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que 
trouxe modificações do sistema da previdência social, também 
reduziu o percentual de obrigação de repasses do FAT ao BNDES, 
de 40% para 28%, e concedeu a não aplicação da Desvinculação 
das Receitas da União - DRU sobre a arrecadação da Contribuição 
PIS/PASEP, que possibilita ao Fundo equilíbrio financeiro de suas 
próximas contas anuais.

Soma-se a esse fato a edição da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro 
de 2019, que alterou a Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, e 
estabeleceu competência para o CODEFAT disciplinar os critérios 
e as condições para devolução ao FAT dos recursos aplicados 
em depósitos especiais e os repassados ao BNDES, por conta do 
estabelecido no § 1º do art. 239 da Constituição Federal. Além 
disso, fixou nova forma de cálculo para estabelecer a Reserva 
Mínima de Liquidez do Fundo. Tais inovações legais foram 
regulamentadas pelo Conselho por meio da Resolução nº 885, de 
2 de dezembro de 2020.

Tais alterações reduziram o risco jurídico de ações sobre 
retornos de recursos aplicações nas instituições financeiras, 
para atendimento de emergências conjunturais de custeio de 
ações do Fundo; quanto para aumentar o grau de liberdade para 
novas aplicações financeiras, destinadas a fomentar a geração de 
emprego e renda no Brasil.

Nesse novo ambiente, apesar das incertezas geradas pela crise 
sanitária, o futuro mostra-se mais promissor para as contas 
do FAT, abrindo a possibilidade de, nos próximos exercícios, 
ampliar os gastos com políticas ativas do Fundo, como as de 
intermediação de mão de obra e qualificação profissional, com 
impactos na redução do tempo de procura de novo posto de 
trabalho e aumento da produtividade e da empregabilidade dos 
trabalhadores, com reflexos na redução de gastos com pagamento 
de benefícios do seguro-desemprego.

Todavia, é necessário um olhar atento às reformas trabalhistas e 
tributárias para evitar que alterações legislativas possam levar o 
Fundo a um novo desequilíbrio em suas contas anuais.
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Objetivos, metas e 
desempenho

Pelo estabelecido na Lei nº 7998, de 1990, em regra geral, o FAT 
tem como objetivos: 

i. prover o auxílio financeiro a trabalhadores desempregados, 
demitidos sem justa causa, e promover a reinserção dos 
trabalhadores no mercado de trabalho, por meio de ações de 
qualificação profissional e de intermediação de emprego; 

ii. prover o pagamento de abono salarial anual aos trabalhadores 
formais que percebam até dois salários mínimos de 
remuneração mensal; e 

iii. prover recursos para desenvolvimento econômico e social do 
Brasil, com geração de empregos e redução das desigualdades 
regionais.

Estes objetivos e as ações financiadas com recursos do FAT são 
parte integrante dos programas e ações do Governo Federal 
constantes no Plano Plurianual da União - PPA 2020-2023, 
estabelecidos pela Lei nº 13.971, de 27 de dezembro de 2019, 
que contribuem para o alcance dos objetivos estabelecidos  
no PPA.

Embora atualmente os objetivos e metas dos programas e ações 
financiados com recursos do FAT estejam incorporados ao Plano 
Plurianual do Governo Federal, e, por isso mesmo, disponham 
de indicadores e metas estabelecidos, vale ressaltar que, em 
continuidade à estruturação dos processos de governança 
internos iniciados em 2019 no Ministério da Economia, a Secretaria 
Executiva do CODEFAT tem trabalhado junto à Secretaria Executiva 
do Ministério da Economia para promover a elaboração do 
planejamento estratégico e a definição de objetivos e de metas 
do Fundo, de forma global, que demonstrem as prioridades 
de aplicação dos seus recursos para execução das políticas 
públicas financiadas, além do aperfeiçoamento ou instituição 
de indicadores de desempenho de resultados vinculados aos 
objetivos estratégicos e à missão do Fundo. 

Como forma de acompanhar as ações financiadas com recursos 
do FAT, são periodicamente disponibilizados ao CODEFAT e 
à sociedade informações das áreas técnicas do Ministério da 
Economia, tais como o Boletim de Informações Financeiras do 
FAT1, elaborado bimestralmente pela CGFIN/DEF, e o Boletim 
das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda2, elaborado 
trimestralmente pelo Observatório Nacional do Mercado de 
Trabalho, vinculado à Secretaria de Trabalho, que apresenta 

1 Disponível em http://portalfat.mte.gov.br/execucao-financeira-do-fat/
boletim-de-informacoes-financeiras/ 

2 Disponível em http://portalfat.mte.gov.br/codefat/boletins/boletins-da-
secretaria-executiva-do-codefat/ 

http://portalfat.mte.gov.br/execucao-financeira-do-fat/boletim-de-informacoes-financeiras/
http://portalfat.mte.gov.br/execucao-financeira-do-fat/boletim-de-informacoes-financeiras/
http://portalfat.mte.gov.br/codefat/boletins/boletins-da-secretaria-executiva-do-codefat/
http://portalfat.mte.gov.br/codefat/boletins/boletins-da-secretaria-executiva-do-codefat/
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os indicadores de conjuntura do mercado de trabalho e de 
monitoramento dos programas financiados pelo Fundo. Os 
dois documentos são fontes relevantes para o monitoramento 
das políticas públicas de trabalho, emprego e renda, e para o 
acompanhamento contínuo do ambiente de negócios e das 
condições de atuação do FAT para a tomada de decisão baseada 
em evidências.

Anualmente o Fundo sujeita-se a ações de auditoria por parte da 
Controladoria-Geral da União – CGU, que emite relatório com a 
avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, 
especialmente sobre os resultados financeiros apresentados 
no Relatório de Gestão e sobre os atos de gestão exercidos 
pelo CODEFAT. Além disso, o Tribunal de Contas da União – TCU 
acompanha o processo anual de contas do FAT como órgão de 
controle externo.

Programas e Ações 
financiados com recursos 
do FAT

O Orçamento Geral da União do exercício de 2020, aprovado pela 
Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020, autoriza gastos com recursos 
do FAT em seis programas do PPA 2020-2023, no montante de R$ 
88,6 bilhões. Este espaço orçamentário, depois de remanejamentos, 
cancelamentos e suplementações, que ocorrem ao longo do 
exercício, ao final do exercício de 2020 totalizou R$ 84,4 bilhões. 

Desse montante, 95,0% estão comprometidos com dois desses 
Programas: Programa 0902 – Operações Especiais: Financiamentos 
com Retorno, na Ação Financiamento de Programas de 
Desenvolvimento Econômico, a Cargo do BNDES; e Programa 5027 - 
Inclusão Produtiva de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social, 
que custeia os pagamentos de benefícios do seguro-desemprego e 
do abono salarial.

O art. 19 do Decreto nº 10.321, de 15 de abril de 2020, que 
regulamenta o PPA 2020-2023, apresenta como atributos gerenciais 
do Plano “Resultados Intermediários”, constituído como produto 
(bem ou serviço) ou um resultado da ação governamental, que 
contribui de forma relevante para o alcance do objetivo e meta do 
Programa. Sua principal finalidade é permitir o monitoramento do 
Plano, cujos programas e ações estão apresentados no Quadro 1:
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Quadro 1 - Programas e Ações do FAT - Lei Orçamentária 
de 2020

0032 Programa de Gestão e Manutenção do Poder 
Atividades

0032   2000 Administração da Unidade 11   122
0032  4815 Funcionamento das Unidades Descentralizadas 11   122

0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno
Operações Especiais

0902  0158 Financiamento de Programas de Desenvolvimento 
Econômico a Cargo do BNDES

11 334

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais
Operações Especiais

0909 00RT Recursos para Programações em Despesas de Capital 28 846
2210  Empregabilidade

Operações Especiais
2210 20JT Gestão do Sistema Nacional de Emprego - SINE 11   333
2210.20Z1 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores 11  333
2210 2B12 Fomento à Inclusão Produtiva 11   334

2213 Modernização Trabalhista e Trabalho Digno
Atividades

2213.2C43 Gestão Participativa do  FAT 11   334

2213.20YY
Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre 
Trabalho, Emprego e Renda 11  571

2213.20Z3 Apoio Op.ao Pagto do Seg-Desemprego e do Abono 
Salarial

11 123

2213 2553 Identificação da População por meio da  CTPS 11   332
2213 4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 11   125

2213 4741 Cadastros Públicos e Sistemas de Integração das Ações 
de Trabalho, Emprego e Renda

11   126

5027 Inclusão Produtiva de Pessoas em Situação de 
Operações Especiais

5027  0581 Abono Salarial 11   331
5027  00H4 Pagamento do Seguro-Desemprego 11   331

Programática Programas e Ações (Unidade 25915 - FAT) Funcional

Em face da pandemia do Corona vírus Covid-19, a Secretaria 
de Orçamento Federal solicitou aos Órgãos Setoriais, em 
caráter obrigatório, apenas a definição da meta dos Resultados 

Intermediários para o ano de 2020. Os valores de 2021 a 2023 não 
tiveram preenchimento obrigatório, sendo considerados somente 
como estimativas a serem revistas anualmente. Em alguns casos, 
o valor da meta de 2020 é zero (0,01). Nestes casos, os resultados 
da ação governamental estão previstos para os próximos anos do 
PPA 2020-2023.

