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VISÃO GERAL
A crise econômica gerada pela pandemia da COVID-19 ressaltou a importância de
renovar os instrumentos de proteção social a fim de proteger a renda contra os
choques canalizados por meio do mercado de trabalho, no Brasil e no mundo. Esta
nota de política tem por objetivo apresentar informações para a reforma dos programas
de proteção ao desemprego no Brasil, por meio da comparação de suas características
marcantes com as referências internacionais, levando em consideração a relevância
contínua desses instrumentos no mercado de trabalho brasileiro. A nota tem por base a
Revisão de Gastos do Brasil (Banco Mundial 2018) e é fundamentada pelo recente white
paper do Banco Mundial sobre a adaptação dos instrumentos de proteção social a um
mercado de trabalho em mudança (Packard et al. 2020).
O Seguro-Desemprego (SD) no Brasil está disponível aos trabalhadores formais
assalariados1, sob a condição de que cumpram o histórico de trabalho exigido e sejam
demitidos sem justa causa. Estes beneficiários receberam em média um benefício de
R$1.279 (US$243), 85% do salário mediano dos empregados formais, durante um
período médio de 4,3 meses. Os trabalhadores demitidos também recebem benefício
em dinheiro da caderneta de poupança individual financiada pelo empregador (Fundo
de Garantia do Tempo e Serviço (FGTS)) e verbas rescisórias (Multas).
O SD e o FGTS absorvem quase três quartos das despesas do mercado de trabalho
brasileiro (financiadas pelo governo federal e pelo empregador) totalizando 2,3%
do produto interno bruto (PIB) de 2018. Este valor é alto se comparado à maioria
dos valores de referência regionais e globais. Apesar do seu custo, em 2019 somente
17.7% da média mensal de trabalhadores desempregados (12,6 milhões) recebeu
benefícios de desemprego. 2
O SD é essencial para proteger trabalhadores formais de choques idiossincráticos.
Contudo, no geral, o programa desempenha um papel limitado na mitigação do impacto
social das crises, pois aqueles que são mais atingidos por elas tendem a ser inelegíveis.
Uma grande parcela da força de trabalho (trabalhadores informais, autônomos formais)
não tem nenhum direito a benefícios de desemprego, embora estejam sujeitos a maior
volatilidade de renda do que os trabalhadores formais. Esses trabalhadores podem
contar apenas com o Bolsa Família para a proteção mínima da renda, quando elegíveis.
Além disso, durante recessões, as empresas formais no Brasil tendem a se ajustar
suspendendo novas contratações em vez de aumentar as demissões. Após 2015, a
chance de trabalhadores formais perderem o emprego diminuiu, enquanto o
desemprego para todos aqueles que já estavam desempregados ou para os informais
1

Os trabalhadores assalariados formais são definidos como pessoas com Carteira de Trabalho assinada e sujeitos à
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
2 Compare isto a 12,8 milhões de desempregados em média por mês durante 2018.
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aumentou, particularmente os jovens. Por último, a duração relativamente curta do SD
o impede de amparar até mesmo os trabalhadores formais durante períodos
prolongados de desemprego, que aumentam durante as crises.
Essas dinâmicas explicam o motivo pelo qual, após a crise de 2014, o desemprego
aumentou, os gastos com SD diminuíram, e o número de pessoas elegíveis ao Bolsa
Família continuou a aumentar. Durante a crise da COVID-19 em 2020, o SD reagiu de
forma mais contracíclica, pois as empresas formais tiveram menos tempo para se ajustar
por meio de redução nas contratações. Entretanto, pelos mesmos motivos acima, o
Auxílio Emergencial (AE) tornou-se necessário para a proteção de grande parte dos
trabalhadores inelegíveis ao SD. Se a recuperação após a crise da COVID-19 seguir a
recuperação da crise de 2014, o crescimento líquido do emprego poderá ocorrer em boa
parte por meio de empregos que não proporcionam acesso ao SD e ao FGTS, tais como
empregos autônomos formais e trabalhos informais. Dessa forma, uma grande parcela
da população continuaria vulnerável mesmo após retornar ao trabalho.
Por esses motivos, um conjunto mais amplo de ferramentas de políticas voltadas para
o mercado de trabalho com o objetivo de amparar os desempregados é
imprescindível, especialmente após o término do AE. Para que o Brasil consiga financiar
isso, visto que o atual nível de gastos já é significativo, é essencial aumentar a eficiência
dos atuais programas de desemprego.
Esta nota contribui para esta discussão por meio de uma comparação detalhada dos
programas de proteção ao desemprego no Brasil com comparadores regionais e
aspiracionais. Dentre os países de referência considerados, o Brasil se destaca por ter
uma das mais baixas taxas de cobertura de benefícios aos desempregados. As
referências também apontam que os programas de desemprego no Brasil são atípicos
em outros aspectos:
•

Generosidade. A taxa de substituição do SD em relação ao benefício médio
representa 80% do salário antes da demissão com picos de 100% para trabalhadores
com salário mínimo (SMs). Isto está acima da taxa de substituição de qualquer país
de referência considerado. Quando a renda proveniente de multas e FGTS é somada
ao SD, é possível que a maioria dos trabalhadores demitidos receba no primeiro
mês um valor significativamente maior do que sua renda regular.

•

Duração. Contrastando com a generosidade, o período de pagamento do SD (de
três a cinco meses) é menor do que em quase todos os países comparados.

•

Elegibilidade. Considerando que a condição para receber o SD pela primeira vez é
ter trabalhado 12 dos últimos 18 meses anteriores ao desligamento, o acesso ao
benefício é um pouco mais difícil no Brasil do que em outros países. Este longo
período de contribuição exclui os trabalhadores mais pobres e os jovens, que
2

tendem a ter histórico de trabalho fragmentado. Por outro lado, a exigência de
contribuição para o SD fica menos rigorosa após o primeiro pedido, algo que não é
observado em outros países.
•

Financiamento. O SD também é diferente da maioria dos outros comparadores pois
não há um vínculo claro entre contribuições e gastos. O financiamento do Fundo de
Amparo ou Trabalhador (FAT) é derivado de dois impostos sobre as receitas das
empresas3, independentemente do tamanho da folha de pagamentos ou da
frequência de demissões dessas empresas.

O alto valor do pagamento inicial dos programas de desemprego, juntamente com
sua curta duração, resultam em incentivos ao uso excessivo de benefícios do
desemprego, mas com um apoio abaixo do ideal, que não beneficia aqueles
propensos a períodos de desemprego mais longos. Gerard e Naritomi (2019)
demonstraram que, após receber o SD, os gastos familiares dos beneficiários
aumentaram em um terço, mas ao fim dos benefícios, o consumo teve queda
significativa para níveis inferiores àqueles prévios ao desemprego.
A fim de reduzir o risco moral, a maioria dos países exige disponibilidade para o
retorno ao trabalho em troca do recebimento dos benefícios do programa de proteção
ao desemprego. As condições mais comuns incluem (a) prova de busca autônoma e
regular de emprego, (b) participação em entrevistas de emprego, e (c) disponibilidade
para participação em políticas ativas de mercado de trabalho (PAMT). Embora a
legislação brasileira inclua a maioria destes elementos, a legislação referente ao SD
também contém mais exceções para recusar ofertas de emprego do que as
apresentadas nas referências internacionais. Ainda, no Brasil, os esforços autônomos de
busca de emprego recebem pouco apoio, não são incentivados e nem monitorados.
Uma análise empírica de 2016 mostra que os poucos beneficiários do SD que participam
de entrevistas de emprego organizadas pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE)
somente o fazem quando o benefício do SD está para acabar. A análise também mostra
que a maioria das entrevistas não resulta em proposta de emprego, indicando também
que a qualidade da intermediação e das vagas pode melhorar.
Uma causa essencial para a fraca aplicação da ‘ativação’ é o baixo investimento em
PAMT e serviços de intermediação de mão de obra, em comparação com qualquer país
de referência. Em 2018, as despesas com intermediação de mão de obra no Brasil
equivaliam a menos de 0,01% das despesas combinadas de SD e FGTS pagos devido a
demissões. IPEA (2017) estima que mesmo uma pequena melhora na eficácia da
“ativação” proporcionaria grande economia fiscal para o SD. O orçamento de 2021-2024
para o FAT, caso confirmado, prevê um aumento moderado na alocação de verba
3

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PASEP)
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federal para a rede SINE. Este seria um primeiro passo na direção correta e muito
complementar ao projeto de reforma de orientação tecnológica voltado ao pareamento
entre trabalhadores e vagas de emprego e no perfilamento de trabalhadores à procura
de trabalho (IPEA 2020).
Para enfrentar esses desafios, serão necessárias reformas regulatórias dos atuais
benefícios de desemprego e reinvestimentos das economias para desenvolver
sistemas de apoio modernos que reduzam o risco moral, mas também atendam a
metade menos protegida do mercado de trabalho, para quem quase nenhuma
despesa é dedicada. Esta nota concentra-se particularmente em recomendações para a
primeira peça do quebra-cabeça – programas de proteção ao desemprego apresentadas de acordo com os diferentes graus de complexidade:
•

Uma redução da taxa de reposição do SD e o prolongamento contemporâneo da
duração máxima do benefício, poderiam começar a abordar algumas das questões
de incentivo do benefício e, ao mesmo tempo aumentar a taxa de cobertura sobre
aqueles que ficam desempregados por mais tempo. Consistente com a experiência
internacional, a taxa de reposição poderia ser reduzida gradualmente após os
primeiros meses. A reforma poderia ser elaborada de forma a apresentar
neutralidade em termos fiscais.

•

A fim de melhorar ainda mais a cobertura do SD, o período de carência para
elegibilidade ao primeiro pedido poderia ser reduzido e a exigência para pedidos
subsequentes, aumentada. Menos peso poderia ser atribuído a períodos de
contribuição ininterruptos.

•

Uma revisão na legislação do SD sobre os motivos aceitáveis para a recusa de uma
oferta de emprego, mais em linha com as normas internacionais, poderia atenuar
as barreiras à implementação da ativação pelas secretarias do trabalho. A
complementação de benefícios também poderia ser oferecida àqueles
desempregados que estivessem dispostos a buscar de imediato assistência na
procura de emprego ou PAMTs, o que poderia servir como piloto de reformas
operacionais mais abrangentes.Uma reforma mais abrangente, alinhada com as
melhores práticas internacionais, designaria o FGTS como “primeiro pagador” de
suporte à renda após a demissão, distribuído em pagamentos mensais. O benefício
do SD seria pago quando a renda da conta do FGTS tivesse se esgotado. Além disso,
o FGTS precisaria também ser remuneradode forma mais compatível com as taxas
de mercado. Simulações sugerem que tal reforma resultaria em menor duração
média do período de desemprego e em menor déficit do FAT.Os custos da proteção
ao desemprego poderiam ser mais diretamente associados às empresas que os
geram, por meio de uma reforma do sistema de financiamento dos programas
voltados ao mercado de trabalho. Uma opção seria o financiamento do SD por meio
4

de contribuições dos impostos sobre a folha de pagamentos, conforme é o caso na
maioria dos países. O Brasil também poderia considerar o exemplo de alguns países
nos quais a contribuição dos empregadores para o fundo de desemprego é
proporcional ao seu uso: as empresas que geram mais desemprego também são
responsáveis por cobrir uma parte maior de seus custos sociais. Uma forma de
operacionalizar isso no Brasil seria destinar a maioria das atuais Multas ao FAT. Além
disso, o FAT e o FGTS poderiam ser totalmente dedicados a apoiar a modernização
do mercado de trabalho, incluindo programas de recolocação.
Igualmente importantes serão políticas complementares que possam ampliar o acesso
a ferramentas de gestão de risco no mercado de trabalho para as populações excluídas
do SD, seja por meio da formalização de mais trabalhadores, seja para apoiar aqueles
em regime de trabalho autônomo. Essas políticas não são abordadas em igual
profundidade nesta nota, mas são mencionadas para fins de integralidade:
•

Um instrumento para apoiar a formalização são os subsídios salariais direcionados,
atribuídos a grupos de trabalhadores que estão abaixo do limite mínimo de
produtividade estabelecido pelo SM como, por exemplo, os jovens sem experiência
de trabalho (veja Banco Mundial 2020).

•

Além disso, as reformas regulatórias e as simplificações das regulamentações
trabalhistas podem reduzir os custos implícitos e as incertezas do uso de contratos
de trabalho, bem como aumentar a contratação formal sem custos fiscais. Esse
efeito foi recentemente demonstrado através de evidência experimental na África
do Sul, um país que, como o Brasil, tem um código trabalhista complexo (Bertrand
e Crepon, 2020).

•

Intervenções para aprimorar o capital humano, no médio prazo, têm efeitos mais
duradouros sobre o emprego e o salário dos trabalhadores do que outras PAMTs. No
Brasil, a sua implementação em escala pode exigir a reorientação de pelo menos parte
das instituições de treinamento (Sistema –S), ou do setor privado, para trabalhar em
sinergia com os benefícios de desemprego, incluindo por meio do financiamento
baseado em desempenho (veja Banco Mundial 2021 para uma revisão).

•

Com as considerações de projeto apropriadas, o Brasil poderia também oferecer
instrumentos de autosseguro financeiro para o crescente número de autônomos,
por meio de contas poupança individuais incentivadas. Esse tipo de programa existe
em vários países de renda média e costuma ser oferecido em conjunto com
poupanças de longo prazo incentivadas para a aposentadoria do autônomo. Esses
programas adotam estímulos comportamentais e normas específicas para saques e
incentivos à poupança, de forma a construir uma faixa adicional de proteção
financeira com a qual o autônomo pode contar em tempos de dificuldade.
5

Como na maioria dos países, introduzir mudanças nos programas voltados ao mercado
de trabalho também é politicamente complexo. Isso explica porque no Brasil e em
diversos outros países o desenho dos programas voltados para o mercado de trabalho
ainda reflete modelos de desenvolvimento que assumiam o emprego assalariado formal
como a principal forma de inserção no mercado de trabalho e atribuíam aos
empregadores um grande papel na prestação da assistência social (Veja Packard et al.,
2020). A crise da COVID-19 expôs os limites dessas suposições para proporcionar
proteção, e a vulnerabilidade de aproximadamente metade da força de trabalho
brasileira. Este momento pode ser a oportunidade para renovar o contrato social que
sustenta o status quo. Uma melhoria nos serviços e programas de mercado de trabalho
que abranja uma parcela maior dos trabalhadores poderia gerar o apoio público
necessário para a reforma dos benefícios monetários abordados nesta nota.4

4

Essas reformas complementares foram amplamente discutidas em outras publicações recentes. Veja Almeida, Silva,
e Strokova 2015; Banco Interamericano de Desenvolvimento 2018; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 2016;
Banco Mundial 2018.

