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RESUMO
O mercado de trabalho brasileiro apresentou um desempenho bastante positivo nos
últimos 15 anos. As melhorias no emprego e salários foram a principal força motriz
por trás da redução da pobreza e da desigualdade. Recentemente, no entanto, o
desemprego vem aumentando e os salários desacelerando. Duas metas críticas precisam ser atingidas para sustentar os ganhos de salário e emprego conquistados: (i)
aumentar a produtividade do trabalho e (ii) conectar os mais pobres a mais e melhores empregos. As Políticas Ativas de Emprego (PAEs) possuem um importante papel
a desempenhar. Este trabalho descreve de uma forma sistemática os programas de
emprego existentes, detalhando os seus objetivos principais aspectos do desenho e
implementação, desafios operacionais, oportunidades para melhorar o monitoramento e avaliação e como outros países lidaram com desafios semelhantes. Usando
uma adaptação da metodologia SABER, reconhecida internacionalmente, este trabalho destaca as inovações do sistema brasileiro e também experiências internacionais
relevantes para seu enriquecimento. Este relatório cobre todos os programas federais
coordenados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Por meio da sistematização do
conhecimento das políticas existentes, é possível observar que as políticas apresentam
uma boa focalização e atendem diversos públicos, mas ainda são bastante fragmentadas, centradas em programas de empreendedorismo e com gasto em intermediação
relativamente baixo face a outros países. O Seguro Desemprego e outras políticas
passivas dominam uma proporção crescente dos recursos humanos e financeiros.
Mudanças recentes têm fortalecido o Sine para facilitar a procura por emprego e
melhorar a ligação dos trabalhadores a postos de trabalho adequados. A adoção de
uma abordagem de gestão mais focada na colocação profissional (incluindo a introdução de metas, perfis de clientes e gestão de casos focada na colocação profissional;
o fortalecimento dos serviços para as empresas que buscam trabalhadores pouco
qualificados e a utilização de reembolsos baseados em resultados) e a adoção de um
modelo mais integrado, com um sistema de monitoramento mais voltado para a
gestão por resultados são apostas importantes para apoiar o Brasil a atingir suas
metas críticas.
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ABSTRACT
Brazilian labor markets have performed remarkably well in the past 15 years. This
performance has been the main driver of reductions in poverty and inequality. But in
recent years job creation is weakening and wages are decelerating. Continued progress
in employment and earning depends on achieving two critical goals: (i) raising labor
productivity and (ii) connecting the poor to better, more productive jobs. Active labor
market programs (ALMPs) play an important role in leveraging opportunity in
Brazil. This report systematically describes existing ALMP programs, detailing their
objectives, key design and implementation features, main operational challenges, and
how other countries have dealt with similar issues and options to enhance M&E.
Using an adaptation of internationally recognized SABER methodology (originally
developed to analyze educational policies) to detail the objectives of each intervention,
key features of program design and implementation, and existence of monitoring and
evaluation systems or studies, and (iii) highlight innovations of the Brazilian system
and relevant international experiences. This note covers all Federal level programs
under the auspices of the Ministry of Labor. By systematizing knowledge on existing
programs, we find that ALMPs in Brazil are successful in reaching various target
groups, but some programs are still very fragmented and fall behind the unemployment insurance in terms of priority on budget and human resources allocation. Recent
reforms have strengthened SINE to facilitate job searches and matches. The adoption
of a management approach that is more focused on placements (including the introduction of client profiling, strengthened services for businesses that demand low-skilled
workers, and use of results-based reimbursements) as well as moving towards a more
integrated model and to a results oriented monitoring approaches are important goals
to support Brasil in achieving the two critical goals
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EXECUTIVE SUMMARY
Brazil has a wide range of Active Labor Market Programs (ALMPs) aimed at
addressing labor demand and labor supply needs and improving labor market
functioning. There are three main groups of ALMPs in Brazil: (i) training programs which are geared at improving labor productivity by enhancing skills and
employability; (ii) incentives to entrepreneurship, employment incentives and
productive inclusion programs which aim at addressing the challenge of limited
earning opportunities for the poor by promoting job creation and formalization;
and (iii) intermediation services/Public Employment Services (PES) which by
facilitating job search and matching address information asymmetries between
employers and job seekers and the high and growing spending on unemployment
insurance (UI) in Brazil. Under each category, different programs exist targeting
different groups, including unemployed youth, disadvantaged micro-entrepreneurs, and regular and disadvantaged job seekers, at both federal and sub-national
levels1.
The federal government has recently expanded the range of available programs, but ALMP spending continues to be dwarfed by unemployment insurance. The range of available ALMPs at the federal level has expanded significantly
in recent years, however, in terms of spending, unemployment insurance, a passive labor market policy, continues to absorb the majority of the budget.
Spending on unemployment insurance in Brazil is abnormally high in comparison to other countries in the region, and has been rapidly growing, even though
falling short of OECD averages.
ALMP programs are skewed towards promoting entrepreneurship. Among
ALMPs entrepreneurship incentives and solidarity economy dominate with 80
to 90 percent of spending in the last few years. These programs include National
Program for Targeted Productive Microcredit (PNMPO), which provides access
to microcredit for small entrepreneurs, the Program for Employment and Income
Promotion (PROGER), that gives subsided credit to strategic firms, and
Economia Solidária, which embraces several different smaller policies, targeted
at cooperatives, that may combine technical assistance, credit and incentives to
their formalization. Brazil’s spending on such programs is relatively high compared to Mexico, Chile, Argentina, and substantially higher than the OECD average. Other programs include training, such as vocational training for registered
job seekers (National Qualification Plan or PNQ) and youth (Projovem
Trabalhador) and more recently professional training for unemployment benefit
beneficiaries (PRONATEC Trabalhador) and youth (PRONATEC Aprendiz)2.
Employment incentives include such programs as Bolsa Qualificação, that allows
formal sector workers to take short duration qualification courses while on
unpaid leave from their employment for 2 to 5 months (in case their firms face
1
The analysis is focused on the federal level programs under the auspices of the Ministry of Labor (MTE).
2
It is important to notice that these are not the only forms of PRONATEC – this is a national flagship program on
professional training, centrally managed by the Ministry of Education and better described at Almeida, Amaral and Felicio
(2014). In this report we only focus on the two branches that are under the Ministry of Labor.
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temporary downfalls)3. Programs to facilitate formalization of small business also
exist (MEI)
Spending on public employment services is particularly low and they serve
only a minority of the jobseekers with weak placement results. Brazil’s public
employment service (Sistema Nacional de Emprego – SINE) was established in
1975 and currently has 1620 offices around the country. Compared to the
OECD average, Brazil’s spending on intermediation services is very low. Less
than 2 percent of overall ALMP spending went toward Sistema Nacional de
Emprego (SINE) in recent years. In comparison, OECD countries spend on average 10 percent of their ALMP budgets on placement and related services.
Consequently, SINE plays a relatively marginal role as only a minority of jobseekers use its services and placement rates for those registered as jobseekers remain
low by international standards (around 10 percent). According to 2012 PME
data, of all those unemployed who had taken steps to look for a job over the past
year, only around 1.5 percent had gone through SINE (OECD 2014 Investing in
Youth). The vast majority went directly to employers (70%), and about 9 percent
went through a relative, friend, or colleague suggesting that the majority of jobseekers either lack access to the services or find them not useful for job search
(Ibid).
More recently, some ALMPs were reoriented toward addressing the needs of
the poor and disadvantaged, but challenges remain in terms of improving outcomes for particularly vulnerable. After the success of the conditional cash transfer
program Bolsa Família, one of the goals of the government was to create opportunities for the poor to engage in income earning activities, so the new strategic
plan Brasil Sem Miséria included productive inclusion4 as one of its main axis.
There were already several programs that were directed at the poor and disadvantaged, but this new focus made it possible for some of them to expand and
others, such as the vocational training courses, to be directed specifically to this
new target group. This is the case of PRONATEC – MDS, targeted at those registered in Cadastro Único, and promotion of the “Solidarity Economy” with an
emphasis on cooperatives and social banking. The latter, for instance, increased
significantly the number of beneficiaries between 2011 and 2012. While
PRONATEC – MDS courses were adapted to fit the needs of the poor, it remains
a challenge to make relevant courses accessible to the most vulnerable. Another
challenge is to develop courses in economically disadvantaged areas, where a
large part of the poor lives. Although there are some cases of success, overall
effectiveness of these programs is not yet known.
3
Other programs to include the Apprentice Law (Lei do Aprendiz ) which requires medium-sized and large firms
to employ 5 to 15 percent of their workforce as apprentices and Abono Salarial, which provides a tax benefit of one minimum
wage for those formal sector workers who receive less than two minimum wages per month on average in a given year. Given
recent increases in the minimum wage, spending on Abono Salarial increased exponentially, from 0.25 percent of GDP in
2011 to 1.15 percent in 2012. Given that only formal sector workers with a history of contributions are eligible, it does not
benefit the most vulnerable workers.
4
Productive inclusion aims at fostering the inclusion of the poor into the economic arena (employment or
income-generating activities), through a package of services and programs, such as: vocational training (PRONATEC-MDS),
intermediation services to facilitate work placement, micro-credit, promotion of the “Solidarity Economy”, technical assistance
and quotas for family agriculture production in the public contracts for food supply to schools and prisons.

Políticas Ativas de Promoção do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo no Brasil

EXECUTIVE SUMMARY

Given low skills levels among the poor and barriers of young people in the
labor market, improvements in vocational training were a key focus of the
employment policy. Two programs were created under the PRONATEC
umbrella to facilitate employment for the unemployed workers, especially those
having difficulties on the labor market, and young job seekers with little work
experience and poor skills. PRONATEC Worker (PRONATEC Trabalhador)
provides professional training to unemployed workers and is mandatory for all
workers who have applied for the unemployment benefit more than twice in the
past 10 years. PRONATEC Apprentice (PRONATEC Aprendiz) is aimed at
facilitating the apprenticeship programs set out by the Apprenticeship Law of
2000. It provides federal funding so that micro and small firms, as well as public
administration can also take on apprentices, despite not contributing into the
professional education system (S System). The main difference with regards to
PRONATEC Worker is that it qualifies young workers who are already in
employment. Both programs are operated in partnership between the Ministries
of Labor and Education (G20 Brazil Employment Plan).
The fast expansion of vocational training targeted to the poor and disadvantaged and the diversity of actors involved impose important new challenges. First
of all, there is the challenge of arranging the infrastructure to accommodate the
extra course offerings, both in terms of physical structure and in terms of finding
the pedagogical staff. Second, in order to cover the whole territory as it was planned on the strategy, these courses have to reach remote areas, making the arrangements more complicated. The target group that attends the new courses is also
different from the traditional students of technical and vocational training. The
large expansion made it possible for a more vulnerable population to attend the
courses, but in general, they have less prior experience and formal education.
Because of that, it is necessary that some of the courses are simplified or adapted.
On top of that, there is also the effort demanded to manage the supply of courses
on a national level, which include not only the financial aspects, but also the
assurance of their relevance to the economic situation and their quality.
Incentives to entrepreneurship and solidary economy represent the lion’s
share budget but are very fragmented and evidence on their effectiveness is lacking. Although formally there are only three federal policies in this category, two
of them actually consist in an aggregation of several smaller programs. The
Solidary Economy Plan puts together 12 programs implemented around the
country. Their only similarity is the work with cooperatives, but they vary considerably according to the local economy and on the services provided to the
community. PROGER, the largest national program, is a line of credit that comprehends since incentives to exporters until microcredit to taxi drivers. This
variety allows some mobility for the government to change the policies according
to the economy’s needs, but it makes them harder to manage.
The Ministry of Labor has extensive information systems and there have been
efforts to integrate the databases available for different programs, but the system
is lacking in tracking outcomes and results. It includes two large and comprehensive databases on the stock and on the flow of formal employment, as well as a
Políticas Ativas de Promoção do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo no Brasil
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registry of all the vacancies and job seekers enrolled on the public intermediation
service. The database on the stock of formal employees has information on workers, their occupation, contract and the firm that hired them. It is used to verify
a worker’s eligibility to Abono Salarial and to monitor if firms are complying
with the Apprentice Law. The database on the flow of workers is published monthly and, not only serves as an instrument for the concession of the unemployment benefit, but also allows the government to monitor the trends of local
economy. On both of them, the workers can be identified by their social security
number. This vast information would make it possible to evaluate several policies
in a comprehensive manner, but due to confidentiality issues, there are only a few
studies available. Recently, the government has been working in order to change
this situation, and formed partnerships with national think tanks to make better
use of all the available information. However, more aggregated data originated
from RAIS and CAGED are available to the public, which has generated several
studies, and the MoL has a strategic program to disseminate labor statistics
(Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho)
On the program level, most of the national policies lack a comprehensive
informational system, but the National Intermediation Service’s new portal, Mais
Emprego, can be highlighted as a good example. It was built in 2010 and unified
of the informational systems of all the Ministry’s partners, consolidating the
information on every job offer, job seeker, referrals and placements. While it
facilitated the Ministry to manage the partnerships, it also broke the physical
barrier and allowed workers to apply for a job posts registered in a different job
center. It also made it possible for candidates to self-intermediate online.
However, the variety of information has not been fully used. One challenge that
remains is to create an incentive structure that both allows a more results oriented payment for the contracts, while also providing incentives for the centers to
share the job positions available.
Recently, there has been a movement towards the integration of different
policies and services in Brazil. The integration of labor market, social assistance
and education policies can be described in three different ways: integrated range
of services, inter sectorial management and network management. The first
model is exemplified by the Brasil Sem Miséria Plan, in which several different
policies are integrated in order to better address the needs of the poor. This institutional arrangement integrates different sectors of the government and allows
them to target their policies at the most vulnerable, who are defined by a unified
criteria. PRONATEC is an example of inter sectorial management. It is coordinated by the Ministry of Education and comprehends the demands of all other
Ministries that used to have a technical qualification program. This integrated
system makes it easier to better distribute the resources and facilitates the articulation with the institutions that supply the courses. Finally, the network management combines several services in a single stop shop, where beneficiaries can
combine the existing policies that fit their needs.
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INTRODUCÃO
O mercado de trabalho brasileiro teve um desempenho bastante positivo nos
últimos 15 anos. As melhorias no emprego e salários foram a principal força
motriz por trás da redução da pobreza e da desigualdade. Recentemente, no
entanto, o desemprego vem aumentando e os salários desacelerando. Duas metas
críticas precisam ser atingidas para sustentar os ganhos de salário e emprego conquistados: (i) aumentar a produtividade do trabalho e (ii) conectar os mais
pobres a mais e melhores e empregos.
As políticas públicas de emprego têm um papel fundamental como alavancas
de oportunidades e sao um aspecto essencial para atingir as duas metas critica.
Estas políticas abrangem um vasto conjunto de programas que serão o objeto
deste relatório. Tradicionalmente são caracterizados por uma combinação de
políticas ativas e passivas de emprego. Esta nota vai focar-se unicamente nas
Políticas Ativas de Emprego (PAE) implementadas em nível federal, descrevendo
seus principais aspectos técnicos e operacionais. Metodologicamente este trabalho baseia-se em informações recolhidas através de questionários sobre cada um
dos programas aplicados a seus coordenadores no Ministério do Trabalho e
Emprego e em relatórios públicos do Ministério. Além de consolidar informação
sobre os programas, este relatório sumariza também os arranjos institucionais,
principais instituições intervenientes, seu respectivo papel, e os sistemas e fluxos
de informação e financiamento das diferentes políticas de mercado de trabalho.
O relatório também identifica e descreve experiência internacional relevante
para a expansão dos programas e sistemas existentes.
As PAE têm o objetivo de encorajar as pessoas que estão à procura de emprego
e outros grupos vulneráveis a participarem do mercado de trabalho, promovendo
a sua empregabilidade através do empreendedorismo e do fortalecimento de suas
qualificações profissionais. Estas políticas têm como objetivo corrigir falhas de
mercado relacionadas com problemas na intermediação, de acesso ao crédito,
assimetrias de informação, falta de convergência entre as qualificações demandadas e ofertadas, entre outros. As PAE distinguem-se das políticas de emprego
passivas (não cobertas nesta nota) pelo seu objetivo. As políticas passivas têm
como objetivo apoiar a manutenção da renda dos desempregados (através de um
Seguro-Desemprego, por exemplo) e consistem em programas em que o beneficio auferido pelo trabalhador está ligado ao montante das suas contribuições para
a segurança social.
Ha 4 tipos principais de PAEs no Brasil, apresentadas de forma resumida na
figura 1 abaixo:
1. Programas de intermediação de mão de obra que consistem em serviços que
visam fazer a intermediação entre as pessoas que estão em busca de emprego
(desempregados ou pessoas à procura de um emprego melhor) e empregadores em processo de recrutamento. Incluem serviços de intermediação nos
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centros de emprego e através do Sistema Nacional de Emprego - SINE, que
facilitam este processo diretamente.
2. Programas de qualificação profissional que consistem em cursos de formação e
qualificação profissional de pequena duração (de 160 a 400 horas) que procuram promover qualificações básicas dos participantes (no domínio de noções
básicas de matemática e linguagem e qualificações não cognitivas relevantes
para o desempenho no emprego, trabalho, etc.) e reforçar as qualificações profissionais de estudantes e trabalhadores.
3. Programas de incentivo ao empreendedorismo e à economia solidária que
apoiam desempregados e populações desfavorecidas a começarem o seu negócio ou a tornarem-se trabalhadores autônomos, como também apoiam micro e
pequenos empreendedores já estabelecidos a desenvolverem sua empresa (por
exemplo, através de microcrédito). Estes programas podem estimular ainda a
formação e o desenvolvimento de empresas sociais.
4. Incentivos ao emprego que consistem na provisão de apoio financeiro sob a
forma de subsídios aos salários (por exemplo, através da não cobrança da contribuição por PIS/PASEP ou do Abono Salarial5), reduções fiscais para as
empresas no caso de recrutamento de pessoas com certas características (por
exemplo, desempregados de longa duração; pessoas com deficiência; jovens à
procura do primeiro emprego; etc.) ou de incentivos não financeiros (por
exemplo, lei dos aprendizes).
Figura 1. Políticas Públicas Ativas de Promoção da Empregabilidade (PAE) no Brasil:
Principais modalidades, objetivos e programas