Das ações financiadas com recursos do FAT, no âmbito do 
Programa Modernização Trabalhista e Trabalho Digno (2213), o 
PPA apresenta dois indicadores de resultados esperados: 

i. Para o Seguro-Desemprego persegue-se a melhoria dos 
serviços, trazendo a otimização de recursos com readequação 
da rede de atendimento, redução dos custos, do tempo e 
aumento de qualidade para o trabalhador. Ao final do processo 
espera-se que em torno de 6 milhões de trabalhadores 
demandantes do seguro-desemprego utilizem a plataforma 
digital, representando 90% do volume de atendimento; e 

ii. Para a Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS Digital, 
espera-se facilitar a sua obtenção, enquanto 2ª via do contrato 
de trabalho, e prover maior transparência dos registros 
oficiais relacionados aos vínculos trabalhistas. Como resultado 
intermediário, busca-se a disseminação do uso da CTPS Digital 
e redução na emissão da CTPS física. Essas ações permitirão o 
pleno acesso dos trabalhadores às informações legais de seus 
vínculos empregatícios, tornando-se fiscal de sua vida laboral, 
o que contribuirá para um alto índice de conformidade na 
aplicação da legislação trabalhista.
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Quadro 2 - Meta do Programa 2213, relacionadas às ações 
financiadas com recursos do FAT:

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

I9 - Redução de emissão de CTPS em 
meio físico

2.084.515 0,25 0,5 0,75 1 4.334.515 3.584.515 2.834.515 2.084.515

I10 - Redução da habilitação ao 
segurodesemprego formal via 
atendimento presencial 

3.242.372 0,25 0,5 0,75 1 5.492.372 4.742.372 3.992.372 3.242.372

0,3 0,5 0,8 1

Subsecretaria de Políticas Públicas de 
Trabalho

Meta redução (numérica) : polaridade 
negativa Meta 2023 

(numérica) 

META DO INDICADOR ICRT 

Meta acumulada (realizado/meta) 

Em 2020, a declaração do estado de pandemia do Corona vírus 
Covid-19 gerou fechamento de postos de atendimento, redução 
da jornada de trabalho e implementação do trabalho remoto 
dos servidores, com suspensão de atendimento presencial nas 
unidades descentralizadas do Ministério da Economia. Diante 
dessa situação, houve intensificação da substituição do documento 
físico pelo digital, com aumento da procura pela população aos 
serviços do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, que registrou 
mais de 272 milhões de acessos e downloads do aplicativo. 

Diante do cenário de crise sanitária, em 2020 foram emitidas 
552.329 CTPS físicas, com redução de 88,57% em relação ao 
exercício de 2019, quando foram emitidas 4.832.752 carteiras, 
atendendo a meta prevista para 2023. No exercício foram milhões 
29.251.944 da CTPS digital, por meio das plataformas web e 
mobile.

 Quanto à habilitação do seguro-desemprego, em 2020 houve 
expressivo crescimento no atendimento de trabalhadores por 
sistema informatizado, em razão do estado de emergência 
imposto pela pandemia do novo Corona vírus. Nesse exercício, a 
quantidade de requerimentos do seguro-desemprego totalizou 
6.784.102, sendo 3.861.185 pela Web, que aumentou 2.474,3%, 
e 2.922.917 presencial, representando redução de 55,1% em 
relação à 2019. Assim a meta prevista para 2022 foi alcançada em 
2020.

É forçoso notar que o afastamento social necessário para 
combater os efeitos da Pandemia em 2020 tornou-se motivador do 
expressivo aumento do uso das tecnologias digitais embarcadas 
na oferta de ações e serviços do FAT, como dito acima. No entanto, 
é preciso registrar que essas transformações digitais não ocorrem 
da noite para o dia. Elas foram, isso sim, fruto de esforço coletivo 
de equipes e direcionamento estratégico de recursos para essa 
finalidade que já vinham sendo feitos, haja vista, inclusive, o 
objetivo estratégico do ME (vide Mapa Estratégico 2019 – 2022), 
voltado para a digitalização de serviços, aqui incluídos os do 
FAT, evidentemente. Assim, a necessidade se encontrou com o 
ambiente favorável, já perseguido pelo ME.



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – FAT | 33

3 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

Resultados e desempenho 
da gestão financeira

Nos últimos 10 anos as receitas e despesas do Fundo têm 
apresentado crescimento, 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 alta taxa de rotatividade de 
mão de obra; e dos sucessivos aumentos reais do salário mínimo.

Nos últimos cinco anos, entre 2016 e 2020, as receitas do FAT 
apresentaram variação ao longo do período. Aumentaram nos 
exercícios de 2016 e 2017, em face de repasses do Tesouro 
Nacional de parte dos recursos retidos como DRU; e a partir 
de 2018, o Fundo passa a registrar, quase que exclusivamente, 
receitas primárias e receitas financeiras, provenientes da 
Contribuição PIS/PASEP e de remunerações das aplicações dos 
recursos do Fundo. No período o Fundo realizou receita média 
anual de R$ 70,0 bilhões.

No exercício de 2020 as receitas do FAT aumentaram 12,8%, 
em face ao expressivo crescimento da receita da arrecadação 
da Contribuição PIS/PASEP, principal fonte de recursos do FAT, 
que representou 81,2% das receitas do Fundo. A receita da 
Contribuição PIS/PASEP alcançou R$ 60,9 bilhões, 26,9% superior 
aos R$ 48,0 bilhões realizados em 2019. 

Mesmo diante da redução da atividade econômica, em 
consequência da pandemia do Corona vírus Covid-19, o 
aumento das receitas foi resultado do acréscimo dos repasses 
da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP, como consequência 
da alteração legal dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, 
de 12 de novembro de 2019, que incluiu o § 4º ao art. 76 das 
Disposições Transitórias, onde estabelece que a Desvinculação 
das Receitas da União – DRU não se aplica às receitas das 
contribuições sociais destinadas ao custeio da seguridade social. 
Assim, a partir da publicação da medida o FAT passou a receber 
o valor integral dessa receita, sem o desconto de 30% por DRU. 

Quadro 3 - Receitas, Obrigações e Resultados do FAT 
R$ milhões (*)

EXERCÍCIOS 2016 2017 2018 2019 2020 Var. % 
2020/2019

Part. % 
2020

RECEITAS
  1. Receita da Contribuição PIS/PASEP 38.798,5    40.588,2    45.176,9     47.999,0     60.911,6     26,90% 81,23%
  2. Receitas Financeiras 19.230,8    17.579,8    18.467,6     18.050,5     13.866,3     -23,18% 18,49%
  3. Recursos do Tesouro Nacional 12.509,5    13.794,9    42,3            35,4             3,8               -89,26% 0,01%
  4. Outras Receitas 1.150,6      507,0         739,6          419,3          209,4          -50,05% 0,28%

TOTAL DAS RECEITAS  (A) 71.689,3    72.469,9    64.426,3     66.504,1     74.991,2     12,76% -100,00%
DESPESAS

 1. Seguro-Desemprego - Benefício 37.772,2    38.007,1    36.288,6     37.389,0     40.079,1     7,20% 52,04%
 2. Abono Salarial - Benefício 17.931,7    16.229,0    17.338,3     17.522,6     19.259,0     9,91% 25,01%
 3. Qualificação Profissional -             58,6           8,1               2,5               16,9             567,21% 0,02%
 4. Intermediação de Emprego 49,1           34,4           40,1            38,4             29,6             -22,95% 0,04%
 5. Outras Despesas 501,6         467,6         493,9          427,4          331,4          -22,48% 0,43%

 DESPESAS CORRENTES (B) 56.254,7    54.796,7    54.169,0     55.379,9     59.716,0     7,83% 77,54%
RESULTADO ECONÔMICO (A - B) 15.434,6    17.673,2    10.257,4     11.124,2     15.275,2     37,32% -100,00%

6. Empréstimos ao BNDES ( C) 15.992,4    17.163,5    18.055,0     18.761,6     17.292,8     -7,83% 22,46%
TOTAL DAS DESPESAS ( D = B + C) 72.247,1    71.960,2    72.224,0     74.141,6     77.008,8     3,87% 100,00%

RESULTADO NOMINAL(A - D) (557,7)        509,7         (7.797,6)      (7.637,5)      (2.017,6)      -73,58%

(*) Valores Nominais – Fonte SIAFI

Obs.: Receitas e despesas registrados de acordo com a Lei nº 4.320/1964.
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Outra importante fonte de recursos do Fundo é resultado 
de suas aplicações financeiras relativas aos recebimentos de 
remunerações dos empréstimos ao BNDES (FAT Constitucional); 
dos depósitos especiais; e dos recursos aplicados no mercado 
financeiro, em fundos extra mercado, com realização média dos 
últimos cinco anos de R$ 17,4 bilhões. No exercício de 2020 o 
FAT registrou R$ 13,9 bilhões em receitas financeiras, valor este 
23,2% inferior ao registrado em 2019, tendo como principal fator 
da redução a queda das taxas de juros.

De outro lado, as despesas do Fundo, constituídas de 77,1% dos 
gastos com pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e 
do abono salarial, no montante de R$ 59,3 bilhões, apresentaram 
crescimento de 8,1% em relação ao exercício de 2019.

Com políticas ativas de qualificação profissional e intermediação 
de mão de obra, com média de 0,10% nos últimos cinco anos, 

foram empenhados em 2020 R$ 46,5 milhões, representam 
0,08% das despesas correntes do FAT (R$ 59,7 bilhões).

Outra importante rubrica de despesa do FAT são as despesas 
de capital, relativas aos repasses do FAT ao BNDES, que são 
empréstimos ao Banco para financiamento de programas de 
desenvolvimento econômico, com execução de R$ 17,3 bilhões 
em 2020, um recuo de 7,8% em relação a 2019, que representou 
22,5% da despesa total do Fundo.

 Em uma análise mais ampla, entre os exercícios de 2010 a 2020, as 
receitas do FAT representaram média de 1,07% do PIB e as despesas 
média de1,10%. As despesas com pagamentos de benefícios do 
seguro-desemprego e abono salarial corresponderam, em média, 
0,81% do PIB e as despesas de capital (empréstimos ao BNDES) 
0,28%, conforme evidenciado nos gráficos 1 e 2.

