
Nº 34 
Disoc 

Diretoria de Estudos e Políticas Sociais

Fevereiro  de 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DO 
PROGRAMA DE INTERMEDIAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA PARA OS GASTOS 
COM SEGURO-DESEMPREGO E PARA 
ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
NO PERÍODO RECENTE (2015-2016) 

 
 

Márcio Borges (MTb) 

Vinicius Lobo (MTb) 

Miguel Foguel (Ipea) 

 

 

 

 
 

    



 2 

Governo Federal 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
Ministro interino Dyogo Henrique de Oliveira 
 
 

 
 
Fundação pública vinculada ao Ministério do Planejamento,  
Desenvolvimento e Gestão, o Ipea fornece suporte técnico  
e institucional às ações governamentais – possibilitando  
a formulação de inúmeras políticas públicas e programas de  
desenvolvimento brasileiro – e disponibiliza, para a sociedade,  
pesquisas e estudos realizados por seus técnicos. 
 
Presidente 
Ernesto Lozardo 
 
Diretor de Desenvolvimento Institucional, Substituto 
Carlos Roberto Paiva da Silva 
 
Diretor de Estudos e Políticas do Estado, das 
Instituições e da Democracia 
João Alberto De Negri 
 
Diretor de Estudos e Políticas 
Macroeconômicas 
José Ronaldo de Castro Souza Júnior 
 
Diretor de Estudos e Políticas Regionais, 
Urbanas e Ambientais 
Alexandre Xavier Ywata de Carvalho 
 
Diretora de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação 
e Infraestrutura 
Fernanda De Negri 
 
Diretora de Estudos e Políticas Sociais 
Lenita Maria Turchi 
 
Diretor de Estudos e Relações Econômicas e 
Políticas Internacionais 
Sérgio Augusto de Abreu e Lima Florêncio Sobrinho 
 
Assessora-chefe de Imprensa e  
Comunicação 
Regina Alvarez 
 
 
Ouvidoria: http://www.ipea.gov.br/ouvidoria 
URL: http://www.ipea.gov.br 



 3 

ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA 
OS GASTOS COM SEGURO-DESEMPREGO E PARA ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO 

PERÍODO RECENTE (2015-2016) 

 

Márcio Borges (MTb) 

Vinicius Lobo (MTb) 

Miguel Foguel (Ipea) 

 

1. Introdução  

Os programas públicos de intermediação de mão de obra têm sido utilizados em vários países 
há muitas décadas para melhorar o funcionamento do mercado de trabalho. Os objetivos 
básicos desses programas são múltiplos e interconectados. Eles visam a reduzir o período de 
desemprego dos trabalhadores que se encontram nessa situação, assim como diminuir a 
ociosidade de vagas ofertadas pelas empresas. Além disso, como a intermediação leva em 
consideração os perfis das vagas demandadas e as características dos trabalhadores, esses 
programas também visam a aumentar a qualidade do “casamento” entre demanda e oferta, 
permitindo uma melhora nas relações de trabalho com potenciais ganhos futuros sobre salário 
e produtividade.  

Há diversos estudos internacionais que mostram que os programas de intermediação de mão 
de obra apresentam uma relação custo-efetividade bastante favorável, isto é, são capazes de 
diminuir o desemprego com custos relativamente baixos.1 Essa característica é 
particularmente importante em momentos de queda da atividade econômica, quando há piora 
no mercado de trabalho e a pressão sobre o orçamento público aumenta. Nessas situações, os 
programas de intermediação cumprem o duplo papel de servirem como um amortecedor para 
as crises econômicas e de serem um redutor do deficit público. O foco desta Nota Técnica recai 
sobre esta última dimensão.2 

Ao permitir que o trabalhador desempregado saia dessa condição de forma mais rápida, os 
programas de intermediação têm impactos redutores sobre o deficit público por meio de pelo 
menos quatros canais, um direto e três indiretos. O canal direto é a redução dos gastos com 
seguro-desemprego, que se dá mediante a economia do pagamento de uma ou mais parcelas 
do benefício ao trabalhador desempregado. O segundo canal, indireto, é a manutenção da 
arrecadação do sistema previdenciário que decorre da retomada das contribuições patronal e 
do trabalhador sobre os salários após o reemprego do trabalhador.3 Outro canal indireto 
                                                 