5
O Abono Salarial consiste na complementação de renda pelo pagamento extra de um salário mínimo por ano a
todos os trabalhadores que, no ano-base de referência para o início do pagamento, atendam aos seguintes critérios: estejam
cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos; tenham trabalhado com Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS assinada para empregadores contribuintes do PIS/PASEP ou nomeados em cargo público por pelo menos 30 dias; e
tenham percebido, no período trabalhado, média salarial mensal de até dois salários mínimos.
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Estas diferentes modalidades de PAE no Brasil não são mutuamente excludentes. De fato, a nova geração de PAEs inclui muitos instrumentos para melhor
balancear demanda e oferta por trabalho (através de sistemas únicos de registro
de pessoas em busca de emprego e de qualificação profissional nos centros de
emprego e das vagas oferecidas pelas empresas) enquanto aumentam as qualificações de trabalhadores (p.e. através do encaminhamento para programas de
formação e qualificação) e oferecem sistemas de informação online para pessoas
à procura de emprego e empregadores (p.ex. através do portal Mais Emprego).
Desta forma, um mesmo indivíduo pode simultaneamente se beneficiar de mais
de uma PAE.
Este relatorio começa na seção 1, descrevendo de uma forma geral as PAEs, a
seção 2 descreve em detalhe os diferentes programas em cada categoria de PAE,
incluindo os seus objetivos, principais parâmetros, implementação, fontes e fluxos
do financiamento do programa, mecanismos de monitoramento e avaliação e
mecanismos de articulação com o setor privado.
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O cenário em termos de mercado de trabalho no Brasil apresentou uma progressiva melhoria desde 2002 até recentemente. Como pode ser observado no gráfico
2, a taxa de desemprego nas regiões metropolitanas caiu de cerca de 13% em
março de 2002 para cerca de 5% em pouco mais que uma década. Isso ocorreu
ainda que a população economicamente ativa (PEA) apresentasse um crescimento contínuo devido tanto ao aumento da população em idade ativa (PIA)
quanto à taxa de atividade, que, segundo o relatório “Perfil do Trabalho Decente”
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), aumentou de 74,4 para 75,3
entre 2004 e 2009. Além disso, não apenas houve um aumento do nível de
emprego, mas também se observou uma melhoria na qualidade do mesmo.
Conforme mostra o gráfico 3, houve um aumento mais que proporcional ao
crescimento da PEA no número de trabalhadores formais no período, fazendo
com que a taxa de formalidade aumentasse. Esse aumento na taxa de formalidade
é uma tendência observada desde 1999, que ultrapassou a taxa de informalidade,
em queda no mesmo período, no ano de 2006.
Gráficos 1 e 2 – População em Idade Ativa, População Economicamente Ativa e Taxa de
Participação Evolução da Taxa de Desemprego no Brasil
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Gráfico 3 e 4 – Composição da Força de Trabalho no Brasil em termos de tipo de ocupação e
Taxas de formalidade e informalidade
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Já os gráficos de 4 a 9 mostram a evolução da composição da PEA em termos
de gênero, idade e de escolaridade, seguidos da evolução da taxa de desemprego
em cada um dos subgrupos. Como pode ser observado, o crescimento da PEA se
deu em grande parte devido ao aumento do número de trabalhadores com idades
entre 25 e 49 anos e acima de 50 anos. O crescimento teve uma tendência praticamente igual entre homens e mulheres. Apesar de não ser visível no gráfico, a
participação da população de até 14 anos na PEA cai para menos da metade do
valor encontrado em 2002, de 115 mil em abril de 2002 para 34 mil em abril de
2013, assim como a de 15 a 17 anos, que cai de 622 mil para 446 mil. De maneira
interessante, o número de jovens com idade entre 18 e 25 anos na PEA apresenta
também uma leve queda, apesar de a população com essa idade ter se expandido,
ainda que pouco, no mesmo período, indicando que há mais jovens inativos.
Quanto ao desemprego, excluído o primeiro grupo de idade, que por lei seria
impedido de trabalhar, a tendência para todos os demais foi de queda entre 2002
e 2013, sendo que a maior diferença é registrada para os jovens, com idade entre
18 e 24 anos, grupo para qual ela apresenta uma queda de 10 pontos percentuais.
Ainda assim, o desemprego dessa parcela da população se encontra na faixa de
14%, enquanto o desemprego para a população com idade entre 25 e 49 anos é
de 4,7%. Em termos de gênero, a taxa de desemprego entre as mulheres é maior
que entre os homens, porém ambos tiveram uma forte tendência de queda no
período entre 2002 e 2013.
No primeiro semestre de 2014, foram gerados 588.671 empregos celetistas,
correspondendo a uma elevação de 1,45% sobre o estoque de dezembro de 2013,
mostrando uma perda de dinamismo, em relação aos mesmos semestres dos anos
anteriores. Esse desempenho foi oriundo de 11.278.299 admissões e 10.689.628
desligamentos.
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Em termos setoriais, verificou-se crescimento em sete dos oito setores de atividade econômica, com destaque para o setor de Serviços (+386.036 postos ou
+ 2,29%), saldo superior ao registrado no mesmo período do ano anterior
(+361.180 postos ou +2,23%), decorrente do aumento generalizado do emprego
em todos os ramos que o compõem. O setor Agrícola, com a criação de 110.840
empregos, registrou a maior taxa de crescimento entre os setores no primeiro
semestre de 2014 (+7,10%). A Construção Civil, por sua vez, foi responsável pela
criação de 73.343 empregos (+2,35%). A Indústria de Transformação gerou
44.146 empregos (+0,53%) no período e a Administração Pública respondeu
pelo acréscimo de 26.172 empregos (+2,88%). Os Serviços Industriais de
Utilidade Pública – SIUP criaram 4.867 empregos (+ 1,22%). Por outro lado,
setor Comércio (-58.096 postos ou -0,63%), foi o único que apresentou queda
no período, decorrente do declínio do Comércio Varejista (-83.646 postos ou –
1,09%), cujo saldo negativo superou a geração de empregos no Comércio
Atacadista (+25.550 postos ou + 1,65%.).
No recorte geográfico, dentre as cinco regiões, quatro expandiram o nível de
emprego e vinte e uma Unidades da Federação elevaram o contingente de assalariados com carteira. Nesse contexto, observou-se o seguinte comportamento
no semestre nas regiões: Sudeste: +330.009 postos ou +1,52%, Sul: +177.251
postos ou +2,41%, Centro-Oeste: +90.319 postos ou +2,86%, Norte: +15.534
postos ou +0,82%.A região Nordeste, -24.442 postos ou -0,37%, foi a única a
apresentar declínio no emprego, em razão da presença de fatores sazonais relacionados ao complexo sucroalcooleiro. Dentre as Unidades da Federação que mais
geraram empregos, sobressaíram os estados de São Paulo: +187.505 postos ou
+1,47%, Minas Gerais: +97.503 postos ou +2,30%, Paraná: +62.909 postos ou
+2,32% e Santa Catarina: + 62.387 postos ou + 3,15%.
Gráficos 5 a 10 – Composição da força de trabalho em termos de idade e escolaridade e a
taxa de desemprego em cada categoria
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Em termos de escolaridade, também se observa uma tendência de melhora de
indicadores. O número de trabalhadores com Ensino Médio completo ou mais
(acima de 11 anos de estudo) praticamente duplicou nas regiões metropolitanas,
subindo de 8 milhões para 15 milhões, enquanto o número de trabalhadores com
menos de 8 anos completos (Ensino Fundamental incompleto) apresentou uma
queda no mesmo período. Em termos de taxa de desemprego, foi observada uma
queda para todos os grupos de escolaridade. Vale notar que a população com
Ensino Fundamental completo, porém Ensino Médio incompleto (entre 8 e 10
anos de estudo) é a que enfrenta a maior taxa de desemprego. No primeiro
semestre de 2014, os salários médios de ADMISSÃO apresentaram um aumento
real de 1,84%, em relação ao mesmo semestre de 2013, ao passarem de R$
1.152,73 em 2013, para R$ 1.173,90 em 2014, dando continuidade à tendência
de crescimento verificada nos últimos anos. Segundo o recorte por gênero, o
crescimento real do salário médio de ADMISSÃO obtido pelos homens foi de
1,81%, ante um aumento das mulheres, de 2,17%. Com esse resultado, a relação
entre os salários reais médios de ADMISSÃO feminino versus masculino teve
um aumento de 86,05% em 2013 para 86,35% em 2014.
Em termos geográficos, os dados do CAGED apontam elevação dos salários de
admissão, no primeiro semestre de 2014, em dezenove dentre as vinte e sete
Unidades da Federação, comparativamente ao mesmo período de 2013. Os estados que revelaram os maiores ganhos reais foram: Mato Grosso (+4,98%), Pará
(+4,65%), Ceará (+4,53%) e Santa Catarina (+4,12%). As Unidades da Federação
que registraram as maiores perdas no salário de admissão foram: Acre (-9,48%) e
Tocantins (-2,75%).
No período de 2003 a 2014, os dados mostram uma tendência de crescimento
nos salários médios reais de admissão, em nível nacional, ao terem passado de R$
804,37 em 2003 para R$ 1.173,90 em 2014, representando um aumento real de
45,94%. Esse resultado decorreu do aumento de 50,10% para os homens e
40,75% para as mulheres. Recentemente, no entanto, o desemprego vem aumentando e os salários desacelerando. Duas metas críticas precisam ser atingidas para
sustentar os ganhos de salário e emprego conquistados: (i) aumentar a produtividade do trabalho e (ii) conectar os mais pobres a mais e melhores e empregos.
No novo contexto, as Políticas Ativas de Emprego (PAEs) – foco dos próximos
capítulos -- possuem papel ainda mais importante a desempenhar.
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Caixa de Texto 1. Nova regulamentação do trabalho doméstico
1.a. Informações sobre o que o Ministério do Trabalho e Emprego executou acerca do trabalho
doméstico após a publicação da Emenda Constitucional n.º 72, DE 2013.
A promulgação da Emenda Constitucional n.º 72 de 2013, ocorrida em 02/04/2013 ampliou os
direitos sociais das trabalhadoras e trabalhadores domésticos previstas no parágrafo único do art.
7º da Constituição Federal, garantindo a esta categoria diversos direitos.
Quanto aos direitos que dependiam de regulamentação, coube ao Ministério do Trabalho e
Emprego formular propostas relacionadas aos direitos trabalhistas e ao Ministério da Previdência
Social as relacionadas aos direitos denominados previdenciários.
Para tanto, em 3 de abril de 2013, o Ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, publicou a
Portaria n.º 448, de 3 de abril de 2013, instituindo no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego
uma Comissão com o objetivo de promover estudos para a regulamentação dos direitos dos trabalhadores domésticos previstos na Emenda Constitucional n.º 72/2013, cujos resultados deveriam
estar prontos em 90 dias.
A Comissão criada para tal fim entregou o produto final ao Ministro do Trabalho e Emprego, no dia
23 de abril de 2013, a fim de que esse fosse encaminhado à Presidência da República.
É importante ressaltar que o Brasil está em vistas de ratificar a Convenção n.º 189 da Organização
Internacional do Trabalho – OIT que trata do Trabalho Doméstico adotada na 100ª Conferência
Internacional do Trabalho, em junho de 2011, na cidade de Genebra – Suíça. O Brasil já atendeu ao
disposto no art. 19 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho – OIT em relação à
consulta tripartite e o processo, neste momento, segue os tramites para ratificação.

1.b. Panorama anterior e possíveis impactos em termos de políticas de
mercado de trabalho
As alterações realizadas na Constituição a respeito da formalização do trabalho doméstico não é
apenas pro forme. Segundo o relatório da OIT, em 2009 apenas 28,6% dos trabalhadores domésticos no Brasil possuíam carteira assinada, o que representa uma pequena evolução em relação ao
índice de 2004 (26,7%), porém, longe de ser considerado aceitável. No caso dos homens, a situação
era um pouco melhor, com uma taxa de formalização de 48,7%. Entre as mulheres os níveis eram
mais baixos, especialmente para as negras, com uma média nacional de 25,4%, chegando a atingir
apenas 6,5% de formalização no Maranhão. Em termos de contribuição para a previdência, os índices eram um pouco melhores: de 32,3% de trabalhadores domésticos segurados no Brasil em
2009, porém de apenas 28,6% entre as mulheres negras, podendo atingir 7% no Maranhão.
Outro fator preocupante apontado pelo relatório é o de que a taxa de incidência de depressão
entre trabalhadores domésticos era a mais alta entre as categorias citadas, sendo pior que trabalhadores sem carteira assinada ou mesmo trabalhadores não remunerados. Estatísticas construídas a
partir do suplemento especial de saúde da PNAD, em 2008, mostravam que enquanto a média
nacional era de 3,9%, entre os trabalhadores domésticos a incidência de casos de depressão era de
6,5%, sendo mais grave entre aqueles que não possuíam carteira assinada, 6,7%. Apenas trabalhadores públicos estatutários e trabalhadores na produção para consumo próprio apresentavam
índices próximos, ambos de 6,0%. Esse fator, juntamente com as extensas jornadas de trabalho,
indicam as péssimas condições de trabalho que esse grupo enfrentava.
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2. Políticas Públicas Ativas de Promoção do
Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (PAE)
2.1.

Visão Geral

O Brasil tem uma longa tradição de PAE. Estas tiveram na sua origem na:
• Criação, em 1930, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comercio através do Decreto-Lei nº
19.433/30;
• Previsão na Constituição da existência do Seguro-Desemprego em 1946;
• Criação, em 1965, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, registrando todas as novas vagas com carteira assinada preenchidas a cada mês,
• Estabelecimento, em 1970, de identificador único do trabalhador com carteira assinada,
para os trabalhadores do setor privado (PIS) e público (PASEP), e de uma contribuição para
um fundo contábil PIS/PASEP com parte do salário dos trabalhadores formais;
• Criação do Sistema Nacional de Emprego (SINE) em 1975
• Implementação do Seguro-Desemprego em 1986;
• Criação, em 1990, de uma nova estrutura de financiamento do Programa SeguroDesemprego através do fundo contábil FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), gerido pelo
Conselho Deliberativo do FAT - CODEFAT. O fundo PIS/PASEP deixa então de receber novos
recursos, sendo substituído pelo FAT. O artigo 239 da Constituição Federal estabelece que o
fundo receba as contribuições dos PIS/PASEP dos empregadores e que pelo menos 40% dos
fundos devem ser destinados ao desenvolvimento econômico através do BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O restante se destina aos benefícios
dados pelas políticas de trabalho, emprego e empreendedorismo (ativas e passivas).

A tabela 1 abaixo lista os principais programas no âmbito da PAE no Brasil e
apresenta dados administrativos sobre o seu orçamento e número de
beneficiários.
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Tabela 1. Gastos e Alcance das principais Políticas (PAEa e PPEs) federais
POLÍTICAS PÚBLICAS ATIVAS DE PROMOÇÃO DE EMPREGABILIDADE (PPAPE)
Programas de Qualificação Profissional
Descrição geral da Modalidade: Esses programas combinam qualificação técnica com qualificação
profissional, atividades práticas e certificações. Eles dão ênfase para programas de qualificação
montados de acordo com a demanda, indicada por solicitações feitas pelo setor privado.
Tipos de Benefícios: Cursos de qualificação com aulas teóricas englobando tanto assuntos específicos
das ocupações como habilidades gerais para a empregabilidade e também aulas práticas
específicas para cada ocupação. Podem incluir também alguma forma de inserção no mercado de
trabalho como estágios não remunerados ou convênios das instituições provedoras dos cursos
com empresas do setor privado.

Programa

Número de
beneficiários
em 2012

PNQ

PlanTeQ

Custo unitário
por beneficiário

1.709.900.328

ProEsQ

0

0

N/A

PlanSeQ

2.475

4.950.000

2.000,00

Projovem Trabalhador
PRONATEC - Bolsa
Formação Seguro
Desemprego

Gastos do
Programa em
2012 (R$)

524.615.103
23.198

1.250.297.374

Programas de incentivos ao Empreendedorismo e à Economia Solidária
Descrição geral da Modalidade: Políticas que tem como objetivo a correção de imperfeições no
mercado de crédito, oferecendo financiamento a empreendedores e empreendimentos que não
teriam acesso a financiamentos privados.
Tipos de Benefícios: Linhas de crédito geralmente acompanhadas por alguma forma de treinamento
para o empreendedorismo e de acompanhamento com apoio ao desenvolvimento e
sustentabilidade dos negócios. Programas também podem incluir capacitação de agentes que
lidam diretamente com o público-alvo.

Programa

Número de
beneficiários
em 2012

Gastos do
Programa em
2012 (R$)

Custo unitário
por beneficiário

Plano Brasil Justo e Solidário

534.053

319.400.127

598,07

PNMPO

3.848.109

6.112.633.517

1.588,48

PROGER

90.595

6.886.845.453

76.017,94

Programas de Intermediação de Mão de Obra
Descrição geral da Modalidade: Programas voltados para facilitar a comunicação entre trabalhadores
e empresas em processo de contratação e promover a inserção de trabalhadores desempregados
no mercado de trabalho.
Tipos de Benefícios: Sistemas de informação que coletam dados sobre candidatos e vagas, realizam
pareamentos, facilitam a formalização de trabalhadores, recolhem solicitações de seguro
desemprego e encaminham para cursos de qualificação.

Programa

Número de
beneficiários
em 2012

Gastos do
Programa em
2012 (R$)

Custo unitário
por beneficiário

SINE

6.457.263
(inscritos)
725.368
(colocados)

140.984.832

21.83
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Programas de Incentivo ao Emprego
Descrição geral da Modalidade: Esta modalidade inclui incentivos fiscais e legais para empresas
que contratam ou mantém trabalhadores formais de determinados público-alvo, geralmente
integrantes de populações vulneráveis.
Tipos de Benefícios: Redução de impostos, inclusão de cotas para trabalhadores de populações
vulneráveis, complemento de renda para trabalhadores formais com estabilidade, subsídio para
empresas investirem em qualificação ao invés de demitir um funcionário.

Programa

Número de
beneficiários
em 2012

Gastos do
Programa em
2012 (R$)

Custo unitário
por beneficiário

Lei do Aprendiz

286.827

N/A

N/A

Bolsa de Qualificação

11.106

44.365.449

3.994,73

Abono Salarial do PIS/PASEP

137.140,280

50.581.485.212

368,83

POLÍTICAS PÚBLICAS PASSIVAS DE PROMOÇÃO DE EMPREGABILIDADE (PPPPE)
Descrição geral da Modalidade: Programas voltados a apoiar a manutenção da renda dos
desempregados (através de alguma forma de seguro ao desemprego) e consistem em programas
em que o benefício auferido pelo trabalhador está ligado ao montante das suas contribuições para
a segurança social.
Tipos de Benefícios: Benefícios podem incluir auxílios financeiros, de alimentação ou transporte.

Programa

Número de
beneficiários
em 2011

Gastos do
Programa em
2011 (R$)

Custo unitário
por beneficiário

Seguro Desemprego

8.747.046

27.722.151.088

3.169,32

Caixa de Texto 2 – Comparação da composição das Políticas de Emprego e de sua
evolução entre 2005 e 2010 no Brasil, grupo da América Latina (México, Chile,
Argentina) e OCDE
Contando com as políticas passivas de emprego (como por exemplo o benefício do Seguro
Desemprego), o Brasil se destaca por possuir o maior gasto total com políticas de emprego
como proporção do PIB entre os países da América Latina analisados (Gráfico 1). Contudo, a
divisão dos gastos brasileiros entre categorias difere significativamente do grupo da América
Latina e da OCDE (Gráfico 2). Vamos aqui analisar como evoluiu entre 2005 e 2010 e em quais
categorias se concentram os gastos com políticas de empregos dos países analisados. Com o
objetivo de enriquecer o debate, compararemos a experiência internacional nesta área com a
brasileira. Escolhemos como grupos de comparação à média dos países desenvolvidos (OCDE)
e países latino-americanos que possuem semelhanças com o Brasil e experiências inovadoras
em políticas de emprego (México, Chile e Argentina).
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Grafico 116 :Comparação da evolução dos gastos com políticas de emprego no Brasil,
México, Chile, Argentina e média da OCDE em 2005 e 2010.
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Os gastos totais brasileiros com políticas de emprego como proporção do PIB aumentaram
significativamente (de 0.501% do PIB a 0.853%) de 2005 a 2010. A maior parte deste aumento
se deve às categorias 3- Incentivos ao Emprego e 6-Incentivos ao empreendedorismo e à
Economia Solidária. Outros movimentos que se destacam são os aumentos significativos na
categoria 2- Programas de Qualificação Profissional, que passou de 3,8 milhões de reais para
212,2 milhões e uma leve diminuição em termos de total de gastos na categoria 1-Programas
de Intermediação de Mão de Obra, de 77,5 milhões para 70,1 milhões, porém, quando se
refere ao percentual do PIB que o gasto corresponde, essa queda foi de 50%. No grupo de
comparação, os gastos totais também aumentaram no período, com exceção da Argentina.
No entanto, nos outros países, o aumento se concentrou nas categorias de intermediação de
mão de obra (exemplos mais evidentes são México e OCDE) e qualificação profissional (destaque para Argentina e Chile).