Gráfico 1 - Receitas e Despesas do FAT em Relação ao PIB 
Nominal

Gráfico 2 - Despesas do seguro-desemprego e do abono 
salarial em Relação ao PIB Nominal
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Em 2020, as despesas com pagamento dos benefícios do seguro-
desemprego e do abono salarial, corresponderam a 0,80% e 
0,54% do PIB, respectivamente, encontrando-se próximo à média 
dos últimos 11 anos, de 0,81% e 0,57%.

No período de 2010 a 2020 as receitas do FAT apresentaram 
valores médios inferiores às despesas, que resultaram em 
recorrentes déficits nominais, cobertos com parte do Patrimônio 
do Fundo, relativa a resultados de exercícios anteriores. O Gráfico 
3 apresenta a relação entre as curvas de receitas e despesas e 
evidencia os resultados de déficits e superávits que se revezam 
até o exercício de 2017, com destaque para o déficit de R$ 10,4 
bilhões registrado em 2013. Nos exercícios de 2018 e 2019 o FAT 
volta a apresentar déficits expressivos, em torno de R$ 7,7 bilhões 
por ano, voltando a reduzir o déficit em 2020, para R$ 2,0 bilhões, 
com o aumento dos ingressos da receita da Contribuição PIS/
PASEP.

Gráfico 3 - Receitas e Obrigações do FAT 
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Mantida a legislação vigente, estima-se que o FAT registre 
equilíbrio em suas contas anuais nos próximos exercícios 
financeiros, com a realização de receitas equivalentes à execução 
de suas despesas. 

No exercício de 2020 foram executadas ações com recursos 
do FAT no âmbito de cinco Programas distintos: i) Programa 
de Gestão e Manutenção do Poder Executivo ii) Operações 
Especiais: Financiamentos com Retorno; iii) Empregabilidade; 
iv) Modernização Trabalhista e Trabalho Digno; e v) Inclusão 
Produtiva de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social.
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Desempenho dos principais 
programas e ações 
apoiadas pelo FAT

Programa 0902 - Operações Especiais: Financiamentos com 
Retorno

Ação 0158 - Financiamento de Programas de Desenvolvi-
mento Econômico a Cargo do BNDES

Por força do que determina o §1º do art. 239 da Constituição 
Federal, 28% da receita da arrecadação da contribuição PIS/PASEP 
são repassados pelo FAT ao BNDES para financiar 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.

No exercício de 2020, o BNDES utilizou parte dos recursos 
provenientes de amortizações de financiamentos realizados em 
exercícios anteriores e os aportes de repasses de recursos, no 

montante de R$ 17,3 bilhões, para desembolsar R$ 49,5 bilhões 
em operações de crédito, 1,5% superior aos R$ 48,8 bilhões 
desembolsados em 2019, distribuídos em diversos setores de 
atividades.

Gráfico 4 - Distribuição dos Desembolsos por Grandes 
Setores - 2019 e 2020
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Fonte: BNDES (Elaborado pela CGFIN/DEF)

Do total desembolsado, 38,9% foram destinados a projetos de 
infraestrutura, percentual próximo aos 36,2% registrados em 
2019. Do total, 31,0% foram desembolsados para financiamentos 
das empresas de setor de agropecuária e pesca e 20,4% para 
indústria de transformação, que representaram, respectivamente, 
31,5% e 13,2% em 2019.
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Quadro 4 - Desembolso dos recursos do FAT -  
Por Grandes Setores

Em R$ milhões

Por Programa Operacional 
/ Segundo a Natureza da 

Empresa
TLP TJLP Cambial Total Distr. %

Infraestrutura 16.668 2.577 - 19.245 38,9%

Comércio e Serviços 3.756 540 4 4.300 8,7%

Indústria de Transformação 4.071 351 5.667 10.089 20,4%

Agropecuária e Pesca 15.339 3 - 15.342 31,0%

Industria Extrativista 551 - - 551 1,1%

Total 40.385 3.471 5.671 49.527 100,0%

Fonte: BNDES 

Em 2020 os setores que mais receberam desembolsos foram: 
Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza pública (27,6%), e 
Agricultura, silvicultura, exploração florestal (23,0%), conforme 
evidenciado no Quadro 5.

Quadro 5 - Investimento do FAT Constitucional aplicado 
em 2020, por setor de Atividade

Posição: 31/12/2020 Em reais milhões

Cód. Descrição da Atividade Valor %

0101 Agricultura, silvicultura, exploração florestal 11.392,7 23,0%
0102 Pecuária e pesca 3.949,3 8,0%
0201 Petróleo e gás natural 0,4 0,0%
0202 Minério de ferro 8,7 0,0%
0203 Outros da indústria extrativa 540,5 1,1%
0301 Alimentos e bebidas 932,7 1,9%
0302 Produtos do fumo 0,2 0,0%
0303 Têxteis 69,9 0,1%
0304 Artigos do vestuário e acessórios 71,3 0,1%
0305 Artefatos de couro e calçados 23,1 0,0%
0306 Produtos de madeira - exclusive móveis 54,3 0,1%
0307 Celulose e produtos de papel 648,7 1,3%
0308 Jornais, revistas, discos 42,4 0,1%
0309 Refino de petróleo e coque 10,7 0,0%
0310 Álcool 391,6 0,8%
0311 Produtos  químicos 228,3 0,5%
0312 Fabricação de resina e elastômeros 33,1 0,1%
0313 Produtos farmacêuticos 547,0 1,1%
0314 Defensivos agrícolas 29,1 0,1%
0315 Perfumaria, higiene e limpeza 4,1 0,0%
0316 Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 11,6 0,0%
0317 Produtos e preparados químicos diversos 4,4 0,0%
0318 Artigos de borracha e plástico 139,7 0,3%
0319 Cimento 0,4 0,0%
0320 Outros produtos de minerais não-metálicos 167,5 0,3%
0321 Fabricação de aço e derivados 71,0 0,1%
0322 Metalurgia de metais não-ferrosos 64,5 0,1%
0323 Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 125,2 0,3%
0324 Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos 293,1 0,6%
0325 Eletrodomésticos 11,0 0,0%
0326 Máquinas para escritório e equipamentos de informática 22,4 0,0%
0327 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 128,0 0,3%
0328 Material eletrônico e equipamentos de comunicações 22,2 0,0%
0329 Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, medida e óptico 15,1 0,0%
0330 Automóveis, camionetas e utilitários 0,0 0,0%
0331 Caminhões e ônibus 3,7 0,0%
0332 Peças e acessórios para veículos automotores 403,3 0,8%
0333 Outros equipamentos de transporte 5.395,0 10,9%
0334 Móveis e produtos das indústrias diversas 143,4 0,3%
0401 Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 13.660,9 27,6%
0501 Construção 604,2 1,2%
0601 Comércio 2.050,2 4,1%
0701 Transporte, armazenagem e correio 4.963,4 10,0%
0801 Serviços de informação 280,2 0,6%
0901 Intermediação financeira e seguros 131,6 0,3%
1001 Serviços imobiliários e aluguel 229,1 0,5%
1101 Serviços de manutenção e reparação 10,0 0,0%
1102 Serviços de alojamento e alimentação 224,6 0,5%
1103 Serviços prestados às empresas 157,0 0,3%
1104 Educação mercantil 169,4 0,3%
1105 Saúde mercantil 304,9 0,6%
1106 Outros serviços 295,5 0,6%
1203 Administração Pública e Seguridade Social 446,6 0,9%

Total 49.527,2           100,0%
Fonte: BNDES/AF/DEFIN, RJ, 2020
Autoria: BNDES/AF/DEFIN, RJ, 2020
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O Quadro 6 apresenta a distribuição regional dos desembolsos 
dos recursos ordinários do FAT Constitucional registrados em 
2020, com destaque para a região Sudeste, cujas empresas 
receberam 38,2% do total desembolsado, seguida pelas Regiões 
Sul (29,2%), Centro-Oeste (12,7%), Nordeste (9,2%), e Norte 
(3,2%), acrescido da distribuição de recursos para projetos 
desenvolvidos em mais de uma região, tais como de projetos 
de transmissão de energia e da malha ferroviária, demandaram 
7,3% do total de desembolsos no exercício de 2020.

Quadro 6 - Distribuição regional dos desembolsos do FAT 
Constitucional em 2020

Posição 31/12/2020 Em R$ milhões

Região FAT TLP FAT TJLP FAT CAMBIAL Total Distr. %
Sudeste 11.492 1.995 5.441 18.928 38,2%

Norte 1.599 60 - 1.659 3,3%

Nordeste 3.960 603 - 4.563 9,2%

Sul 14.011 226 230 14.467 29,2%

Interregional* 3.592 28 - 3.620 7,3%

Cento Oeste 5.731 559 - 6.290 12,7%

Total 40.385 3.471 5.671 49.527 100,0%

Fonte: BNDES

Do valor desembolsados no exercício, as micros e pequenas 
empresas receberam 27,2%, dos desembolsos, e as grandes 
empresas foram beneficiadas como 53,3%, conforme evidenciado 
no gráfico 5.

Gráfico 5 - Distribuição dos desembolsos em 2020 por 
Porte (em R$ milhões e percentual)
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Fonte: BNDES

No final do exercício de 2020, o saldo dos recursos do FAT 
emprestados ao BNDES registrava R$ 307,8 bilhões, com saldo 
disponível de R$ 29,1 bilhões e R$ 276,9 bilhões aplicados em 
operações de crédito.
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Quadro 7 - Recursos Ordinários do FAT Constitucional

Posição 31/12/2020 Em R$ milhões
FAT CONSTITUCIONAL Principal Juros Líquidos TOTAL %

Disponibilidades 24.793 4.349 29.142 9,5%

FAT TJLP 133.935 281 134.216 43,6%

FAT TLP 113.249 1.372 114.621 37,2%

FAT Cambial 29.762 66 29.828 9,7%

Total 301.739 6.068 307.807 100,0%

Fonte: BNDES

Dos recursos aplicados, excetuados os juros líquidos, R$ 276,9 
bilhões estavam distribuídos em diversos setores de atividade da 
economia e em todas as Unidades da Federação.