6

I. INTRODUÇÃO
Esta nota de política tem por objetivo embasar as reformas do sistema de proteção ao
desemprego no Brasil, por meio da comparação de suas características marcantes com
as referências internacionais, levando em consideração a dinâmica do emprego desde
a crise de 2014. As recomendações incluem vários graus de ambição (e complexidade
política), desde reformas paramétricas do Seguro-Desemprego (SD) até uma
reorganização mais sistêmica dos programas, e a extensão da cobertura para a crescente
parcela de trabalhadores autônomos. A nota tem por base a análise anterior dos
programas voltados para o mercado de trabalho brasileiro realizada como parte da
revisão feita pelo Banco Mundial sobre os gastos no Brasil (publicada pelo Banco
Mundial em 2018). As principais novidades incluem comparações internacionais mais
amplas e profundas, além da análise da dinâmica do desemprego desde 2015, ambas
importantes para fundamentar o redesenho ideal dos programas de desemprego. A
nota foi elaborada antes da pandemia da COVID-19 e, embora avalie as tendências
recentes, não pretende ser uma avaliação da resposta emergencial do Brasil ou fazer
justiça à literatura e dados emergentes sobre o assunto. Conforme o Brasil se prepara
para sua recuperação econômica, esta nota visa fornecer informações valiosas para um
debate político nacional em torno da tão necessária modernização do sistema de
proteção ao desemprego.
A nota está organizada da seguinte forma. A primeira parte avalia algumas das
principais características do mercado de trabalho e da dinâmica do desemprego no
Brasil desde a crise econômica de 2014, utilizando os dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (PNADc). A peça central da análise é a comparação das
características do SD com uma gama de programas internacionais de países de
referência, por meio de um exercício comparativo de sua regulamentação,
generosidade, medidas de ativação e taxa de cobertura efetiva. A parte final desta nota
resume as principais conclusões e apresenta recomendações.
II. O DESEMPREGO E A DINÂMICA DE RECUPERAÇÃO DESDE A CRISE ECONÔMICA DE 2014
A crise econômica de 2014 gerou, com atraso, um pico no desemprego que afetou
em grande parte a população jovem. O desemprego total dobrou de pouco menos
de 7% em 2014 para um pico de quase 14% em 2017. Não houve uma recuperação
total antes do choque mais recente da COVID-19, com o desemprego ainda em 11%
antes da pandemia (Figura 1). No entanto, o impacto da crise foi heterogêneo e
afetou particularmente os jovens, cujas taxas de desemprego chegaram a atingir
25%. Além disso, os jovens (14–29 anos) também são os mais numerosos em termos
absolutos devido ao seu peso demográfico, representando 54% de todos os
desempregados em 2019.
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Figura 1: Taxas de Desemprego e PIB, 2012-2019

Fonte: Elaboração dos autores com base na PNAD Contínua 2012–2019.

A crise de 2014 também gerou uma mudança na natureza do desemprego, que se
tornou mais duradouro e afetou desproporcionalmente os trabalhadores pouco
qualificados. O número de desempregados de longo prazo teve um aumento
significativo: o total de desempregados por 12 a 24 meses de desemprego mais do que
dobrou no período pós-crise (Figura 2). Além disso, houve um forte aumento do
desemprego de trabalhadores de baixa e média qualificação.
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Figura 2: Número de Desempregados por
Duração do Desemprego

Figura 3: Contratações e Demissões em
empresas formais 2010–2018 (milhões)
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Fonte: (2) Elaboração dos autores com base na PNAD Contínua 2012-2019(3) Elaboração dos autores
com base na RAIS 2010-2018. Nota: (2) As figuras demonstram o número médio de desempregados
por trimestre, por duração em um mês conforme declarado pelo entrevistado, em diferentes períodos
(3) Na Figura 3, as demissões são um subconjunto do total de rescisões de contratos.

O aumento acentuado no número de desempregados após a crise de 2014 ocorreu
entre aqueles que não tinham um emprego formal anteriormente e, dessa forma,
eram inelegíveis ao SD. A análise dos dados longitudinais sugere que uma grande
parcela do crescente número de desempregados era composta de estudantes à procura
do primeiro emprego, trabalhadores informais ou aqueles que já estavam inativos
(Figura 4). O número de desempregados que estavam formalmente em empregos
protegidos pelo SD não apresentou variação substantiva.
Figura 4: Desempregados (em milhões) desagregados por seu status de força de trabalho
nos seis meses anteriores

Fonte: Autores, com base no PNAD Contínua T1 de 2012 – T2 de 2019. Nota: A figura demonstra a situação
de trabalho dos desempregados dois trimestres antes de qualquer período específico.
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Essa dinâmica é consistente com o fato de que as empresas formais no Brasil tendem
a se ajustar pela redução das contratações em lugar do aumento das demissões. A
análise da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2010 a 2018 aponta que,
durante a crise, os empregadores reagiram principalmente pela suspensão de novas
contratações, em vez do aumento de demissões (que caíram na comparação ano a
ano). Como o Brasil se caracterizava por uma alta rotatividade de empregos, isto
resultou em grandes perdas líquidas de emprego (Figura 3). Dinâmica semelhante
também é observada na crise da COVID-19, com a maioria das perdas líquidas de
emprego no segundo trimestre de 2020 devido à suspensão de novas contratações,
em vez do aumento nas demissões (Quadro 1).
Como resultado, a probabilidade de se ficar desempregado após 2015 aumentou
desproporcionalmente apenas para os trabalhadores informais e autônomos,
exacerbando a segmentação do mercado de trabalho. Dados trimestrais do painel na
PNAD apontam que, durante os anos após a crise (Figura 6), todas as categorias de
trabalhadores, exceto os formais, experimentaram maior risco de ficar
desempregados, em comparação com épocas anteriores a 2015. Além disso, esta
análise mostra que, durante a recuperação, a principal maneira de sair do desemprego
foi por meio da informalidade e do trabalho autônomo (Figura 5). O rápido
crescimento de autônomos após a crise de 2014 coloca ainda mais pressão sobre a
revisão do atual sistema de proteção ao desemprego no Brasil. A comparação dessas
taxas de transição com as de 2012 – 2014 (pré-crise) (Figura 6) mostra como a crise de
2014 exacerbou a segmentação entre trabalhadores formais assalariados e o restante
do mercado de trabalho. 5
Por todas essas razões, após 2015, o desemprego mais elevado resultou em aumento
da pressão sobre pedidos de assistência social (Bolsa Família), enquanto os pedidos de
SD caíram consistentemente. Na medida em que a transição para o desemprego
aumentou mais significativamente para trabalhadores informais e trabalhadores
independentes, inelegíveis ao recebimento do SD, os pedidos de SD caíram, uma vez
que a rotatividade de emprego nas empresas formais diminuiu (Quadro 1). Por outro
lado, após 2015, o desemprego e a pobreza entre aqueles que nunca estiveram no setor
formal começaram a aumentar e, consequentemente, também o número de famílias
elegíveis ao Bolsa Família.

5

Como parte do alto índice de rotatividade no Brasil pode ser explicada por decisões dos trabalhadores, é possível
que o aumento nas taxas de demissão por parte dos empregadores tenha sido atenuado por uma diminuição nas
demissões voluntárias dos trabalhadores.
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Figura 5: Probabilidades de Transição Trimestral Média entre Diferentes Estados do
Mercado de Trabalho (2018 – 2019)
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Fonte: Cálculo dos autores com base nos dados do painel PNAD Contínua.

Figura 6: Diferença nas Probabilidades de Transição Trimestral Média no Mercado de
Trabalho entre 2012 – 2014 e 2018 – 2019
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Fonte: Cálculo dos autores com base nos dados do painel PNAD Contínua.
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Trabalho Autônomo
Formal

Durante a pandemia de COVID-19 os pedidos de SD apresentaram um pico
temporário; contudo, uma renda adicional muito mais abrangente via Auxílio
Emergencial (AE) continuou sendo necessária. Em contraste com a crise anterior,
durante a recessão causada pela COVID-19, os pedidos de SD aumentaram, pois as
empresas precisaram de um ajuste mais profundo do que poderia ser obtido pela
suspensão de novas contratações (que também ocorreu). Esse pico ficou mais
evidente quando o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego, BEM, começou
a expirar (Quadro 1 e Figura 7). As simulações do Banco Mundial (Cereda et al, 2020)
sugeriram que graças ao SD e à conta poupança individual financiada pelo empregador
(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)), o aumento da pobreza gerado pelas
perdas de empregos formais foi mitigado, mas também demonstrou que os dois
quintis de renda mais altos foram os que mais se beneficiaram disso. 6 Para a maioria
dos trabalhadores inelegíveis ao SD, o governo brasileiro (GB) teve que introduzir o
Auxilio Emergencial, e esse programa constituiu o maior elemento de mitigação da
pobreza durante a pandemia.

6

Segundo uma pressuposta retração de 8% do PIB, (Cereda et al., 2020) estimaram uma perda de
empregos de 10,8 milhões de trabalhadores formais para 2020, e um aumento nas taxas totais de pobreza
de 18% p.p. (se não for mitigada). Os autores estimam que a combinação de SD, FGTS e Multa amortece 30% das
perdas resultantes na renda. Contudo, a simulação também ressalta especialmente que os dois quintis mais ricos (da
população/dos trabalhadores) se beneficiam desses instrumentos, uma vez que há menos trabalhadores formais nos
quintis inferiores.
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Quadro 1: A resposta do SD após o choque econômico da COVID-19 e após a crise de 2014
A resposta à crise da COVID-19 no mercado de trabalho brasileiro é dupla. Por um lado, a
expansão do programa de seguro-desemprego em 2020 e 2021 vem desempenhando um papel
fundamental como a principal rede de segurança para os trabalhadores do setor formal. Por
outro lado, o governo brasileiro lançou o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e
da Renda. 7Até outubro de 2020, o programa havia registrado mais de 18 milhões de acordos
por parte de mais de 1,4 milhão de empregadores. Além disso, foram introduzidas medidas
adicionais como o Saque Aniversário, um saque de emergência do FGTS. Tal medida possibilita
que cada conta do FGTS com saldo possa ter um saque de até R$1.045, (US$198.5) por
trabalhador, de acordo com um cronograma de pagamento.
A dimensão do impacto da crise no mercado de trabalho formal pode ser vista no pico de
pedidos de seguro-desemprego em maio de 2020 (Figura 7). O número de beneficiários mensais
atingiu um pico em maio de 2020 – saindo de aproximadamente 497mil beneficiários em março
de 2020 para 852mil em maio do mesmo ano. Os novos pedidos mensais foram de 537 mil para
960mil naquele mesmo período, sendo seguidos por uma queda até atingir 461mil novos
pedidos em outubro de 2020. Mais da metade dos requerentes do SD (53%) ganhava apenas até
1,5 SM mensais antes da demissão, e cerca de 48% eram mulheres.
Entretanto, a criação do BEm (e especialmente sua expansão) desempenhou um papel
importante na estratégia de resposta do governo, o que é demonstrado pela recuperação em V
e um ganho nos empregos formais em julho, agosto e setembro de 2020. No auge da crise da
COVID-19, em junho de 2020, o mercado de trabalho sofreu uma redução de 18,3% nas
contratações e um aumento de 1,3% nas demissões. Entretanto, a recuperação começou no
segundo trimestre de 2020, mostrando uma tendência ligeiramente positiva com um saldo
líquido corrente de perda de emprego formal em 2020 de 558.597 (1,4%). De janeiro a setembro
de 2020, as contratações diminuíram 14,5%, e, curiosamente, as demissões também diminuíram
4,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O setor de serviços é o que mais
sofre durante a crise atual com uma redução de mais de 400mil empregos formais, seguido pelo
comércio, que viu o emprego formal diminuir em mais de 340mil postos.
A resposta do SD à crise durante a COVID-19 - mesmo após o efeito do BEm - é diferente da
reação do programa na crise de 2014. Em 2015, a resposta do mercado de trabalho teve como
característica uma queda nas contratações em vez de um aumento nas demissões, o que levou
a uma redução nos pedidos de SD. Por outro lado, o choque de demanda para as empresas
7

O BEm foi criado por meio da Medida Provisória Nº. 936 para subsidiar o tempo de serviço mais curto em 25%, 50%
e 70% inicialmente por três meses e foi prorrogado por até 240 dias. Em troca, a empresa concordou em empregar o
trabalhador posteriormente, pelo mesmo período de tempo em que o benefício foi utilizado. A empresa também
pode optar por suspender o contrato por até 240 dias, com a condição de contratar o trabalhador pelo tempo
correspondente após o término da suspensão. O valor do benefício é equivalente ao benefício do SD. O custo
estimado do programa é de R$51,2 bilhões (US$9.7 bilhões), dos quais R$28,97 bilhões (US$5.5 bilhões) foram gastos
até outubro de 2020.
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durante o pico da crise da COVID-19 foi mais profundo e mais concentrado e provavelmente
não pôde ser amortecido por uma desaceleração gradual nas contratações (o emprego
diminuiu 531.765 postos em 2016, comparado a 1,2 milhão entre março e junho de 2020).
Embora os pedidos de SD tenham caído no terceiro trimestre de 2020, o pico em maio foi o
mais alto desde 2012 (Figura 7).
Figura 7: Evolução dos Pedidos de SD, janeiro de 2012 – outubro de 2020
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Fonte: Painel de informações do Seguro-Desemprego, Ministério da Economia, acessado em 16 de dezembro
de 2020. Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho 2020. Novo CAGED, Apresentação, e Tesouro
Nacional. Monitoramento dos Gastos da União com Combate à COVID-19, outubro de 2020.

III. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO DESEMPREGO DO BRASIL
O SD é um benefício constitucional, em vigor desde meados dos anos 1980, para
funcionários com um contrato formal e que são demitidos sem justa causa. Para fazer
o pedido, o trabalhador precisa de um histórico de trabalho formal prévio que,
dependendo do número de pedidos feitos no passado, varia entre 6 e 12 meses. Além
disso, o trabalhador não deve ter outra forma de renda de trabalho. O benefício é
calculado com base na média dos três últimos salários e é de pelo menos um salário
mínimo (SM). Caso o beneficiário tenha recebido apenas dois meses de salário em seu
emprego anterior, o benefício será calculado como a média desses dois meses, e se o
beneficiário recebeu apenas um mês de salário, o benefício será com base naquele
salário. O histórico de trabalho anterior também é relevante para o período de
pagamento do benefício. Ao fazer o primeiro pedido, o trabalhador assalariado precisa
de um histórico de trabalho anterior entre 12 e 23 meses dos últimos 36 meses para ter
direito a 4 meses de benefício do SD. Para receber cinco parcelas do SD, o trabalhador
precisa ter trabalhado 24 meses dos últimos 36 meses. (Tabela 1).
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A exigência de um período rigoroso de carência para requerentes pela primeira vez
exclui os trabalhadores formais mais vulneráveis do acesso ao SD. A análise em
andamento pelo Banco Mundial da RAIS e do Cadastro Único revelou que em 2014-2016
o período de emprego no setor formal de pessoas no Cadastro Único era, em média,
menor que 7 meses por ano calendário9 em comparação com aproximadamente 10
meses para os demais trabalhadores. Isso sugere que o período mais rigoroso de
carência para requerentes pela primeira vez, em combinação com a ênfase nos períodos
de contribuições contínuas, pode excluir esses trabalhadores de baixa renda com
carreiras intermitentes do acesso ao SD.
Tabela 1: Critérios de Elegibilidade e Regras do Programa de Seguro-Desemprego 2020
Requisitos
Mínimos de
Trabalho Anterior
para Elegibilidade
1º pedido: 12/18
meses
2º pedido: 9/12
meses
3º pedido:
6/6 meses

Valor Mínimo e
Máximo do
Benefício Mensal

Taxa de Reposição do
Benefício Mensal

Mínimo:
1 SM - R$1.045,00
(US$198.5)

Até R$1.599,61
(US$303.8): 80% da
média dos salários dos
últimos 3 meses

Máximo:
R$1.813,03
(US$344.5)

R$1.599,62 –
R$2.666,29:
R$1.279,69 + 50% do
salário acima de
R$1.599,62
Acima de R$2.666,29
(US$506.5):
R$1.813,03

Período de Pagamento com
Base no Número de Pedidos e
Meses Trabalhados no Período
de Referência
1º pedido:
4 parcelas: 12 - 23/36 meses
5 parcelas: 24/36 meses
2º pedido:
3 parcelas: 9 - 11/36 meses
4 parcelas: 12 - 23/36 meses
5 parcelas: 24/36 meses
3º pedido:
3 parcelas: 6 - 11/36 meses
4 parcelas: 12 - 23/36 meses
5 parcelas: 24/36 meses

Fonte: Secretaria do Trabalho, Ministério da Economia do Brasil.