6
Destacamos que o Brasil possui políticas que contribuem para a criação direta de empregos durante crises e
programas de cotas de empregos públicos para pessoas com capacidade para trabalhar reduzida. Contudo, não há em
nossos dados registros sobre os recursos aplicados nas categorias 4 - “Programas especiais para pessoas com capacidade para
trabalhar reduzida” e 5- “Criação Direta de Empregos”, por isso elas aparecem nulas nos gráficos.
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Gráfico 12: Comparação da distribuição dos gastos com políticas de emprego no Brasil,
México, Chile, Argentina e média da OCDE em 2010
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

BR 2010

Mex 2010

Chile 2010

Arg 2010

1- Programas de Intermediação de Mão de Obra

2- Programas de Qualificação Profissional

3- Incentivos ao Emprego

4- Programas especiais para pessoas com capacidade para trabalhar reduzida

5- Criação Direta de Empregos

6- Incentivos ao empreendedorismo e à Economia Solidária

OCDE 2010

7- Políticas Passivas

Em relação ao grupo de comparação o Brasil dá uma alta prioridade a políticas passivas, incentivos ao emprego e empreendedorismo, ao passo que dá menor prioridade a programas de
intermediação de mão de obra e qualificação profissional. Em 2010 os gastos brasileiros nas 3
categorias de maior prioridade somaram 99.30% do total gasto com políticas de incentivo ao
emprego, divididos da seguinte forma: 59.81% do total na categoria 7-“Políticas Passivas”,
27.23% na categoria 3-“Incentivos ao Emprego”, em que destaca o programa “Abono Salarial”
e 12.27% na categoria 6-“Incentivos ao empreendedorismo e à Economia Solidária”, em que se
destaca o programa de crédito PROGER. O Brasil foi o país com o maior nível de gasto como
proporção de seu PIB nestas três categorias. Por outro lado verifica-se que as categorias
1-“Programas de Intermediação de Mão de Obra” (0.22%) e 2- “Programas de Qualificação
Profissional” (0.48%) receberam prioridade menor do que no grupo de comparação.
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Arranjos Institucionais

Ao nível federal as PAEs são coordenadas, na maioria dos casos, pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE), órgão que é o principal responsável pelos programas de incentivo ao empreendedorismo e à economia solidária e pelos programas
de incentivo ao emprego. A execução de várias das políticas, no entanto, é descentralizada, realizada por estados, municípios, bancos regionais, entidades sem
fins lucrativos e outros atores vinculados ao MTE por meio de parcerias, contratos ou convênios. A intermediação de mão de obra é um desses casos, o SINE
(Sistema Nacional de Emprego) é administrado pelo Departamento de Emprego
e Salário do MTE e executado pelos governos estaduais e municipais. Já a qualificação profissional está sob a responsabilidade tanto do MTE quanto do
Ministério da Educação (MEC), com a participação de outros ministérios em
programas específicos, como por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS) no programa PRONATEC Brasil Sem Miséria,
que é focado nas populações de baixa renda. O sistema de qualificação profissional no Brasil é descentralizado entre diversas instituições, como as Escolas
Técnicas Federais, os Centros de Treinamento Tecnológico, as Universidades
Agrárias, as agências do “Sistema S” – SENAI, SENAC, SESI, SEBRAE, entre
outras. Além dessas instituições, a formação profissional também é oferecida por
outros institutos, como as fundações e as entidades privadas que estão qualificadas para ensinar habilidades específicas. A figura 2 abaixo descreve o atual arranjo
institucional do MTE, destacando as Coordenações e Departamentos diretamente vinculados às Políticas Públicas Ativas de Promoção do Trabalho, Emprego
e Empreendedorismo, estrutura essa que está passível de mudanças. A figura 3
parte deste arranjo institucional e inclui outros atores relevantes no âmbito federal para explicar a administração de tais políticas, dividindo-as de acordo com seu
objetivo e explicitando também a população beneficiária de cada uma.
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Figura 2. Arranjo institucional do Ministério do Trabalho (MTE) e as divisões envolvidas com
as PAEs

Figura 3. Arranjo institucional das PAE no Brasil

Apesar da administração específica das PAEs no Brasil ser dividida entre
departamentos e coordenações, diversas delas são englobadas pelo Programa do
Seguro-Desemprego. Especificamente, conforme explicitado pela figura 4, o
Programa do Seguro-Desemprego (SD) engloba mais do que o pagamento do
benefício para trabalhadores desempregados, também inclui o serviço de intermediação de mão de obra, a emissão da Carteira de Trabalho da Previdência
Social (CTPS), serviços de orientação profissional e de qualificação social e profissional. Os principais atores responsáveis por esse programa são as
Superintendências Regionais de Trabalho e Emprego – SRTE, o Sistema Nacional
de Emprego – SINE, a Caixa Econômica Federal – CAIXA e as Secretarias
Estaduais e Municipais de Emprego. Estes agentes podem fazer a habilitação de
beneficiários para receber o benefício do seguro-desemprego (SD), sendo que
apenas a CAIXA que efetua os pagamentos. As SRTEs são responsáveis pelos
Políticas Ativas de Promoção do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo no Brasil
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recursos administrativos dos requerimentos do benefício do seguro-desemprego
indeferidos. A CTPS pode ser emitida tanto pelas SRTEs quanto pelo SINE, e
este último também oferece serviços de intermediação de mão de obra, orientação profissional e encaminhamento para cursos de qualificação incluídos no
PlanTeQ (eixo territorial do Plano Nacional de Qualificação) e PRONATEC.
Além desses serviços, também fazem parte do Programa do Seguro-Desemprego
os dois outros eixos do PNQ, o PlanSeQ e o ProEsQ, que estão executados de
forma descentralizada por estados, municípios e entidades privadas sem fins
lucrativos.
Figura 4. Um retrato da rede do Sistema Público de Emprego no Brasil e de outras ações
complementares
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Custos totais e Financiamento

A execução da maioria das PAE no Brasil é financiada pelo Fundo de Amparo ao
Trabalhador – FAT, criado pela Lei 7.998/90, cujos recursos são destinados ao
custeio do Programa do Seguro-Desemprego e Abono Salarial e também ao
financiamento de programas de desenvolvimento econômico. (Ver figura 4).
Figura 5. Distribuição da Arrecadação do PIS/PASEP

A gestão do FAT é realizada pelo CODEFAT, um órgão de composição tripartite, com representação dos trabalhadores, empregadores e governo, que inclui o
Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Desenvolvimento Social,
BNDES e do Ministério da Agricultura (ver figura 5). A função de Secretaria
Executiva do CODEFAT é exercida pelo Departamento de Emprego e Salário
– DES, unidade da estrutura da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego –
SPPE, do MTE. A principal função do CODEFAT é a determinação de diretrizes
de gestão estratégica do FAT.
Tabela 2. Composição do CODEFAT
Governo

Trabalhadores

Empregadores

MTE
MF
MPS
MAPA
MDA
BNDES

CUT
Força Sindical
UGT
NCST
CTB
CGTB

CNS
CNTur
CNT
CNI
CNSEG

O modelo estrutural do CODEFAT tem sido adotado nos níveis municipal e
estadual mediante a constituição de Conselhos ou Comissões Estaduais e
Municipais de Emprego. Essas são um avanço no sentido de consolidar a
Políticas Ativas de Promoção do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo no Brasil
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participação de organizações da sociedade civil na administração do Sistema
Público de Emprego, como era previsto na Convenção no. 88 da Organização
Internacional do Trabalho OIT. Tais comissões tripartites devem promover políticas públicas de emprego e renda adequadas ao mercado de trabalho local, bem
como auxiliar sua implementação e permitir o controle social. Atualmente existem 26 comitês estaduais, um comitê do Distrito Federal e 3110 comitês municipais no Brasil.
Quanto à gestão financeira do FAT, esta é exercida pela Coordenação-Geral
de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CGFAT, unidade administrativa vinculada a Subsecretaria de Orçamento, Planejamento e AdministraçãoSPOA, da Secretaria-Executiva (SE), do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).
Tabela 3. Balanço do FAT (valores em milhões de Reais)
Exercícios

2009

2010

2011

2012

Var. %
2012/2011

Arrecadação PIS/PASEP

$ 30,459.8

$ 35,956.4

$ 45,632.9

$ 47,329.9

3.72%

Dedução por DRU

$ (6,091.4)

$ (7,191.3)

$ (9,126.6)

$ (9,466.0)

3.72%

1. Receita PIS/PASEP

$ 24,365.4

$ 28,765.1

$ 36,506.3

$ 37,863.9

3.72%

2. Receitas de Remunerações

$ 10,084.5

$ 10,212.1

$ 11,389.1

$ 14,457.5

26.94%

3. Recursos do Tesouro
Nacional

$

24.6

$

1,091.4

$

88.1

$

5,294.6

5909.76%

4. Outras Receitas

$

551.9

$

855.9

$

846.9

$

901.0

TOTAL DAS RECEITAS (A)

$ 35,026.4

$ 40,924.6

$ 48,830.4

$ 58,517.0

19.84%

1. Seguro-Desemprego Benefício

$ 19,570.8

$ 20,446.1

$ 23,794.1

$ 27,613.8

16.05%

2. Abono Salarial Benefício

$

7,564.5

$

8,758.2

$ 10,379.4

$ 12,336.5

18.86%

3. Outras Despesas

$

603.6

$

543.4

$

$

-5.25%

RECEITAS

6.39%

OBRIGAÇÕES

560.3

530.9

TOTAL DAS DESPESAS (B)

$ 27,738.9

$ 29,747.7

$ 34,733.7

$ 40,481.1

16.55%

RESULTADO ECONÔMICO (C
= A - B)

$ 7,287.5

$ 11,176.9

$ 14,096.7

$ 18,035.9

27.94%

4. Empréstimos ao BNDES Art. 239-CF (D)

$

$ 11,586.1

$ 13,523.7

$ 15,061.3

11.37%

TOTAL DAS OBRIGAÇÕES
(E = B + D)

$ 37,365.0

$ 41,333.8

$ 48,257.5

$ 55,542.4

15.10%

RESULTADO NOMINAL
(A - E)

$ (2,338.6)

$

$

$

419.17%

PATRIMÔNIO
FINANCEIRO DO FAT

$
160,532.7

$
170,683.5

9,626.1

(409.2)

572.9

$
185,192.0

2,974.6

$
204,735.3

10.55%

Fonte: SIAFI
Obs.: Receitas pelo regime de caixa e despesas pelo regime de competência
Elaborado pela CGFAT/SPOA/SE/MTE.
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Gráfico 13. Evolução Patrimonial do FAT (valores em milhões de Reais)
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Os recursos do FAT advém de quatro fontes, são elas, em ordem de importância: (i) as receitas do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de
Formação do Patrimônio do Funcionário Público (PASEP), impostos federais
cobrados das empresas que atuam no Brasil, que em 2011 constituíram 74.7%
das receitas do fundo; (ii) o rendimento das aplicações financeiras do fundo, que
em 2011 constituíram 23.4% das receitas; (iii) outras receitas7, que em 2011
constituíram 23.4% das receitas; e (iv) repasses do Tesouro Nacional, que em
2011 constituíram 0.18% das receitas (ver figura 7).
Os desembolsos do FAT se dividem em 4 grupos que são, em ordem de importância: (i) Seguro-Desemprego, que em 2011 constituiu 49.84% dos desembolsos
do fundo; (ii) Empréstimos ao BNDES, que em 2011 constituíram 28.45% dos
desembolsos; (iii) Abono Salarial, que em 2011 constituiu 21.59% dos desembolsos e (iv) Outras despesas correntes, que em 2011 constituíram apenas 0.12% dos
desembolsos. É importante notar que o Programa do Seguro-Desemprego inclui
não apenas o pagamento do benefício, que é uma política passiva, mas também
uma grande gama de políticas ativas de qualificação profissional, intermediação
de mão de obra e incentivo ao empreendedorismo.
Os valores a serem passados para os programas que se enquadram nestas categorias de políticas ativas são definidos todo ano pelo CODEFAT, com base nas
solicitações dos diferentes departamentos do Ministério do Trabalho e Emprego.
Depois de encaminhadas ao Ministério do Planejamento para aprovação e reajustadas pelo MTE, as dotações são incluídos no Projeto de Lei Orçamentária Anual
para apreciação e aprovação do Congresso Nacional. Por fim cabe ao CGFAT
distribuir os recursos para as diferentes instituições prestadoras de serviços ou
7
O item “Outras Receitas” é composto, principalmente, por receitas provenientes de: (i) repasses do Tesouro
Nacional; (ii) recebimentos da cota-parte da Contribuição Sindical; (iii) restituições de convênios; (iv) restituição de benefícios
não desembolsados para pagamento do Seguro-Desemprego e Abono Salarial; e (v) recebimento de multas devidas ao FAT.
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entidades parceiras, que variam de acordo com cada programa. A Controladoria
Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU) são responsáveis
por fiscalizar essas transações financeiras e o Ministério da Fazenda é informado
a respeito delas por um sistema unificado.

2.4.

Sistemas de Monitoramento e Avaliação (SMA)

O Brasil atualmente coleta diversas informações relacionadas às suas PAEs. As
duas principais bases de dados administrativas sobre as entradas e o salário no
mercado de trabalho formal são a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED A RAIS é feita a
partir de uma declaração prestadas anualmente por todos os estabelecimentos
empregadores do Brasil. Ela acompanha os estabelecimentos em 31 de dezembro,
admitidos e desligados ao longo do ano, e contém ainda diversas informações
sobre as empresas e os empregados, que são usadas para gerar estatísticas e informar a tomada de decisão nas políticas públicas, com destaque para políticas de
formação de mão-de-obra. Ela fornece também subsídios à gestão do FGTS, da
Previdência Social e do Abono Salarial, com a identificação dos beneficiários. O
CAGED é atualizado mensalmente com todas as informações de admissões e
desligamentos dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT (trabalhadores do setor formal, com exceção de trabalhadores vinculados
aos governos federal, estadual e municipal) ocorridas naquele mês, cobrindo todo
o território nacional e chegando ao nível municipal. Suas principais funções são
controlar o fornecimento do Seguro-Desemprego e monitorar o desempenho do
mercado de trabalho com maior resolução temporal.
Para além destas informações, e no sentido de promover uma maior integração
das PAE no Brasil, foi desenvolvido o “Portal MTE/Mais Emprego”, um sistema
de informática online desenvolvido para executar as ações do pagamento do
benefício do Seguro-Desemprego de forma integrada com Intermediação de Mão
de Obra e Qualificação que: encaminha trabalhadores que solicitam o segurodesemprego para ações de intermediação e/ou qualificação profissional adequados ao seu perfil, além de auxiliar a concessão do benefício do seguro-desemprego.
Ele introduziu diversas inovações de monitoramento, valendo-se principalmente
de maior ênfase em sistemas de informação, integrando a base de dados dos diversos parceiros do Programa do Seguro-Desemprego. O cadastro dos trabalhadores
contém informações relevantes para uma melhor busca de postos de trabalho
adequados àquele trabalhador, como escolaridade, remuneração e jornada de
trabalho anterior.
Caixa de Texto 3: A experiência internacional com Sistemas de Monitoramento e
Avaliação (SMA) – Indicadores, relatórios e uso da informação
Conceitos Básicos: Os sistemas de monitoramento e avaliação (SMA) constituem um mecanismo para transitar de um acompanhamento tradicional para um acompanhamento baseado
em desempenho (de produtos para resultados). Enquanto o monitoramento tradicional se
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centra nos insumos, fazendo o acompanhamento do montante de gastos e verificando se o
desenrolar das operações se realiza de acordo com o esperado, os SMAs tentam medir os
resultados das políticas e se as mesmas estão a alcançar os seus objetivos de longo prazo.
Países como os Estados Unidos e a Argentina criaram SMAs que oferecem insumos para a
melhoria da tomada de decisão em relação às políticas de trabalho e emprego através da
medição da qualidade na provisão de serviços e dos resultados dos programas em termos de
emprego para os beneficiários.
Indicadores: Estes sistemas são centrados em 4 indicadores principais: número de candidatos,
número de beneficiários, nível de empregabilidade dos usuários (taxa de colocação definida
como a proporção de participantes no trimestre t que estão empregados no trimestre t+1), e
custo por participante (orçamento efetuado dividido pelo número de beneficiários). Em países
como os Estados unidos e a Turquia um indicador também considerado é a taxa de retenção
de emprego, definida como a proporção de beneficiários em t que estão empregados em
ambos os trimestres t+2 e t+3. Em países como a Austrália, é dada grande importância ao
indicador satisfação do usuário aliado ao indicador taxa de colocação. Estes indicadores são
neste caso apurados para cada instituição ofertante. Para os programas de educação ou
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formação profissional, estes países calculam ainda indicadores como rendimentos médios dos
concluintes e a taxa de adequação, definida como a proporção de participantes no trimestre t
que estão empregados no trimestre t+1 e exercem uma função compatível com o
treinamento.
Recolhendo dados para compor os indicadores: Em posse de um indicador é preciso coletar
dados para estimá-lo. Esta coleta geralmente é feita de três maneiras principais: (i) Pesquisas
de Acompanhamento com uma amostra de egressos do programa, por exemplo, através de
um questionário aplicado via telefonemas; (ii) Cruzamento de dados cadastrais do programa
com bases de dados oficiais de emprego e salário; e (iii) coleta de dados nos centros de empregos ou nas instituições ofertantes de cursos através de perguntas feitas diretamente aos candidatos e acompanhamento de presença.
Usando os indicadores: Depois de escolhidos os indicadores são estabelecidas metas para os
programas com base neles. No entanto, é preciso levar em consideração uma série de fatores
ao estabelecer as metas. Por exemplo, olhar para os resultados expressos pelos indicadores
sem atentar-se aos custos dos programas pode levar a julgamentos imprecisos. Há um reconhecido problema de comparação desses indicadores entre programas de qualificação profissional e programas de intermediação. Como os programas de qualificação são mais caros e
demorados, espera-se que eles ofereçam também melhores resultados. Espera-se, por exemplo, que eles ajudem não só uma pessoa a conseguir emprego mas também a aumentar seu
salário.
Nenhum indicador é perfeito, então quando se exige desempenho baseado em metas há
sempre o risco dos agentes responderem estrategicamente de modo a conseguir um bom
resultado no indicador mas, ainda assim, não fazerem o que é mais benéfico para a população.
Um exemplo de resposta estratégica indesejada é o que se chama de “cream-skimming”, isto é,
os centros de emprego podem se focar em trabalhadores com mais chance de conseguir
emprego, geralmente os mais qualificados, em detrimento de trabalhadores com maiores dificuldades empregatícias a fim de conseguir melhores resultados nos indicadores de desempenho. Ao não aceitar ou redirecionar estes trabalhadores para outros centros, um determinado
centro de emprego consegue aumentar seu desempenho nos indicadores. No entanto, este
comportamento é claramente prejudicial à política de emprego como um todo.
Outra possível resposta indesejada é o não compartilhamento de vagas. Um centro pode querer guardar para si as melhores vagas a fim de obter um melhor desempenho nos indicadores
e receber prêmios. Portanto a inscrição de vagas em um sistema unificado, idealmente
cobrindo todo o país, deve ser obrigatória, garantindo assim o compartilhamento das informações sobre vagas. Ao avaliar se foi bom ou ruim o desempenho de um programa segundo
certo indicador é preciso levar em conta também as características do mercado de trabalho
local. A região em que se encontra o centro de emprego tem alta ou baixa taxa de desemprego? E a economia do país como um todo, se encontra num momento de crise ou de aquecimento econômico? Para dar conta de todos estes questionamentos, os EUA criaram uma
fórmula para o cálculo das metas que leva em conta crescimento do PIB e taxa de desemprego.
Além disso, é importante reavaliar as metas ano a ano através de um processo de negociação
em que os líderes dos centros locais são ouvidos.
Finalmente, depois de avaliar se o desempenho de um programa foi bom ou ruim com base
nos indicadores e metas, é preciso agir de forma a expandir programas que deram certo e
melhorar programas que não estão indo bem. Na Inglaterra, forças-tarefa são designadas para
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intervir em centros que não cumprem as metas, além disso, o “priority approach” garante que
estes centros de pior desempenho recebam atenção especial para mais rápida correção dos
problemas. Há um cuidado especial para não simplesmente punir – com redução de verbas –
os centros que não cumprem as metas, pois isto pode fazer a qualidade do serviço cair ainda
mais e prejudicar a população. Nos casos em que a maior parte da provisão é privada (e.g.,
Austrália, EUA e Inglaterra), a tendência tem sido de avançar no sentido de usar os indicadores
para fazer pagamentos baseados em resultados (como percentagem de participantes que
conseguem um emprego e permanecem nele), e dar flexibilidade aos provedores de serviços
para decidirem a melhor forma de apoiar os clientes a conseguirem um emprego.
Estados Unidos

Turquia

Inglaterra

Austrália

– Workforce
Reinvestment Act
Para os adultos:
– Número de
beneficiários que
encontraram um
emprego;
– Número de
beneficiários que
mantiveram seu
emprego;
– Nível de rendimentos
desses últimos.
Para os jovens:
– Número de
beneficiários que
encontraram
um emprego,
que continuam
sua formação ou
retornaram à escola;
– Número de
beneficiários que
obtiveram um
diploma;
– Evolução dos níveis
de conhecimento
básico de
matemática e
alfabetização.