Quadro 8 - Recursos Ordinários do FAT Constitucional por 
Setor de Atividade 

Posição 31/12/2020 Em R$ milhões

Setor de atividade
FAT TLP FAT TJLP FAT % 

Cambial
Total Distr. %

BNDES FINAME BNDES FINAME

Infraestrutura 106.232 1.510 48.831 7.735 3.522 167.830 60,6%

Indústria de 
Transformação

5.894 489 7.373 2.565 25.989 42.310 15,3%

Comércio e Serviços 18.883 301 6.900 1.484 15 27.583 10,0%

Agropecuária e Pesca 496 70 15.051 20.873 3 36.493 13,2%

Industria Extrativista 47 12 2.339 98 233 2.729 1,0%

Total 131.552 2.382 80.494 32.755 29.762 276.945 100,0%

Fonte: BNDES

Gráfico 6 - Distribuição do FAT Constitucional - Aplicados, 
por grandes setores
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Dos recursos aplicados, o setor de infraestrutura possui o maior 
saldo (60,6%), seguido pelo setor de indústria de transformação 
(15,3%). Os setores de agropecuária e pesca, comércio e serviços 
e indústria extrativa, absorveram, respectivamente, 13,2%, 10,0% 
e 1,0% do total dos recursos.
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Quadro 9 - Distribuição do saldo aplicado - FAT 
Constitucional, por Região Geográfica

Posição 31/12/2020 Em R$ milhões

Região FAT TJLP FAT TJLP FAT 
Cambial Total Distr. % Distr. % 

PIB

Sudeste 32.156 39.080 28.704 99.940 36,1% 53,1%

Norte 14.551 29.068 233 43.852 15,8% 5,5%

Nordeste 9.205 25.583 - 34.788 12,6% 14,3%

Sul 30.851 13.386 824 45.061 16,3% 17,1%

Interregional* 13.340 13.686 - 27.026 9,8% -

Cento Oeste 13.145 13.133 - 26.278 9,5% 9,9%

Total 113.248 133.936 29.761 276.945 100,0% 100,0%

Fonte: BNDES

A distribuição regional do saldo da carteira de recursos ordinários 
do FAT no BNDES e sua comparação com o PIB regional, apurado 
em 2018 (IBGE), reflete a política afirmativa de distribuição dos 
recursos do FAT Constitucional para o desenvolvimento regional. 

Embora a participação da Região Sudeste no PIB seja de 53,1%, as 
aplicações do FAT Constitucional na região representam 36,1%, 
em percentual inversamente proporcional aos recursos aplicados 
na Região Norte, que representam aproximadamente o triplo de 
sua participação no PIB nacional, justificado pelos financiamentos 
de projetos de infraestrutura desenvolvidos naquela região. 

A distribuição das aplicações do FAT Constitucional por Unidade 
da Federação evidencia o Estado de São Paulo como o maior 
detentor de recursos aplicados, seguido pelo Estado do Rio de 
Janeiro. A Região Sudeste registra o maior percentual da aplicação 
(36,1%), seguidos pelas Regiões Sul e Norte; valendo também 
destacar o percentual de 9,8% dos recursos aplicados em projetos 
de envolve mais de uma região. 



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – FAT | 41

3 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

Gráfico 7 - Distribuição do saldo aplicado - FAT 
Constitucional, por UF e Região Geográfica

Fonte: BNDES
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Dos recursos aplicados, no montante de R$ 276,9 bilhões, o 
maior volume, 68,6% financiam as grandes empresas, e 11,3% 
financiam as micros e pequenas empresas. Do total de contratos, 
as microempresas representam 46,2% e as pequenas empresas 
26,5%.

Gráfico 8 - Distribuição do saldo aplicado e dos contratos, 
por porte de empresa.

Fonte: BNDES

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.
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Quadro 10 - Geração e Manutenção de Empregos

Posição: 31/12/2020 Em numero de empregos

SCN Descrição da atividade  Efeito 
Direto 

 Efeito 
Indireto 

 Efeito 
Total 

0101 Agricultura, silvicultura, exploração florestal  11.002  38.868  149.870 
0102 Pecuária e pesca  94.580  12.835  107.415 
0201 Petróleo e gás natural  0  364  364 
0202 Minério de ferro  1  249  250 
0203 Outros da indústria extrativa  19  3.612  3.631 
0301 Alimentos e bebidas  68  3.553  3.621 
0302 Produtos do fumo  0  0  0 
0303 Têxteis  82  3.305  3.387 
0304 Artigos do vestuário e acessórios  147  1.524  1.671 
0305 Artefatos de couro e calçados  26  341  368 
0306 Produtos de madeira - exclusive móveis  394  6.759  7.153 
0307 Celulose e produtos de papel  62  1.408  1.470 
0308 Jornais, revistas, discos  14  2.335  2.349 
0309 Refino de petróleo e coque  0  186  186 
0310 Álcool  5  470  475 
0311 Produtos  químicos  35  1.665  1.700 
0312 Fabricação de resina e elastômeros  7  490  497 
0313 Produtos farmacêuticos  4  230  234 
0314 Defensivos agrícolas  1  176  177 
0315 Perfumaria, higiene e limpeza  5  313  318 
0316 Tintas, vernizes, esmaltes e lacas  1  622  623 
0317 Produtos e preparados químicos diversos  11  1.219  1.230 
0318 Artigos de borracha e plástico  147  7.865  8.012 
0319 Cimento  0  276  276 
0320 Outros produtos de minerais não-metálicos  81  10.686  10.766 
0321 Fabricação de aço e derivados  35  3.483  3.517 
0322 Metalurgia de metais não-ferrosos  254  3.040  3.294 
0323 Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos  14.221  20.416  34.637 
0324 Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos  43.112  3.133  46.245 
0325 Eletrodomésticos  110  98  208 
0326 Máquinas para escritório e equipamentos de informática  4.221  22  4.243 
0327 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos  1.974  6.714  8.688 
0328 Material eletrônico e equipamentos de comunicações  10.792  1.335  12.127 
0329 Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, medida e óptico  15.878  1.642  17.521 
0330 Automóveis, camionetas e utilitários  1.693  136  1.829 
0331 Caminhões e ônibus  1.415  113  1.528 
0332 Peças e acessórios para veículos automotores  698  4.934  5.632 
0333 Outros equipamentos de transporte  3.317  901  4.218 
0334 Móveis e produtos das indústrias diversas  8.832  1.913  10.745 
0401 Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana  5  3.895  3.900 
0501 Construção  154.093  6.719  160.813 
0601 Comércio  88.260  109.626  197.886 
0701 Transporte, armazenagem e correio  7.068  36.174  43.242 
0801 Serviços de informação  17  13.078  13.095 
0901 Intermediação financeira e seguros  8  5.832  5.840 
1001 Serviços imobiliários e aluguel  648  721  1.370 
1101 Serviços de manutenção e reparação  39  6.882  6.921 
1102 Serviços de alojamento e alimentação  126  4.025  4.152 
1103 Serviços prestados às empresas  3.364  35.905  39.268 

Posição: 31/12/2020 Em numero de empregos

SCN Descrição da atividade  Efeito 
Direto 

 Efeito 
Indireto 

 Efeito 
Total 

1104 Educação mercantil  348  529  877 
1105 Saúde mercantil  499  588  1.087 
1106 Outros serviços  9.853  18.280  28.134 
1201 Educação pública  19  88  107 
1202 Saúde pública  0  2  2 
1203 Administração pública e seguridade social  320  1.690  2.011 

 Total  577.911  391.267  969.178 

Fonte: BNDS/AF/DEFIN, RJ 2020 
Autoria: BNDS/AF/DEFIN, RJ 2020

Considerando a mensuração de empregos realizada pelo BNDES, 
com a utilização de modelo com base na Matriz Insumo-Produto 
para a economia brasileira, de dados oficiais do Sistema de Contas 
Nacionais do IBGE, em 2020 os investimentos financiados pelo 
Banco com recursos do FAT Constitucional implicaram na geração 
ou manutenção de 969.178 empregos ao longo das cadeias 
produtivas, na fase de implantação dos investimentos apoiados, 
com resultado positivo de 2,61% no número de empregos em 
relação ao exercício de 2019.

Quadro 11 - Empregos Gerados/mantidos - Desembolsos 
do FAT Constitucional

Geração de Empregos 2018 2019(a) 2020(b) Variação 
2020/2019

Efeito Direto 590.852     554.893    577.911  4,15%
Efeito Indireto 461.087     389.601    391.267  0,43%
TOTAL 1.051.939  944.494    969.178  2,61%

Fonte: BNDES
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Essas estimativas devem ser interpretadas como a quantidade de 
postos de trabalho (empregos ou ocupações) gerados ou mantidos 
durante a execução dos projetos financiados, associados ao apoio 
financeiro do BNDES, em relação ao volume dos desembolsos anuais.

Programa 5027 - Inclusão Produtiva de Pessoas em Situação 
de Vulnerabilidade Social 

Ação 00H4 - Pagamento do seguro-desemprego

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.

Nos termos da legislação vigente, o benefício do seguro-
desemprego é concedido ao trabalhador desempregado, por 
período máximo variável de 3 (três) a 5 (cinco) meses, de forma 
contínua ou alternada, a cada período aquisitivo, contados da data 
de dispensa que deu origem à última habilitação, cuja duração é 
definida pelo CODEFAT.