O SD não está relacionado ao salário do trabalhador segurado. O FAT é financiado
por impostos com base na receita total da empresa (o Programa de Integração Social,
PIS)/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP). O imposto
não está necessariamente relacionada ao volume da folha de pagamentos da
empresa nem à sua capacidade de gerar desemprego. Além do SD, o FAT também
visa a financiar o pagamento de abono salarial, treinamento de mão de obra e
programas de geração de empregos.
Os beneficiários do SD também são elegíveis ao maior programa extraorçamentário
do Brasil, o FGTS. Este é um instrumento, gerido pelo governo, de poupança obrigatória
com contribuições pagas pelos empregadores diretamente em contas individuais, que
podem ser acessadas em caso de perda de emprego. Refletindo os objetivos da política
9

Análise a ser publicada por Sousa, Liliana et al (2018)
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originalmente declarados do FGTS (amparar os trabalhadores em caso de rescisão do
contrato de trabalho), a demissão involuntária, não disciplinar, “sem justa causa” é a
razão mais frequente para saques. Entretanto, ao longo da história do programa, o
número de contingências para as quais os trabalhadores podem se valer de suas
economias obrigatórias tem aumentado. Contudo, o programa continua focado
principalmente em suavizar a renda em caso de perda involuntária e não disciplinar de
emprego. O FGTS no Brasil não é coordenado junto ao SD. Em 2018, R$67 bilhões foram
sacados por demissão sem justa causa, cerca de 64% do total no ano.10 Um desembolso
adicional significativo está relacionado ao saque em decorrência da aposentadoria por
idade, que também está relacionado ao término do contrato de trabalho. A maneira
pela qual o titular da conta perdeu seu emprego importa. A lei exige que os
empregadores que demitirem trabalhadores sem justa causa paguem uma multa. Esta
multa tem por objetivo desencorajar as demissões e é análoga às contribuições “de
risco” pagas no programa de seguro-desemprego dos Estados Unidos, que ajusta o
“prêmio” conforme a probabilidade de demissões em um determinado setor. O
pagamento adicional dessa multa por parte dos empregadores pode atingir até 40% do
total do saque do FGTS.
Os instrumentos de proteção social brasileiros para administrar os riscos do mercado
de trabalho, como na maioria dos países da América Latina, foram criados sob a
hipótese de que o emprego formal assalariado seria a manifestação predominante
do trabalho. Esta hipótese, importada da revolução industrial na Europa, cristalizouse nos modelos de estado corporativista da América Latina, que predominaram
durante a maior parte do século 20. Este legado institucional considerava que os
empregadores tinham a melhor condição para administrar instrumentos de gestão de
riscos para a população trabalhadora (Packard et al. 2019). Nas últimas duas décadas,
o Brasil realizou esforços significativos para estender algumas proteções a alguns dos
trabalhadores informais, por meio do regime MEI. A Tabela 2 ilustra as formas de
trabalho predominantes fora do setor público no Brasil e o nível de acesso aos
instrumentos de gestão de risco. A tabela mostra que a segmentação foi parcialmente
superada para o risco de pobreza na velhice e invalidez (embora com uma persistente
distribuição desigual dos benefícios; veja Banco Mundial 2018 para um tratamento
detalhado). A proteção ao desemprego é a área onde a segmentação persiste, pois
somente trabalhadores com carteira assinada podem ter acesso ao SD, FGTS e
indenização trabalhista.11 Outras categorias de trabalhadores, representando mais da
metade dos empregados, contam apenas com programas sociais para resistir a
choques na renda.

10

O total de pagamento em 2018 foi de R$111,4 bilhões (US$21 bilhões).
40% do pagamento vai para o trabalhador. Durante a crise da COVID-19, houve isenção dos 10% adicionais, que
normalmente são pagos ao governo.
11
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Tabela 2: Ferramentas de Gestão de Risco no Brasil para Diferentes Formas de Trabalho
Forma de trabalho e
número estimado
no Brasil (milhões)

Empregados formais
(CLT, órgãos
públicos)
(36,7 milhões)

Riscos
Volatilidade dos
rendimentos do
trabalho/desemprego
FGTS, SD, Multas

Acidente

Invalidez

Seguro
por
Acidente
de
Trabalho

Benefícios do
RGPS

Benefícios
integrais do
RGPS

BPC

Benefícios
básicos do RGPS

Benefícios do
RGPS

Benefícios
integrais ou
básicos do RGPS

Benefícios do
RGPS

Benefícios
integrais do
RGPS

BPC

BPC

Micro
Empreendedor
Individual (2,5
milhões)
Trabalhador
Autônomo
(6,2 milhões)

Proprietários de
empresas (Pessoa
Jurídica)
(0,6 milhão)

Seguro
por
Acidente
de
Trabalho

Meios de Assistência
Social Testada
(= Bolsa Família)

Trabalhadores
informais
(autônomos e
empregados) (31,9
milhões)

Pobreza na
velhice

Fonte: Estimativas do modelo de microssimulações do Banco Mundial (BraSIM), com base no PNAD Contínua
Nota: BPC = Benefício de Prestação Continuada; PJ= Pessoa Jurídica; RGPS = Regime Geral de Previdência Social.
Número de trabalhadores com base no modelo de microssimulação BraSIM do Banco Mundial, utilizando a
média mensal PNAD Contínua 2017 para o trabalho principal.

Como resultado deste legado, o SD e o FGTS normalmente absorvem três quartos de
todos os gastos com programas voltados ao mercado de trabalho no Brasil. Ao
combinar programas financiados pelo empregador e pelo orçamento, o gasto total com
programas federais voltados para o mercado de trabalho atinge mais de 2% do produto
interno bruto (PIB) por ano, o que está acima da média de países da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Com 0,53% do PIB em 2018, ou
R$36 bilhões, o SD é o maior dentre os gastos federais (Figura 8) nesses programas.
Outra característica marcante dos programas voltados para o mercado de trabalho no
Brasil é que eles são concentrados em benefícios monetários e a trabalhadores do setor
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formal: entre eles, a maior parte dos gastos tem foco na proteção ao desemprego para
trabalhadores assalariados. Na realidade, apenas 1,8% dos gastos com programas
voltados para o mercado de trabalho está acessível para os trabalhadores que não estão
necessariamente formalizados (World Bank 2018). Esta distribuição implica que os
gastos com políticas ativas de mercado de trabalho (PAMT) e com a maioria dos
trabalhadores (que estão no setor informal ou são autônomos) são baixos. Estes
desequilíbrios fazem com que o Brasil se destaque em comparação com os países de
referência com gastos similares dentre os membros da OCDE (comparação completa em
Banco Mundial 2018).

Serviços para o Mercado
de Trabalho

Benefícios em Dinheiro
para o Mercado de
Trabalho

Figura 8: Gastos do Mercado de Trabalho Financiados pelo Governo Federal (em azul) e
pelos Impostos pagos pelos Empregadores (em laranja) em 2018
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Fonte: Estimativas dos autores baseadas nos dados do orçamento obtidos no Portal Transparência para 2018.

O sistema é generoso em sua taxa de reposição e benefício mínimo, sendo que o valor
total dos pagamentos a desempregados é maior do que o salário anterior ao
desemprego, especialmente para trabalhadores com salários baixos. A Figura 9
representa oo suporte à renda que um trabalhador com 24 meses de emprego pode
esperar da combinação do SD, FGTS e Multa12 em caso de demissão. Para trabalhadores
que ganham até dois SMs, a estimativa de suporte equivale a mais de sete meses de
salário, distribuídos ao longo de cinco meses (a maior parte no momento da demissão).
Embora a generosidade do benefício do SD diminua com base no salário, o FGTS e as
12

O gráfico pressupõe o histórico mínimo de contribuição de 24 meses para recebimento de cinco parcelas do
benefício do SD.
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multas são constantes, em aproximadamente cerca de 2,8 salários anteriores (já
oferecendo uma camada significativa de proteção ao desemprego de curto prazo). Este
pagamento excepcionalmente alto induz a um comportamento estratégico entre uma
parcela dos desempregados, que têm incentivo para buscar o desemprego com
frequência, como demonstra a crescente literatura empírica (Tabela 3). O declínio do
auxílio total, conforme os salários aumentam, é uma característica positiva do sistema,
visto que os trabalhadores com salários baixos têm o maior risco de estigmatização e
desemprego por um período mais longo (Silva et al, 2011).
Figura 9: Valor do Pagamento do Benefício de Desemprego, expresso em salários mensais,
após 24 Meses de Emprego
Pagamento do benefício do
desemprego (salários
mensais)

10

SD

8

Multa
FGTS

6
4
2
0
1

2

3
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5

Salário médio anterior ao desemprego (em SMs)

Fonte: Cálculo dos autores.
Nota: O cálculo pressupõe um histórico de contribuição de 24 meses para receber cinco parcelas do SD.
Além disso, pressupõe um nível salarial constante antes do desemprego e que os desempregados estão
requerendo o SD pela primeira vez.

O pagamento de valores generosos no momento da demissão contrasta com uma
duração relativamente baixa do total de pagamentos. O pagamento do SD é de no
máximo cinco parcelas para aqueles com os maiores períodos de contribuição, que é
limitado a dois anos. Claro que, quando se soma o FGTS e o SD, o valor total do
pagamento, em geral, ultrapassa cinco meses de salário, mas sua distribuição em
parcela única ideal é subótima com relação à perspectiva de suavização do consumo
(conforme demonstrado por Gerard e Naritomi 2019), uma vez que os desempregados
tendem a subestimar o tempo que levarão para encontrar um novo emprego. Um
pagamento de três a cinco meses é ligeiramente inferior ao de outros países de
referência e pode ser considerado insuficiente para proteger os desempregados no
longo prazo. Além disso, seu histórico de contribuição obrigatória, de pelo menos 12
meses de experiência de trabalho para o primeiro pedido, torna especialmente difícil
para os jovens desempregados receberem o benefício enquanto estiverem sem
emprego (para uma comparação mais detalhada do SD e exemplos internacionais,
consulte a seção IV. Comparação dos Programas de Proteção ao Desemprego no Brasil
com Comparadores Internacionais).
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Tabela 3: Literatura Empírica sobre os Efeitos da Distorção Não Intencional do SD
Estudo
Gerard e Naritomi (2019)

Carvalho et al. (2018)

Doornik et al. (2018)

Gerard e Gonzaga (2016)

Hijzen (2011)

Gonzaga (2003)

Chahad e Fernandes (2002)

Principais Achados
Os trabalhadores demitidos com direito tanto ao SD como à
indenização trabalhista aumentam o consumo em 30% na demissão,
apesar de sofrerem uma perda de consumo de 17% após deixarem de
receber os benefícios. Isto é explicado por um viés ao período corrente
nas escolhas de consumo intertemporal pelos trabalhadores.
Os autores encontram evidências consistentes com o fato de que os
trabalhadores têm incentivo para induzir estrategicamente suas
demissões para que possam receber os benefícios do SD. Eles estimam
que isto representa de 11 a 13% da média das taxas de demissão dos
trabalhadores elegíveis.
Os autores encontram evidências consistentes com o SD afetando
positivamente a rotatividade no setor formal. Eles estimam que a
elegibilidade para o SD no Brasil aumenta o influxo de desemprego em
12% e que tal comportamento está relacionado à mudança de setores
dos trabalhadores para o emprego informal.
Os autores encontram evidências de comportamento estratégico dos
beneficiários do SD consistentes com o risco moral e que parte da
resposta observada é motivada pela informalidade. Eles constataram
que a maioria dos beneficiários do SD esgotam os benefícios e que a
probabilidade de recolocação no setor formal atinge o pico assim que
os benefícios se esgotam. Além disso, a proporção estimada de
trabalhadores formais desempregados que encontram qualquer novo
emprego não aumenta após o esgotamento do SD, enquanto a
proporção daqueles que encontram um emprego formal aumenta, o
que eles explicam como sendo beneficiários já recolocados e que
mudam de setores informais para empregos formais.
O autor encontrou evidências de risco moral e incentivos para que os
beneficiários do SD trabalhem informalmente. Ele estima que os
benefícios do SD reduzem desproporcionalmente a taxa de recolocação
no setor formal em comparação com o setor informal nos primeiros
meses sem emprego. Além disso, ele estima a ausência de um efeito
significativo perto do pico na taxa de recolocação no setor formal
próximo ao esgotamento dos benefícios, o que é consistente com
aqueles que perderam o emprego aceitando trabalhos informais
enquanto recebem o SD.
O autor argumenta que o SD no Brasil aumenta a rotatividade no
mercado de trabalho formal. Ele argumenta que isso ocorre porque o
programa incentiva a conivência entre empregado e empregador para
induzir a demissão no intuito de possibilitar o recebimento dos
benefícios do SD.
Os autores encontram evidências de que o SD afeta a participação
daqueles que não são chefes de família devido a uma alta taxa de
reposição à qual estão sujeitos, devido a seus salários médios
inferiores. Eles estimam que os benefícios do SD aumentam a duração
e a frequência da não participação no mercado de trabalho.
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IV. COMPARAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO AO DESEMPREGO NO BRASIL
COM COMPARADORES INTERNACIONAIS
Nesta seção, o Brasil é comparado com dois conjuntos de países: comparadores
regionais com mercados de trabalho similares e uma seleção de pares aspiracionais de
países de alta renda. O objetivo do exercício é fornecer uma comparação com mais
nuances do sistema brasileiro. Para isso, foram escolhidas duas categorias de
comparadores: (a) referências regionais na América Latina, que compartilham mais
semelhanças com o Brasil em termos fiscais e de capacidade de implementar sistemas
de proteção ao desemprego, e (b) países com melhores práticas internacionais e
parâmetros universalmente relevantes e aspiracionais. Os comparadores de melhores
práticas incluem a Alemanha, Portugal, República da Coreia e Suécia, aos quais
chamaremos de “países aspiracionais”. As referências regionais escolhidas (Argentina,
Colômbia, Chile, Equador e Uruguai) são referências adequadas porque possuem (a) um
contexto de mercado de trabalho semelhante ao do Brasil, com um SM relativamente
alto em comparação com a distribuição de renda, alta informalidade e baixos gastos com
o mercado de trabalho, particularmente gastos associados a PAMT, e (b) um sistema de
SD vigente. Os comparadores aspiracionais são diferentes do Brasil em termos de
contexto de mercado de trabalho, mas cada um exemplifica diferentes aspectos das
abordagens de melhores práticas discutidas na nota. A Tabela 4 mostra as principais
características do Brasil e dos países escolhidos como referência.
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Tabela 4: Características dos Mercados de Trabalho no Brasil e em Países Escolhidos para
Exercício Comparativo
Taxa de
informalidade
Taxa de
Desempregoa