1 Revisões da literatura internacional sobre o tema podem ser encontradas em Walwei (1998), OECD (2005) e 
Klerman et al. (2012). 
2 Embora não seja o objetivo desta Nota, cumpre enfatizar a importância da realização de estudos de avaliação da 
efetividade do programa de intermediação sobre o desemprego, a qualidade do “casamento” entre trabalhadores e 
postos de trabalho, a duração do emprego obtido, além de dimensões como consumo, pobreza e desigualdade. 
3 Embora a contribuição para o FGTS também seja retomada, trata-se de um fundo individual do trabalhador e, 
nesse sentido, não afeta diretamente o deficit público. 
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também está relacionado à manutenção da arrecadação, mas neste caso decorrente dos 
impostos sobre consumo de bens e serviços que tende a cair menos devido à reobtenção de 
emprego e renda pelo trabalhador. O último canal indireto está relacionado à diminuição da 
chance de que o trabalhador e sua família eventualmente entrem na situação de pobreza, o 
que reduz a demanda (potencial) por benefícios de programas sociais como o Bolsa Família. 

O objetivo desta Nota Técnica é calcular a contribuição do programa de intermediação da mão 
de obra para o deficit público brasileiro por meio de dois dos canais mencionados no parágrafo 
anterior, a saber, os gastos com o pagamento de parcelas do seguro-desemprego e o apoio à 
arrecadação da previdência social no país. Para tanto, faz-se uso de informações provenientes 
da base de gestão do Seguro-Desemprego, banco de dados que compila informações do 
Sistema MTb Mais Emprego, responsável pela habilitação dos requerentes ao benefício. O 
período de análise escolhido foi de julho de 2015 a junho de 2016, que corresponde ao 
primeiro intervalo de 12 meses após a entrada em vigor das novas regras que regulam a 
habilitação ao seguro-desemprego.  

Antes de iniciar a análise, é preciso reforçar que o escopo deste trabalho é um exame do 
impacto fiscal da intermediação de requerentes ou beneficiários do seguro-desemprego, não 
se tratando, portanto, de um trabalho de avaliação de política pública, em que é fundamental 
um aprofundamento na relação custo-benefício do programa em questão. A expectativa é que 
os resultados apresentados ajudem a iluminar o debate sobre a estrutura atual do Sistema 
Nacional de Emprego (SINE) e sobre a definição de eventuais reformas.       

2. Contribuição para os Gastos com Seguro-desemprego 

Sabe-se que, em 30 de dezembro de 2014, a publicação da Medida Provisória (MP) nº 665, 
convertida em 16 de junho de 2015 na Lei nº 13.134, trouxe, entre outras, alterações na Lei nº 
7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego (PSD) e o 
Abono Salarial. Essas alterações concentraram-se nos critérios exigidos para habilitação da 
assistência financeira temporária do seguro-desemprego e para a elegibilidade do abono 
salarial. Sabe-se também que o PSD, além de garantir assistência financeira temporária ao 
trabalhador desempregado sem justa causa, tem ainda entre suas atribuições legais a tarefa de 
auxiliar os trabalhadores na busca e preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações 
integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional. Essas ações são classificadas 
pela literatura especializada como políticas ativas de emprego, enquanto a assistência 
financeira é, por sua vez, tratada como política passiva.4  

Segundo a Exposição de Motivos Interministerial nº 00180, de 2014, que expõe as razões que 
justificam a MP nº 665, o motivo para alterar a legislação foi a necessidade de reduzir as 
despesas do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) com o pagamento do seguro-desemprego 
para fortalecer as políticas ativas. Como consta no próprio texto, “torna-se necessário reduzir 