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.

Ressalta-se que desde 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 proporcionou agilidade para o trabalhador receber 
o benefício e também possibilitou a integração do direito ao 
benefício com processos prévios de verificação de oportunidades 
de trabalho e de cursos de qualificação profissional.

Ao longo dos anos o mercado de trabalho formal vem crescendo 
no País e, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS), entre os exercícios de 2000 e 2014 houve significativo 
incremento da formalização da mão de obra no Brasil, tendo 
alcançado no final de 2019 cerca de 47,6 milhões de trabalhadores 
com carteira e trabalho assinada, mesmo resultado projetado 
para 2020. Esse fato, somado à manutenção da elevada taxa de 
rotatividade de mão de obra e aos sucessivos aumentos reais 
do salário mínimo, proporcionou incrementos no número de 
beneficiários, com impactos de incrementos nos dispêndios com 
pagamento de benefícios do seguro-desemprego.
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Gráfico 9 - Evolução do mercado de trabalho e dos 
beneficiários do seguro-desemprego. 
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Apesar do aumento das despesas com pagamento de benefícios, 
observou-se relativa estabilidade entre o número de beneficiários 
do seguro-desemprego formal, dispensado sem justa causa, em 
relação ao número total de trabalhadores no final do exercício, 
com relativa queda a partir de 2014, e tendência de estabilização 
nos últimos três anos.

No exercício de 2020, foram empenhados R$ 40,1 bilhões com 
despesas do seguro-desemprego, com execução de 90,28% 
da dotação autorizada. Frisa-se que na Ação de pagamento do 
seguro-desemprego o valor dos empenhos registrados foi 7,2% 
superior ao valor empenhado em 2019.

Quadro 12 - Execução do pagamento do seguro-
desemprego, por modalidade

Em R$ milhões

Dotação 
Autorizada

Dotação 
Autorizada (a)

Valores 
Empenhados (b)

% de 
Execução

Distr. % da 
Execução

00H4 - SEG. DESEMPREGO 37.388,99      44.395,98         40.079,15         90,28% 100,00%
  SD Formal 33.847,37      39.422,54         35.703,72         90,57% 89,08%
  SD Pescador 2.781,61        3.671,75           3.433,41            93,51% 8,57%
  SD Doméstico 676,27           1.007,81           707,90               70,24% 1,77%
  SD Resgatado 2,59                3,41                   2,24                    65,77% 0,01%
  Bolsa Qualificação 81,16              290,47              231,87               79,83% 0,58%

Ação
2019 2020

Fonte: SIAFI

Dentre as modalidades do seguro-desemprego, o maior gasto 
(89,08%) da despesa foi executado junto aos trabalhadores formais 
da economia, demitidos sem justa causa, que registrou execução 
de 90,57% da dotação autorizada para essa modalidade. Também 
vale realçar o volume de recursos gastos com o pagamento dos 
benefícios ao Pescador Artesanal, que representou 8,57% dos 
gastos do seguro-desemprego em 2020. 

A concessão do benefício do seguro-desemprego alcançou 7,2 
milhões de trabalhadores em 2020, distribuído em diversas 
modalidades, com variação negativa de 0,62% em relação ao 
exercício de 2019.
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Quadro 13 - Beneficiários do seguro-desemprego -  
por modalidade 

MODALIDADE 2019 2020 Var. % Distr.. %

 Formal 6.301.444    6.160.323    -2,24% 85,41%

Pescador Artesanal 706.656        767.305        8,58% 10,64%

Bolsa Qualificação Profissional 17.400          52.747          203,14% 0,73%

Empregado Doméstico 230.856        231.181        0,14% 3,21%

Resgatado de Trabalho Análogo ao Escravo 853                809                -5,16% 0,01%

Total de Beneficiários      7.257.209      7.212.365 -0,62% 100,0%

Fonte: CGGB/SPPT/STRAB/SEPRT/ME (BGSD, de 04/02/2021)

Em 2020 houve redução no número de beneficiários do seguro-
desemprego – formal, mesmo diante da crise sanitária, que parece 
ter ocorrido em resposta a ações de governo para preservação 
de emprego e à redução da rotatividade de mão de obra no 
exercício3, de acordo com as primeiras estimativas de alterações 
do mercado de trabalho em 2020, considerando dados recém-
publicados do CAGED. 

3 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 substituídos em um período; e considerando o número 
total de trabalhadores desligados, excluindo-se os mortos, aposentados, 
transferências e desligamentos espontâneos.

Gráfico 10 - Rotatividade de mão de obra entre  
os Celetistas.
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Fonte: RAIS (para 2020 dados estimados)

Cabe também destacar as variações nos números de beneficiários 
das modalidades Pescador Artesanal e Bolsa Qualificação 
Profissional. No primeiro caso, o aumento registrado seguiu a 
tendência de crescimento médio de 10% dos últimos anos, e no 
segundo, observou-se um grande interesse dos empregados e 
dos empregadores como uma alternativa para a preservação do 
emprego no período da crise econômica gerada pela pandemia 
do novo Corona vírus.

A maior parte dos pagamentos dos benefícios do seguro-
desemprego foi recebido pelos trabalhadores da Região Sudeste 
(45,5%), que concentra a maior parte dos trabalhadores do 
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Brasil, que, no final de 2020, registrou 45,3% da População 
Economicamente Ativa, pelos dados do IBGE/2019.

O Estado de São Paulo respondeu por 26,5% dos pagamentos 
dos benefícios do seguro-desemprego em 2020, percentual um 
pouco menor que a soma dos Estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, que representaram 29,5% do 
total de pagamentos.

Gráfico 11 - Distribuição de pagamentos do seguro-
desemprego por UF e Região
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 Fonte: CGGB/SPPT/STRAB/SEPRT/ME

Programa 5027 - Inclusão Produtiva de Pessoas em Situação 
de Vulnerabilidade Social 

Ação 0581 - Pagamento do Abono Salarial 

O Abono Salarial é o benefício que assegura aos trabalhadores 
brasileiros que, entre outros critérios, são cadastrados no PIS há 
pelo menos 5 anos, e que recebem até dois salários mínimos, 
o pagamento de, no máximo, um salário mínimo. O cálculo do 
valor do benefício corresponde ao número de meses trabalhados 
no ano-base multiplicado por 1/12 do valor do salário mínimo 
vigente na data do pagamento. 

Conforme calendário estabelecido pelo CODEFAT, o recebimento 
do Abono Salarial tem seu início no segundo semestre de cada 
ano e se estende para o primeiro semestre do ano seguinte, 
dessa forma, os quantitativos e valores de benefícios pagos no 
ano se referem ao segundo semestre do ano indicado e primeiro 
semestre do ano seguinte.

No caso da Ação 0581 – Abono Salarial, foi empenhado valor 
9,91% superior ao empenhado em 2019, que registrou 97,8% 
de execução da dotação autorizada em 2020. Dos recursos 
empenhados, R$ 16.610,6 milhões foram executados para 
pagamento do abono salarial PIS, pela Caixa Econômica Federal, 
e R$ 2.648,4 milhões para pagamento do abono PASEP, pagos 
pelo Banco do Brasil.
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Quadro 14 - Execução do pagamento do abono salarial

Em R$ milhões

Dotação 
Autorizada

Dotação 
Autorizada (a)

Valores 
Empenhados (b)

% de 
Execução

581 - ABONO SALARIAL 17.522,57      19.692,60         19.259,02         97,80%

Ação
2019 2020

Fonte: SIAFI

No exercício de 2020, receberam Abono Salarial 24.542.525 
trabalhadores, com aumento de 1,92% em relação ao exercício 
anterior (23.992.702).

A maior parte dos pagamentos dos benefícios do abono salarial 
foi recebido pelos trabalhadores da Região Sudeste (49,9%), que 
concentra a maior parte dos trabalhadores celetistas do Brasil. 
Os trabalhadores do Estado de São Paulo receberam 29,6% dos 
pagamentos dos benefícios, seguidos pelos Estados de Minas 
Gerais (10,9%), Rio de Janeiro (7,3%), Paraná e Bahia (ambo com 
5,7%).

Gráfico 12 - Distribuição de pagamentos do abono salarial 
por UF e Região
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 Fonte: CGGB/SPPT/STRAB/SEPRT/ME

Com o crescimento econômico do País nas últimas duas décadas, 
ocorreu um significativo aumento da formalização de mão de 
obra no Brasil. Esse fato, somado aos sucessivos aumentos reais 
do salário mínimo, proporcionou incrementos no número de 
trabalhadores com renda de até dois salários mínimos, que gerou 
aumentos nos gastos com pagamentos de benefícios do abono 
salarial.
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Gráfico 13 - Evolução do mercado de trabalho e dos 
beneficiários do abono salarial
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Ressalta-se que a redução do número de beneficiários ocorrida 
em 2015 ocorreu em razão das mudanças no calendário 
de pagamento do abono, quando apenas cerca de 50% dos 
trabalhadores receberam o benefício do ano calendário 
2015/2016, no segundo semestre do exercício de 2015, quando, 
em anos anteriores, esse percentual estava em torno de 80%, 
o que motivou, naquele exercício, diminuição considerável dos 
gastos com o pagamento desse benefício.

Programa 5027 - Empregabilidade

Ação 20JT - Gestão do Sistema Nacional de Emprego - SINE 

Apesar da pouca significância de valor, essa ação tem como foco 
a intermediação de mão de obra, por meio do Sistema Nacional 
de Emprego - SINE, e se apresenta, juntamente com as ações de 
pagamento de benefícios do seguro-desemprego e de qualificação 
profissional, como uma importante ação para formar o tripé do 
Programa Seguro-Desemprego.