Gastos Totais com
o Mercado de
Trabalho como %
do PIBb

Salário mínimo em
relação ao salário
médioc

Brasil
45%

12,1%

Ativos: 0,3%
Passivos: 0,6%b

70%

Referências Regionais
Chile (30%);
Colômbia, Equador (60 –
70%)
Colômbia, Argentina (9 –
10%); Chile, Uruguai (7 –
8%);
Equador (4%)
Ativos: Argentina, Chile
(0,2%); Uruguai, Peru,
Colômbia, México (0,0 –
0,1%)
Passivos: Uruguai,
Argentina (0,4 – 0,6%);
Chile, Peru, Colômbia,
México (0,0%)
Colômbia (89%), Chile
(69%), Argentina (46%)

Países Aspiracionais
Suécia, Alemanha e Portugal
(Menos de 20%); República
da Coreia (20 – 30%)
Portugal, Suécia (6 – 6,5%);
República da Coreia,
Alemanha (3 – 4%)
Ativos: Suécia (2,3%);
Alemanha, Portugal (1 –
1,5%); República da Coreia
(0,5%)
Passivos: Portugal,
Alemanha (1 – 1,2%);
República da Coreia, Suécia
(0,3 – 0,4%)
Portugal (60%), República da
Coreia (53%), Alemanha
(49%)

Nota: a. Organização Internacional do Trabalho (OIT) 2018: Visão Geral do Trabalho na América Latina e
Caribe em 2018. Números de 2018.
b. Números de 2018: programas ativos: por exemplo, Abono Salarial, Salário Família, Pronatec. Programas
passivos: por exemplo, SD, FGTS.
c. Banco de dados estatísticos da OCDE; seleção de trabalhos do FMI sobre a Argentina, 2017; Almeida e
Packard 2018. SM em relação ao salário médio dos trabalhadores em período integral, dados de 2017.

A parcela dos desempregados que recebem benefícios do SD no Brasil (taxa efetiva
de beneficiários) é baixa em relação à maioria de seus comparadores internacionais.
A combinação dos vários parâmetros de acesso ao SD e as características dos mercados
de trabalho determinam a taxa efetiva de cobertura dos desempregados pelos
instrumentos existentes no Brasil e seus comparadores. Isto é capturado na “taxa de
beneficiários”, que é a simples razão entre a média mensal do total de beneficiários
do SD e o total de desempregados. Isto demonstra a parcela de pessoas
desempregadas cobertas pelo benefício de desemprego. Em 2019, no Brasil, em
média, apenas 17,7% das pessoas que declararam estar desempregadas receberam o
SD. Dados administrativos apontam que a Alemanha, Portugal, República da Coreia e
Suécia têm uma taxa de beneficiários entre 37% e 60%. Em países de referência como
a Argentina e o Chile, em 2016, 7% e 46% dos desempregados receberam proteção de
renda (Figura 10), respectivamente, ao passo que no Brasil essa taxa caiu de 33,6% em
2015 para 17,7% em 2019. A queda na taxa de beneficiários é explicada por um
número decrescente de beneficiários mensais do SD entre 2015 e 2018 (de 2,8 milhões
para 2,3 milhões), simultaneamente a um número crescente de desempregados (de
8,3 para 12,6 milhões).
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A baixa taxa de beneficiários do Brasil pode ser explicada pelo período relativamente
curto de pagamentos do SD combinado com os grandes grupos de desempregados
inelegíveis. Uma baixa taxa de beneficiários pode ser explicada por uma combinação
de fatores que caracterizam o mercado de trabalho brasileiro: (i) inelegibilidade ao SD
de muitos desempregados devido a seus arranjos de trabalhos anteriores ao
desemprego (conforme demonstrado na Tabela 2); (ii) a grande parcela de candidatos
ao primeiro emprego com uma transição longa da escola para o trabalho (conforme
demonstrado na Figura 4); (iii) um número crescente de desempregados de longo
prazo, incluindo aqueles cujos benefícios do SD já se exauriram (conforme
demonstrado na Figura 2); e (iv) a presença de muitos trabalhadores com períodos de
emprego curtos e intermitentes.
Figura 10: Taxa efetiva de beneficiários dos programas de proteção ao desemprego: Brasil,
Referências Regionais (em azul) e Países Aspiracionais (em laranja)
70%
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Brasil
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da Coreia

Países Selecionados
Fonte: Cálculo dos autores com base no Banco de Dados da Previdência Social de 2019, Banco de Dados
de Beneficiários de Benefícios Sociais da OCDE (SOCR) e Dados do IPEA.
Nota: O numerador da taxa é igual ao número médio mensal de beneficiários do seguro desemprego. O
denominador equivale ao número total de desempregados por mês (OCDE SOCR, 2016). As taxas
correspondem aos números de 2016. Para o Brasil, os números foram atualizados para valores de 2019.

COMPARATIVO DO SD
Em todos os países considerados, os trabalhadores formais assalariados são elegíveis
ao SD, enquanto apenas em alguns deles, os trabalhadores formais autônomos
também são elegíveis ( o que não é o caso do Brasil). A maioria dos países da América
Latina, incluindo o Brasil, oferece o SD para trabalhadores formais assalariados e exclui
os trabalhadores autônomos. O único país da região onde os trabalhadores autônomos
têm acesso a proteção contra o desemprego é a Colômbia, que oferece um esquema de
poupança voluntária para esses trabalhadores(ver subseção Comparativo do FGTS). Em
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muitos países europeus, como Alemanha, Portugal e Suécia, é oferecida cobertura
voluntária para trabalhadores autônomos formais (ver Tabela 5).
O histórico de contribuição mínima, ou período de carência, exigido no Brasil para o
SD é ligeiramente mais rigoroso do que a maioria dos outros comparadores
internacionais. Em todos os países, é necessário um certo tempo de contribuição
antes do recebimento do benefício de desemprego. O histórico de trabalho pode
variar de 6 a 24 meses. As exigências de contribuição são ligeiramente mais rigorosas
no Brasil para o primeiro pedido, mas são flexibilizadas no segundo e no terceiro caso
de desemprego. Alguns países como Argentina, Chile e Uruguai distinguem tipos de
contratos de trabalho e estabelecem a exigência do histórico de trabalho conforme o
tipo de contrato. No Chile, por exemplo, os trabalhadores com contratos a tempo
indeterminado são obrigados a contribuir por mais tempo do que os trabalhadores
com contratos temporários (ver Tabela 6).
Na maioria dos países (incluindo o Brasil) a razão do desligamento desempenha um
papel importante no momento do pedido. A rescisão sem justa causa é o pré-requisito
para o SD no Brasil. Nesse caso, o empregado é demitido não por má conduta, mas
porque o empregador decidiu que não precisa mais dele. O seguro-desemprego do
Uruguai tem a mesma regulamentação. Na maioria dos outros países (tanto os
aspiracionais como as referências regionais), a perda involuntária de emprego é o
requisito para se receber benefícios. Na Alemanha e na Suécia, o recebimento do
seguro-desemprego independe do motivo da perda do emprego. Os desempregados
devem apenas se inscrever em uma agência pública de empregos e procurar um
emprego ativamente para receber o benefício (ver Tabela 6).
O SD tem um período de pagamento bastante curto em comparação com outros
países. Em geral, o período de pagamentos do benefício de desemprego é menor nos
países da América Latina do que nos países aspiracionais. Na Argentina, o período varia
de acordo com o histórico de contribuição e a idade dos desempregados. Na Colômbia,
Equador e Uruguai, o período de pagamento é semelhante ao do Brasil, variando entre
cinco e seis meses. Países fora da América Latina implementaram períodos de
pagamento mais longos. A Alemanha, por exemplo, oferece o benefício do SD por até
24 meses. A República da Coreia e a Suécia exigem um período de sete dias para o início
do recebimento do benefício do SD (ver Tabela 7).
A taxa de reposição fornecida pelo SD é alta em comparação com os padrões
internacionais. A taxa de reposição de 80% para trabalhadores com salários prédesligamento de até 1,5 SM é alta em comparação com as referências regionais e países
mais desenvolvidos (ver Tabela 8). Esta taxa é ainda maior quando a renda adicional do
FGTS e das multas é incluída (Figura 9). Alguns países como o Chile e Equador diminuem
a taxa de reposição durante o período de pagamento para incentivar uma rápida
reintegração ao mercado de trabalho. Na Argentina, a taxa de reposição depende da
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experiência de trabalho do requerente, enquanto na Alemanha os desempregados com
filhos dependentes têm direito a uma taxa maior do que os desempregados sem filhos
dependentes.
O financiamento do sistema de proteção ao desemprego no Brasil difere
consideravelmente quando comparado a outros sistemas. Na maioria dos países, o
seguro-desemprego depende de contribuições do empregador e dos empregados, em
combinação com subsídios governamentais. Além disso, as contribuições são baseadas
principalmente na receita bruta dos empregados. Na Argentina, Colômbia e Equador,
por exemplo, o empregador contribui para o SD entre 0,9% e 4% da folha de pagamentos
mensal. Na maioria dos países aspiracionais, tanto o empregador quanto o empregado
contribuem para o SD. No Brasil, no entanto, impostos sobre as receitas da empresa
financiam o SD sem a participação dos funcionários (ver Tabela 9).
Tabela 5: Comparativo Internacional - Condições de Cobertura
País
Argentina

Brasil

Chile

Instrumento
SD
SD
Conta poupança
para segurodesemprego
(CPSD) (FGTS)
SD (Subsidio de
Cesantía)
CPSD (Seguro de
Cesantía)
SD
CPSD (Cesantías)

Colômbia

Equador

Uruguai

CPSD (conta
individual
voluntária
complementar)
SD
CPSD

SD

Cobertura
Empregados do setor privado, incluindo trabalhadores
temporários e ocasionais
Exclusão: autônomos, trabalhadores domésticos, empregados do
setor público, professores de escolas e universidades particulares
Empregados do setor privado, domésticos, pescadores
Exclusão: autônomos
Desempregados involuntários e não cobertos pelo Seguro de
Cesantía
Trabalhadores assalariados se empregados desde 10/2002,
cobertura voluntária se empregados antes
Exceções: trabalhadores do governo, trabalhadores domésticos,
aprendizes, jovens abaixo de 18 anos e autônomos
Pessoas empregadas
Cobertura obrigatória para trabalhadores assalariados
Cobertura voluntária para autônomos e empregados com renda
mensal acima de Col$10.765.508

Pessoas empregadas
Exclusão: trabalhadores autônomos
Empregados do setor privado na indústria e comércio,
trabalhadores rurais, funcionários do governo com um contrato
temporário de no mínimo dois anos, atletas profissionais,
membros de cooperativas e trabalhadores domésticos
Exceção: trabalhadores autônomos
Sistema especial para empregados do setor bancário
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País

Instrumento

Alemanha

SD

Portugal

SD

República
da Coreia

Seguro de
Emprego (SE)
SD Voluntário

Suécia
Seguro social

Cobertura
Pessoas empregadas, incluindo trabalhadores domésticos,
aprendizes, estagiários e algumas outras pessoas, incluindo
beneficiários de auxílio doença e pessoas que criam filhos
Cobertura voluntária para autônomos
Trabalhador assalariado e certos tipos de autônomos
Pessoas empregadas
Cobertura voluntária para determinadas pequenas empresas
Exclusões: trabalhadores domésticos e mão de obra familiar
Seguro voluntário de renda: desempregados e autônomos que
são membros de um fundo de seguro-desemprego.
Empregados e autônomos não cobertos pelo programa de renda
voluntária.

Fonte: ILO Social Security Database 2019; ISSA Social Security Around The World 2019; SSA Social Security
Country Profiles 2019.

Tabela 6: Condições de Elegibilidade das Referências Internacionais
País

Argentina

Instrumento

SD

SD
Brasil
CPSD (FGTS)
SD (Subsidio de
Cesantía)
Chile
CPSD (Seguro de
Cesantía)

Colômbia

SD

Histórico de Contribuições

6 meses nos últimos 3 anos, 90
dias em 12 meses para os
trabalhadores temporários, e
240 dias nos últimos 24 meses
para os trabalhadores da
construção civil
12 em 18 meses para a primeira
demissão, 9 em 12 meses para
a segunda demissão, e 6 em 6
meses para a terceira demissão
em diante
—
12 em 24 meses - os últimos 3
meses precisam ser contínuos
trabalhando para o mesmo
empregador
12 meses de contribuição:
contrato tempo indeterminado
6 meses de contribuição:
contrato temporário
Inscrição em um fundo de
subsídio à família por pelo
menos 1 ano (2 anos para
autônomos) nos últimos 3 anos
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Motivo do
Desemprego/Condições
Adicionais

Desempregados involuntários ou
demitidos sem justa causa

Demissão sem justa causa, não
por má conduta ou pedido de
demissão
Desemprego involuntário,
aposentadoria, compra de imóvel
Desemprego involuntário, tendo
esgotado a CPSD, até 2 pedidos
nos últimos 5 meses

Desemprego, aposentadoria
Inscrição em um serviço de
emprego, participação em
treinamento e reabilitação
profissional e comprovação de
rescisão contratual.