                                                 
4 Para mais informações sobre essa classificação ver Políticas ativas e passivas no mercado de trabalho: aspectos 
conceituais, a experiência internacional e a avaliação do caso brasileiro, de Chahad (2005); ou Políticas Públicas de 
Emprego: experiências e desafios, de Azeredo e Ramos (1995). 
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as despesas do FAT com políticas passivas para investir no fortalecimento das políticas ativas, 
pois estas têm impacto direto no aumento da produtividade do trabalhador e da economia” 
(BRASIL, 2014a). De fato, tais políticas, quando executadas em condições adequadas, 
trabalham no sentido de aprimorar a compatibilidade entre a configuração profissional dos 
postos de trabalho disponíveis e o perfil produtivo do trabalhador à procura de um emprego. 
Além disso, diminuem os custos envolvidos no processo de procura e recrutamento, 
barateando o acesso a informações, o treinamento e qualificação profissional e mitigando os 
riscos de seleção adversa, o que, na perspectiva do empregador, é importante, sobretudo, 
para as pequenas e médias empresas.5 É preciso destacar ainda que, quanto menores forem os 
custos de recrutamento, maior será a resposta da demanda de trabalho a mudanças de 
expectativas futuras, o que contribui para atenuar uma possível prudência excessiva numa fase 
de reversão de ciclo econômico.   

A lógica exposta para justificar a MP 665 foi, portanto, a de que seria preciso reduzir despesas 
com benefícios para investir nas políticas ativas. É necessário, contudo, refletir também sobre 
a lógica inversa, isto é, o potencial das políticas ativas para diminuir as despesas com 
benefícios e assim contribuir para o equilíbrio financeiro do FAT, algo que, nos últimos anos, já 
vem sendo destacado por algumas instituições. No dia 18 de dezembro de 2013, mediante a 
Resolução nº 724, que dispõe sobre medidas para viabilizar o equilíbrio financeiro do FAT, o 
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) aprovou uma proposta 
elaborada em conjunto com o Ministério do Trabalho para fortalecimento do Sistema Nacional 
de Emprego (SINE), proposta esta cuja ênfase era melhorar as ações que visam à recolocação 
dos trabalhadores no mercado de trabalho (BRASIL, 2013). O Tribunal de Contas da União 
(TCU), no dia 12 de novembro de 2014, por meio do Acórdão nº 3.130/2014/TCU/Plenário, que 
trata de auditoria de natureza operacional levada a efeito com o objetivo de avaliar a 
sustentabilidade do FAT, concluiu que a falta de recursos alocados nas políticas ativas é um 
dos fatores que “impacta nos gastos do seguro-desemprego” (BRASIL, 2014b), destacando, 
inclusive, que “tem-se a impressão que o lado mais importante da política de trabalho e 
emprego está sendo deixado de lado” (Ibidem).  

Um dos objetivos desta Nota Técnica é avaliar o potencial impacto financeiro das políticas 
ativas, especificamente da intermediação de mão de obra, no equilíbrio das contas do FAT. 
Para tanto, toma-se como base os dispêndios e os resultados das políticas nos 12 meses que 
vão de julho de 2015 a junho de 2016, período em que estiveram em vigor as novas regras de 
habilitação.6 A análise é realizada somente para o fluxo de entrada de requerentes do seguro- 
desemprego durante esse período e a base de dados utilizada foi a base de gestão do Seguro-
Desemprego, banco que compila informações do Sistema MTb Mais Emprego, responsável 
pela habilitação dos requerentes ao benefício.  

                                                 
5 Para mais sobre a importância alocativa das políticas de emprego, ver Ramos, Lobo e Anze (2015).   
6 Selecionou-se o referido período, pois foi o primeiro ciclo de 12 meses em que a habilitação ao benefício do 
seguro-desemprego funcionou segundo as novas regras, definidas pela Lei nº 13.134. 
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Nesse período de um ano, 7.966.421 trabalhadores entraram com um requerimento para 
habilitarem-se a receber o benefício na modalidade de trabalhador formal.7 Desses, 6.501.194 
(81,6%) habilitaram-se a receber o seguro, tornando-se beneficiários, o que gerou uma 
despesa total de R$ 35.751.855.668,05 para o FAT.8 Nesse mesmo período, dos trabalhadores 
que entraram com requerimento, 26.159 foram intermediados para uma vaga de emprego por 
meio dos serviços oferecidos no âmbito do SINE.9 Ou seja, no período em questão, a 
intermediação pública de mão de obra logrou recolocar no mercado de trabalho formal 26.159 
dos 7.966.421 (0,33% do total) trabalhadores que entraram com um requerimento para 
receber as parcelas do seguro-desemprego.  