Programas ISKUR
– Indicadores para as
sucursais, províncias
e para todo o
sistema;
– Taxa de colocação em
empregos;
– Taxa de manutenção
de emprego;
– Salário médio;
– Taxa de
preenchimento das
vagas anunciadas;
– Indicadores para
os programas e
prestadores de
serviço;
– Inscrições (em
comparação com a
previsão);
– Número de
abandonos (em
comparação com a
previsão);
– Colocação em
empregos (em
comparação com a
previsão);
– Alocação
orçamentária em
comparação com as
despesas efetuadas;
– Custo por pessoa
inscrita;
–Custo por emprego
encontrado.

– Matrículas planejadas
e efetuadas;
– Taxa de conclusão;
– Inserções no mercado
de trabalho;
– Orçamento em
relação a gastos
efetuados;
– Custo por
participante e por
inserção;
– Valor monetário de
fraudes e erros.
* São ainda dados
pontos adicionais
para resultados em
termos de emprego
atingidos em áreas
mais desfavorecidas

Indicadores chave de
desempenho (KPIs):
– KPI1 mede a
eficiência, definida
como o tempo que
leva para alcançar
um resultado de
emprego;
– KPI2 mede a
efetividade em
alcançar resultados
de uns provedores
de serviços em
relação a outros;
– KPI 3 mede qualidade
e é avaliado
pelos gestores de
contrato.
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3.1.

Programa do Seguro-Desemprego

O Programa do Seguro-Desemprego foi criado pela Lei 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, tendo por finalidade “prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado
ou da condição análoga à de escravo”; e “auxiliar os trabalhadores na busca ou
preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação,
recolocação e qualificação profissional”.
Assim, o tripé básico do Programa abarca, além da concessão do benefício
financeiro em si, também as ações de Orientação Profissional e Intermediação de
Mão de Obra e Qualificação Profissional. Ademais, contempla uma gama de
ações necessárias à operacionalização do Programa, como a geração de informações sobre o mercado de trabalho, a identificação da população pela Carteira de
Trabalho e Previdência Social – CTPS e a Classificação Brasileira de Ocupações
– CBO, e ainda o acompanhamento das comissões estaduais e municipais de
emprego, instâncias que atuam no planejamento e acompanhamento das ações
do Programa.
Um importante canal de atendimento ao trabalhador nesse contexto é a rede
de agências do Sistema Nacional de Emprego – Sine, que disponibiliza, para trabalhadores e empregadores, todas as ações do Programa do Seguro Desemprego.
A prioridade do Sine é facilitar a (re)inserção dos trabalhadores no mercado de
trabalho, por meio da execução integrada de suas ações do Programa do
Seguro-Desemprego.
As unidades de atendimento do Sine são adaptadas para recebimento dos
requerimentos dos trabalhadores em busca do benefício do Seguro-Desemprego.
Para todos os trabalhadores requerentes, antes do registro para habilitação ao
benefício, deve-se, obrigatoriamente, buscar na Intermediação de Mão de Obra
possibilidades de (re)inserção no mercado de trabalho.

x1.000.000 pessoas

Gráfico 14. Evolução no número de requerentes e segurados do Seguro Desemprego
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Gráfico 15. Evolução dos gastos com o Seguro Desemprego
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Benefício do Seguro-Desemprego

O benefício Seguro-Desemprego possui 5 (cinco) modalidades. A mais geral
delas é a dos trabalhadores formais, descrita abaixo.
- Seguro-Desemprego Formal (modalidade iniciada em 1986): Foi instituído
pela Lei n.º. 998, de 11 de janeiro de 1990, alterado pela Lei n.º 8.900, de 30 de
junho de 1994, com a finalidade de prover assistência financeira temporária a
trabalhadores desempregados sem justa causa, e auxiliá-los na manutenção e na
busca de emprego, provendo para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional.
As condições de acesso ao benefício pelo trabalhador são as seguintes:
• Ter recebido 18 salários, consecutivos ou não, nos últimos 24 meses imediatamente anteriores à dispensa, e trabalhado 18 meses, consecutivos ou não, nos últimos 36 meses imediatamente anteriores à dispensa, para a primeira solicitação;
• Ter recebido 12 salários, consecutivos ou não, nos últimos 16 meses imediatamente anteriores à dispensa, e trabalhado 12 meses, consecutivos ou não, nos últimos 36 meses imediatamente anteriores à dispensa, para a segunda solicitação;
• Ter recebido 6 salários consecutivos e trabalhado 6 meses nos últimos 36 meses imediatamente anteriores à dispensa, para a terceira solicitação do benefício;

As modalidades abaixo objetivam atender a grupos mais específicos (alguns
deles vulneráveis):
- Seguro-Desemprego Pescador Artesanal (iniciada em 1992): É dirigido ao
pescador profissional que exerça sua atividade de forma artesanal, individual ou
em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de parceiros e
que teve que interromper a pesca devido ao período de proibição da pesca para
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preservação da espécie (defeso), fixado através de Instrumento Normativo publicado no Diário Oficial da União.
- Bolsa Qualificação (iniciada em 1999): A Bolsa de Qualificação Profissional
é o benefício instituído pela Medida Provisória n.º 2.164-41, de 24 de agosto de
2001 (vigente em consonância com o art. 2º da emenda constitucional n.º 32 de
11 de setembro de 2001). É uma política ativa destinada a subvencionar os trabalhadores, com contrato de trabalho suspenso, em conformidade com o disposto
em convenção ou acordo coletivo de trabalho, devidamente matriculado em
curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador.
- Seguro-Desemprego Empregado Doméstico (iniciada em 2001): Trata-se de
ação que resulta em pagamento do benefício instituído pela Lei n.º 10.208 de 23
de março de 2001, tem por finalidade prover assistência financeira temporária ao
empregado doméstico dispensado sem justa causa. O valor de cada parcela é de
um salário mínimo, sendo que cada segurado recebe no máximo três parcelas.
- Seguro-Desemprego Trabalhador Resgatado (iniciada em 2003): É um auxílio temporário concedido ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime
de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo. Tendo direito a no
máximo três parcelas no valor de um salário mínimo.
A concessão do seguro-desemprego ocorre desde que sejam cumpridos os
critérios de habilitação definidos em lei, tais como dispensa involuntária; tempo
mínimo de vínculo de emprego; e não-percepção de benefícios de prestação
continuada da Previdência Social. Na pré-triagem, os atendentes que recebem o
pedido de Seguro-Desemprego conferem as informações do formulário com a
documentação do trabalhador, particularmente a Carteira de Trabalho e
Previdência Social – CTPS. Na triagem, ocorrem batimentos de sistemas informatizados, cruzando informações do Sistema do Seguro-Desemprego com os
bancos de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED,
Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ, Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, Cadastro de
Estabelecimentos Empregadores – CEE, Programa de Informações Sociais – PIS
e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – Pasep, entre outros.

3.3.
Intermediação de Mão de Obra (IMO) - Serviços do Sistema
Nacional de Empregos (SINE)
O SINE foi criado em 1975 e tem entre seus objetivos adequar a oferta e
demanda por trabalho, visando reduzir o desemprego friccional, de forma a contribuir para que os postos de trabalho não sejam extintos ou que não venha a
ocorrer agregação de ocupação por dificuldades no preenchimento da vaga e
recepção do requerimento do Seguro-Desemprego através dos Centros Públicos
de Emprego espalhados por todo o país. Atualmente ele conta com 79 convênios
que administram aproximadamente 1600 Centros de Emprego onde são atendidos todos que buscam um emprego, prioritariamente mulheres, pessoas com
deficiências, jovens, desempregados e minorias étnicas. Entre as atividades desenvolvidas pelos centros estão a emissão de CTPS, a recepção de requerimentos de
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Seguro-Desemprego, o encaminhamento para cursos de Qualificação e a
Intermediação de Mão de Obra com o mercado de trabalho. No entanto, cada
centro pode oferecer outros serviços de acordo com a necessidade local. Em
2013, para a execução dessa ação, foram disponibilizados R$ 117,2 milhões,
repassados em sua totalidade para os convenentes. Os Centros de Emprego receberam, nesse mesmo ano, 6.055.417 inscritos, ofereceram 3.596.453 vagas e
realizaram 6.743.958 encaminhamentos, que resultaram em 838.754 colocações
registradas. O registro dos colocados é realizado através da devolução de uma
carta de encaminhamento assinada pelo empregador que não possuem incentivos
para devolvê-la, portanto, este último número provavelmente está subestimado.
O MTE estuda uma nova forma de comprovação através do cruzamento dos
dados do Sistema Mais Emprego com a base de dados do CAGED e do CNIS.
Contudo, os resultados dessa nova forma de análise só poderão ser observados nos
próximos exercícios.
Gráfico 16. Evolução no número de vagas e trabalhadores inscritos, encaminhados e
colocados pelo SINE
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Para se inscrever no SINE, o trabalhador pode se dirigir a um Centro de
Emprego ou, desde 2010, preencher um cadastro online no sistema Mais
Emprego. Outra ferramenta implementada recentemente é a “auto-intermediação”, que foi disponibilizada no Portal em maio de 2014. Antes dessa inovação,
ao encontrar uma vaga de seu interesse no Portal, o trabalhador podia manifestar
interesse, contudo, para participar do processo seletivo, ele deveria comparecer a
um Centro de Emprego para buscar uma carta de encaminhamento e só então se
apresentar à empresa contratante. De modo similar, ao encontrar um trabalhador
com perfil adequado à vaga, a empresa poderia convocá-lo, mas este apenas receberia um comunicado para se dirigir ao Centro de Emprego mais próximo e
buscar sua carta de encaminhamento. Com a “auto-intermediação”, ao manifestar
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interesse por uma vaga no Portal, o trabalhador já gera um encaminhamento e
recebe um comunicado para dirigir-se à empresa e participar da seleção (a não
ser que, no momento do cadastro da vaga, a empresa tenha optado pelo serviço
de pré-seleção). Da mesma forma, se a empresa encontra um trabalhador compatível, pode convocá-lo diretamente, sem que ele precise passar pelo Centro de
Emprego para ser encaminhado.
São recolhidas informações demográficas, nível educacional, experiências
anteriores, ocupação segundo a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO,
endereço, número do PIS, se é beneficiário do Programa Bolsa Família, se é portador de alguma deficiência, entre outras. Estas informações ficam disponíveis no
sistema para o pareamento com possíveis vagas. Atualmente, beneficiários
demandantes do Seguro Desemprego têm prioridade no atendimento. Caso
exista uma vaga para a qual o trabalhador preencha os pré-requisitos, este recebe
uma carta de encaminhamento que deve ser assinada e devolvida caso seja contratado para a vaga. O trabalhador também pode ser encaminhado a cursos de
qualificação do PNQ ou do PRONATEC, que são obrigatórios para aqueles que
demandam o Seguro-Desemprego pela segunda vez em 10 anos. Empresas interessadas podem disponibilizar espontaneamente vagas no sistema, mas também
servidores dos Centros de Emprego entram em contato com firmas já cadastradas
e outros possíveis empregadores locais a fim de ampliar as possibilidades
existentes.
O SINE é coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), mais
especificamente pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE), que
dita as regras gerais do programa, estabelece os convênios e define os repasses,
porém sua execução se dá de maneira descentralizada, por meio de diversos convênios e Termos de Cooperação. Estes podem ser firmados com as Unidades da
Federação e com municípios com mais de 200 mil habitantes que possuam um
Conselho Municipal de Emprego. Antes da criação do sistema Mais Emprego os
diferentes conveniados operavam independentemente, seguindo metas mais
específicas, porém não partilhavam informações a respeito de vagas ou candidatos. Atualmente o sistema permite a comunicação entre todas as regiões. O SINE
é financiado com os recursos do FAT, seu orçamento é primeiro solicitado pela
SPPE, integrado à demanda total do MTE que é encaminhada para a avaliação do
CODEFAT e do Ministério do Planejamento. Caso esse seja alterado por alguma
dessas instituições o MTE realoca seus recursos entre os diferentes programas.
Em seguida, a SPPE define a distribuição do orçamento entre os diferentes convênios de acordo com a Resolução CODEFAT no 721, de 30 de outubro de
2013, que possui como parâmetro o Estudo de Custos do SINE, realizado pela
Universidade de Brasília. Os movimentos financeiros e metas do SINE são supervisionados e fiscalizados pela equipe técnica do MTE, além da CGU e TCU.
Há evidências que programas de intermediação de mão-de-obra e qualificação
profissional são intervenções custo-efetivas. Isto porque estas intervenções
aumentam a probabilidade de um trabalhador desempregado conseguir emprego,
o que é mais vantajoso do que manter-se recebendo seguro-desemprego, tanto
para o trabalhador (porque o tempo sem trabalhar diminui a empregabilidade
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futura e o salário é em geral maior que o benefício) quanto para o governo, que
diminui a pressão financeira sobre os fundos de assistência-social e estimula a
economia do país. Por isso um foco em conseguir emprego rapidamente reflete
uma visão moderna sobre políticas de emprego. O Brasil, apesar da menor prioridade relativa dada as estas categorias em termos de gastos, vem desenvolvendo
esforços no sentido de aperfeiçoar estes serviços públicos. O gasto como proporção do PIB com programas de qualificação profissional dobrou no período analisado. A criação, em 2011, do PRONATEC é um importante marco nesta área,
refletindo o esforço governamental em integrar os programas de qualificação a
fim de aumentar a produtividade da força de trabalho brasileira.
O investimento em intermediação de mão de obra tem benefícios comprovados, como aumento de salários e empregabilidade. Além disso, esse serviço é
essencial para o bom funcionamento de outros programas mais caros, como a
qualificação profissional. Em uma revisão de avaliações internacionais, o Banco
Mundial concluiu que “os serviços de emprego são geralmente a intervenção mais
eficaz em termos de custo-benefício: os impactos sobre emprego e salários são
geralmente positivos e, em comparação com outras políticas ativas de emprego,
são baratos. Além disso, são estes mesmos serviços que asseguram a necessária
conexão com outras políticas.” 2. Os centros de emprego podem exercer também
um importante papel na conexão entre as diversas políticas ativas. Por exemplo,
entre formação profissional e intermediação, com a coleta de dados sobre postos
de trabalho em aberto e perfil de trabalhadores desempregados pode-se melhorar
a coordenação entre cursos ofertados e demandas do mercado de trabalho, como
ocorre na Argentina. Lá, bem como nos EUA, os centros verificam ainda a elegibilidade dos trabalhadores para programas de assistência social e os encaminham
para obter benefícios a que tenham direito e não estejam usufruindo, bem como
para serviços de micro crédito, economia solidária e empreendedorismo individual. O cruzamento das informações de emprego e assistência social pode ser
usado para detectar trabalhadores que eventualmente já tenham obtido emprego,
mas continuam recebendo benefícios para desempregados. Sendo assim, nestes
países, os centros de emprego funcionam como administradores das diversas
políticas ativas de emprego, não só como promotores de intermediação. Com seu
bom funcionamento é possível melhorar o planejamento e a execução das outras
políticas ativas e as intervenções mais caras, como cursos de qualificação, podem
ficar reservadas para trabalhadores com maiores dificuldades em encontrar
emprego, como ocorre na Inglaterra.
O MTE tem investido na modernização da Intermediação de Mão de Mão-deObra (IMO). O estabelecimento em 2010 do sistema Mais Emprego é um
importante esforço nesta direção. Anteriormente, cada Centro Público de
Emprego mantinha um cadastro independente de vagas e trabalhadores para
cada convênio, no novo sistema o cadastro foi unificado8 e isto permite maior
oferta de vagas e mais eficiência no processo de intermediação. Cabe lembrar que
o gasto público nas categorias de políticas de emprego não é uma medida precisa
da atenção que o governo está dando a cada uma delas. Pode ser o caso em que
8
Betcherman, Gordon, Amit Dar, and Karina Olivas. Impacts of active labor market programs: New evidence from
evaluations with particular attention to developing and transition countries. Social Protection, World Bank, 2004.
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o setor privado esteja provendo eficientes serviços de intermediação de mão de
obra e qualificação profissional no Brasil e por isso o setor público está gastando
relativamente pouco neste item. Ainda assim, baseando-nos na comparação9
internacional concluímos que há evidência de que uma intensificação dos esforços governamentais nestas duas categorias seria benéfica.
Caixa de Texto 4: A experiência internacional com a participação do setor privado
e organizações não governamentais nos Serviços de Emprego
Em diversos países o sistema de intermediação de mão de obra público é complementado
com parcerias formadas com agências privadas e/ou comunitárias (não governamentais). Esse
é o caso, por exemplo do Reino Unido, Austrália e Estados Unidos, onde esses outros provedores também são contratados para prestar serviços de emprego. A tendência que se observa
em termos dos arranjos contratuais dessas parcerias nos países citados tem sido de avançar no
sentido de fazer pagamentos baseados em resultados (como porcentagem de participantes
que conseguem um emprego e permanecem nele), e dar flexibilidade aos provedores de serviços para decidirem a melhor forma de apoiar os clientes a conseguirem um emprego. A
experiência destes países leva a crer que organizar e operacionalizar contratos com provedores privados é complexo, mas pode trazer excelentes resultados a custos baixos.
Há três principais atores institucionais no fornecimento de serviços de emprego, são eles: (i)
Agências governamentais; (ii) Agências não governamentais sem fins lucrativos (comunitárias); e (iii) Agências privadas com fins lucrativos. Cada um possui suas vantagens e desvantagens, e uma combinação deles pode ser usada para aumentar a qualidade do serviço e
diminuir os custos, usando para tarefas específicas os provedores mais apropriados. As agências governamentais são tipicamente responsáveis pelo atendimento inicial ao cliente, pelo
cadastramento e levantamento do perfil dos desempregados, pelo controle e fiscalização da
obrigação dos recebedores de Seguro-Desemprego de procurar emprego e pelo fornecimento de informações sobre programas sociais. As agências comunitárias têm vantagens no
oferecimento de serviços que requerem compromisso com as pessoas, um enfoque integral,
atenção pessoalizada e confiança, possuem tipicamente um conhecimento detalhado da
situação e localização das pessoas vulneráveis e podem buscá-las e motivá-las de forma mais
ativa. Por outro lado, tipicamente elas possuem algumas limitações em termos de especialização técnica e acesso a sistemas de informação instalados. As agências privadas tipicamente
apresentam grande capacidade de expansão e operação em larga escala, possuem sistemas
de informação e gestão mais modernos e respondem rapidamente a mudanças, desde que
estejam expostas a níveis saudáveis de competição. Por outro lado, seus contratos com o
governo precisam ser cuidadosamente desenhados e monitorados.
A Inglaterra é um exemplo no uso de diferentes atores nos serviços de emprego. Lá o ciclo de
colocação profissional dos desempregados é dividido em duas fases. A primeira é pública e
dura um ano, se neste ano o trabalhador não conseguir emprego ele é encaminhado aos intermediadores privados. Os postos públicos de emprego atuam como portas de acesso a outros
serviços financiados por outros departamentos, como aqueles de apoio a pequenas empresas
e ao empreendedorismo individual, além de capacitação para habilidades e formação profissional de longo prazo. Os serviços mais intensivos e caros estão dirigidos a grupos prioritários,
9
Dar, Amit. “Public employment services: functions and innovations.” (2003), World Bank Employment Policy
Primer, disponível em www.worldbank.org/labormarkets.
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enquanto que a população em geral cada vez se anima mais a utilizar serviços de autoajuda
via Internet.
Mecanismos para melhorar a contratação
Quando se decide pelo uso de agências não governamentais nos serviços de emprego o
Estado tem o papel de desenhar os contratos e fazer as licitações, o que não é simples. Diversas
estratégias foram encontradas para melhorar este processo. Por exemplo, na Austrália, se usa
o enfoque de pagamento por resultados, cuja ideia básica é garantir que o pagamento aos
provedores dependa dos resultados finais e não dos processos por eles adotados. Para isto, são
incluídas no documento de licitação as descrições da prestação de serviços, as normas mínimas, as regras de subcontratação com outras organizações, etc. Uma vez firmado o contrato, o
provedor e o administrador do contrato devem assegurar que se os serviços sejam prestados,
mas para isto tem total liberdade. O raciocínio é que o que se está comprando é a experiência
dos provedores em como colocar as pessoas postos de trabalho e eles são pagos apenas por
seu êxito ao fazê-lo.
O processo de contratação é feito em duas etapas. A primeira etapa é de pré-qualificação e
avalia a capacidade, trajetória, viabilidade financeira e governança dos candidatos, com o fim
de selecionar as organizações que poderão competir pelos contratos. Os provedores selecionados apresentam em seguida ofertas para contratos para a prestação dos serviços de
intermediação.
Eles usam também o chamado esquema em camadas, que consiste em fazer um contrato
maior e mais geral, especificando os requisitos do governo para a qualidade e resultados dos
serviços de emprego, mas permitindo que o contratado nessa primeira fase faça subcontratações e seja o gestor de uma rede mais difusa de prestação direta de serviços à população.
Assim, espera-se que os provedores principais gerenciem as cadeias de prestação de serviços,
incluindo especialistas, subcontratados locais e o terceiro setor. Deste modo há menos contratos a serem administrados pelo governo, e o papel do Ministério do Trabalho passa a ser supervisionar, não “microgerir” um grande número de pequenos contratos.
O pagamento por resultados e avaliação dos provedores
Na Inglaterra, o esquema de pagamentos para os provedores de serviços de emprego procura
incentivar não só a colocação como também a sustentabilidade no emprego. A maior parte do
pagamento aos provedores está atrelada à colocação no emprego, exceto por uma pequena
‘Cota Inicial’ que é paga quando o provedor começa seu contrato de prestação de serviços e
diminui a cada ano de contrato, chegando a zero para no 4° ano. O pagamento por colocação
em posto de trabalho só começa 26 semanas depois do início do emprego, quando uma
quantia maior, o ‘Pagamento por conseguir emprego’, é transferida. A partir daí, o provedor
receberá um pagamento menor a cada 4 semanas que o trabalhador permaneça no emprego
até completar 2 anos, como ilustrado na figura 11.
O desempenho do provedor é também medido contra um nível de ‘não intervenção’ estimado,
isto é, a probabilidade estimada dos trabalhadores encaminhados a um provedor conseguirem emprego se o provedor não fizer nada. Este nível de ‘não intervenção’ tem que ser superado em 10% para manter os contratos e se os provedores o superam em 30% ou mais recebem
bônus. Existe ainda um sistema de pontos correspondentes à dificuldade de empregabilidade
e vulnerabilidade do participante, no qual quanto maior for esta dificuldade mais pontos são
atribuídos, facilitando assim o cumprimento mais rápido da meta.
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Figura 11: O esquema de pagamento para provedores de serviços de emprego na Inglaterra