País

Instrumento

Histórico de Contribuições

CPSD (Cesantías)

•
•
•

•

•

CPSD (conta
individual
voluntária
complementar)

SD
Equador
CPSD

Uruguai

SD

Alemanha

SD

Ganho < 2 × SM: ter contribuído
com 10% do salário mensal
médio segurado no ano anterior
Ganho > 2 SM: ter contribuído
com 25% do salário mensal
médio segurado no ano anterior
24 meses de contribuição,
incluindo 6 meses contínuos de
contribuições imediatamente
antes da demissão, 2 meses de
desemprego involuntário
24 meses de contribuição. O
benefício é pago após dois
meses de desemprego
6 meses de 12 meses ou 6
meses de cobertura + 5 meses
de trabalho se o trabalhador for
pago de forma irregular (regras
especiais para trabalhadores
rurais + trabalhadores
domésticos)

Motivo do
Desemprego/Condições
Adicionais
Os trabalhadores assalariados
somente podem realizar saques
parciais/totais nas seguintes
circunstâncias:
Para saques parciais:
Financiamento da educação
superior de alguém da família
Aquisição ou reforma de
moradias
Pagamentos de impostos
fundiários.
Para saque integral:
Desempregados
Trabalhadores assalariados:
desempregados ou aposentados,
possível para financiar a educação
de terceiro grau de membros da
família, compra/reforma de
propriedade
Serviço militar obrigatório
Trabalhadores autônomos:
Nenhuma condição para o saque
dos fundos

Desempregados involuntários

Desemprego, aposentadoria

Não ser o resultado de demissão
por razões disciplinares

Inscrição em uma agência pública
de empregos, estar buscando
ativamente trabalho.

12 de 24 meses
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País

Instrumento

Histórico de Contribuições

Portugal

SD

1 ano nos últimos 2 anos

República
da Coreia

SE

6 de 18 meses

SD Voluntário
Suécia

Seguro social

6 de 12 meses

Motivo do
Desemprego/Condições
Adicionais
Desemprego involuntário, com
registro em uma agência pública
de empregos, aptidão e
disponibilidade para o trabalho.
Desemprego involuntário e não
por motivo de má conduta,
questão trabalhista ou recusa de
uma oferta de emprego
adequada; registrado em agência
pública de seguridade de
emprego e capacidade e
disponibilidade para o trabalho
Registro como candidato a
emprego no serviço público de
emprego (SPE) e capacidade e
disponibilidade para aceitar um
emprego adequado por pelo
menos três horas por dia.

Tabela 7: Período de Pagamento no Comparativo Internacional
País

Argentina

Brasil

Instrumento

SD

SD

CPSD (FGTS)
SD (Subsidio de Cesantía)
Chile

CPSD (Seguro de Cesantía)

Período de Pagamento
2 meses (se houve contribuição entre 6 e 11 meses), 4
meses (se houve contribuição entre 12 e 23 meses),
12 meses (se houve contribuição entre 24 e 35
meses), e 18 meses (acima de 45 anos e filhos
elegíveis a salário-família).
3 a 5 meses (com base no histórico de trabalho
anterior)
1º pedido:
4 meses (se houve contribuição de 12 a 23 meses)
5 meses (no mínimo 24 meses de contribuição)
2º pedido:
3 meses (se houve contribuição de 9 a 11 meses)
5 meses (no mínimo 24 meses de contribuição)
3º + pedidos:
3 meses: (6 a 11 meses de contribuição)
4 meses (no mínimo 24 meses de contribuição)
—
1 ano - Fondo Solidario: 3 meses se o contrato for
temporário, 5 meses se o contrato for por tempo
indeterminado (2 meses adicionais se a taxa de
seguro-desemprego nacional for 1 ponto percentual
acima da média dos últimos 4 anos) (o Fondo Solidario
pode ser acessado 10 vezes em 5 anos)
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País

Instrumento
SD
CPSD (Cesantías)

Período de Pagamento
6 meses
Os trabalhadores assalariados podem solicitar um
saque parcial ou total apenas uma vez por ano,
dependendo do motivo.
Os trabalhadores autônomos/independentes não têm
condições para realizar saques.

Colômbia
CPSD (conta individual
voluntária complementar)
SD

Equador

CPSD
Uruguai

SD

Alemanha
Portugal

SD
SD

República da
Coreia

SE

SD (voluntário)
Suécia

Seguro social

6 meses
5 meses - após o 5º mês, pode ser sacado o saldo
total da conta individual.
—
6 meses (até um ano para trabalhadores com 50 anos
ou mais e até dois anos para trabalhadores com 58
anos ou mais com no mínimo 28 anos de
contribuição)
6-24 meses
Entre 5 e 18 meses
90 dias para aqueles com 6 – 12 meses de
contribuição
240 dias para aqueles com mais de 10 anos de
contribuições
Período de espera de 7 dias
Benefício de desemprego voluntário: 80% da renda
média diária nos últimos 12 meses durante os
primeiros 200 dias após um período de espera de 7
dias
70% para os próximos 100 dias
Seguro social: 300 dias após um período de espera de
7 dias

Fonte: Base de Dados de Seguridade Social da OIT, 2019; ISSA Social Security Around The World 2019; SSA
Social Security Country Profiles 2019.

Tabela 8: Taxa de Reposição no Comparativo Internacional
País

Argentina

Instrumento

SD

Taxa de Reposição
6 – 11 meses de contribuição: 2 meses:
50% do maior salário segurado nos últimos
6 meses antes do desemprego (100% para
trabalhadores rurais)
12 – 23 meses de contribuição: 4 meses:
50% do maior salário segurado nos últimos
6 meses antes do desemprego (100% para
trabalhadores rurais)
24 – 35 meses de contribuição: mês 9 a 12:
37,5% do maior salário segurado nos
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Benefício
Mínimo

Benefício
Máximo

ARS 2.907,53
(ARS 3.728
para
trabalhadores
rurais) (0,23
SM, 0,3 SM
para
trabalhadores
rurais)

ARS 4.652,06
(ARS 7.456,00
para
trabalhadores
rurais) (0,37
SM, 0,6 SM
para
trabalhadores
rurais)

País

Brasil

Chile

Colômbia

Equador

Instrumento

Taxa de Reposição

Benefício
Mínimo

Benefício
Máximo

últimos 6 meses antes do desemprego
(70% para trabalhadores rurais)
Período estendido para pessoas acima de
45 anos com filhos elegíveis para o saláriofamília
80% da média dos salários dos últimos 3
meses até 1.531,00
50% do salário médio mensal de 1.531,03 a R$1.045, (1
R$1.045, (1
SD
2.551,91 + um montante fixo de 1.224,82 SM)
SM)
Montante fixo de 1.813,03 para ganhos
médios mensais superiores a 2.551,96
Parcela única do saldo da conta do
CPSD (FGTS)
empregador
Mês 1 – 3: 17.338
SD (Subsidio
Mês 4 – 6: 11.560
de Cesantía)
Mês 7 – 12: 8.669
1º mês: 70% (Fondo solidario: 50%)
FS Fondo de Cesantía
Solidario em pesos chilenos:
1º mês:
1º mês:
195.887
652.956
2º mês: 55% (Fondo solidario: 40%)
2º mês:
2º mês:
153.912
513.038
3º mês: 45% (Fondo solidario: 35%)
3º mês:
3º mês:
CPSD (Seguro
125.927
419.757
de Cesantía) 4º mês: 40% (Fondo solidario: 30%)
4º mês:
4º mês:
111.936
373.118
5º mês: 35% (Fondo solidario: 30%)
5º mês:
5º mês:
97.944
326.478
6º mês em diante: 30%
6º +: 83.951 6º +: 279.838
(do 1º ao 6º (do 1º ao 6º
mês: 0,67 –
mês: 2,07 –
0,27 SM)
0,88 SM)
Benefício familiar mensal, valeSD
alimentação: valor 1,5 SM
Montante fixo equivalente a 1 mês do
CPSD
salário anual segurado pago para cada ano
(Cesantías)
de trabalho
CPSD (conta Com base no saldo da conta
individual
voluntária
complementa
r)
1º mês: 70% do salário médio mensal dos
12 meses anteriores ao desemprego
2º mês: 65%
SD
3º mês: 60%
4º mês: 55%; 5º: 50%
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País

Instrumento
CPSD

Uruguai

SD

Alemanha

SD

Portugal

SD

República
da Coreia

SE

Taxa de Reposição
Parcela única do saldo da conta
Entre 66% e 40% do salário médio do
segurado nos seis meses anteriores ao
desemprego
67% do salário líquido mensal (60% sem
filhos)
65% do salário bruto médio no período de
12 meses findo 2 meses antes do início do
desemprego, dividido por 360
Para autônomos, 65% dos ganhos de
referência

SD
(voluntário)
Suécia
Seguro social

Benefício
Mínimo

Benefício
Máximo

UYU
UYU 5.574,33
61.329,58 (3,9
(0,35 SM)
SM)
—

Máximo: 2,5
Mínimo: EUR vezes a taxa
428,90 (0,61 mensal de
SM)
benefício
social (1,5 SM)
Mínimo: 90%
50% da média dos ganhos diários
do salário
mínimo diário
Máximo: SKr
O valor de SKr 365 por dia é pago se o
910 por dia
segurado estava trabalhando 40 horas por
durante os
semana antes do desemprego.
primeiros 100
dias
Primeiros 200 dias: 80% da renda média
diária do segurado nos últimos 12 meses
Próximos 100 dias: 70% da renda média
diária do segurado nos últimos 12 meses

Fonte: ILO Social Security Database 2019; ISSA Social Security Around The World 2019; SSA Social Security
Country Profiles 2019

Tabela 9: Financiamento no Comparativo Internacional
País

Conta
SD

Argentina

Brasil

Chile

SD
CPSD (FGTS)

SD (Subsidio de
Cesantía)
CPSD (Seguro
de Cesantía)

Financiamento
Financiado pelo empregador: 0,92% ou 1,09% do salário bruto
(depende do tipo de empresa); ganhos mínimos para o cálculo das
contribuições: ARS 4.009,94, sem valor máximo.
PIS/PASEP (imposto sobre a receita da empresa)
Empregado: 8% do salário
Empregador: 40% de multa sobre o saldo da conta do FGTS, se a
demissão for sem justa causa
Custos totais financiados pelo Fundo Unificado de Subsídio Diário e
Desemprego
Empregado: 1,6% do salário mensal coberto + 0,8% para o fundo de
indenização solidária (2,8% do salário mensal coberto + 0,2% para o
fundo de indenização solidária para contratos temporários)
Empregador: 0,6% dos ganhos mensais cobertos + taxa administrativa
de 0,04% (contratos temporários não contribuem)
Governo: 225.792 Unidad Tributaria Mensual (UTMs) ao fundo de
indenização solidária
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País

Conta
SD
CPSD
(Cesantías)

Colômbia

Equador

•
CPSD (conta
individual
•
voluntária
complementar)
•
SD
CPSD
SD

Uruguai
SD

Alemanha

Portugal

•

SD
SE

República
da Coreia

SD (voluntário)
Suécia
Seguro social

Financiamento
Empregador: 4% do salário para Cajas de compensación familiar; 30%
do salário é dedicado ao fundo do SD
Relação de trabalho assalariado:
Obrigatório para o empregador contribuir para o Cesantías: um mês
do salário anual da pessoa por ano
Trabalhadores autônomos:
Um mês dos ganhos ou salário declarado da pessoa por ano
Relação de trabalho assalariado:
Uma parte das contribuições para a conta obrigatória pode ir para a
conta voluntária
Trabalhadores autônomos:
Uma parte das contribuições para a conta obrigatória pode ir para a
conta voluntária
Empregador: 1% do salário bruto
Empregado: 2% do faturamento bruto, Governo: subsídios em casos
especiais
Seguro social: 15% do empregado + 7,5% do empregador sobre o
salário bruto - para o financiamento de auxílio-doença e benefícios
parentais, benefícios de proteção ao desemprego e salário-família
Empregado: 1,5% do salário bruto (existe uma base máxima de
contribuição)
Empregador: 1,5% do salário bruto (existe uma base máxima de
contribuição)
Trabalhadores autônomos: 3% do valor de referência mensal
Governo: financiamento do déficit
5,14% (empregador + empregado)
Empregado: 0,65% do salário bruto (sem base de contribuição
mínima/máxima)
Empregador: 0,9% – 1,5% da folha de pagamento anual (sem base de
contribuição mínima/máxima)
Trabalhadores autônomos: 2,25% dos salários declarados (apenas dos
empregados)
Empregado: taxa de filiação para o SD voluntário
Empregador: 2,64% da folha de pagamento
Trabalhadores autônomos: 0,1% do salário e taxa de afiliação ao
programa voluntário
Governo: subsídios ao programa básico
—

Fonte: ILO Social Security Database 2019; ISSA Social Security Around the World 2019; SSA Social Security
Country Profiles 2019.

COMPARATIVO DO FGTS
As Contas poupança para seguro-desemprego (CPSD), semelhantes ao FGTS no Brasil,
foram implementadas durante o século passado em muitos países da América Latina
e em alguns lugares até mesmo os autônomos têm acesso. As CPSD ganharam
32

popularidade nos últimos anos como uma alternativa ao sistema tradicional de SD.
Especialmente na América Latina, a ideia da CPSD atraiu muita atenção e diferentes
tipos de CPSD foram introduzidos em vários países (por exemplo, Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, Equador, Peru e Uruguai). 13
Na maioria dos casos, as CPSD na América Latina cobrem todos os trabalhadores
assalariados. Uma exceção é a Argentina, onde somente os trabalhadores da construção
civil são cobertos. Na maioria das referências regionais, os autônomos são excluídos da
CPSD. No entanto, a Colômbia oferece adesão voluntária às CPSD para os autônomos.
Estas não são oferecidas em nenhuma das referências aspiracionais, contudo em alguns
desses países, como Suécia e Alemanha, os autônomos têm acesso ao seguro
desemprego regular.
Embora não haja requisitos para o período de contribuição no Brasil, a maioria das
referências regionais requer um período de contribuição mínimo para acessar a CPSD.
No Chile e no Equador, os desempregados são obrigados a ter um período mínimo de
contribuição para ter acesso à CPSD. No Chile, este período é de 12 meses e no Equador
são necessários 24 meses de contribuição. Para ter acesso à CPSD voluntária na
Colômbia, uma pessoa desempregada deve ter contribuído com determinada
porcentagem do salário médio mensal segurado. A contribuição depende do salário prédesemprego. No Brasil, no entanto, não há requisitos específicos quanto ao histórico de
contribuição para se ter acesso à CPSD.
Além da perda do emprego, a aposentadoria é um motivo válido para o acesso à CPSD
na maioria das referências regionais e no Brasil. No Brasil e no Panamá, em caso de
perda de emprego, a demissão involuntária é um pré-requisito para ter acesso à CPSD.
Na Argentina, Peru, Chile, Equador e Colômbia, é exigida uma comprovação da
demissão, mas não há requisitos específicos sobre seu motivo. Além de exigir prova de
demissão, o Chile e o Equador exigem um período mínimo de contribuição para se ter
acesso aos fundos da CPSD (cerca de um ano de contribuições). Para o FGTS do Brasil,
aposentadoria, doenças crônicas e compra de imóvel também são motivos aceitos para
acesso ao benefício. Este também é o caso na Colômbia e no Panamá. No Chile e no
Equador, além do desligamento, a aposentadoria é também um motivo para acesso ao
fundo da CPSD.
Na maioria dos países, em caso de demissão, a CPSD paga uma parcela única ao titular
da conta. O FGTS no Brasil paga uma parcela única do saldo da conta referente ao atual
empregador. Este também é o caso do Equador e da CPSD obrigatória na Colômbia. No
Chile, por outro lado, os benefícios são pagos mensalmente, e o nível está ligado aos
ganhos do passado, com um cronograma decrescente. O benefício é primeiramente