O Sistema Público de Emprego dispõe de cerca de 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 da Economia 
executa atividades do SINE, por meio de unidades da rede 
própria de atendimento, além de disponibilizar o serviço de 
intermediação de mão de obra por meio do aplicativo Sine Fácil 
(IMO Web), acessível pelo link: https://www.gov.br/pt-br/apps/
sine-facil.

Os postos do SINE, entre suas principais funções, atuam como 
agências de emprego, mediante o serviço de intermediação de 
mão de obra – IMO, que coloca em contato trabalhadores à 
procura de emprego e empregadores, buscando diminuir, assim, 
o desemprego friccional.

Em 2020 o ME, por meio da CGSINE/SPPE, continuou envidando 
esforços para promover melhorias na forma de gestão integral do 

https://www.gov.br/pt-br/apps/sine-facil
https://www.gov.br/pt-br/apps/sine-facil
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SINE, para execução de políticas públicas de emprego, trabalho 
e renda, com a utilização de uma nova estrutura para a gestão 
e operacionalização das suas ações e serviços, especialmente 
quanto à forma de repasse para o custeio das ações, por meio de 
repasses na modalidade Fundo a Fundo, para as parcerias com 
Estados e Municípios.

Desde o exercício de 2019, quando a versão 3.0 do aplicativo 
SINE Fácil foi disponibilizada, ampliou-se o acesso ao trabalhador 
a diversas funcionalidades, via sistema informatizado, tais como 
a ampliação da pesquisa por vagas (vagas sem experiência), 
informações do resultado do processo seletivo e entrevista 
e realizações de pesquisas de satisfação. No Portal Emprega 
Brasil, por meio do link ttps://empregabrasil.mte.gov.br/, foram 
implementadas funcionalidades para a intermediação de 
mão de obra, a fim de 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”. Este aplicativo foi bastante útil no exercício 
de 2020, em face da pandemia do Corona vírus Covid-19.

No exercício de 2020 foi empenhado na ação20JT o montante 
de R$ 29,6 milhões, representando 100% do limite autorizado, 
valor esse 22,9% menor que o empenhado em 2019. A Rede 
SINE, que também conta com recursos dos Estados e Municípios, 
realizou a inscrição de 2.712.828 trabalhadores para novas vagas 
de trabalho e ofereceu 830.228 vagas captadas, sendo dessas 

273.354 ocupadas por trabalhadores encaminhados. Em relação 
a 2019, a quantidade de inscritos reduziu 14,84%; o número 
de vagas captadas/oferecidas diminuiu 29,66%; e o número 
de colocados reduziu 41,0%. Nesse contexto, a relação entre 
colocados/encaminhados alcançou 11,51% e a relação entre 
colocados/vagas oferecidas atingiu 32,93%.

Quadro 15 - SINE - Dados de Execução da Ação 20JT - 2018 a 
2020

Variáveis 2018 2019 2020 Var. %
Quantidade de trabalhadores inscritos 3.226.814 3.185.691 2.712.828 -14,84%
Quantidade de vagas oferecidas 1.114.858 1.180.248 830.228 -29,66%
Quantidade de encaminhamentos realizados 3.816.695 4.201.608 2.374.105 -43,50%
Quantidade de trabalhadores colocados 524.024 463.279 273.354 -41,00%
Quantidade de trabalhadores segurados colocados 47.337 49.233 34.429 -30,07%
Colocados/Encaminhados 13,73% 11,03% 11,51%
Colocados/Vagas 47,00% 39,25% 32,93%

Fonte: CGSINE/SEMP/SPPE/SEPEC/ME

As Bases de Gestão de dados da Intermediação de mão de obra 
apontam que do total de trabalhadores colocados no mercado de 
trabalho por intermédio do SINE, os Estados do Paraná (75.100; 
27,5%), Ceará (30.442; 11,1%) e São Paulo (29.894;10,9%) foram, 
em termos absolutos, os que mais colocaram trabalhadores 
e apresentaram os maiores percentuais de colocados. 
Considerando as Regiões brasileiras, a Regiões Sul, com 35,1%, 
foi a mais expressiva, seguida por percentuais próximos a 20% 
das Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.
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Gráfico 14 - Distribuição dos trabalhadores colocados por 
intermédio do SINE/UF, em 2020
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Ação 20Z1 - Qualificação Social e Profissional de 
Trabalhadores

As ações qualificação social e profissional, sob a responsabilidade 
da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE, são 
desenvolvidas no âmbito do Programa Brasileiro de Qualificação 
Social e Profissional - Qualifica Brasil, voltadas à promoção de 
ações de qualificação e certificação profissional no âmbito do 
Programa do Seguro-Desemprego, como parte integrada do 
Sistema Nacional de Emprego – SINE.

O Programa é executado por meio de parcerias formalizadas 
mediante a celebração de contratos, convênios, termos 
de colaboração, termos de fomento, termos de execução 
descentralizada, contratos de impacto social, transferências 
automáticas entre fundos do trabalho e outros instrumentos 
pertinentes, de acordo com a Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. 
São objetivos do Qualifica Brasil: i) promover a empregabilidade 
do trabalhador; ii) incrementar a produtividade e a renda do 
trabalhador; e iii) contribuir para o desenvolvimento econômico 
e social. Esses objetivos estão em adequada harmonia com os 
objetivos estratégicos do ME para o período 2019 a 2022, como se 
pode ver no Mapa Estratégico, anteriormente citado e constante 
deste Relatório.

Devido às mudanças ocorridas em razão da pandemia do novo 
Corona vírus, o plano de execução da Ação Orçamentária 20Z1- 
Qualificação Social e Profissional no exercício 2020 foi alterado de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13667.htm


RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – FAT | 52

3 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

forma a promover adaptações na forma de execução da política 
pública para identificar as melhores práticas para a transferência 
de recursos do FAT e a promover as ações de qualificação e 
certificação profissional com efetividade e empregabilidade. 
Contudo, em face dos exíguos prazos, a execução física da ação 
orçamentária pelos entes parceiros habilitados (Governo dos 
Estados da Bahia, Paraná, Roraima e Rio de Janeiro) somente será 
possível haver execução no exercício de 2021, com a promoção 
de cursos para qualificar 14.325 trabalhadores.

Em 2020 foi empenhado na Ação Orçamentária 20Z1 - Qualificação 
Social e Profissional o montante de R$ 16,9 milhões, o que 
representou 86,62% da dotação autorizada. Esse valor foi 567,2% 
superior ao executado em 2019, no valor de R$ 2,5 milhões.

Desempenho dos Depósitos 
Especiais do FAT

Em relação às aplicações em depósitos especiais, importante 
instrumento de geração de trabalho, emprego, renda e melhoria 
na qualidade de vida da população, em 2020 foi inicialmente 
autorizada a aplicação de R$ 5,0 bilhões para a concessão de 
financiamentos. Objetivando reduzir impactos da pandemia 
do Covid-19, todo o volume de recursos foi direcionado para 
financiamento de capital de giro de micros e pequenas empresas, 
com faturamento bruto anual de até R$ 10,0 milhões. Contudo, 
em face da perspectiva de necessidade de utilização de 
disponibilidades para atendimento de despesas do FAT e diante da 
baixa execução da PDE, motivada pela maior atratividade de outras 
políticas similares do Governo Federal, o CODEFAT aprovou nova 
Programação de Depósitos Especais de 2020, com redução da 
programação para R$ 1,55 bilhão. No final do exercício, observou-
se que o FAT aplicou nas instituições financeiras o montante de 
R$ 1,35 bilhão, com execução de 87,1% da PDE/2020.

Em 2020 as instituições financeiras que operam com recursos 
do FAT desembolsaram R$ 1,34 bilhão para a concessão de 
financiamentos, no âmbito dos programas instituídos ou apoiados 
pelo CODEFAT, que em sua grande maioria foram destinados a 
empreendimentos de pequeno porte, com faturamento de até 
R$ 10,0 milhões.
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Gráfico 15 - Distribuição % dos desembolsos do PROGER - 
por UF e Região
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7,41%
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SUDESTE
39,30% SUL

37,32%

Fonte: CGEM/SEMP/SPPE/SEPEC/ME (dados preliminares)

Frisa-se que o PROGER atua de forma complementar nas Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em virtude da presença dos 
Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO, FNE, FCO). Assim, 
as Regiões Sudeste e a Sul, com 39,3% e 37,3%, respectivamente, 
foram as mais beneficiadas com desembolsos do PROGER, sendo 
o Estado de São Paulo o que mais recebeu recursos, 23,3% do 
total desembolsado, seguidos de Rio Grande do Sul e Paraná, 
com 14,9% e 13,0%, respectivamente.

Com base no modelo Insumo-Produto para a economia brasileira, 
que fornece estimativas da quantidade de postos de trabalho na 
economia necessários para viabilizar os investimentos, a CGEM/
SPPE 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. Pelas projeções 
estima-se que com os desembolsos ocorridos em 2020 foram 
gerados/mantidos 13.739 empregos, sendo 7.523 diretos e 6.216 
indiretos.
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Desempenho das receitas e 
evolução do Patrimônio do 
FAT

Nesse tópico, apresenta-se a realização das receitas em 2020 e a 
evolução do Patrimônio do Fundo entre 2016 e 2020.

Em 2020 ingressou como receitas do Fundo o montante de R$ 
75,0 bilhões; um aumento de 12,76% em relação ao exercício 
anterior, e 93,21% de índice de realização das receitas, percentual 
este superior aos 82,97% alcançado em 2019. Ressalta-se que as 
expectativas de receitas da Contribuição PIS/PASEP estimadas no 
orçamento do exercício de 2020 não se confirmaram, em face 
dos impactos da pandemia do Corona vírus Covid-19.