Como apresentado na Caixa de Texto sobre Monitoramento e Avaliação, na Austrália, os provedores são avaliados com base em três Indicadores chave de desempenho (KPIs):

(i)		
KPI1 meda eficiência, definida como o tempo que leva para conseguir
emprego;
(ii)
KPI2 meda efetividade no alcance de resultados comparados com os
resultados de outros provedores;
(iii)
KPI3 mede qualidade e é avaliado pelos gerentes de contrato.
Os resultados dos 2 primeiros KPIs são usados para determinar as classificações de estrelas para
cada categoria de participante e para cada provedor. As classificações de estrelas são então usadas pelo governo para a gestão do desempeno e para reassinar os contratos, além disso, as classificações de estrelas também são publicadas para informar as pessoas desempregadas, que
podem escolher a que provedor irão quando ingressam no sistema pela primeira vez.
Resultados e Desafios
Tanto na Austrália como na Inglaterra, as reformas dos serviços de emprego foram parte de
uma transição mais ampla a partir de um enfoque na administração burocrática para um enfoque de gestão mais orientada ao cliente e flexível, baseada no desempenho e num maior uso
do setor privado para a prestação e administração de serviços, ficando o governo mais focado
nos papéis de gerenciamento, fiscalização e aprimoramento do sistema.
As reformas propunham “trabalho antes de tudo”, isto é, partiam da premissa que é melhor
colocar os candidatos em postos de trabalho tão logo seja possível e capacitar os indivíduos
depois de ter conseguido emprego. Por isso, depois de treze semanas as pessoas em busca de
emprego, tanto no Reino Unido como na Austrália, são incentivadas a aceitar uma maior gama
de postos de trabalho e de termos e condições de emprego. As reformas produziram também
uma mudança na antiga ênfase na proteção dos empregos existentes e altos níveis de
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indenizações por demissão para uma ênfase na melhora da mobilidade entre postos de trabalho. Esse sistema ficou conhecido na literatura como “flexiguridade” = flexibilidade +
seguridade.
Como resultado, hoje a Austrália é considerada um exemplo de políticas de emprego na OCDE.
Seus dados são animadores, pois conseguiram, por exemplo, baixar pela metade os custos
reais por resultado de emprego entre 1995 e 2001. Depois da publicação das classificações de
estrelas, em 2001 a colocação em postos de trabalho após 13 semanas aumentou 18% a 27%
em um ano e os últimos dados de monitoramento pós-programa mostraram que 45% dos que
haviam participado da assistência intensiva estavam trabalhando três meses mais tarde.
Constatou-se também que a melhoria de desempenho está associada a uma redução no
número de fornecedores ao longo do tempo.
Contudo, as mudanças de política certamente trouxeram muitos novos desafios a serem considerados. Notou-se que é preciso separar funcionários envolvidos na contratação e avaliação
dos serviços daqueles envolvidos na prestação dos serviços. É preciso também monitorar e
supervisionar de perto, o que implica que os funcionários públicos devem desenvolver novas
habilidades em desenho e gerenciamento de contratos de desempenho. Isto exige também
que seja fácil renegociar os termos dos contratos a medida que mudem as operações e circunstâncias, isto é, foi preciso desenvolver um processo de “re-regulação” constante. Outro
desafio que aparece é o de evitar a corrupção e a resposta estratégica dos provedores, que
podem se focar em cumprir os termos do contrato sem necessariamente considerar o que é
realmente mais benéfico para o trabalhador. Como apontado na caixa de texto sobre
Monitoramento e Avaliação, o uso de indicadores de desempenho diversos evita potenciais
problemas. Na Inglaterra e Austrália, os provedores privados não podem escolher os participantes, para evitar a seleção apenas das pessoas com maiores níveis de empregabilidade.
Apesar dos diversos desafios, a experiência internacional mostra que o uso de atores institucionais distintos contribui para um serviço de emprego globalmente mais efetivo e menos
custoso.

3.4.

Programas de Qualificação Profissional

Os principais programas de qualificação profissional no Brasil incluem: os
programas no âmbito do PNQ, programas para a formação e qualificação profissional da juventude e programas de qualificação para desempregados registrados
no sistema SINE (PRONATEC-MTE). Estes programas estão sob a tutela da
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE). Abaixo descrevemos em detalhe cada programa (dimensão,
público alvo, nível de educação mínimo exigido, evolução ao longo do tempo,
principais resultados, etc.), arranjos institucionais (papeis e responsabilidades dos
diferentes intervenientes), financiamento (fluxos e fontes financeiras), sistemas
de monitoramento e avaliação e mecanismos para articulação com o setor
privado.
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3.4.1.

Programas no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ)

O PNQ foi criado em 2003 como forma de desenvolver a oferta nacional de
cursos de qualificação. As ações de qualificação social e profissional são implementadas de forma descentralizada, por meio de Planos Territoriais de Qualificação
(PlanTeQ) em parceria com estados, municípios e entidades sem fins lucrativos,
de Projetos Especiais de Qualificação (ProEsQ) em parceria com entidades do
movimento social e organizações não-governamentais e de Planos Setoriais de
Qualificação (PlanSeQ) em parceria com sindicatos, empresas, movimentos
sociais, governos municipais e estaduais. O objetivo dos Planos Territoriais é atender demandas por qualificação identificadas com base na territorialidade. Os
Projetos Especiais, por sua vez, destinam-se ao desenvolvimento de metodologias
e tecnologias de qualificação social e profissional e, por fim, os Planos Setoriais
buscam o atendimento de demandas emergenciais, estruturantes ou setorializadas de qualificação.

120

Milhões (R$)

Mil pessoas

Gráficos 17 e 18: Evolução do número de beneficiários e dos gastos do PNQ
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O PlanTeQ atende diversos grupos de beneficiários, jovens, desempregados,
mulheres, pessoas vulneráveis, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, portadores de deficiência e trabalhadores com baixa escolaridade, estes devem estar
registrados no SINE para se inscrever no programa. Por meio do cadastro do
SINE são obtidas diversas informações sócio demográficas a respeito dos participantes dos cursos. Em 2012 atendeu 2.475 beneficiários com um orçamento
pouco superior a R$ 1 milhão. Os cursos a serem oferecidos são definidos pelo
MTE anualmente, de acordo com demandas específicas dos governos estaduais e
municipais e também de centrais sindicais e possuem em média 200 horas aula.
Além do treinamento, oferecido em sala de aula com matérias teóricas e práticas,
e de manuais, beneficiários também podem receber uma bolsa qualificação e
alimentação durante os cursos.
A administração dos cursos é realizada pelos governos estaduais e municipais
que firmam convênios com o MTE, e a execução é feita em parceria com o
Sistema S ou outras entidades sem fins lucrativos, selecionados por meio de licitações. Estas últimas são responsáveis por todas as operações relativas aos cursos,
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como seleção de participantes e professores, compra de materiais, remuneração
de funcionários e coleta de informações de presença e conclusão de cursos.
O programa é financiado por meio de recursos do FAT e a alocação destes é
definida pelo CODEFAT, priorizando regiões mais pobres, com a PEA (População
Economicamente Ativa) maior e de acordo com indicadores do exercício do ano
anterior. As movimentações financeiras são fiscalizadas pela CGU e pelo TCU e
as informações de desempenho dos cursos são obtidas pelo MTE através do cruzamento com outras bases de dados do governo (RAIS, CAGED e CNIS) e
consolidadas em um sistema de monitoramento, porém raramente são utilizadas.
Em 2010 todo o Programa Seguro Desemprego passou por uma avaliação
externa, e com o resultado desta, diversas mudanças estão sendo realizadas no
PNQ.

Caixa de texto 5: Integração da qualificação com mercado de trabalho
Existem diferentes formas que países usam para a promoção da coordenação entre cursos
ofertados e demandas do mercado de trabalho.
O modelo Chileno consiste no investimento direto em setores estratégicos para trabalhadores
qualificados e os conselhos setoriais de formação e trabalho; o modelo Argentino em que grupos setoriais (empregadores e sindicatos) que identificam as necessidades (embora, com uma
organização e processo diferente dos conselhos setoriais do Chile), e em que ao nível do
Governo Federal, quando há iniciativas Governamentais de larga escala, se estabelece uma
parceria com o Ministério do Trabalho para organizar atividades complementares de treinamento e certificação de competências necessárias para levar a cabo estas mesmas iniciativas;
no modelo Australiano em que nos centros de emprego onde as pessoas se candidatam aos
diferentes programas, se disponibilizam as estatísticas da empregabilidade e satisfação de
usuários por provedor, deixando o mercado se ajustar automaticamente, ficando os provedores com piores resultados com menos procura.)
Relação entre a gestão por resultados e a políticas orçamentais federais (por exemplo, em que
no caso dos EUA, Reino Unido e Austrália, os programas com piores resultados são reforçados
com assistência técnica e programas com bons resultados expandidos.)

3.4.2. Projovem Trabalhador (Juventude Cidadã e Consórcios Sociais da
Juventude)
O programa Projovem Trabalhador (PJT) foi criado em 2008 pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), como resultado da unificação dos programas
Consórcio Social da Juventude, Empreendedorismo Juvenil, Juventude Cidadã e
Escola de Fábrica, e tem por objetivo oferecer treinamento para jovens em situação vulnerável, visando facilitar sua inserção no mercado de trabalho. O Programa
consiste na oferta de cursos de qualificação social e profissional com certificação,
acompanhados de apoio para a colocação dos egressos em empregos. Em 2013 o
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programa atendeu 3.713 jovens em todo o país. O programa é destinado a jovens
de 18 a 29 anos de idade, desempregados, não matriculados na escola e pertencentes a famílias com renda per capita de até um salário mínimo, que podem se
inscrever nos próprios centros de treinamento. No momento da inscrição, é
preenchida uma ficha cadastral contendo diversas informações, entre elas nível
educacional, informações demográficas, experiências anteriores de trabalho, entre
outras. Todos os inscritos que preenchem os requisitos socioeconômicos são aceitos no programa e são alocados nas turmas subsequentes, de acordo com o
número de vagas. Durante o treinamento teórico e prático, realizado exclusivamente em sala de aula, os alunos recebem uma bolsa auxílio de R$100 por mês,
auxílio transporte, alimentação durante as aulas, o material a ser utilizado, assim
como camisetas, mochila e artigos de papelaria. Os cursos têm duração de 350
horas, são oferecidos por entidades sem fins lucrativos que formam parcerias com
o governo estadual ou municipal por meio de licitações. A gama de cursos é definida por uma análise prévia realizada pelo município/estado baseada na demanada local de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e deve
abranger conteúdos de um arco ocupacional escolhido. Os cursos oferecidos
contemplam diversas ocupações e podem ser alterados periodicamente de acordo
com análises do CAGED e de outras bases de dados do IBGE feitas pelos próprios municípios e consolidadas pelo MTE. Fora a definição do curso, todas as
demais atividades de implantação dos cursos, como a contratação de professores,
definição do local e aquisição de materiais fica a cargo do parceiro contratado.
O PJT é financiado por recursos do FAT, que são concedidos ao MTE de
acordo com suas solicitações, aprovadas ou não pelo CODEFAT e pelo Ministério
do Planejamento, e em seguida repassados em 4 parcelas para as prefeituras e
governos estaduais parceiros que incluem uma contrapartida definida de acordo
com sua região. Municípios com mais de 20 mil habitantes, estados e o distrito
federal podem aderir ao programa, e, depois da adesão, são responsáveis por formar as parcerias com entidades ofertantes dos cursos e repassar os recursos recebidos do MTE. As transações financeiras são fiscalizadas por uma Coordenação
no próprio MTE, além do TCU e da CGU. Em relação às atividades, a diretoria
pedagógica do programa realiza uma visita por curso a ser ofertado e avalia se as
condições de treinamento estão de acordo com o contratado em termos de
número de alunos por sala, professores, equipamento e outras informações coletadas por meio de um questionário para alunos e professores. Caso exista algum
ponto insatisfatório, uma nova visita é realizada e, se os problemas não foram
solucionados, o repasse é cortado. Além das visitas, o Sistema de Pagamento dos
Jovens (SINPROJOVEN), que coleta informações de matrícula, frequência (a
fim de realizar o pagamento dos auxílios aos jovens), taxas de conclusão, evasão
e inserção no mercado de trabalho, também serve como instrumento para o
monitoramento dos cursos. Cada parceiro possui uma meta de qualificação e
inserção, a frequência mínima de cada aluno é de 75% e também é permitida
uma taxa de abandono do curso de 10%. A informação é coletada pela entidade
executora, validada pelo município ou estado parceiros e por fim repassada a um
sistema integrado. Caso a meta não seja cumprida, ou a evasão supere os 10%, as
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instituições têm que devolver os recursos repassados. Além desses procedimentos, não existe um sistema de monitoramento e avaliação que acompanhe os
egressos, que receba um feedback sobre os cursos ou que cruze as informações
com bases de dados externas como o CAGED, embora exista a intenção de fazer
isso no futuro. Também não foi realizada nenhuma revisão formal do programa.
Em termos de divulgação, cada parceiro recebe um recurso que pode ser usado
para a forma de propaganda mais adequada de acordo com as características
locais.
Apesar de não existir uma conexão formal com as empresas que demandam a
mão de obra, nem em termos de solicitação de novos cursos, nem em termos de
parecerias para a colocação dos egressos, os municípios e estados parceiros são
responsáveis por avaliar as demandas do mercado de trabalho de sua região e
repassá-las ao MTE a fim de que este determine os cursos a serem oferecidos.
Também não existe nenhuma parceria com outras agências do governo federal,
embora já tenha existido com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Pela
própria construção, o PJT é realizado em parceria com o governo dos níveis
municipal e estadual, e as responsabilidades de cada entidade não se sobrepõe.
Caixa de Texto 6. A avaliação de cursos de qualificação profissional na Argentina
No caso argentino, para melhor monitorar os cursos de qualificação profissional, as autoridades quebraram seu processo de implementação em 4 sub-processos: registro, oferecimento,
execução e resultados na empregabilidade. As agências executoras responsáveis por cada
uma destas etapas são: (i) cabe aos ao ofertante do curso a apresentação de proposta ao MTE
que aprova; (ii) cabe ao centro de emprego receber as candidaturas, recolher informação previa sobre o beneficiário, e encaminhar para o ofertante para treinamento:, (iii) cabe à ofertante
a execução dos programas e a coleta dos dados sobre a participação dos beneficiários; (iv)
cabe ao ofertante informar sobre os resultados referentes aos participantes que efetivamente
receberam o serviço; (v) cabe ao MTE apurar os resultados de cada programa na empregabilidade[são 4 sub-processos mas os itens estão indo de (i) a (vi), não sei se isto é um problema.].
Neste sentido, a informação sobre o número de identificação no sistema de previdência (CUIL)
de cada participante é recolhida no momento da matricula e posteriormente cruzada com os
registros administrativos da segurança social, (vi) cabe ao MTE o controlo da qualidade da
informação disponibilizada pelos ofertantes. O recolhimento de dados no nível de cada participante é feito de uma forma automática e inserida diretamente no sistema.
Relatórios produzidos: A Argentina possui um SMA que consolida informações não só de cursos de qualificação mas de todos os programas de trabalho, emprego e formação profissional
implementados no país, incluindo a intermediação de mão de obra. Os sistemas de monitoramento não só consolidam informação mas produzem ainda automaticamente vários relatórios de desempenho do programa, que são usados no planejamento das atividades para o ano
seguinte.
Para a produção deste relatórios os dados obtidos nos centros de emprego são cruzados com
informações das instituições de ensino e com outras bases de dados oficiais, uma delas semelhante a RAIS que registra empregos formais e salários. Desta forma é possível acompanhar a
trajetória ocupacional e o salário de egressos de curso de qualificação ou programas de
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intermediação. Assim se detecta quais cursos e quais instituições de ensino entregam melhores resultados. Faz-se ainda um cruzamento com uma base dos beneficiários de programas
sociais, isto permite a detecção de fraudes ou erros. Por exemplo, se houver uma pessoa que
obteve emprego formal mas continua recebendo seguro-desemprego isto é automaticamente detectado. Outros países optam por SMAs diferentes em que existe um sistema para
cada tipo de PPTEE que produz tabelas padronizadas com indicadores pré-definidos e que
depois são consolidadas através de sistemas interministeriais.

