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1. Sobre a recente redução do grau 
de informalidade 







2. Sobre a recente redução do grau 
de segmentação 









3. Sobre a relação entre os graus 
 de informalidade e segmentação 





4. Determinantes da simultânea 
queda dos graus de informalidade e 

segmentação 
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Fonte:	Es ma vas	produzidas	com	base	na	Pesquisa	Nacional	por	Amostra	de	Domicílios	(PNAD).	
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5. Sobre a importância de uma 
continuada redução nos graus de 

informalidade e segmentação 







6. Sobre os riscos de aumentos no 
salário mínimo sem que haja 

ganhos de produtividade 
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7. Sobre as vantagens do uso do 
Abono Salarial como instrumento 
para a sustentabilidade da queda 

da informalidade e da 
segmentação 
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Cinco estratégias complementares 
para o desenho de uma política 

voltada para a melhoria da 
remuneração dos trabalhadores 

com baixa qualificação 



Crescimento na demanda por trabalho pouco 
qualificado (ex.: frentes de trabalho, PAC, PAA) 

Investimentos na melhoria da qualidade dos postos 
de trabalho para trabalhadores pouco qualificados 

(melhoria da qualidade das oportunidades 
existentes) 

Promoção da qualificação profissional destes 
trabalhadores (preparação para que aproveitem essas 

oportunidades) 

Promoção de acordos, valorização do salário mínimo 
e fiscalização do cumprimento da legislação 

trabalhista 

Subsídios à remuneração dos trabalhadores pouco 
qualificados (ex.: Abono Salarial e Salário Família) 

Garantem que a 
remuneração dos 

trabalhadores acompanha 
esse crescimento (não 

necessariamente 
influenciam a produtividade 
–  seu uso isolado pode ter 

eficácia limitada) 

Aumentam a remuneração 
elevando a escassez relativa 

deste trabalhador e 
promovendo o crescimento 

da produtividade do 
trabalho (relação direta 

entre remuneração e 
produtividade) 

Cinco estratégias complementares para aumentar a remuneração 

dos trabalhadores com baixa qualificação  

 



Possibilidades para aperfeiçoar as políticas existentes 
voltadas para o aumento na remuneração dos 

empregados com baixa qualificação 
 

 Em duas frentes o progresso ao longo da última década foi 
particularmente limitado:   

i) Subsídios ao trabalho dos empregos pouco qualificados, e  
ii) Acesso desses trabalhadores à formação profissional de 

qualidade.  
 

 Em ambos os casos, importantes progressos adicionais 
podem ser alcançados com base no reordenamento  dos 
programas existentes e na otimização de recursos. 



Unificando os subsídios existentes ao trabalho de 
empregados com baixa qualificação 

Unificando o Abono Salarial e o Salário Família. 
 
 Dois instrumentos com desenhos e fontes de 
financiamento distintos para atingir o mesmo objetivo: 
subsidiar o trabalho de empregados com baixa 
qualificação. 



Garantindo formação profissional continuada a 
todos os empregados formais com baixa qualificação  

 
 Garantir a cada empregado formal com baixa remuneração o 

direito a fazer gratuitamente um módulo de 40 horas de um 
curso de qualificação profissional de qualidade (certificado 
pelo PRONATEC/MEC).  

 O empregador paga o salário do trabalhador durante metade 
das horas dedicadas ao curso de formação; a outra metade o 
trabalhador retiraria de suas horas não trabalhadas.  

 Área de concentração do curso: acordada entre trabalhadores 
e empregadores => reforço dos vínculos de trabalho, redução 
da rotatividade, ganhos adicionais de produtividade. 

 

 



Vantagens da oferta de qualificação para 
empregados formais de baixa remuneração  

 Redução na porcentagem da força de trabalho com baixa qualificação e baixa 
remuneração. 

 Reforço dos vínculos de trabalho, redução da rotatividade e ganhos adicionais 
de produtividade. 

 Incentivo ao trabalho e à formalização das relações de trabalho. Incentivo 
tanto para o trabalhador quanto para o empregador. 

 Casamento automático entre demanda e oferta por qualificação.  

 Desnecessário identificar qualificações escassas e promover o casamento entre 
trabalhadores e vagas. 

 Maior velocidade na adequação da qualificação dos trabalhadores as 
necessidades das empresas.  

 Melhor adequação sobre local, momento e horário para a realização da 
qualificação.  

 

 



Recursos
Valor em R$bilhões 

por ano

Valor em R$bilhões 

por trabalhador por 

ano

Recursos necessários (R$ bilhões/ano) para o pagamento 

do abono caso o pagamento seja por mês trabalhado e a 

cláusula de ter PIS a cinco ano sseja eliminada 

14 437

Gasto com salário família se estendido a todos os 

trabalhadoes que recebem até 2 salários mínimos (R$ 

bilhões/ano)

5 160

Estimativa do gasto com a  qualificação continuada dos 

trabalhadores ocupados (R$ bilhões/ano)
13 400

Gasto Total  (R$ bilhões/ano) 32 997

Necessidade de recursos 

há cinco anos seja eliminada 