 Com a intermediação desses requerentes/beneficiários, o programa de intermediação afeta 
diretamente as despesas do FAT, pois, ao recolocar esses indivíduos num posto de trabalho, 
economizam-se as despesas com as parcelas previstas para o requerente ou com as parcelas 
restantes daqueles que concluíram sua habilitação e já no gozo das parcelas, na condição de 
beneficiário.  

Antes de apresentar os resultados da intermediação desses indivíduos para as despesas do 
FAT, é preciso explicar que o trabalhador desempregado com direito ao benefício só passa a 
recebê-lo quando entra com o requerimento, conclui o procedimento de habilitação e torna-se 
um beneficiário. Só assim passa então a receber as parcelas a que tem direito. O processo, 
portanto, consiste em, primeiro, dar entrada no requerimento, segundo, realizar a habilitação 
e terceiro, receber, mês a mês, pelo período a que tem direito as parcelas previstas.  

A intermediação do requerente pode acontecer em qualquer momento desse processo, e, a 
depender de em que momento ocorra, pode gerar um impacto financeiro maior ou menor. Por 
exemplo, caso a intermediação ocorra no momento da habilitação, economiza-se o pagamento 
de todas as parcelas previstas para o requerente. Já se a intermediação ocorre quando o 
beneficiário está no gozo das parcelas a que tem direito, a economia vai depender de quantas 
parcelas estavam previstas e quantas já foram pagas.10   

Vejamos, então, o que significou, para as despesas do FAT, a intermediação do conjunto de 
requerentes do período entre julho de 2015 e junho de 2016. Segundo dados da base de 

                                                 
7 Para informações sobre as modalidades do seguro-desemprego e os diferentes tipos de solicitação, ver: 
<http://trabalho.gov.br/seguro-desemprego>. Acesso em 09 de dezembro de 2016.  
8 Só estão contabilizadas as despesas realizadas entre julho/2015 e junho/2016 para os trabalhadores que entraram 
com requerimento naquele período. Isso implica que os pagamentos de benefícios àqueles que ainda faziam jus a 
algumas parcelas (por exemplo, os que requereram no final do período) não entraram no cálculo. De forma 
semelhante, não estão contabilizadas despesas com os benefícios pagos aos trabalhadores que entraram com 
requerimento antes de julho de 2015. 
9 É importante assinalar que esse contingente de trabalhadores não necessariamente representa o impacto do 
programa sobre a obtenção de emprego. A estimação desse impacto requereria um estudo mais aprofundado com 
o uso de um grupo de controle que representasse o que teria ocorrido com os trabalhadores intermediados na 
ausência do programa. Devido à inexistência de estimativas rigorosas do impacto do programa de intermediação 
brasileiro, utilizaremos o contingente efetivamente intermediado para fins de cálculo da contribuição financeira do 
programa para despesas com seguro-desemprego e arrecadação previdenciária. 
10 Na ausência de estimativas da situação contrafactual sobre quantos meses levaria para um desempregado 
encontrar emprego na ausência do programa, estamos assumindo implicitamente que o segurado esgotaria o 
número de parcelas do seguro-desemprego a que tem direito. 
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gestão do seguro-desemprego, nesse período, esse tipo de intermediação gerou, para o FAT, 
uma economia com o pagamento de parcelas do benefício de R$ 43.542.729,00.  Chegou-se a 
esse número aplicando a seguinte operação para cada um dos 26.159 casos de requerentes 
intermediados: multiplicação do valor das parcelas pelo resultado da subtração do número de 
parcelas previstas do número de parcelas pagas, ou seja: 

Valor Economizado por Trabalhador = Valor Parcela x (Parcelas Previstas – Parcelas Pagas)  

O total economizado é a soma do valor calculado para cada trabalhador intermediado. 

Conforme se pode observar na Tabela 1, logrou-se economizar R$ 21.258.574,00 com a 
intermediação de requerentes/beneficiários que tinham cinco parcelas previstas, R$ 
16.635.424,00 com a intermediação dos requerentes/beneficiários que tinham quatro parcelas 
previstas e R$ 5.648.731,00 com a dos requerentes/beneficiários que tinham três parcelas 
previstas. 