3.4.3. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Bolsa
Formação Seguro Desemprego (PRONATEC-MTE)
Criado pelo governo federal em 2011, o PRONATEC tem como objetivo
ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, visando a criação de 7.944.755 vagas entre 2011 e 2014, integrando diversos programas sob a
responsabilidade de diferentes ministérios, voltados a públicos ou setores específicos da economia brasileira. Dentro da alçada do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) está o PRONATEC – Bolsa Formação Trabalhador na modalidade Seguro-Desemprego, voltado para trabalhadores que estão solicitando o
seguro desemprego pela segunda vez em 10 anos. Ele consiste na capacitação
profissional do trabalhador segurado através de cursos ofertados pela Rede de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica no período diurno, visando à
reinserção no mercado de trabalho. Neste caso, o recebimento da assistência
financeira do benefício Seguro-Desemprego fica condicionado à comprovação de
matrícula e de frequência do trabalhador em curso de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, sendo este cancelado pela recusa por parte do
trabalhador em matricular-se em curso condizente com sua qualificação registrada ou declarada, ou sua evasão. Atualmente, o programa já conta com 58.629
trabalhadores segurados pré-matriculados e 31.014 matriculados. Para uma descrição mais detalhada do programa ancora PRONATEC ver Almeida, Amaral e
Felício (2014).

3.5.
Programas de incentivo ao empreendedorismo e à economia
solidária
No apoio ao empreendedorismo existem três principais programas: (i) o
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado (PNMPO) e (ii) o
Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER), ambos programas de
concessão de crédito, com a diferença de que o PNMPO é mais focado nas camadas mais vulneráveis da população e concede empréstimos menos volumosos e,
finalmente, (iii) as leis e incentivos ao Microempreendedor Individual (MEI).
Quanto aos incentivos à economia solidária, os principais programas federais
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fazem parte do (iv) Plano Brasil Justo e Solidário. A seguir tratamos separadamente destas quatro categorias separadamente.

3.5.1.

Micro Empreendedor Individual – MEI

O programa do Microempreendedor Individual (MEI) foi criado a partir da percepção do governo de que as dificuldades burocráticas e custos para a formalização de pequenos empreendedores eram muito altos. O MEI permite que
empreendedores informais tenham acesso a benefícios do mundo formal, como
o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e aposentadoria, e
elimina uma série de entraves burocráticos, como a necessidade de contratar
profissional contábil, além de reduzir o pagamento de impostos. Podem aderir ao
programa donos de pequenos negócios que faturam anualmente até R$ 60 mil e
o registro é simplificado, feito via internet.
O programa vem tendo sucesso em diminuir a burocracia e os custos. Da
aprovação da Lei em 2008 até fevereiro de 2013, foram formalizados no Brasil
2.747.426 microempreendedores individuais (MEIs), aproximando-se de 30%
do total das pessoas que trabalham por conta própria no País. Estima-se que, em
2012, já haviam sido criados 120mil empregos por estas pequenas empresas.
De acordo com a Lei do Microempreendedor Individual (Lei Complementar
128/2008), que criou condições especiais para que o trabalhador informal legalize sua atividade, é considerado microempreendedor individual quem trabalha
por conta própria e se formaliza como pequeno empresário. Da aprovação da Lei
em 2008 até fevereiro de 2013, foram formalizados no Brasil 2.747.426
microempreendedores individuais (MEIs), aproximando-se de 30% do total das
pessoas que trabalham por conta própria no País.
Tabela 4. Evolução do número de empresas informais e das pessoas ocupadas entre 1997 e
2003
1997

2003

Variação % (1997/2003)

Total

Conta Própria

Empregador

Total

Conta Própria

Empregador

Total

Conta Própria

Empregador

Número de
Empresas

9,477,973

8,151,616

1,326,357

10,335,962

9,096,912

1,239,050

9.1

11.6

6.6

Pessoas
Ocupadas

12,870,421

8,589,588

1,568,954

13,860,868

9,514,629

1,448,629

7.7

10.7

7.7

Fonte: Pesquisa Economia Informal Urbana - Ecinf 2003, IBGE

A taxa de sobrevivência após 2 anos dos MEIs tem aumentado substancialmente, passando de 50% em 2003 para 73% atualmente. Diversos fatores contribuem para melhorar o desempenho das empresas formalizadas, por exemplo, ao
se inscrever no programa, o microempreendedor recebe um número de Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) podendo, então, emitir nota fiscal. Isso lhe
permite comprar direto dos fornecedores e vender seus produtos e serviços para
o governo. Além disso, com o CNPJ, a abertura de contas bancárias é facilitada e
o acesso ao crédito é mais barato.
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A adesão ao programa garante uma redução de mais de 50% no valor mensal
de contribuição para a Previdência. Os microempreendedores individuais contribuem com 5% do salário mínimo, o que equivale a R$33,90 em valores atuais, e
garantem os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como
licença maternidade, auxílio doença e aposentadoria.
Para facilitar o acesso ao crédito, foram alteradas regras do Programa de
Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (Crescer), que concede financiamento, por meio de bancos públicos, de até R$ 15 mil a microempreendedores
individuais. Até dezembro de 2012, o Crescer já havia emprestado R$ 4,6
bilhões, com uma taxa que passa para 5% ao mês no fim de maio. Além disso, é
cobrada taxa de abertura de crédito de 1%.

Caixa de texto 7: Perfil do Micro Empreendedor Individual
Grande parte dos MEIs atua no setor de serviços e são mulheres. A pesquisa “Perfil do
Empreendedor Individual” realizada pelo SEBRAE em 2012 levantou os seguintes fatos sobre
os MEIs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

54% são homens e 46% são mulheres
48,8% têm entre 25 e 39 anos
48,5% têm ensino médio ou técnico completo
Para 55%, o faturamento aumentou, após formalização
49% concentram-se na região Sudeste
43% trabalham na própria casa
39% trabalham com serviços e 36%, com comércio.
74% não possuem outra fonte de renda
Se formalizaram para ter CNPJ e benefícios do INSS
94% recomendam a formalização
70% têm perspectiva de crescimento.
4,2% declararam possuir um empregado

As atividades predominantes dos MEIs grupo são as de necessidade básica, como por exemplo, roupas, alimentação, cabeleireiros, de pouco valor agregado e que exigem baixa especialização da mão de obra. Entre as mais frequentes, a que talvez exija o maior nível de
especialização seja “reparação e manutenção de computadores”, que conta com 30 mil MEIs.
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Tabela 5: Principais atividades desenvolvidas pelos MEIs
Atividades

Nº

% do total

Mulheres

1º

Venda de roupas

214 mil

10,4%

75%

2º

Cabeleireiros

151 mil

7,3%

77%

3º

Obras de alvenaria

62 mil

3,0%

3%

4º

Lanchonetes

59 mil

2,9%

56%

5º

Minimercados, mercearias
e armazéns

54 mil

2,6%

47%

Fonte: MDS

Caixa de texto 8: MEI e inclusão produtiva dos beneficiários do Programa Bolsa
Família (PBF)
A Lei do Microempreendedor Individual também conseguiu atingir a população mais vulnerável do país, como mostra o resultado do cruzamento da pesquisa anterior realizada pelo
SEBRAE com os dados do Cadastro Único, registro utilizado pelo Governo Federal na focalização de programas sociais como o Bolsa Família. Segundo o relatório publicado por Rafael de
Farias Moreira, 7,3% dos MEIs são beneficiários do principal programa de transferência de
renda do país (MEIs PBF). O estudo também tenta traçar o perfil desse público, com o intuito
de verificar se de fato a formalização desses empreendedores indicaria a inclusão produtiva e
consequente melhoria das condições de vida dessa população.
Enquanto os MEIs estão principalmente concentrados na região Sudeste (47%), os MEIs PBF
encontram-se principalmente na região Nordeste, sendo que 92% deles se encontram em
regiões urbanas. A participação das mulheres é superior entre os MEIs PBF, de 50,2%, e eles
também são menos escolarizados, apenas 39% possuíam nível médio ou técnico e 60% chegaram no máximo até o final do Ensino Fundamental. O perfil de idade também é levemente
diferente, com os beneficiários do PBF se concentrando mais entre 25 e 39 anos (56%). O fato
de esse grupo de empreendedores ser menos qualificado e as atividades por eles empreendidas serem menos complexas poderia indicar que Lei geraria pouco potencial para mudança e
inclusão produtiva. Porém além de o fato de os MEIs BPF serem na sua maioria os chefes de
domicilio (49,3%) ou seu cônjuge (38,8%) e que a proporção de MEIs PBF que estavam desempregados antes de aderir a ela ser superior à dos MEI em geral (23%) leva a crer que a Lei do
Microempreendedor Individual pode de fato propiciar uma mudança na condição de vida dos
beneficiários e suas famílias. Um último fator interessante apontado pela pesquisa é o de que,
mesmo esse público tem a intenção de expandir seu negócio para se tornar uma Microempresa,
apesar de isso acarretar maiores custos.
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3.5.2. Plano Brasil Justo e Solidário – Agenda Transversal – Economia
Solidária
O Plano Brasil Justo e Solidário foi elaborado a partir da leitura do Plano
Plurianual 2012-2015, reunindo 12 programas temáticos já existentes, com o
objetivo de implementar de forma mais integrada às ações do Governo Federal.
Sua finalidade é promover a economia solidária na agenda de desenvolvimento
do país, através do reconhecimento das atividades autogestionárias, do incentivo
aos empreendimentos econômicos solidários em todos os setores (incluindo
incentivos fiscais), da criação de novos grupos, do fortalecimento dos já existentes
e da integração de empreendimentos e empreendedores em redes e cadeias solidárias de produção, comercialização e consumo de bens e serviços, assegurando o
direito ao trabalho associado. Os 12 programas temáticos, todos administrados
pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, são: Desenvolvimento Regional,
Territorial Sustentável e Economia Solidária; Agricultura Familiar; Agricultura
Irrigada; Agropecuária Sustentável; Abastecimento e Comercialização; Gestão
Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral; Integração
Sul-Americana; Micro e Pequenas Empresas; Pesca e Aquicultura; Políticas para
as Mulheres: Enfrentamento à Violência e Autonomia; Resíduos Sólidos;
Segurança Alimentar e Nutricional e por fim Trabalho, Emprego e Renda.
Como característica comum entre esses programas está o caráter comunitário
dos empreendimentos.

3.5.3. Programa Nacional De Microcrédito Produtivo e Orientado
(PNMPO)
O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado (PNMPO) foi
criado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em 2005, com o objetivo
de facilitar e ampliar o acesso ao microcrédito (valor até R$15.000,00) a
empreendedores de baixa renda ou proprietários de unidades produtivas excluídas do sistema financeiro tradicional. No terceiro trimestre de 2012 o programa
atendeu a 897.619 novos clientes empregando um total de R$ 1.463.024.042,62,
e possuía uma carteira de 1.624.704 clientes ativos. O público alvo do PNMPO
são empreendedores populares, formais e informais, de atividades produtivas de
pequeno porte com um faturamento anual de até R$120 mil. Além do financiamento em si, que possui taxas de juros abaixo das de mercado (no máximo 4%
ao mês, chegando a até 0.64% a.m. no programa Crescer) e permite que as garantias sejam feitas por aval solidário, os beneficiários do PNMPO também contam
com apoio técnico contínuo visando o crescimento e a sustentabilidade do negócio e treinamento específico voltado para o empreendedorismo. Inadimplentes
podem ser impedidos de adquirir novos empréstimos e, no caso do aval solidário,
podem perder a credibilidade perante a comunidade. Para se inscrever no
PNMPO um potencial beneficiário pode acessar seu portal online, porém a maioria dos clientes acessa o programa por meio do contato de um Agente de
Intermediação de Crédito em seu próprio local de trabalho.
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Caixa de texto 9: Inovações do PNMPO
Juntamente com o aval solidário, a participação de agentes comunitários são inovações
importantes no que se diz respeito ao crédito popular. O aval solidário funciona como forma
de colateral e de evitar o risco moral. Os beneficiários se reúnem em pequenos grupos para
tomar crédito, e são conjuntamente responsáveis pelo pagamento do mesmo. A divisão da
responsabilidade de pagamento divide os riscos e substitui a garantia que a maioria dos beneficiários não poderia oferecer. Por outro lado, como integram a mesma comunidade, cada
membro do grupo consegue observar o empenho dos demais e, no caso de um fracasso provocado por falta de comprometimento, o indivíduo perde a credibilidade não apenas perante
a instituição de crédito, mas também perante a comunidade. O agente de crédito também é
importante para reduzir a assimetria de informações característica dos mercados de crédito.
Ele faz parte da comunidade atendida e conhece seus membros. Se por um lado o agente
comunitário conhece a reputação dos potenciais beneficiários, por outro ele conhece o programa e propaga a informação dentro da comunidade, fazendo com que o programa atinja
mais pessoas.

Diversas instituições operam o PNMPO, entre elas bancos de desenvolvimento, agências de fomento, cooperativas centrais de crédito e bancos cooperativos, que determinam independentemente seu modo de operacionalização,
inclusive informações a serem coletadas dos clientes, critérios de aprovação de
crédito e modalidades de treinamento, que podem ser realizadas em parceria
com o Sistema S.
O PNMPO é financiado por diversas fontes, entre elas recursos de depósitos
especiais do FAT, recolhimento compulsório de 2% sobre os depósitos à vista dos
bancos comerciais, recursos do BNDES, doações e recursos próprios das instituições de microcrédito. No caso da execução realizada pelos bancos, do compulsório, o próprio banco pode operar o empréstimo, com a autorização do Banco
Central (BACEN), ou ainda repassar para outras instituições. O BACEN e o
CODEFAT supervisionam as movimentações financeiras e o MTE verifica por
meio de relatórios trimestrais com dados agregados o andamento das atividades
do programa.
Caixa de texto 10. Microfranchising
O acesso a fontes de renda confiáveis e decentes é considerado como a principal porta de
saída para a pobreza. No entanto, as condições econômicas das localidades onde a pobreza
incide com mais intensidade, onde há escassez de empregos formais, e a falta de qualificação,
de exemplos de negócios bem sucedidos e de outras ferramentas dessa parcela da população,
impedindo a criação de empreendimentos bem sucedidos, faz com que o desafio de garantir
esse acesso à população mais vulnerável se torne ainda mais complicado. Como uma alternativa aos modelos tradicionais de política de emprego voltados à colocação no mercado formal
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ou ao incentivo à empreendimentos porém de maneira livre, começaram a utilizar o conceito
de microfranchising. Ele consiste na redução do conceito de franchising, a propagação de um
modelo de negócios já bem sucedido e, portanto, que apresenta baixo risco de fracasso, a uma
escala economicamente acessível à população mais pobre. Dessa forma, permite-se que esses
indivíduos desenvolvam uma atividade geradora de renda, uma micro franquia, sem depender da sua qualificação ou criatividade para desenvolver o negócio do zero, uma vez que as
operações já foram sistematizadas. Além de favorecer diretamente os beneficiários, um programa de microfranchising pode também ter como objetivo melhorar a situação da comunidade dos beneficiários, uma vez que o modelo permite reduzir os custos da provisão de
produtos e serviços, deixando-os mais acessíveis à população vulnerável.
O modelo de franchising tradicional não é recente. Nos Estados Unidos o modelo apareceu
primeiramente em 1850, em 1932 surgiu a primeira rede de franquias que se assemelha às
atuais e na década de 50 houve uma grande expansão no número de redes. Já no Brasil a rede
Yázigi Internexus foi a pioneira na adoção desse modelo de negócios que hoje já conta com
mais de 2.400 redes e mais de 100 unidades franqueadas10. Apesar de reduzir os custos de
entrada e os riscos presentes na criação de um negócio novo, a exigência de um investimento
inicial relativamente alto, faz com que a abertura de uma franquia tradicional ainda seja restrita a uma parcela da população que conta com um capital inicial relativamente alto ou acesso
a crédito. Porém mesmo para redes que visam lucro, abranger uma maior parcela da população pode ser atrativo, surge então o conceito de microfranchising, uma forma de negócios que
se assemelha à franchising tradicional, porém em menor escala. Já foram catalogadas mais de
60 iniciativas privadas de microfranchising no mundo, que surgiram espontaneamente e operam seguindo as leis de mercado. Dentre os exemplos exitosos estão o Farmácias de Similares,
no México (3200 unidades), Runs Tufo Jeans (4.500 unidades) e Desk too Desk Couriers (3.000
unidades), na Índia e Viacom Phone Centers, na África do Sul (5.000 unidades).
Aliar o modelo de microfranchising com microcrédito e incluir suporte no formato de mentoria aos participantes tem se tornado uma política popular em países em desenvolvimento
como ferramenta para atenuar a pobreza e promover a inclusão da população vulnerável no
mercado produtivo. Entre as iniciativas com apoio de organismos multilaterais e ONGs está o
Drishtee na Índia, a Healthstore Foundation no Quênia e por fim o Vision Spring que começou
na Índia e se espalhou por outros 10 países na Ásia, África e América Latina.
O Drishtee surgiu no ano de 2000 e consiste numa rede de pequenos quiosques espalhados
por pequenos vilarejos rurais na Índia, que oferecem produtos e serviços desde sementes e
óculos até aulas de inglês, informática e acesso a microcréditos. Como uma das maiores dificuldades nessa região é o acesso aos vilarejos, a empresa antes organiza o espaço em distritos
e blocos e, para cada bloco constrói em média 12 rotas para que seus fornecedores possam
abastecer as franquias de 10 a 25 vilarejos, criando uma cadeia logística. O projeto visa não
apenas oferecer uma fonte de renda confiável para os pequenos empreendedores, mas também ativar a economia local, fazendo com que, depois que esses pequenos negócios comecem a ser lucrativos, outros se aproveitem da mesma rota e beneficiem ainda mais a
comunidade. Atualmente, a Drishtee já conta com mais de 3 mil franquias e tem a meta de se
expandir para cerca de 100 mil em 10 anos. Antes que os quiosques sejam implantados, a
equipe do Drishtee oferece treinamento para potenciais microempreendedores da comunidade, dando prioridade para as mulheres, avalia a economia e as necessidades do vilarejo,
10