13

Esta análise baseia-se nas tabelas de referência acima, Ferrer e Riddell 2011 e Vodopivec 2004.
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sacado da conta individual e após seu esgotamento, é pago de uma conta de
solidariedade comum (ver Quadro 2).
Na maioria dos países da América Latina, o empregador é obrigado a contribuir para a
CPSD, e os funcionários podem realizar contribuições voluntárias. Os empregadores (e
em alguns casos os empregados) são obrigados a depositar uma contribuição mensal na
conta individual do trabalhador. Normalmente, na América Latina, somente o
empregador faz contribuições para as contas de poupança individuais. Ao contrário do
Brasil, a maioria dos outros países da América Latina permite que o empregado
contribua voluntariamente para a CPSD. O Chile é um dos poucos países onde tanto o
empregado quanto o empregador contribuem para a CPSD. As contribuições dos
empregadores variam na América Latina. No Brasil, as contribuições do empregador são
relativamente altas: o empregador paga 8% do salário mensal ao FGTS. Esse percentual
está em linha com as contribuições do empregador na Colômbia, onde o empregador
paga um mês do salário anual do empregado à CPSD obrigatória (aproximadamente 8%
ao mês). No Peru, Panamá e Chile, as contribuições dos empregadores são menores. No
Peru, por exemplo, o empregador paga 8,33% do salário mensal a cada seis meses, e no
Chile o empregador paga 1,6% do salário mensal. No caso de autônomos na Colômbia,
as contribuições equivalem a um mês do salário da pessoa.
Quadro 2: Contas Poupança de Seguro Desemprego - O Caso do Chile
Nos últimos anos, vários países em desenvolvimento têm introduzido CPSD. Estes
tipos de sistemas de proteção ao desemprego baseados em contas de poupança
individuais não representam um risco compartilhado para os trabalhadores, mas
efetuam os pagamentos com recursos da poupança acumulada por uma pessoa no
caso de desemprego. As CPSD são benéficas nos países em desenvolvimento devido
ao seu baixo custo fiscal e ao baixo risco de risco moral que lhes é atribuído. No
entanto, se uma proporção significativa de trabalhadores não puder economizar o
suficiente para se beneficiar durante os períodos de desemprego, um sistema de CPSD
pode não ser viável.
Um dos primeiros países a estabelecer tal sistema de proteção ao desemprego foi o
Chile. A CPSD no Chile (Seguro de Cesantía) foi estabelecida em 2002 e, desde sua
introdução, tem sido uma fonte de inspiração e um modelo para muitos países. O
Seguro de Cesantía é financiado por três agentes – trabalhadores, empregadores e o
governo. O sistema possui dois mecanismos de financiamento: (a) no caso de
contratos por tempo indeterminado, tanto o empregador quanto o empregado são
obrigados a contribuir para a conta poupança e (b) no caso de contratos atípicos,
somente o empregador é obrigado a contribuir para a conta poupança. As
contribuições que cada trabalhador faz para sua CPSD constituem sua poupança
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pessoal e somente podem ser sacadas em caso de desemprego, rescisão de contrato,
aposentadoria ou qualquer outro evento que resulte na saída do trabalhador do seu
emprego. As contribuições são de 3% do salário mensal dos trabalhadores com
contrato temporário, têm limite de Ch$3,3 milhões (US$4.500) e o período máximo
de contribuição é de 11 meses.
Qualquer pessoa que tenha contribuído para o Seguro de Cesantía e permaneça
desempregada pode sacar o fundo. Contudo, trabalhadores autônomos,
empregadores e trabalhadores informais são excluídos do sistema de CPSD. Além
disso, estão excluídos os trabalhadores com menos de 18 anos e mais de 65 anos. Para
sacar o saldo, os trabalhadores devem ter um contrato formal e devem ter
contribuído por 12 meses no caso de um contrato por tempo indeterminado e 6
meses no caso de um contrato atípico ao longo dos últimos 24 meses. As taxas de
reposição diminuem de 50% para 20% ao longo de sete meses. Caso o trabalhador
mude de um emprego para outro, ele pode escolher se deseja sacar os fundos ou
deixá-los para futuros saques.
A CPSD no Chile está integrada a uma conta de risco compartilhado. O Fondo de
Cesantía Solidario é financiado pelo governo e pelos empregadores e serve como
complemento ao Seguro de Cesantía. Caso as contribuições do trabalhador para sua
conta poupança sejam insuficientes, mas o empregador tenha contribuído para o
fundo de solidariedade durante 12 meses nos últimos 34 meses, o trabalhador é
elegível a pagamentos pelo fundo.
Somente os contratos de trabalho formais celebrados após 2002 passaram a fazer
parte do novo sistema de proteção ao desemprego. Os trabalhadores contratados
antes de 2002 podem, voluntariamente, aderir ao novo sistema. No caso de não
fazerem essa opção, os trabalhadores com contrato anteriores a 2002 estarão
cobertos pelo sistema ‘Subsidio de Cesantía’, que apoia os desempregados com
valores fixos em dinheiro por um período de até um ano. Este sistema é totalmente
financiado pelo Instituto de Previsión Social e Cajas de Compensación.
ATIVAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DOS BENEFICIÁRIOS DO SD SOB A
PERSPECTIVA INTERNACIONAL
A integração de medidas de ativação e sistemas de seguro-desemprego é
fundamental para apoiar a recolocação e conter o risco moral. A ativação baseia-se
no princípio das obrigações múltiplas, que aumenta as responsabilidades dos
desempregados ao exigir a busca ativa por emprego combinada com a oferta de apoio
por meio de benefícios em dinheiro e apoio dos serviços públicos de emprego (SPE).
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Os elementos-chave da ativação segundo o princípio de múltiplas obrigações são (a)
planejamento de ação individualizado, que assegura que o perfilamento e o
tratamento dos desempregados seja baseado em suas necessidades pessoais; (b)
desenho do benefício, que deve possuir incentivos compatíveis com os objetivos de
ativação; (c) coordenação estruturada entre serviços e benefícios; e (e)
monitoramento e avaliação das medidas (Figura 11) (Almeida et al. 2012).
Figura 11: Elementos de Ativação dos Benefícios de Desemprego

Os exemplos internacionais sugerem tipicamente três responsabilidades para os
beneficiários do SD: (a) disponibilidade para participar em entrevistas de emprego
propostas pelo SPE, (b) busca autônoma de emprego, (c) participação em PAMT quando
necessário. As evidências mostram que políticas bem projetadas podem fazer a
diferença quando se trata da transição para sair do desemprego (EC 2012). Em alguns
países como a República da Coreia e a Suécia, os requisitos de busca de emprego são
estabelecidos de forma geral, ou seja, é necessário se candidatar a um determinado
número de empregos mensalmente. Na Alemanha e em Portugal, entretanto, os
requisitos de busca de emprego são adaptados a um nível individual e documentados
em um plano individual de busca de emprego. Tais obrigações podem ser pausadas
durante a participação em PAMT (por exemplo, República da Coreia e Portugal). O
monitoramento da busca de emprego acontece principalmente pela comprovação por
escrito das atividades, como pelo preenchimento de fichas de emprego e/ou
participação em entrevistas (ver Tabela 10).
Em comparação com as referências internacionais consideradas, o arcabouço
regulatório das obrigações dos beneficiários no Brasil é menos rigoroso. Quando
comparado a outros países, o SD tem um arcabouço regulatório mais brando em termos
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de corresponsabilidades durante o recebimento de benefícios quanto à busca e
aceitação de emprego. Além disso, a implementação dos protocolos de ativação é
debilitada devido às graves restrições de capacidade no sistema de intermediação de
mão de obra. Isto se dá, em boa parte, em função do baixo gasto do Brasil em serviços
que ajudam indivíduos desempregados a encontrar emprego, conforme discutido
anteriormente, e também de seu arcabouço regulatório.
Da forma similar, em muitos países, o não cumprimento das medidas de ativação
resulta na suspensão do benefício. A maioria dos países diferencia entre a recusa de
uma oferta de emprego compatível e a participação em PAMT. Em média, as sanções
são mais severas para a recusa de uma oferta de trabalho. Em geral, as sanções são
aplicadas por meio da suspensão do benefício. Em países como a República da Coreia,
Alemanha e Suécia, as sanções aumentam com a recorrência de comportamentos
inadequados, enquanto no Chile e em Portugal o benefício é cancelado após a primeira
recusa (ver Tabela 11). No entanto, os países permitem a recusa de ofertas de emprego
em determinadas situações. Os motivos válidos podem ser os seguintes: (a) o emprego
não se encaixa nas qualificações do candidato, (b) o emprego oferece um salário mais
baixo, ou (c) o emprego exige um aumento no tempo de deslocamento. Além disso, a
saúde e a capacidade física do candidato ao emprego são consideradas na maioria dos
países (ver Tabela 12).
Em contraste, os dados administrativos do Sistema Nacional de Emprego (SINE)
indicam que a obrigação dos beneficiários do SD de buscar emprego não é monitorada.
A análise dos dados administrativos do SINE de 2016 pelo Banco Mundial aponta que
apenas 1% dos beneficiários do SINE tem probabilidade de ser encaminhado para uma
entrevista de emprego no dia da inscrição. Isto contrasta com 10% daqueles que se
registram no SINE, mas não estão recebendo o SD. Estes baixos números são um
primeiro indício marcante da baixa capacidade geral do sistema SINE para encontrar e
oferecer vagas suficientes para seus clientes. Segundo, a análise constatou que, no ano
seguinte à inscrição, apenas 5% dos beneficiários de SD aceitaram participar de uma
entrevista de emprego, em comparação com 15% daqueles sem SD. O último fato
marcante é que beneficiários do SD somente participam de entrevistas de emprego
quando os benefícios estão perto do fim (Figura 12). Isto significa que mesmo quando
há vagas, as agências do SINE têm pouca capacidade de fiscalizar a busca por emprego
até o momento em que o beneficiário tenha um incentivo pessoal para fazê-lo. Por
último, é importante observar que a taxa de sucesso de uma oferta de emprego para os
que comparecem às entrevistas continuou baixa, em torno de 24% em 2016, mostrando
novamente a extensão dos desafios enfrentados pelo SINE como um todo.
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Figura 12: Taxa de Risco de Participação em uma Entrevista de Emprego Oferecida pelo SINE
desde o Dia de Inscrição na Agência, para Não Beneficiários do SD (esquerda) e Beneficiários
do SD (direita)

Fonte: Elaboração da equipe do Banco Mundial, com base nos dados administrativos da Intermediação da
Mão de Obra no Brasil 2015 – 2016.

Um conjunto da literatura empírica confirma que esta falta de acompanhamento
resulta em abuso do seguro-desemprego e maior rotatividade no mercado de
trabalho. Estudos estimaram que a elegibilidade ao SD aumenta os influxos para o
desemprego em 12%, e que a probabilidade de recolocação atinge um pico após o
esgotamento do benefício. Da mesma forma, um número significativo de interrupções
de contratos de trabalho formais acontece no momento em que o direito ao benefício
do SD é adquirido; as mesmas pessoas retornam ao emprego quando o benefício chega
ao fim (por exemplo, Carvalho et al. 2018; Gerard e Gonzaga 2016; Tabela 3 acima).
Tabela 10: Requisitos de Busca de Emprego no Comparativo Internacional
País

Chile

Alemanha

Disponibilidade para o
Trabalho durante a
Participação em PAMT
Disponível para uma oferta•
de emprego pelo serviço
público de emprego (Bolsa
Nacional de Empleo, (BNE))
•

Deve estar disponível para•
aceitar uma oferta de
emprego quando participar
de um treinamento

Frequência do
Acompanhamento da
Busca de Emprego
Deve se inscrever no BNE e
preencher seu currículo
completo após 96 horas de
solicitação do benefício.
Não são necessárias
atividades independentes
de busca de emprego.
Renovável de acordos de
integração a cada 6 meses
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Documentação das
Atividades de Busca de
Emprego
Não há exigências

Deve apresentar provas de
atividades de busca de
emprego e os resultados
dessas atividades

País

República
da Coreia

Portugal

Disponibilidade para o
Trabalho durante a
Participação em PAMT
Deve continuar com a
•
busca independente de
emprego enquanto
participa de um
treinamento
Não há exigências quanto à•
disponibilidade de emprego
enquanto participa de
PAMT
•
Deve continuar a busca de
emprego durante a
participação
Não há exigências quanto à•
disponibilidade para
trabalhar durante a
•
participação em PAMT

•

•

Suécia

Deve estar disponível para•
o trabalho e procurando
trabalho ativamente
durante a participação em
PAMT

Frequência do
Acompanhamento da
Busca de Emprego
Para jovens
desempregados: renovável
a cada 3 meses

Exigência de se reportar à
agência de emprego uma
vez a cada 4 semanas.
Confirmação das atividades
de busca de emprego pelo
formulário padrão
Sessões de informação
individual e coletiva
Durante a sessão, os
indivíduos desempregados
devem fornecer provas de
atividades de busca de
emprego.
O planejamento das ações é
feito trimestralmente (no
mínimo uma vez por
semestre)
As pessoas desempregadas
têm que participar de sessões
de busca de emprego.
Uma vez por mês

Documentação das
Atividades de Busca de
Emprego
Lista de pedidos de
emprego, incluindo data
do pedido, nome do
empregador e fase do
processo
Lista de todos os
empregadores contatados

Pode ser necessária a
apresentação de provas de
busca de emprego
independente,
pedidos de emprego,
participação em
entrevistas e
correspondência com
empregadores

Relatório de atividades
para o SPE, que informe
sobre candidaturas e
outras atividades
relacionadas à busca de
emprego.

Fonte: Immervoll e Knotz 2018, com base nas regras de 2017.

Tabela 11: Suspensão do Benefício de Desemprego no Comparativo Internacional
País

Sanção ao Desemprego
Voluntário

Chile

Alemanha

Suspensão do
pagamento por 12
semanas.
O período de direito ao
benefício de desemprego

Recusa de Ofertas de
Emprego
Os benefícios são
suspensos na primeira
recusa
1ª recusa: suspensão de 3
semanas do benefício
2ª recusa: suspensão de 6
semanas do benefício
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Recusa de PAMT
Perda do direito ao benefício
restante
1ª recusa: suspensão de 3
semanas do benefício
2ª recusa: suspensão de 6
semanas do benefício

País

República
da Coreia

Portugal

Suécia

Sanção ao Desemprego
Voluntário
será reduzido pelo
tempo de suspensão, no
mínimo por um quarto
do período de direito.