Quadro 16 - Realização de Receitas Orçamentárias - 2020 
R$ 1,00

2019

Receitas Orçadas Receitas 
Realizadas

Fonte 100 - Recursos Ordinários (Tesouro Nacional) 6.441.852              13.000.000            3.000.000              23,08% 0,004%

Fonte 136 - Rec.Vinc. Aplic. Outras Políticas Públ. - ME 257.396                 -                         1.050.000              0,00% 0,001%

Fonte 140 - Contribuição p/ os Programas PIS/PASEP 47.998.977.296     64.175.410.247     58.562.207.185     91,25% 78,092%

Fonte 144 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional -                         -                         -                         0,00% 0,000%

Fonte 150 - Recursos Não-Financeiros diretamente arrecadados 316.826.031          264.395.220          127.310.485          48,15% 0,170%

Fonte 174 - Multa e juros infração Leg. Trabalhista/SD e AS FAT 75.807.604            65.394.811            28.500.000            43,58% 0,038%

Fonte 176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT 29.612.810            24.002.910            52.575.313            219,04% 0,070%

Fonte 180 - Recursos Financeiros diretamente Arrecadados FAT 18.050.451.631     13.563.325.290     13.866.320.325     102,23% 18,491%

Fonte 188 - Remuneração das Disponibilidades do Tes. Nacional -                         3.131.960              428.424                 0,00% 0,001%

Fonte 300 - Recursos Ordinários Exerc.Anteriores do Tes.Nacional 28.928.456            -                         369.194                 0,00% 0,000%

Fonte 340 - Contribuição p/ os Programas PIS/PASEP Ex. Anteriores -                         2.349.430.000       2.349.430.000       100,00% 3,133%

TOTAL 66.507.303.075 80.458.090.438 74.991.190.928 93,21% 100,00%

LOA 2020 Indice de 
RealizaçãoEspecificação Fonte

Análise 
VerticalReceitas 

Realizadas

Fonte: SIAFI 

Em razão dos repasses do FAT ao BNDES, registrados como 
despesas de capital, o Patrimônio do FAT tem apresentado 
crescimento ao longo dos exercícios, alcançando R$ 375,7 bilhões 
no final de 2020, com variação Patrimonial de 7,46% em relação 
a 2019.
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Quadro 17 - Evolução Patrimonial do FAT

Em R$ milhões

 PATRIMÔNIO / ANO 2016 2017 2018 2019 2020 % Analise 
Vertical

EXTRAMERCADO (a) 33.089,4      37.500,7      31.885,2      27.984,6      27.212,7      9,49%
EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b) 219.733,1    238.921,6    262.281,8    282.530,1    307.807,3    78,04%
DEPÓSITOS ESPECIAIS ( c) 19.983,9      16.677,3      14.091,0      10.297,3      9.100,5        4,19%
        BNB 255,0           179,9           66,2             18,8             14,8             0,02%
        BB 5.190,1        4.362,4        4.285,1        2.466,6        1.903,5        1,27%
        BNDES 13.081,9      11.448,0      9.677,5        7.809,6        7.181,9        2,88%
        FINEP 162,9           98,9             56,5             -               -               0,02%
       CAIXA 1.277,7        577,3           -               -               -               0,00%
       BASA 16,4             10,7             5,7               2,3               0,3               0,00%
OUTROS VALORES (d) 3.604,3        363,9           27.841,0      28.791,9      31.550,7      8,28%
      IMOBILIZADO 249,9            248,2            254,3            253,3            133,2            0,08%
      EM CAIXA E CRED. A RECEBER 9,1                42,0              2.839,6         2.542,7         1.881,9         0,84%
     TIT. VALORES + VP DIMINUTIVA 0,0                9,7                24.681,8       25.926,3       29.465,0       7,34%
     OUTROS 3.345,3         64,0              65,3              69,6              70,6              0,02%
T O T A L (a+b+c+d) 276.410,8    293.463,5    336.098,9    349.603,9    375.671,2    100,00%

Variação Patrimonial / ano 5,02% 6,17% 14,53% 4,02% 7,46%

Fonte SIAFI - Saldos de Final de Exercício

Nos últimos cinco anos o Patrimônio do FAT cresceu em média 
anual 7,75%, preponderando a taxa de crescimento dos recursos 
emprestados ao BNDES (FAT Constitucional). Dos valores 
registrados no Ativo Patrimonial do Fundo, 8,4%, no montante 
de R$ 31,6 bilhões, referem-se a “Outros”, com registro da maior 
parte, R$ 30,7 bilhões, relativos a créditos e títulos e valores a 
receber, inscritos em créditos tributários a receber e em dívida 
ativa, relacionados à Contribuição PIS/PASEP. Esses registros foram 
efetivados a partir de 2018, em atendimento à recomendação 
contida no Acórdão nº 978/2018 – TCU – Plenário.

Nesse acórdão o TCU recomendou que a contabilização dos 
créditos tributários e dívida ativa relacionados às contribuições 
do PIS/PASEP fosse revista, de modo que os reflexos contábeis 
estivessem evidenciados, respectivamente, no FAT. Sobre o 
assunto, atualmente os créditos do PIS/PASEP são apropriados e 
evidenciados na contabilidade da Receita Federal do Brasil – RFB, 
instituição responsável pela arrecadação dos referidos tributos, 
ao passo que os valores inscritos em dívida ativa são evidenciados 
na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, entidade que 
tem por competência apurar a liquidez e certeza da dívida ativa 
da União de natureza tributária e não tributária, inscrevendo-a 
para fins de cobrança, amigável ou judicial.

O decréscimo das aplicações em depósitos especiais ao longo 
dos anos vem ocorrendo em razão das restrições de alocações 
de novo recursos para a política ativa do Fundo, utilizados como 
fonte de recursos para pagamento de benefícios do seguro-
desemprego e do abono salarial e cobertura de parte do déficit 
operacional do FAT.

Cabe observar que em 2020 a Secretaria do Tesouro Nacional 
não aplicou a Desvinculação de Receitas da União - DRU sobre 
a arrecadação da Contribuição PIS/PASEP, fonte primária do 
Fundo, gerando aumento das receitas do Fundo. Nesse exercício 
apenas as desonerações tributárias impactaram as receitas do 
Fundo, considerada em R$ 13,9 bilhões, segundo estimativas 
apresentadas nos Demonstrativos de Gastos Tributários, 
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elaborado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, parte 
integrante do Projeto de Lei Orçamentária de 2020.

Em termos reais, a preços de dezembro de 2020 (IPCA), o 
Patrimônio do Fundo apresentou crescimento médio anual 
de 2,28%, entre os exercícios de 2010 e 2020, alcançando, no 
encerramento do exercício de 2020, o Ativo Patrimonial de R$ 
375,7 bilhões, distribuído conforme evidenciado no Gráfico 16.

Gráfico 16 - Evolução do Patrimônio do FAT
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Elaborado pela CGFIN/DES/FAZENDA/ME, com base em dados do SIAFI

Informações Orçamentárias 
e Financeiras

O FAT integra o Orçamento da Seguridade Social e tem suas 
ações executadas de forma estruturada. Em 2020 a maior parte 
da execução foi realizada sob a gestão da Secretaria de Trabalho 
– STRAB, que tem a responsabilidade da gestão operacional 
dos pagamentos dos benefícios do seguro-desemprego e do 
abono salarial, e à CGFIN/DEF a responsabilidade da execução 
orçamentária e financeira, de repasses de recursos para 
pagamento dos benefícios.

 O Quadro 18 apresenta a execução orçamentária da UO: 25915 
– FAT, relativa ao exercício de 2020, e evidencia o desempenho 
orçamentário dos programas financiados com recursos do FAT.
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Quadro 18 - Ações Orçamentárias do FAT - exercício de 
2020 (UO 25915 - FAT)

R$ 1,00

Programa/Ação Código DOTAÇÃO       INICIAL
DOTAÇÃO 

AUTORIZADA
DESPESAS 

EMPENHADAS
% de 

Execução Distr. %

PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO 0032              192.602.777               182.382.481            175.719.401 96,35% 0,23%

Administração da Unidade 2000                86.602.121                 75.348.114 75.336.114             99,98% 0,10%

Funcionamento das Unidades Descentralizadas 4815              106.000.656               107.034.367 100.383.287           93,79% 0,13%

MODERNIZACAO TRABALHISTA E TRABALHO DIGNO 2213              148.448.709               156.021.769            155.623.070 99,74% 0,20%

Apoio Op.ao Pagto do Seg-Desemprego e do Abono Salarial 20Z3                      172.658                         71.123 -                            0,00% 0,00%

Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 4245                  2.319.000                   2.298.395 2.241.459               97,52% 0,00%

Cadastros Públicos e Sistemas de Integração das Ações de Trabalho 4741              131.728.765               149.079.534 149.079.534           100,00% 0,19%

Identificação da População por meio da  CTPS 2553                  9.435.779                   1.000.000 948.838                   94,88% 0,00%

Gestão Participativa do  FAT 2C43                  1.293.964                         78.604 23.210                     29,53% 0,00%

Est, Pesq. e Geração de Inf. sobre Trabalho, Emprego e Renda 20YY                  3.498.543                   3.494.113 3.330.030               95,30% 0,00%

INCLUSAO PRODUTIVA DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE 5027        60.619.792.662         64.088.576.480      59.338.170.806 92,59% 77,05%

Seguro-Desemprego 00H4        40.595.977.137         44.395.977.137 40.079.149.876     90,28% 52,04%

Abono Salarial 0581        20.023.815.525         19.692.599.343 19.259.020.930     97,80% 25,01%

EMPREGABILIDADE 2210                59.067.582                 49.578.742              46.487.802 93,77% 0,06%

Gestão do Sistema Nacional de Emprego - SINE 20JT                30.356.785                 29.781.004 29.584.603             99,34% 0,04%

Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores 20Z1                22.731.467                 19.493.408 16.885.199             86,62% 0,02%

Fomento à Inclusão Produtiva 2B12                  5.979.330                       304.330 18.000                     5,91% 0,00%

OPERAÇÕES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO 0902        19.731.135.418         19.731.135.418      17.292.796.006 87,64% 22,46%

Financiamento de Prog. de Desenv. Eco. a Cargo do BNDES 0158        19.731.135.418         19.731.135.418 17.292.796.006     87,64% 22,46%

       80.751.047.148         84.207.694.890      77.008.797.086 91,45% 100,00%

OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0909          3.830.965.548           3.830.965.548                                -   0,00% 0,00%

Recursos para Programações em Despesas de Capital 00RT          3.830.965.548           3.830.965.548                                -   0,00% 0,00%

       84.582.012.696         88.038.660.438      77.008.797.086 87,47% 100,00%

Função Trabalho - 11

Subtotal

Função Encargos Especiais - 28

Total

Fonte: SIAFI

As dotações iniciais da LOA 2020, aprovada pela Lei nº 13.978, de 
15 de janeiro de 2020, mais os créditos adicionais, resultaram na 
dotação inicial autorizada para as ações financiadas com recursos 
do FAT no valor de R$ 84,6 bilhões, considerando a inserção de 

uma nova Função Orçamentária, de Operações Especiais, além da 
Função relativa à área Trabalho.