http://www.portaldofranchising.com.br/numeros-do-franchising/evolucao-do-setor-de-franchising.
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realiza campanhas de sensibilização e personaliza o serviço a ser oferecido. Em pesquisas realizadas com micro investidores, descobriu-se que além de reativar a economia local, as iniciativas promovidas pelo Drishtee também trazem esperança e criam um sentimento de busca por
melhoria nos vilarejos.
De forma semelhante, o Healthstore Foundation promove a criação de pequenas farmácias ou
clínicas em locais remotos11. Entre os objetivos da Fundação estão o de promover acesso confiável e a baixo custo a remédios essenciais, tratar doenças simples nas próprias comunidades,
reduzindo a superlotação do sistema de saúde, reduzir a mortalidade até os 5 anos incentivando o planejamento familiar, prevenir o desenvolvimento de microrganismos super-resistentes através do uso adequado de medicamentos e por fim melhorar a saúde geral das
comunidades, através de campanhas educativas e de prevenção. O manuseio correto dos
medicamentos e um guia completo das práticas administrativas são descritas em manuais
distribuídos para franqueados e são fortemente fiscalizadas, sendo que a punição para o descumprimento pode chegar à perda da franquia. Por outro lado, os franqueados contam com
um centro de administração de todas as burocracias envolvidas na administração desse tipo
de negócio, treinamento clínico e operacional, promoção do desenvolvimento de uma cultura
profissional interdisciplinar.
A Vision Spring foi fundada em 2001 e consiste em uma rede de distribuição de óculos de
grau12. As franquias contam com um optometrista capaz de realizar exames de visão, e agentes são treinados para atender em duplas locais onde a população não tem acesso ao sistema
de saúde, promovendo campanhas sobre a visão, realizar pequenos exames e distribuir óculos
de leitura e colírios de uso livre. Quando é necessário um exame mais cuidadoso, ou o uso de
óculos com prescrição, eles são encaminhados às franquias onde determinam o modelo de
óculos a ser adquirido, encaminham e recebem o pedido da central. Nesse caso também, além
de ajudar os intermediários e franquiados a terem uma melhor perspectiva de vida, um
emprego mais estável, também aumenta a produtividade, tanto laboral quanto de estudos,
das pessoas que tem acesso aos óculos.
Apesar de serem diferentes no produto final, os casos anteriores encontram desafios semelhantes13. Diferentemente das franchisings tradicionais, as microfranchisings tendem a ter
suas franquias em locais com pouca infraestrutura tanto em termos de acesso físico quanto de
comunicação ou manutenção do negócio. Isso, juntamente com a necessidade de treinamento, torna os custos de implantação de uma nova franquia muito altos para a empresa,
apesar de não serem elevados no nível do franqueado. Outro fator que colabora para elevação
dos custos é a necessidade de testar o tipo de negócio antes de expandi-lo em franquias, a fim
de solucionar possíveis problemas, identificar boas práticas e garantir um modelo básico que
possa ser bem sucedido. A partir dele, também é necessário identificar possíveis adaptações a
serem feitas em diferentes regiões. A dificuldade de comunicação com esses locais remotos
também cria a necessidade de uma administração intermediária em nível regional e a articulação com parceiros.

11
12
13

http://www.cfwshops.org/model.html.
http://visionspring.org/.
http://www.oliverwyman.com/media/OW_En_Community_Acumen2008MicrofranchisingWorkingPaper.pdf
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Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER)

O PROGER, criado em 1994 no âmbito do MTE, é uma ação governamental que
busca atuar sobre o mercado de trabalho mediante a concessão de crédito direcionado e a preços indiretamente subsidiados para consolidar e fomentar a
expansão da produção e, consequentemente, estimular a demanda por trabalho.
É constituído por um conjunto de linhas de crédito destinadas a interessados em
investir no crescimento e na modernização do seu negócio, assim como financiar
a manutenção da atividade produtiva.
Sua criação teve por premissa a expansão do acesso ao crédito para grupos
usualmente excluídos ou com dificuldades de acesso ao crédito do sistema financeiro formal. Dessa forma, inicialmente, o público-alvo do programa contemplava os micro e pequenos empreendedores dos setores formal e informal da
economia, nas áreas urbana e rural, profissionais liberais, além de cooperativas e
formas associativas de produção. Ao longo de sua existência, novos atores econômicos e premissas foram incorporados ao PROGER, que passou a fomentar o
investimento a setores específicos, como o de infraestrutura, o de exportação e o
segmento turístico, além do apoio ao desenvolvimento tecnológico, contemplando todos os portes de empresas.
Os recursos utilizados têm origem nos recursos excedentes à Reserva Mínima
de Liquidez do FAT que são alocados sob a forma de depósitos especiais remunerados nas instituições financeiras oficiais federais para operacionalizar o programa. A Reserva Mínima de Liquidez – RML é o valor que deve ser mantido em
títulos do Tesouro Nacional, de forma a garantir, grosso modo, o pagamento do
benefício do Seguro Desemprego e o Abono Salarial por seis meses.
O programa começou com cerca de 92 mil contratos em 1995, chegou a atingir 2.8 milhões de contratos em 2005, desde quando vem caindo até pouco mais
de 1 milhão em 2010. O valor médio dos contratos teve seu ápice em 1996
(R$16.559,80), diminuindo em seguida para em média R$6 mil.
O programa foi instituído por meio da Resolução CODEFAT nº 59/1994, é
executado por intermédio das instituições financeiras oficiais federais, mais especificamente, pelo Banco do Brasil, pela CAIXA, pelo Banco do Nordeste, pelo
Banco da Amazônia, pelo BNDES e pela FINEP, que são responsáveis pela divulgação do programa, avaliação das propostas, concessão e administração dos
empréstimos. O MTE é responsável por elaborar a proposta de orçamento destinado ao PROGER, que em seguida passa pela aprovação do CODEFAT, que é
custeado pelos recursos do FAT, que são repassados diretamente aos operadores
do crédito. Periodicamente o CODEFAT e o MTE definem as atividades econômicas e segmentos a serem atendidos pelo PROGER, priorizando setores ou
atividades que têm mais dificuldades de acesso ao mercado financeiro. No
entanto, não existe nenhum mecanismo formal de coordenação com cadeias
produtivas locais, mapas de oportunidades por região ou de consultas a entidades
como a CNI ou sindicatos. Também não existe coordenação com outros níveis do
governo.
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O programa não possui um sistema de monitoramento e avaliação, porém
informações sobre os contratos realizados e o perfil dos beneficiários são recolhidas pelos bancos participantes e repassadas para o MTE, que as acompanha,
encaminha para o CODEFAT e armazena em um sistema de informações.
Mensalmente o Ministério também realiza visitas a diferentes operadores e aos
beneficiários do crédito, para avaliar o andamento das operações. Em 2010 foi
contratada uma avaliação externa do PROGER, realizada em parceria com a
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), que por meio de metodologia mista de avaliação de impacto e desempenho, analisou o efeito do crédito
sobre o emprego e renda, o perfil das empresas, empresários e trabalhadores dos
empreendimentos que demandam crédito do PROGER. Foi constatado que o
PROGER tem impacto positivo sobre o nível de emprego e que este levou a uma
redução da informalidade e do trabalho precário e também serviu como porta de
entrada ao mercado de crédito para diversas empresas. A avaliação também indicou diversos pontos para aprimoramento do programa.
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3.6.

Incentivos ao Emprego

3.6.1.

Bolsa Qualificação

O uso do benefício Seguro-Desemprego na modalidade Bolsa Qualificação
Profissional para trabalhadores com contrato de trabalho suspenso é uma medida
que surgiu como alternativa à demissão do trabalhador formal, em momentos de
retração da atividade econômica nos quais empresas procuram por cortes temporários de custos. Para a execução do benefício Seguro-Desemprego, na modalidade Bolsa Qualificação, é necessário que exista acordo entre o empregador e
representantes dos empregados. Neste caso, o trabalhador fica afastado durante
um período de dois a cinco meses, durante o qual frequenta um curso de
Qualificação Profissional e recebe uma bolsa no valor de um salário mínimo do
Governo Federal. Nesse período, a empresa fica isenta de pagar os salários, benefícios e encargos sociais referentes a esse trabalhador, permitindo assim que
reduza seus custos durante um choque adverso. No entanto é permitido que ela
pague uma contribuição não caracterizada como salário, de valor a ser estabelecido por meio de acordo coletivo.
O trabalhador tem por obrigação uma frequência mínima de 75% da carga
horária do curso, que deve fazer parte do Plano Nacional de Qualificação.
Segundo as deliberações do CODEFAT, no âmbito do PNQ, as ações de qualificação profissional envolvem atividades de educação profissional e devem possuir
conteúdos relacionados com as atividades da empresa, adequados à realidade
local, às necessidades dos trabalhadores, ao mercado de trabalho e ao perfil da
população a ser atendida, além de incluir atividades teóricas e práticas. O acordo
firmado pelos trabalhadores e empresas não garante o retorno automático após o
curso, e o contrato também pode ser interrompido durante o período acordado,
em ambos os casos o trabalhador têm direito às multas e obrigações a serem
pagas pela empresa pela rescisão do mesmo, além de uma multa estabelecida por
acordo coletivo. Quando terminado o período, a empresa pode voltar a admitir o
trabalhador, dando seguimento ao contrato firmado anteriormente.
Como forma de limitar a utilização desse recurso como forma de evadir os
encargos trabalhistas decorrentes da demissão de um funcionário, a solicitação da
Bolsa Qualificação só pode ser feita uma vez a cada 16 meses.

3.6.2.

Lei de Aprendizagem

A Lei de Aprendizagem, com o objetivo de tornar a aprendizagem um mecanismo de política pública de trabalho orientada a facilitar a inserção do jovem no
mercado de trabalho, estabelece que todas as empresas de médio e grande porte
estão obrigadas a contratarem adolescentes e jovens, entre 14 e 24 anos (sem
limite máximo de idade para pessoas com deficiência) ao mesmo tempo em que
estes passam por uma formação técnico-profissional metódica na ocupação para
a qual foram contratados. Trata-se de um contrato especial de trabalho por tempo
determinado, de no máximo dois anos. Os jovens beneficiários são contratados
por empresas como aprendizes de ofício previsto na Classificação Brasileira de
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Ocupações - CBO do Ministério do Trabalho e Emprego (ver caixa de texto 10
para uma descrição da CBO), ao mesmo tempo em que são matriculados em
cursos de aprendizagem, em instituições qualificadoras reconhecidas pelo MTE
(entidades do Sistema S, escolas técnicas de Educação e Entidades Sem Fins
Lucrativos), responsáveis pela certificação. A carga horária estabelecida no contrato deverá somar o tempo necessário à vivência das práticas do trabalho na
empresa e ao aprendizado de conteúdos teóricos ministrados na instituição de
aprendizagem. De acordo com a legislação vigente, a cota de aprendizes está
fixada entre 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, por estabelecimento, calculada
sobre o total de empregados excluindo as funções que demandem para o seu
exercício habilitação profissional de nível técnico ou superior ou, ainda, as de
direção, gerência ou de confiança, cabendo ao empregador, dentro dos limites
fixados, contratar o número de aprendizes que melhor atender às suas necessidades. Em 2013 foram registrados 335.809 aprendizes, o que corresponde a um
aumento de 8% se comparados os dados de 2012, quando foram celebrados
310.809 contratos. a 23.21% do potencial de contratações no país caso o mínimo
de 5% fosse respeitado, de acordo com os dados da RAIS.
Os cursos oferecidos devem conter, no mínimo, 400 horas teóricas. A jornada
diária deve ser de 6 horas para aprendizes com o Ensino Fundamental incompleto e 6 horas para aqueles que o tenham concluído, desde que computadas
teoria e prática. A estes é requerido que estejam matriculados na escola ou em
programas tipo EJA ou PROEJA. O contrato formado entre o jovem e a empresa
constitui um vínculo empregatício, ao contrário de programas de estágio, inclui o
pagamento de encargos trabalhistas diferenciados (2% para o FGTS, férias coincidentes com o período de férias escolares ou de acordo com o programa de
aprendizagem), carteira de trabalho assinada e um salário mínimo/hora igual ou
superior ao vigente. Os jovens podem se inscrever diretamente nas instituições
qualificadoras cadastradas, que estabelecem os critérios mínimos exigidos e a
forma de seleção. Cabe também a essas instituições, em relação à suas estruturas,
a definição de salários, contratação e demissão de professores, aquisição de material e todas as atividades referentes à provisão do curso. Os professores devem
possuir alguma experiência docente e prática na respectiva área de atuação A
empresa deve possuir monitores/supervisores que acompanharão os aprendizes.
Cada curso oferecido é validado pelo MTE por dois anos, prorrogáveis, e a grade
de conteúdos é definida conjuntamente com as empresas demandantes de mão
de obra e os Serviços Nacionais de Aprendizagem. A definição dos cursos a serem
oferecidos é feita pelo MTE através de um catálogo atualizado quadrimestralmente, em parceria com essas empresas e provedores de treinamento por meio
de Fóruns locais e nacionais, de maneira espontânea ou provocada pelo MTE. A
validação dos provedores de treinamento também é feita pelo MTE, podendo ser
suspensa caso estes não cumpram com o acordado no cadastro. O financiamento
dos cursos é de responsabilidade das empresas contratantes ou das instituições de
ensino (no caso do Sistema S são financiadas por contribuições das empresas de
cada setor), o MTE não oferece nenhum recurso e não é permitido que seja
cobrada nenhuma taxa dos jovens. O monitoramento dos programas é feito
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através do cruzamento com a RAIS, que possui informações de todos os trabalhadores do setor formal, e dos dados fornecidos pelas instituições qualificadoras,
que incluem número de alunos matriculados, frequência, taxas de abandono e de
conclusão, além de informações a respeito da infraestrutura dos cursos, funcionários e capacidade máxima de alunos. Essas informações são mantidas em um
sistema integrado. Os egressos podem ser acompanhados pela RAIS, e, até o
momento, cerca de 50% mantiveram seu emprego. É divulgado periodicamente
um Boletim de Aprendizagem com essas informações consolidadas. Além desses
sistemas, até o momento, foram realizados dois estudos com a Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com o objetivo de reformular e criar novos
cursos no setor bancário e de desporto, nos moldes de Arcos Ocupacionais, possibilitando a formação de mais de uma ocupação dentro de um único contrato de
aprendiz, o que amplia as chances de ingresso no mercado após o término da
aprendizagem.
O Fórum Nacional de Aprendizagem possui edições locais e nacional, sendo
que a edição nacional é realizada três vezes ao ano. Sendo formada por representantes do MTE, MEC, MDS, Secretaria dos Direitos Humanos, Secretaria dos
Direitos da Juventude, Ministério Público do Trabalho, empresas privadas,
Sistema S, entidades qualificadoras, trabalhadores, sociedade civil e aprendizes, a
fim de discutir sobre a criação de novos cursos, manutenção dos já existentes,
reformulações de currículos, entre outros assuntos. As finalidades do fórum estão
relacionadas a promover o contínuo debate entre instituições formadoras, órgãos
de fiscalização e representação de empregadores e trabalhadores; desenvolver,
apoiar e propor ações de mobilização pelo cumprimento de contratação de
aprendizes, conforme disposto na CLT; monitorar e avaliar o alcance das metas
de contratação e efetividade na oferta de programas de aprendizagem profissional. Além desse mecanismo de coordenação, o programa de Aprendizagem está
desenvolvendo novas parcerias com outros programas governamentais, como o
PRONATEC (pagamento de até 480 horas de atividades na instituição formadora – Bolsa Formação Trabalhador), PNMPO (na formação de agentes de microcrédito), BPC Trabalho (no desenvolvimento de programas específicos para
portadores de deficiência), entre outros. Por meio dos fóruns, antigos participantes do programa de Aprendizagem apresentaram um feedback muito positivo,
caracterizando-o como oportunidade rara de ascensão profissional e social.
Caixa de texto 11 – Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Há que se registrar que incumbe ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE pelo Convênio
firmado entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas – ONU, por intermédio da
Organização Internacional do Trabalho – OIT, BRA/70/550-1970, a responsabilidade de elaboração e atualização do documento Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.
A CBO é o documento que reconhece, nomeia e codifica os títulos ocupacionais e descreve as
características das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. Permite retratar as mudanças
ocorridas no mercado de trabalho, padroniza os códigos e descrições das ocupações com o
objetivo de serem utilizados pelos mais diversos atores sociais, bem como, atender às
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demandas específicas relacionadas às ações de Intermediação de Mão de Obra, Qualificação
Social e Profissional, Seguro-Desemprego, estatísticas do trabalho, Censo, dentre outros.
Por acompanhar o dinamismo das ocupações, a CBO tem por filosofia sua atualização constante de forma a expor, com a maior fidelidade possível, as diversas atividades profissionais
existentes em todo o país, sem diferenciação entre as profissões regulamentadas e as de livre
exercício profissional.
Os trabalhadores sentem-se amparados e valorizados ao terem acesso a um documento, elaborado pelo governo, que identifica e reconhece seu ofício. As inclusões das ocupações na
CBO têm gerado, tanto para categorias profissionais quanto para os trabalhadores, uma maior
visibilidade, um sentimento de valorização e de inclusão social.
Ressalta-se que o objetivo da CBO não é promover nenhuma profissão. Para isso, existem os
conselhos e associações profissionais.
Quando se fala em reconhecimento, cabe ratificar que se trata de reconhecimento no sentido
classificatório da existência de determinada ocupação e não de sua regulamentação. A regulamentação da profissão diferentemente da CBO, é realizada por Lei cuja apreciação é feita pelo
Congresso Nacional, por meio de seus Deputados e Senadores e submetida à sanção do
Presidente da República.
As ocupações na CBO são descritas com base na metodologia Dacum – Developing a
Curriculum. A citada metodologia de análise ocupacional, bastante difundida nos Estados
Unidos e no Canadá há mais de 40 anos, parte do princípio de que quem melhor descreve o
trabalho é quem o desempenha. O processo descritivo é então delegado a ocupantes da profissão, conduzidos por um facilitador/relator qualificados na aplicação do método. Para conduzir o trabalho, é organizado um painel com oito a dez profissionais de alto desempenho,
denominados especialistas, sob a liderança do facilitador, auxiliado por um relator. Este trabalho tem a duração de dois a três dias (descrição/validação) e é executado, como dito anteriormente, por facilitadores treinados na metodologia.