Recusa de Ofertas de
Emprego

Recusa de PAMT

Recusas posteriores:
suspensão de 12 semanas
do benefício

Recusas posteriores: suspensão
de 12 semanas do benefício

Não há subsídio para o
desemprego

1ª recusa: suspensão de 2
semanas do benefício

1ª recusa: suspensão de 4
semanas do benefício

Recusas posteriores:
suspensão até que o
candidato aceite um
emprego
Suspensão do benefício
após a primeira recusa

Recusas posteriores: suspensão
até que o candidato compareça

1ª recusa: 5 dias
2ª recusa: 10 dia
3ª recusa: 45 dias
4ª recusa: suspensão do
benefício

1ª recusa: 5 dias
2ª recusa: 1 dia
3ª recusa: 5 dias
4ª recusa: 10 dias
5ª recusa suspensão do
benefício

Pode se inscrever como
candidato a emprego,
porém não pode receber
o benefício de
desemprego
Suspensão do
pagamento durante 9
semanas

Suspensão do benefício após a
primeira recusa

Fonte: Immervoll e Knotz 2018, com base nas regras de 2017.

Tabela 12: Motivos para a Recusa de Ofertas de Emprego no Comparativo Internacional
País

Chile

Requisitos para
o Aceite de
Empregos em
Diferentes
Profissões

Requisito para o Aceite de
Salários Mais Baixos

Não é permitido
limitar a
disponibilidade

O emprego pode ser
recusado se o salário
oferecido for inferior a 50%
do último salário mensal
recebido.
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Requisito de
Deslocamento e
Realocação

O formulário que o
trabalhador
desempregado
preenche no BNE inclui
sua
disponibilidade/vontade
de trabalhar em outras
partes do país e custos
de deslocamento.
Uma oferta pode ser
rejeitada se isso

Outros
Motivos
Válidos
para a
Recusa de
Ofertas de
Emprego
Doença

País

Alemanha

República
da Coreia

Portugal

Requisitos para
o Aceite de
Empregos em
Diferentes
Profissões

Requisito para o Aceite de
Salários Mais Baixos

Obrigação de
aceitar
empregos
sugeridos pela
agência federal
de emprego. A
colocação é
guiada pelos
conhecimentos,
qualificações e
habilidades dos
desempregados.

Primeiros 3 meses: uma
oferta de emprego não é
considerada aceitável se a
diferença salarial for
superior a 20%.
Mês 4 – 6: mais de 30%
Após 6 meses: a oferta de
emprego é considerada
inaceitável somente se,
levando em conta as
despesas relacionadas ao
emprego, a renda líquida
obtida no cargo oferecido for
inferior ao valor do benefício
de desemprego.
Pode haver
Recusa justificável se o
recusa se as
salário oferecido for mais de
qualificações
20% abaixo do nível salarial
não se
habitual para o mesmo tipo
ajustarem ao
de trabalho ou para o
emprego
mesmo nível de qualificação
oferecido.
na mesma região.
Suspensão do benefício se o
beneficiário recusar a oferta
de trabalho do serviço
público de emprego.
O
Os limites relativos ao nível
desempregado
salarial são os seguintes:
deve aceitar
• Durante os primeiros 12
•
meses de benefício de
uma oferta que
se ajuste às suas desemprego, os candidatos
podem rejeitar empregos
qualificações
com salários (salário bruto) •
físicas e
inferiores ao benefício de
educacionais.
desemprego + 10%.
• Após um ano de benefício de
desemprego, os candidatos
podem rejeitar empregos
com salários (salário bruto)
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Requisito de
Deslocamento e
Realocação

implicar a mudança
para outra região.
O tempo de
deslocamento não pode
exceder 2,5 horas.

Outros
Motivos
Válidos
para a
Recusa de
Ofertas de
Emprego

Motivos
de saúde,
morais ou
religiosos

Recusa aceitável se o
local de trabalho não
fornecer acomodações
e o deslocamento for
difícil.

Aptidões
de saúde,
mentais e
físicas

Os candidatos podem
recusar o emprego se
O tempo de
deslocamento
ultrapassar 25% do
horário de trabalho; e
O custo de
deslocamento não deve
ser superior a 10% da
remuneração mensal
bruta ou das despesas
de viagem do emprego
anterior.

Doença,
deficiência

País

Requisitos para
o Aceite de
Empregos em
Diferentes
Profissões

Requisito para o Aceite de
Salários Mais Baixos

abaixo do benefício de
desemprego.
Os candidatos podem
recusar o emprego se
• O salário for inferior a 90%
do benefício diário de
desemprego.

Suécia

Requisito de
Deslocamento e
Realocação

Os candidatos podem
recusar o emprego se
• O tempo de
deslocamento
ultrapassar 1,5 hora por
dia e
• A oferta de emprego
exigir a mudança para
outro lugar.

Outros
Motivos
Válidos
para a
Recusa de
Ofertas de
Emprego

Doença,
motivos
familiares,
se foi
prometido
um
emprego
ao
candidato

Fonte: Immervoll e Knotz 2018, com base nas regras de 2017.

Além das sanções, alguns países também oferecem incentivos para acelerar a
recolocação, seja para os empregadores ou para os beneficiários do SD. Os incentivos
para recolocação podem ser direcionados ao empregado (por exemplo, bônus ou apoio
financeiro) ou ao empregador (por exemplo, subsídios salariais ao contratar beneficiários
do SD). Tais tipos de benefícios de retorno ao trabalho funcionam como um complemento
às PAMT, tornando mais atraente aceitar uma oferta de emprego (EC 2015). Em Portugal,
para incentivar os desempregados a aceitarem uma oferta de emprego que pague menos
do que o valor atual do benefício de desemprego recebido, são concedidos benefícios no
trabalho aos desempregados que aceitam uma oferta de emprego (Quadro 3). Na
República da Coreia, para incentivar a rápida recolocação, um bônus é pago àqueles que
encontrarem um emprego dentro de 30 dias após uma rescisão. Do lado do empregador,
muitos países optaram por subsidiar o empregador que contrata um beneficiário do SD.
Na Suécia e na Alemanha, por exemplo, a contratação de indivíduos desempregados há
longo prazo é subsidiada (ver Tabela 12). A vantagem de se introduzir um bônus de
recolocação é que seu custo é menor do que um subsídio salarial. Contudo, embora os
bônus de recolocação encurtem os períodos de desemprego (Ahn 2018), pouco se sabe
sobre seu efeito sobre o emprego no longo prazo.
Tabela 13: Incentivos para recolocação no comparativo internacional
País
Alemanha
•

Políticas para uma Rápida Recolocação
Subsídio salarial pago ao empregador se ele contratar uma pessoa desempregada há
longo prazo
Elegibilidade: empregadores que contratam indivíduos de difícil recolocação ou que
estejam desempregados há muito tempo
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País
•
•
República
da Coreia•
•
•
Suécia
•
•

•

•
•
•

Políticas para uma Rápida Recolocação
Benefício: subsídios salariais e subsídios de treinamento e coaching
Pagamento: subsídio decrescente ao longo de 5 anos (1º e 2º ano 100%, 3º ano 90%, 4º
ano 80%, e 5º ano 70%)
Bônus de recolocação pago ao empregado
Elegibilidade: aqueles que encontram um emprego 30 dias (um mês) antes de esgotar
seus benefícios
Benefício: metade do benefício residual de SD se tiver 55 anos ou menos; dois terços do
benefício residual de SD se tiver mais de 55 anos
Pagamento: Parcela única
Incentivos especiais à recolocação
Benefício: subsídio salarial para o empregador - cobre 85% do custo salarial até um teto
(100 euros por dia de trabalho)
Grupo alvo: deve estar registrado no SPE, ter se inscrito no Programa de Garantia de
Emprego e Desenvolvimento por no mínimo 6 meses, ou ter participado do Programa de
Garantia para Jovens por no mínimo 15 meses
Pagamento: 24 meses
Subsídio salarial pago ao empregador se contratar uma pessoa que esteja
desempregada há longo prazo
Elegibilidade: idade entre 21 e 55 anos/acima de 55 anos: 6 meses de desemprego; idade
entre 27 e 55 anos: 1 ano de desemprego (requisitos de registro)
Benefício: subsídio de duas vezes as contribuições sociais do empregador
Pagamento: proporcional ao período de desemprego; máximo de 5 anos (10 anos para
pessoas com mais de 55 anos)

Quadro 3: Incentivos à recolocação - O caso de Portugal
Em Portugal, os programas de ‘Incentivo à Aceitação de Ofertas de Emprego’ e
‘Estímulo Emprego’ visam a incentivar a rápida recolocação no mercado de trabalho.
O Incentivo à Aceitação de Ofertas de Emprego oferece apoio financeiro a indivíduos
desempregados que aceitam uma oferta de emprego que pague menos do que o valor
atual do subsídio de desemprego recebido. São elegíveis os desempregados que
estejam recebendo o subsídio de desemprego há no mínimo três meses. O benefício
– que tem duração máxima de 12 meses – adota uma estrutura de generosidade
decrescente. Nos primeiros seis meses o desempregado recebe 50% do subsídio de
desemprego (ou um máximo de 500 euros) seguido de 25% do subsídio de
desemprego nos seis meses seguintes.
O Estímulo Emprego é um subsídio aos empregadores que contratam beneficiários
do benefício de desemprego por um período mínimo de 12 meses e oferecem
treinamento profissional para o novo contratado. Os critérios de elegibilidade
somente aceitam indivíduos desempregados que tenham ficado sem emprego por no
mínimo seis meses. Com foco especialmente em jovens e idosos, o limiar de
elegibilidade diminui para dois meses de desemprego para pessoas com menos de 29
anos ou mais de 45 anos. A generosidade do benefício depende da localização
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regional do empregador, da duração do contrato e da situação dos desempregados.
Em média, a estrutura de benefícios é a seguinte:
(a)

Nove vezes o valor do Índice de Apoio Social no caso de contratos de trabalho por
tempo indeterminado

(b)

Três vezes o valor do Índice de Apoio Social no caso de contratos temporários

(c)

Bônus de conversão adicional se um contrato temporário for alterado para um
contrato de trabalho por tempo indeterminado

(d)

10% a mais se o público-alvo forem grupos “difíceis de alcançar” ou os empregos
estiverem localizados em uma região economicamente desfavorecida
V. OPÇÕES DE POLÍTICA
O resultado da análise do sistema de proteção ao desemprego no Brasil pode ser
resumido em torno de três desafios principais:

•

A maioria daqueles que sofrem com o desemprego não se qualifica para proteção do
SD, seja por causa de sua modalidade de trabalho ou devido ao histórico de pouca
contribuição. Isto pode ser explicado em parte pelos requisitos de elegibilidade.
Somente trabalhadores assalariados formais que foram demitidos sem justa causa
têm acesso ao SD e para fazer um primeiro pedido é necessário um histórico de
contribuição de no mínimo 12 meses nos últimos 18 meses. Isto já exclui muitos
trabalhadores que não têm experiência de trabalho ou possuem um histórico de
contribuições segmentadas no setor formal. Os critérios também deixam
trabalhadores autônomos e informais sem proteção. Além da falta de cobertura,
estes trabalhadores também enfrentam maior volatilidade na renda do trabalho.

•

O SD tem uma alta taxa de reposição, porém possui um período de pagamento
relativamente curto. Isto o torna mais adequado para diminuir o desemprego no
curto prazo. Em relação aos comparadores internacionais, a taxa de reposição do
SD de 80% é uma das mais altas. Os programas de SD enfrentam a difícil escolha
entre garantir a cobertura contra um amplo conjunto de riscos e permanecer
solvente e compatível com os incentivos. No caso do Brasil, o beneficiário do SD
recebe de três a cinco meses de pagamentos. Isto é considerado baixo em
comparação com outros países da OCDE onde o período de pagamento pode se
estender por um ano ou mais. Embora o benefício seja generoso nos estágios
iniciais, ele torna-se inadequado para longos períodos de desemprego.

•

Os ganhos extraordinários de três programas de desemprego no momento da
demissão, mais a pouca fiscalização do cumprimento das obrigações de
recolocação, constituem incentivos perversos para se buscar desligamentos e
permanecer recebendo o benefício até seu esgotamento. O pagamento de
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benefícios é, de fato, comparável à renda em período integral dos que recebem SM.
Esta taxa de reposição significativa, que não diminui com o tempo, pode incentivar
os trabalhadores a buscar frequentemente o desligamento. Países como o Chile e o
Equador contam com a redução da taxa de reposição durante o período de
pagamento para facilitar a reintegração dos desempregados no mercado de
trabalho. Além disso, em comparação com as melhores práticas internacionais, o
Brasil investe pouco em serviços de recolocação e o sistema de SD carece de
requisitos de busca de emprego que sejam vinculados ao benefício e é mal
elaborado para incentivar a recolocação. Como não há condições impostas aos
trabalhadores para buscarem emprego de forma a diminuir o risco moral, eles
esgotam o benefício.
A solução para esses desafios provavelmente exigirá uma combinação de reformas
regulatórias e o reinvestimento das economias fiscais para o desenvolvimento de
sistemas modernos de apoio ao mercado de trabalho. Esta nota destaca especialmente
as recomendações para a primeira parte, as reformas da proteção ao desemprego, mas
também discute com menos detalhes políticas complementares para estender a
proteção a uma parcela maior da força de trabalho não coberta (Figura 13). Os aspectos
igualmente críticos de como melhorar os serviços de intermediação de mão de obra e
de emprego não são tratados aqui, mas certamente seriam uma prioridade para o
investimento das economias provenientes da reforma dos benefícios monetários. Um
aumento na alocação de recursos ao SINE (de R$ 30 para 200 milhões por ano) está
planejado para 2021-2024 (Ministério da Economia, 2020), aliado à implementação do
novo modelo de financiamento baseado no desempenho das agências do SINE e a uma
atualização em andamento do sistema de pareamento e perfilamento dos
desempregados (IPEA 2020).
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Figura 13: Visão Geral das Opções de Políticas
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trabalhadores informais
atuais

MUDANÇAS LEGISLATIVAS NO BENEFÍCIO DO SEGURO DESEMPREGO
As reformas paramétricas do SD poderiam começar abordando algumas das questões
de incentivo do benefício e da melhoria da cobertura, sem exigir mudanças
operacionais:
•

O período de contribuição para se qualificar para o benefício pela primeira vez
poderia ser reduzido, a fim de facilitar o acesso dos trabalhadores com períodos de
trabalho mais curtos (que estão excessivamente representados entre os pobres); ao
mesmo tempo, o acesso ao segundo pedido e a pedidos subsequentes aumentaria,
consistente com os princípios de elaboração do seguro segundo os quais o uso mais
frequente não será incentivado (atualmente o segundo e o terceiro pedidos exigem
menos contribuições do que o primeiro).

•

A taxa média de reposição dos salários pré-desemprego poderia corresponder às
faixas observadas nos comparativos internacionais. Com as economias obtidas
pelas medidas acima, a duração do benefício do SD poderia ser moderadamente
estendida além do máximo atual de cinco meses, particularmente para os
trabalhadores que contribuíram por períodos mais longos desde sua última
utilização do benefício. Isto poderia ser elaborado de maneira fiscalmente neutra e
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oferecer maior apoio financeiro aos trabalhadores mais vulneráveis com períodos
de desemprego mais longos.
•

Além disso, em alguns países o benefício assume uma generosidade decrescente
após determinado número de meses, para continuar financiando as necessidades
mínimas de subsistência daqueles que estão desempregados há longo prazo. No
Brasil, este processo poderia ser coordenado deliberadamente com a assistência
social (Bolsa Família), para garantir que as famílias permaneçam acima da linha de
pobreza quando os benefícios diminuírem ou expirarem.