Segundo a Diretoria de Finanças e Contabilidade do Ministério da 
Economia, o valor de R$ 3,83 bilhões autorizado para a Ação 00RT 
- Recursos para Programações em Despesas de Capital refere-se 
à programação de provimento de recursos compensatórios para 
abertura de crédito adicional, para o atendimento a despesas de 
capital, prevista no § 3º do art. 4º da LOA/2020, sendo vedada sua 
anulação para o atendimento de despesas correntes.

No exercício de 2020, depois de ajustes de cancelamentos e 
suplementações nas dotações de ações, a dotação autorizada 
da Função Trabalho, totalizou R$ 84,2 bilhões, com 91,45% de 
execução, no montante de R$ 77,1 bilhões.

Dos valores empenhados merecem destaques as despesas de 
custeio com pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e 
do abono salarial, que representaram, respectivamente, 52,0% e 
25,0% do total dos empenhos no exercício. Além dessas, merece 
destaque a execução da despesa de capital, inversões financeiras, 
relativas aos repasses ao BNDES para financiamentos de 
programas de desenvolvimento econômico, que representaram 
22,5% dos valores empenhados.

Cabe observar que do total empenhado, 99,60% foram executados 
nas unidades executoras do Órgão 38901 – FAT e 0,40% executado 
de forma descentralizada, nas unidades executoras vinculadas ao 
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Ministério da Economia, Órgão 25000 – ME. A unidade executora 
CGFAT - 380916 (atual CGFIN) executou 99,51% das despesas 
empenhadas, conforme apresentado no Quadro 19.

Quadro 19 - Empenhos emitidos nas unidades executoras 
do FAT

R$ 1,00

DESPESAS 
EMPENHADAS

Distribuição  
%

380908 46.419.802          0,06028%

380916 76.630.966.813    99,50937%

380919 3.000.000            0,00390%

380920 23.210                 0,00003%

380900 17.992.160          0,02336%

    76.698.401.985 99,5969%

113601 330.030               0,00043%

170000 77.543.834          0,10069%

170607 231.887.491         0,30112%

17000 99.582                 0,00013%

21100 534.163               0,00069%

         310.395.101 0,4031%

    77.008.797.086 100,00%

OUTRAS UNIDADES DO ME/DIVERSAS

OUTRAS UNIDADES DO ME/DIVERSAS

SUBTOTAL

TOTAL

SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS DO 
TRABALHO/DIVERSAS

SUBTOTAL

Vinculadas ao Órgão 25000 - ME
INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA

GERENCIAS REG.DE ADMINISTRACAO DO ME/DIVERSAS

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA/ME

SECRETARIA DE POL. PUBLICAS DE EMPREGO - SPPE

COORD-GERAL DE RECURSOS DO FAT - CGFAT

SECRETARIA DO TRABALHO

SECRETARIA ESPECIAL DE FAZENDA

Órgão 38901 - FAT
UG Executora

Fonte: SIAFI

Vale ressaltar que no Balanço Orçamentário do FAT, exercício de 
2020, quadro integrante das Informações Contábeis, o total das 
despesas empenhadas somam R$ 76.698,4 milhões, haja vista 

que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nos 
dados do Órgão 38901 – FAT, enquanto os valores das despesas 
empenhadas, no montante de R$ 77.008,8 milhões, apresentadas 
neste Relatório, foram coletadas do SIAFI, Unidade Orçamentária 
25915 – FAT, apresentados no Quadro 18, que evidencia todas 
as despesas do Fundo, inclusive as executadas por unidades 
descentralizadas, vinculadas ao Órgão 25000 – Ministério da 
Economia.

A CGFIN executou no exercício repasses obrigatórios relacionados 
à despesa de capital, destinada ao financiamento de programas 
de desenvolvimento econômico, e a despesas correntes, para 
pagamento de benefícios do seguro-desemprego e do abono 
salarial, tendo alcançado 91,42% de execução em três ações 
orçamentárias, apresentadas no Quadro 20.

Quadro 20 - Ações orçamentárias financeiramente 
executadas pela CGFIN/DEF

R$ 1,00

Programa/Ação Código DOTAÇÃO          
INICIAL

DOTAÇÃO 
AUTORIZADA

DESPESAS 
EMPENHADAS

% de 
Execução

Seguro-Desemprego 00H4    40.595.977.137    44.395.977.137 40.079.149.876   90,28%
Abono Salarial 0581    20.023.815.525    19.692.599.343 19.259.020.930   97,80%
Financiamento de Prog. de Desenv. Eco. a Cargo do BNDES 0158    19.731.135.418    19.731.135.418 17.292.796.006   87,64%

   80.350.928.080    83.819.711.898    76.630.966.813 91,42%Total

Função Trabalho - 11

Fonte: SIAFI
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Demonstrações Contábeis 
e Notas Explicativas 

As Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas do FAT, 
relativas ao exercício de 2020, bem como a Declaração do 
Contador, acessadas pelo link: http://portalfat.mte.gov.br/, foram 
elaboradas pela Coordenação-Geral de Contabilidade, da Diretoria 
de Finanças e Contabilidade do Ministério da Economia, de 
acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas e Manual de Contabilidade 
Aplicados ao Setor Público.

Segundo a Declaração do Contador, as demonstrações contábeis, 
Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, 
Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro 
e suas Notas Explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 
2020, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo com 
a Lei nº 4.320/64, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público e o Manual SIAFI, exceto em relação a sete ressalvas ao 
Órgão 38901 – FAT.

Considerações Finais

Desde sua criação o FAT vem cumprindo suas atribuições 
constitucionais com resultados econômicos superavitários, com 
impactos no Patrimônio do Fundo, que, ao final de 2020, alcançou 
Ativo de R$ 375,7 bilhões.

Nos últimos exercícios as receitas do Fundo foram insuficientes 
para honrar todas as suas obrigações, em razão da redução 
de receitas, em função das desvinculações e desonerações 
da contribuição PIS/PASEP, e, pelo lado das obrigações, do 
aumento das despesas com pagamento de benefícios, que são 
impactadas pelo aumento do número de beneficiários, em face 
do desemprego e da rotatividade de mão de obra, e do aumento 
do salário mínimo.

Em face de alterações legais ocorridas no final de 2019, o FAT 
realizou no exercício de 2020 um maior volume de receitas. 
Contudo, em decorrência dos impactos da crise sanitária, o Fundo 
ainda registrou resultado nominal negativo. A pandemia impôs 
ainda restrições ao deslocamento, a realização de encontros 
e reuniões presenciais, o que exigiu modificação e adaptação 
rápidas a um novo modo de acompanhar e gerir o FAT. Embora o 
processo de adaptação tenha sido bem sucedido, é inegável que a 
agenda de trabalhos sofreu impactos, o que acabou por restringir 
o alcance de algumas iniciativas de melhoria e modernização 
ou mesmo postergando projetos que poderiam ter recebido 

http://portalfat.mte.gov.br/
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atenção ainda em 2020. Ante o arrefecimento da crise sanitária 
que se espera com avanço de vacinas e de novos tratamentos à 
doença, cria-se a possibilidade de retomada do crescimento em 
2021, com expectativa de que o FAT volte a registrar equilíbrio 
financeiro em suas contas e a agenda de trabalhos e melhorias 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador possa ser retomada à sua 
normalidade.

ANEXOS

Acompanham este relatório as Demonstrações Contábeis e 
Notas Explicativas do FAT, relativas ao exercício de 2020, bem 
como a Declaração do Contador, disponíveis em https://portalfat.
mte.gov.br, seção Transparência e Prestação de Contas, ou pelo 
link: https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/
Demonstra%c3%a7%c3%b5es-Cont%c3%a1beis-e-Notas-
Explicativas-do-FAT-4%c2%ba-Trimestres-2020.pdf.

https://portalfat.mte.gov.br
https://portalfat.mte.gov.br
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Demonstra%c3%a7%c3%b5es-Cont%c3%a1beis-e-Notas-Explicativas-do-FAT-4%c2%ba-Trimestres-2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Demonstra%c3%a7%c3%b5es-Cont%c3%a1beis-e-Notas-Explicativas-do-FAT-4%c2%ba-Trimestres-2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Demonstra%c3%a7%c3%b5es-Cont%c3%a1beis-e-Notas-Explicativas-do-FAT-4%c2%ba-Trimestres-2020.pdf
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