3.6.3.

Abono salarial

O programa do Abono Salarial é um benefício no valor de até um salário mínimo
por ano, pago de forma proporcional ao tempo que o beneficiado trabalhou no
ano anterior, oferecido aos empregados que receberam em média até dois salários
mínimos de remuneração mensal de empregadores que contribuem para o PIS
ou PASEP, que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30
dias no ano de referência e estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no
Fundo de Participação PIS/PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador. A
execução dos pagamentos do Abono Salarial é determinada por Resoluções do
CODEFAT e financiadas pelos recursos do FAT.
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Gráfico 19. Evolução da taxa de cobertura do Abono Salarial
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4. Articulação da Política de Emprego com as
Políticas de Educação e Assistência Social no Brasil
A integração entre as políticas de emprego, assistência social e educação dá-se no
Brasil de diversas maneiras diferentes: oferta integrada de serviços, a gestão intersetorial e a gestão em rede. A primeira delas corresponde ao modelo do eixo de
inclusão produtiva do Plano Brasil Sem Miséria em que os serviços são oferecidos
de maneira integrada a fim de atingir uma mesma parcela da população. Esse
arranjo institucional permite que as políticas se complementem de forma a atingir melhores resultados. As atividades no domínio da inclusão produtiva têm por
objetivo facilitar a participação em atividades geradoras de renda. As suas modalidades são descritas na caixa de texto 11.
Caixa de texto 12 – Programas de inclusão produtiva focalizados nas camadas
mais pobres da população – eixo do plano Brasil Sem Miséria
Criado em Junho de 2011, o plano Brasil Sem Miséria visa erradicar a miséria no Brasil através
de 3 eixos: Transferência de Renda, Inclusão Produtiva e Acesso a Serviços. O eixo de inclusão
produtiva se insere no escopo deste relatório e se divide em duas grandes áreas, inclusão produtiva urbana e inclusão produtiva rural. A área de inclusão produtiva urbana, por sua vez,
pode ser dividida em 3 sub-áreas: (i) Qualificação Profissional, que visa o aumento da empregabilidade do público alvo; (ii) Intermediação Profissional, que orienta candidatos e visa facilitar sua aproximação com empregadores e sua colocação em postos trabalho; e (iii) Promoção
do Empreendedorismo e Economia Solidária, que visa a promoção de formas alternativas de
inserção no mercado de trabalho.
Articulação e integração de políticas entre os diferentes ministérios e novos parceiros é um
dos elementos-chave do sucesso na área de inclusão produtiva urbana no âmbito do plano
Brasil Sem Miséria. Arranjos de execução envolvendo Estados e municípios, o uso do Cadastro
Único como a base de um sistema nacional de focalização de programas de assistência social
(mais de 18 programas) nas camadas mais pobres, o amadurecimento dos sistemas de ensino
e saúde e o sucesso do programa Bolsa Família contribuíram fortemente para o progresso que
vem se concretizando na melhor inserção das camadas mais pobres no mercado de trabalho.
A seguir discutimos separadamente os principais programas e avanços nas três áreas.
1. Inclusão Produtiva Urbana
1.1 Qualificação Profissional focada nas camadas mais pobres da população
Além dos programas do MTE descritos no corpo deste documento, destacamos o PRONATECBrasil Sem Miséria, uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS) e o MTE. O PRONATEC-BSM é variação do PRONATEC focado nas pessoas que
fazem parte do Cadastro Único do Programa Bolsa Família, portanto, é um programa de educação e formação profissional para pessoas de baixa renda, dado que o critério para inserção
no cadastro único é possuir renda familiar mensal abaixo de meio salário mínimo.
Das 645.483 matrículas no PRONATEC em dezembro de 2012, 41% são membros do programa
do Cadastro Único e, portanto, público do PRONATEC-BSM, que conta com 420,000 matrículas
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realizadas até Abril de 2013 e contou com 217,000 vagas em 2012, encontrando-se assim já
perto da meta de 1 milhão de matrículas até 2014. O Estado com mais matrículas é o Rio
Grande do Sul, seguido de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. O município com mais
matrículas é o Porto Velho, seguido de Salvador e Maceió. O curso com mais matriculas é o de
auxiliar administrativo. O MDS estima que a taxa de inserção dos beneficiários do PRONATECBSM no mercado de trabalho (emprego formal e trabalho autônomo) seja de 70%.
Gráfico 20 - Evolução de matrículas no PRONATEC BSM

O sistema “S” (o sistema educacional que oferta cursos formação profissional, financiado com
fundos públicos e gerenciado por consórcios indústria, SENAI, SENAC, SENAR), é um importante parceiro no fornecimento de treinamento financiado pelo PRONATEC. Alguns aspectos,
como o estabelecimento de indicadores e metas de qualidade dos cursos e de inserção no
mercado de trabalho dos participantes, a adaptação dos cursos e da oferta de qualificação
existente às caraterísticas de um público alvo que não é o público típico das instituições de
ensino envolvidas, a certificação de novos saberes/capacidades e a oferta de creches para liberar mais tempo para beneficiários do programa poderem estudar foram destacados como
alguns dos desafios que o sistema S está tentando resolver em conjunto com o MDS e o MTE.
1.2 Intermediação Profissional focada nas camadas mais pobres da população
Além dos programas do MTE descritos neste documento, destacamos uma parceria com o
MDS para promover a melhor colocação profissional das camadas mais pobres da população,
o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS – TRABALHO,
que apesar de ter sido incluído na categoria de intermediação é um programa que funciona
antes da intermediação profissional propriamente dita. Seu objetivo é melhorar a inserção de
populações vulneráveis no mercado de trabalho através de quatro ações: Articulação,
Mobilização, Encaminhamento e Monitoramento.
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Tabela 6 – Distribuição das vagas e valor repassado para o PRONATEC por região

1.3. Promoção do empreendedorismo e Economia Solidária focada nas camadas mais pobres
da população
O Microcrédito produtivo orientado conta com 760 mil operações implementadas em 2013
para beneficiários do PBF. No sentido de promover o empreendedorismo no meio urbano foi
criada uma taxa de imposto especial de 5% como incentivo à formalização. O reforço da parceria com o SEBRAE para a promoção do trabalho autônomo é um importante passo seguinte.
O Programa Crescer é um tipo microcrédito produtivo orientado, que já emprestou mais de R$
188,5 milhões a 25,4 mil clientes, dos quais, 3,0 mil são beneficiários do Programa Bolsa Família
e 8,4 mil são empreendedores individuais. Nota-se que o aumento do acesso a crédito no
Brasil beneficiou principalmente os pequenos e microempreendedores.
O microcrédito, de forma geral, é concedido a pessoas físicas e microempreendedores formais
ou informais, que possuem dificuldade de acesso ao sistema financeiro tradicional, principalmente por não terem meios de comprovar sua renda. Para pessoas físicas ou de baixa renda, o
limite é de R$ 2 mil. Para quem faz parte do PNMPO, o limite é de R$15mil. Pessoas físicas que
pretendem abrir o próprio negócio também podem requerer microcrédito de até R$ 5 mil. O
prazo para amortização é de até 48 meses. O microcrédito pode ser obtido em agências de
fomento, cooperativas de crédito, Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (SCM) e bancos, principalmente federais. Os juros variam conforme a instituição, mas, teoricamente,
devem ser mais baixos do que os juros cobrados no crédito pessoal, cobrando-se, em todo o
caso, o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
O Microcrédito Produtivo Orientado – Programa Crescer - pretende facilitar o acesso ao crédito
orientado para que o público do Brasil Sem Miséria possa ampliar pequenos negócios, incentivando a formalização e a geração de trabalho e renda. As instituições públicas financeiras
que participam do Programa Crescer são: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste
do Brasil (BNB), Banco da Amazônia (BASA) e demais instituições que aderirem ao programa. O
programa é baseado em taxas de juros mais baixas, mais dinheiro disponível e menos burocracia para a tomada de crédito. O valor de cada operação de crédito, destinada a capital de giro
ou investimento pode chegar a R$ 15 mil, e deve estar vinculada a atividades produtivas e não
ao consumo. O prazo de pagamento é pactuado entre as instituições financeiras e o tomador,
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de acordo com o tipo de empreendimento, capacidade de endividamento e o uso do recurso.
O Crescer, por meio da oferta de crédito orientado para a produção, pode ser um bom instrumento para estimular a formalização dos empreendedores e a ampliação de
Microempreendedores Individuais (MEI’s), o que os permite emitir notas fiscais, fazer parte da
previdência social e registrar seu empregado ou colaborador. O programa oferece redução
dos juros, que passam a ser de 8% ao ano, e diminuição da taxa de Abertura de Crédito (TAC),
de 1% sobre o valor financiado. Também é direcionado para microempreendedores individuais (MEI), com faturamento de até R$ 120 mil anuais. O valor máximo da operação de crédito
é de R$ 15 mil, destinado a capital de giro ou investimento, com prazo de pagamento pactuado entre as instituições financeiras e o tomador, de acordo com o tipo de empreendimento
e uso do recurso. O Programa Crescer favorece pequenos e microempreendedores Que contam com assistência técnica. Uma medida provisória, de agosto de 2011, definiu que a União
passa a conceder subvenção ao auxílio de profissionais capacitados de instituições financeiras
para auxiliá-los na obtenção de crédito e na análise da melhor forma de utilização do dinheiro.
A linha de crédito é oferecida a grupos solidários, onde de três a oito empreendedores se reúnem para tomar empréstimos, e se avalizam mutuamente. Para MEIs e pessoas físicas – chamados de empreendedores populares - o crédito é oferecido na forma de grupos solidários. A
meta do programa é fazer 760 mil operações de microcrédito com beneficiários do Bolsa
Família até dez 2012. Na área de microcrédito, o desafio é atender públicos com baixa renda,
dificuldades de apresentar garantias bancárias e falta de experiência de gestão do negócio e
comercialização dos produtos.
A Economia popular solidária: apoia o micro-empreendedorismo solidário em 27 municípios,
via MTE, e tem atividades específicas de apoio aos catadores de lixo (ver secção abaixo). A
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), entre outras coisas, promove a inclusão social de
catadoras e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis através de uma série de ações: (i)
Identificação de catadores nas ruas e lixões, mobilização, diagnóstico e Cadastro; (ii)
Encaminhamento aos serviços básicos: saúde, documentação, assistência, educação, etc.; (iii)
Qualificação social e profissional; (iv) Assessoria técnica e incubação de empreendimentos
solidários e redes; (v) Equipamentos e infraestrutura para os empreendimentos; (vi) Apoio a
iniciativas de verticalização da produção e (vii) Diálogo e parcerias para inclusão de catadores
na Coleta Seletiva, Logística Reversa e Pagamento por Serviços ambientais.
Além desses, existem programas voltados a incentivar a formalização de MEI que em fevereiro
de 2013 representavam 10% dos beneficiários do Programa Bolsa Família. Até fevereiro de
2013, 290 mil MEI beneficiários do Bolsa Família formalizaram-se. No Brasil, os beneficiários do
Bolsa Família representam 7% do total de microempreendedores individuais. Nos estados do
Norte e Nordeste, a porcentagem é maior: em Roraima e Alagoas, por exemplo, 16% dos
Microempreendedores Individuais recebem Bolsa Família. No Maranhão, o percentual é de
15%, enquanto na Paraíba, Ceará, Piauí e Pernambuco é de 14%. Enquanto 38% dos chefes de
família elegíveis para o Bolsa Família trabalham por conta própria, os MEIs-PBF representam
apenas 0,2% da população de beneficiários.
2. Inclusão Produtiva Rural
Há diversas iniciativas de inclusão produtiva rural no âmbito do plano Brasil Sem Miséria, destacamos o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que garante a compra da produção de
agricultores familiares e pequenos produtores rurais. Há também o programa de assistência
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técnica para agricultores familiares, que já beneficiou 210 mil famílias, visando aumentar sua
produtividade. Há o programa Luz Para Todos, que até dezembro de 2012 já havia atendido
141,3 mil famílias extremamente pobres, levando acesso à energia elétrica para áreas rurais
remotas. O Bolsa Verde, que já beneficiou 38 mil famílias, até abril de 2013, em 821 áreas. Por
fim, destacamos o programa Água para Todos – Cisternas, que construiu 295,9 mil cisternas no
semiárido de 2011 a abril de 2013.

Um segundo modelo de integração de políticas no Brasil consiste na gestão
intersetorial adotada por exemplo no programa PRONATEC. Este articula diversas instituições em uma mesma intervenção. Além de permitir ganhos de escala
por poder aproveitar uma mesma estrutura legal e logística para programas em
geral muito semelhantes, a criação de uma marca cria mais visibilidade e facilita
a identificação da política. O PRONATEC tem um sistema duplo, com cursos de
longa duração do PRONATEC-TEC (800 horas), para alunos do ensino médio, e
cursos de curta duração do PRONATEC-FIC (de 160 a 400 horas), para a força
de trabalho existente. O Governo Federal prevê a criação de oito milhões de
vagas em cursos e programas profissionalizantes de curta duração até 2014 no
Brasil. Duas importantes modalidades do PRONATEC-FIC são o PRONATECMTE e PRONATEC-MDS que se destinam a públicos diferenciados. A modalidade PRONATEC-MTE destina-se a trabalhadores desempregados e consiste em
cursos de formação profissional obrigatórios para trabalhadores que fiquem
desempregados pela segunda vez num período de 10 anos. A modalidade
PRONATEC-MDS consiste em cursos de qualificação profissional demandados
pelo MDS destinados público registrado no Cadastro Único. Nesta modalidade,
os Centros de Assistência Social (CRAS) têm desempenhado um papel importante ao mobilizar e referir o público alvo para a participação no programa. Os
cursos do PRONATEC na modalidade FIC são ofertados quer por Institutos
Federais quer pelo “Sistema S”. Este programa articula as diferentes demandas de
vantagens, facilita a coordenação e adequação dos cursos a serem oferecidos de
maneira a atender o mercado de trabalho e os diferentes ofertantes dos cursos. O
PRONATEC é melhor descrito em Almeida, Amaral e Felicio (2014).
A terceira forma de articulação praticada consiste na gestão em rede, diferentes serviços com janela única onde o mesmo usuário se registra e é depois encaminhado para os serviços que melhor se encaixam com o seu perfil. Consiste em
oferecer atenção de forma personalizada a um público a partir de uma mesma
porta de entrada. Esse tipo de política é descrito na caixa de texto 12, que inclui
também experiências internacionais a respeito.
Caixa de texto 13 – Janela Única
A Janela Única é uma prática que está se tornando comum e já é adotada por diversos países,
consiste na unificação da porta de entrada de programas de intermediação de mão de obra,
de qualificação e de assistência social em um único espaço físico. Algumas das vantagens
desta prática são a simplificação da vida do beneficiário (em geral desempregado, de
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população vulnerável) e a otimização das políticas públicas tanto em termos de gastos quanto
em termos de focalização. Dois exemplos de países que fazem isso são a Argentina e os Estados
Unidos e, em ambos os casos, o encaminhamento para as políticas de qualificação é realizado
nos centros de emprego, responsáveis pela intermediação de mão-de-obra.
No caso da Argentina, o Ministério do Trabalho Emprego e Segurança Social da Nação dispõe,
através da Secretaria de Emprego, um leque ativo de políticas públicas com o propósito de
melhorar a empregabilidade da população economicamente ativa e facilitar seu acesso e permanência no mercado de trabalho. Eles possuem por foco atender em particular a situação
dos trabalhadores desocupados e da população mais vulnerável segundo a perspectiva do
acesso a um emprego de qualidade. Fazem isso por meio do que chamam de inserção laboral
assistida, que, assim como outras políticas laborais, é construída com foco em resultados,
baseada em diálogos com atores sociais e articuladas com os governos subnacionais, com a
participação de representantes de empregadores e de organizações da sociedade civil.
Quando entram em um centro de emprego, os potenciais beneficiários podem ser tanto encaminhados diretamente para vagas de trabalho quanto para um curso de qualificação, dependendo de sua formação e das condições do mercado. No caso de ser encaminhado para cursos
de formação, devido a um sistema integrado de avaliação, o trabalhador possui disponíveis
nos próprios centros de emprego diversas informações a respeito da empregabilidade dos
egressos, permitindo assim uma tomada de decisão mais consciente. Neste caso, o funcionário
dos centros de emprego possui a função de orientar o candidato em relação às informações e
opções disponíveis.
No caso dos Estados Unidos, os postos de emprego são conhecidos como “One Stop Career
Centres”, e tem como público prioritário quatro grupos: adultos com dificuldades econômicas,
jovens, refugiados (ou trabalhadores deslocados) e pessoas com deficiências. Para cada grupo
é oferecido uma gama de serviços específicos, seja no próprio centro de emprego, seja encaminhando para outras agências. Para o caso de adultos com dificuldades econômicas ou que
perderam seus empregos recentemente, primeiramente são oferecidas instalações para que
ele possa procurar emprego por conta própria, imprimir e encaminhar currículos e receber ou
fazer ligações. Caso seja necessário, ele é encaminhado para um atendente que o auxilia no
desenvolvimento de um plano de carreira, identificar e se inscrever em possíveis cursos de
formação em outras instituições, solicitar auxílios sociais como seguro desemprego, auxílio
transporte ou terno para entrevistas ou ser encaminhado para feiras de emprego. Também
oferecem pequenos cursos sobre como se portar em entrevistas, como fazer um currículo
entre outros. No caso dos jovens, também é oferecido um apoio caso eles queiram continuar
os estudos. Caso haja algum programa governamental de bolsa de estudos ou uma política
semelhante, a inscrição pode ser realizada por meio dos centros de emprego. Os refugiados,
além desses serviços, também recebem a possibilidade de serem encaminhados para cursos
de inglês e são auxiliados com possíveis documentações. Por fim, no caso de pessoas com
deficiências, além de acesso a programas de auxílio do governo, os centros de emprego também buscam e oferecem oportunidades de emprego que estejam de acordo com suas
capacidades.
Além de aumentar a probabilidade de colocação dos indivíduos no mercado de trabalho ao
oferecer essa gama de serviços, as janelas únicas também servem como instrumento de otimização de políticas públicas. Se por um lado tornam mais simples o processo de o público alvo
tomar conhecimento dos programas, por outro diminui a possibilidade de que grupos não
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prioritários acabem exaurindo os recursos da política. Mais ainda, se estiverem integradas via
sistema com outras políticas de emprego, como no caso na Argentina, facilitam também a
avaliação do desempenho dos programas, permitindo uma gestão por resultados.
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