•

A legislação relativa ao SD poderia estar alinhada à experiência internacional
também em termos das exceções para aceitar uma oferta de emprego. Grande
parte do sistema de ativação depende da disponibilidade de serviços de
intermediação e das vagas ofertadas. Entretanto, além de melhorar os serviços, a
legislação também é fundamental para garantir que os beneficiários sejam
devidamente incentivados a colaborar com o processo de ativação. Em comparação
com todas as outras referências, a legislação do SD se beneficiaria de um mandato
mais forte para o beneficiário conduzir e apresentar provas de busca autônoma de
emprego, além de uma racionalização dos motivos que permitem aos beneficiários
recusar ofertas de emprego.

•

Complementações poderiam ser oferecidas aos trabalhadores dispostos a se
engajar imediatamente na assistência monitorada de busca de emprego ou outras
PAMT. A última reforma do SD em 2015 instituiu a obrigação de inscrição em cursos
de qualificação profissional e a possibilidade de suspensão do benefício em caso de
recusa de emprego. As medidas não apresentaram os resultados esperados, e um
estudo desta experiência pode também destacar áreas adicionais que requerem
reforço. Em vez de exigir a participação, poderiam ser fornecidos incentivos aos
trabalhadores dispostos a se engajar imediatamente na assistência monitorada de
busca de emprego ou PAMT, que serviriam como pilotos para reformas
operacionais mais abrangentes (Exemplos n Quadro 3 acima).

REFORMA MAIS SISTÊMICA DOS PROGRAMAS ATUAIS
Uma reforma mais abrangente estabeleceria o FGTS como fonte primária de apoio à
renda após a demissão, e determinaria a entrada gradativa do SD após o seu
esgotamento. Países preocupados com os mercados informais de trabalho utilizaram
um programa equivalente ao FGTS como primeira linha de financiamento para pedidos
de desemprego (Quadro 2 acima para o caso do Chile). Desta forma, os trabalhadores
realizam saques de suas poupanças individuais, tendo um valor máximo mensal.
Somente quando o saldo do FGTS é esgotado é que os trabalhadores receberiam fundos
do SD. Um resultado importante desta reforma é que no caso de desemprego, os
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trabalhadores receberiam menos do que ganhavam enquanto trabalhavam
(fundamental para a redução do risco moral), mas a proteção total da renda poderia
cobrir períodos de pagamento mais longos para os necessitados. A Figura 14 apresenta
um exemplo de como seria tal sequenciamento para um trabalhador com um salário de
1,5 SM. Uma vez que as CPSD podem não oferecer proteção adequada à renda dos
trabalhadores com vida profissional intermitente no mercado de trabalho formal, o
elemento SD (pool de risco) continua sendo importante. Esta proposta foi totalmente
desenvolvida e simulada com base nos dados brasileiros de 2016 (Banco Mundial 2018)
e constatou que a duração do desemprego cairia ligeiramente, e o equilíbrio fiscal do
FAT melhoraria. Esta proposta exigiria mudanças nas Leis 7.998/1990 e 8.036/1990 e,
potencialmente, também emendas constitucionais.
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O elo entre o financiamento e os benefícios de SD poderia ser reforçado. O Brasil
poderia se alinhar à prática padrão de incluir contribuições limitadas ao SD nos impostos
sobre a folha de pagamentos dos trabalhadores, ao invés de utilizar um imposto sobre
o faturamento. Desta forma, as empresas com maior intensidade de mão de obra
suportariam uma parte mais proporcional do custo do programa. Esta mudança não
precisa ser equivalente a custos de mão de obra mais altos, pois a atual taxa de
contribuição de 8% do FGTS é significativa, e parte dela poderia ser usada para financiar
o FAT. Alternativamente, as atuais multas tornar-se-iam parte da receita do FAT,
compensando desta forma o fundo por aumentar a rotatividade dos empregados.
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O Brasil também poderia considerar o exemplo de alguns países que modulam a
contribuição dos empregadores em níveis de risco baseados na experiência. As
empresas que geram mais desemprego acabam pagando mais dos custos totais do SD:
isto pode ajudar a reduzir os altos níveis de rotatividade do mercado de trabalho
observados no Brasil, reduzindo os incentivos dos empregadores para substituir seus
trabalhadores frequentemente e desincentivar os esquemas de conivência. Esta
disposição já existe na legislação referente ao SD, mas nunca foi aplicada. O Brasil já
conta com uma disposição similar para o Seguro de Acidente de Trabalho, parte dos
impostos sobre a folha de pagamentos dos empregados assalariados, com setores que
registram mais acidentes de trabalho pagando contribuições mais elevadas.
Os grandes fundos gerados pelos impostos e contribuições das empresas para os
programas de desemprego no Brasil, FAT e FGTS, também poderiam ser dedicados a
atender às necessidades atuais dos trabalhadores e a oferecer taxas de retorno
competitivas. Atualmente, os fundos também estão subsidiando outras políticas
públicas não relacionadas com o mercado de trabalho, por razões históricas. O
excedente gerado pelo FGTS e pelo FAT poderia ser usado para a reformulação das
PAMT modernas que preparam a força de trabalho para as demandas do mercado, bem
como para oferecer um melhor serviço de intermediação de mão de obra digital e
presencial. Com PAMT mais fortes em funcionamento, evitar o risco moral seria um
“ganho mútuo” para todas as partes interessadas, e um ciclo virtuoso de auto aplicação
incentivaria a produtividade do trabalho, que é a fonte do crescimento econômico no
longo prazo. A remuneração da poupança no FGTS a taxas de mercado também reduziria
a pressão para causar períodos frequentes de desemprego. O governo brasileiro já
tomou várias medidas para reduzir o tamanho total do FGTS em 2019–2020, permitindo
‘saques de aniversário’ e saques de emergência durante a crise da COVID-19. O FAT, por
outro lado, continua a ser subsidiado.
POLÍTICAS COMPLEMENTARES PARA ESTENDER A PROTEÇÃO E OS SERVIÇOS AOS
DESEMPREGADOS EXCLUÍDOS
As políticas complementares são igualmente importantes para ampliar o acesso das
populações excluídas às ferramentas de gestão de risco. Três alternativas são
propostas nesta nota: (i) programas para aumentar a proteção dos autônomos formais,
em suas diversas formas legais (MEI, PJs, Trabalhadores Autônomos), que são uma
parcela crescente da força de trabalho formal, e (ii) programas e reformas
complementares que facilitem o acesso aos contratos de trabalho formais e, portanto,
os tornam mais inclusivos, e (iii) intervenções para melhoria do capital humano de forma
a aumentar a renda e a empregabilidade.
Com as devidas considerações de projeto, o Brasil poderia implantar programas de
proteção para o crescente número de autônomos, especialmente por meio de
esquemas de poupança incentivados. O número cada vez maior de autônomos faz parte
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da tendência de crescente diversificação do trabalho formal, com durações de emprego
mais curtas e relações de trabalho mais dinâmicas. O principal desafio de projetar tais
esquemas é que os autônomos estão sujeitos a flutuações frequentes e de difícil
observação nas receitas em vez de nos períodos de emprego. Uma proposta totalmente
desenvolvida para estender a proteção ao desemprego a este grupo diverso está além
do escopo deste relatório, mas algumas referências internacionais apontam para
caminhos promissores.
Um projeto compatível com incentivos consiste no desenvolvimento de programas de
poupança que podem servir como uma camada adicional de proteção para suavizar o
consumo para trabalhadores não assalariados. Em termos práticos, o Brasil poderia
conseguir isso abrindo o acesso ao FGTS para os autônomos, caso devidamente
incentivados pelo aumento da remuneração do fundo às taxas de mercado. Os
trabalhadores somente poderiam acessá-lo em períodos de baixo faturamento
comprovado de seus negócios registrados. Há evidências de que a educação financeira
tem impacto positivo no comportamento voltado para a poupança no longo prazo e que
tem, de modo geral, um efeito positivo sobre o bem estar financeiro das famílias
(Wagner & Walstad 2019). Sendo assim, a educação financeira serviria como importante
complemento a esses esquemas de poupança. Ela não apenas poderia aumentar a
poupança entre os autônomos, mas também afetaria positivamente a forma como eles
gerenciam sua renda em caso de demissão. Esse tipo de programa, que tem como alvo
os autônomos, existe em alguns países, incluindo a Colômbia, e geralmente são
agrupados com poupanças de longo prazo incentivadas para a aposentadoria (Bosch et
al., 2019). Vários países da OCDE também têm opções de seguro-desemprego para os
autônomos formais; tais programas exigiriam que o sistema de ativação do
desempregado fosse viável, uma vez que estão sujeitos a riscos de seleção adversa
(Quadro 4).
Quadro 4: Programas de SD para trabalhadores autônomos formais na OECD
Alguns poucos países na OECD introduziram programas de SD para os trabalhadores
autônomos formais. Em alguns deles, isso é compulsório e em outros é opcional. Os
programas de SD voltados para os autônomos tendem a ter critérios de elegibilidade
mais rigorosos do que para os trabalhadores formais assalariados, incluindo a
comprovação de falência ou fechamento involuntário da empresa. Entretanto, é
importante notar que é improvável que a simples expansão dos arranjos formais
funcione nos países de renda média tais como o Brasil onde a informalidade é alta.
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Tabela 14: Classificação por país dos programas de seguro desemprego (países da OECD).
Funcionários
assalariados
permanentes

SD obrigatório

Autônomos

Trabalhadores temporários

Normalmente os trabalhadores
temporários têm acesso aos
República
Tcheca,
mesmos programas de proteção ao
A maioria dos Hungria, Luxemburgo,
desemprego
que
os
outros
países da EU Eslovênia,
Polônia,
trabalhadores na Europa (mas com
Suécia
menor probabilidade de atender os
critérios de elegibilildade)

SD
voluntário Finlância,
(permitida
a Suécia,
Dinamarca
autoescolha)

Finlância, Suécia,
Dinamarca, Áustria,
Eslováquia, Espanha

Finlância, Suécia, Dinamarca

Meios
testaram Praticamente todos os países da OECD oferecem assistência social com
assistência
social exigências para a busca de emprego, embora o cumprimento varie muito de
com exigência de país para país
busca de emprego

Fonte: Baseado em Spasova et al 2017

Subsídios salariais e simplificações regulamentares podem tornar o contrato CLT mais
acessível para grupos da força de trabalho que estão agora abaixo do nível de
produtividade estabelecido pelo salário mínimo. Um subsídio salarial específico para
reduzir os custos dos empregadores na contratação de pessoas pouco qualificadas e
com pouca experiência pode preencher uma importante lacuna no atual conjunto de
políticas. Vários países na Europa (por exemplo, Alemanha, Áustria e Hungria)
estenderam os subsídios salariais aos desempregados sem histórico de contribuição e
poderiam servir como bons exemplos. O Banco Mundial (2020) explora integralmente
as evidências internacionais sobre sua eficácia e limitações. Além disso, reformas
regulatórias e simplificações das regulamentações trabalhistas podem reduzir os custos
implícitos e as incertezas quanto ao uso de contratos de trabalho e aumentar as
contratações formais sem custos fiscais. Isto foi demonstrado recentemente por meio
de experiências comprovadas na África do Sul, que compartilha com o Brasil um código
de trabalho complexo (Bertrand e Crepon, 2020).
Quando adequadamente projetadas e implementadas, as intervenções de valorização
do capital humano produzem, no médio prazo, efeitos duradouros sobre o emprego e
os salários dos trabalhadores. As meta-análises em Kluve et al. (2018) demonstram que
as intervenções de valorização do capital humano, no médio prazo, têm efeitos mais
duradouros sobre o emprego e os ganhos dos trabalhadores do que outros PAMT. No
Brasil, a implementação disto em escala pode exigir uma reorientação de no mínimo
partes das instituições de treinamento (Sistema-S), ou do setor privado, para trabalhar
em sinergia com os subsídios de desemprego, inclusive por meio de financiamento com
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base no desempenho (veja uma revisão em Banco Mundial 2021). “Contratos de
ativação” de beneficiários do SD, com financiamento baseado no desempenho,
poderiam ser uma opção para implementar intervenções de capital humano, com risco
reduzido para o Estado. Estes contratos são coordenados com benefícios de
desemprego e pagamento por etapas específicas (por exemplo, recolocação em
empregos e emprego continuado).
Como na maioria dos países, a introdução de mudanças nos programas do mercado
de trabalho é uma agenda politicamente complexa. Uma melhoria nos serviços e
programas do mercado de trabalho para uma parcela maior da força de trabalho poderia
gerar o apoio público necessário para uma reforma dos benefícios monetários tratados
nesta nota. A crise da COVID-19 revelou os limites da organização atual dos gastos do
mercado de trabalho. Esta pode ser a oportunidade de renovar o contrato social que é
a base do status quo.
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ANEXO 1: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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Figura 15: Evolução dos pedidos de SD por escolaridade, janeiro de 2012 – outubro de 2020
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Tabela 15: Gastos com programas voltados para o mercado de trabalho por grupo alvo e tipo
de programa
Suporte Passivo
Programa
Garantia Safra
Bolsa Verde
Seguro-Desemprego ao
Trabalhador Resgatado de
Beneficiando Condição Análoga à de
principalmente Escravo*
os
trabalhadores
informais

Suporte Activo
Gasto (2015 R$)

Programa

380,604,551.00 Pronatec
92,830,525.00 Assistência técnica rural - ATER
319,086.00 PAA (MDA)

Economia Solidária
Apoio à inclusão produtiva de agricultores
familiares e trabalhadoras rurais
Brasil Quilombola
Mais Aprendiz (youth apprenticeship)

1

FGTS
Seguro-Desemprego
Seguro-Defeso*
Seguro-Desemprego ao
Beneficiando
Trabalhador Doméstico*
principalmente
os
trabalhadores
formais

101,206,127,941.00
37,363,906,241.00
2,310,619,343.00
33,357,798.00

Total
Parcela do Total

141,387,765,485.00
82.9%

Benefícios obrigatórios não salariais **
Abono Salarial
Sistema S3
Salario Familia**
Mais Emprego-SINE
Projovem-clases+
assistência econômica
Fomento/microcréditos
Assistência técnica /microcrédito para
microempresários/PNMPO/Crescer/Agroamigo

Gasto (2015 R$)

Parcela do
Total

2,439,323,144.00
93,951,794.00

20,596,651.00
13,513,183.00

3,048,497,211.00

1.8%

167,575,553,165.00

98.2%

6,876,865.00
481,412.00
14,820,000,000.00
9,073,572,355.00
7,092,393,929.76
2,630,000,000.00
69,825,144.00
61,129,748.00
6,831,066.00
183,529.00

29,236,284,891.00
17.1%

Fonte: World Bank 2018. Baseado nos dados do orçamento nacional BOOST para 2015.
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Total

170,624,050,376.00