Tabela 1: Total previsto, pago e economia por quantidade de parcelas previstas – julho de 
2015 a junho de 2016. 

Valor Previsto 
Quantidade Parcelas Valor 

Cinco $58.014.785,00 
Quatro $40.440.717,00 
Três $9.051.785,00 
  
TOTAL: $107.507.287,00 
 

Valor Pago 
Quantidade Parcelas Valor  

Cinco $36.756.211,00 
Quatro $23.805.293,00 
Três $3.403.054,00 
  
TOTAL: $63.964.558,00 
 

Economia FAT 
Quantidade Parcelas Valor 

Cinco $21.258.574,00 
Quatro $16.635.424,00 
Três $5.648.731,00 
  
TOTAL: $43.542.729,00 
Fonte: Base de Gestão do Seguro-Desemprego – Sistema MTb Mais Emprego.  
Elaboração: Própria. 
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Uma das conclusões que se pode tirar desses resultados é que, apesar do baixo percentual de 
requerentes intermediados (0,33%), o trabalho feito no serviço público de intermediação foi 
capaz de gerar uma economia de R$ 43.542.729,00 para o FAT. Naturalmente, quanto maior 
esse percentual, maior seria a economia para o fundo. Por exemplo, supondo que a 
distribuição pelo número de parcelas de requerentes, recolocados e valores apresentados na 
Tabela 1 se mantivesse, é possível calcular os impactos de aumentos do percentual global de 
intermediação sobre a economia de gastos. Esse exercício está apresentado na Tabela 2, que 
mostra que o montante economizado passa para aproximadamente R$ 66 milhões com um 
aumento do percentual intermediado para 0,5%, isto é, quase ultrapassa a casa dos R$ 200 
milhões com o percentual de 1,5% e chega a R$ 659 milhões se a (ambiciosa) meta de 5% fosse 
alcançada.  

Embora esse exercício tenha sido realizado com base no período particular de recessão aqui 
analisado, ele evidencia o potencial que o programa de intermediação de mão de obra pode 
ter sobre a economia de despesas diretas do FAT. Na realidade, essa contribuição poderia ser 
ainda maior caso  se investisse no programa (por exemplo, usando parte da economia de 
despesas que ele mesmo gera) de forma a que o aumento de eficácia global ocorresse com 
uma intensificação da intermediação dos segurados no ato do requerimento ou durante o 
recebimento das primeiras parcelas.  

 

 Tabela 2: Estimativa de economia do FAT com a intermediação de segurados com base nos 
resultados entre julho de 2015 a junho de 2016. 

 

Percentual de Requerentes Intermediados Valor (R$) 

0,5% R$ 65.973.831,81 

0,75% R$ 98.960.747,72 

1,0% R$ 131.947.663,63 

1,5% R$ 197.921.495,45 

2,0% R$ 263.895.327,27 

5,0% R$ 659.738.318,18 

Fonte: Base de Gestão do Seguro-Desemprego – Sistema MTb Mais Emprego.  
Elaboração: Própria. 
 

3. Contribuição para a Arrecadação previdenciária 

Além de diminuir o passivo do FAT com o pagamento de parcelas do seguro-desemprego, o 
programa de intermediação também contribui para as finanças públicas pelo lado da 
arrecadação, já que, quando recolocado no mercado de trabalho, o antigo requerente e a 
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empresa que o contrata voltam a contribuir por meio dos encargos sociais que incidem sobre a 
folha de pagamento. Com base nos resultados do período aqui analisado, é possível fazer uma 
simulação do impacto da intermediação dos segurados na arrecadação do Instituto Nacional 
de Previdência Social (INSS).  

Para fazer tal simulação, analisaremos separadamente a contribuição do trabalhador e da 
empresa e estimaremos os resultados para diferentes faixas de tempo de permanência dos 
requerentes/beneficiários reempregados no mercado de trabalho.11  

Para a contribuição do trabalhador, utilizaremos como base do cálculo a média do último 
salário dos 26.159 requerentes intermediados, que foi de R$ 1683,60, sobre a qual incide uma 
contribuição previdenciária de 9%, de acordo com a Portaria Interministerial nº 1 do Ministério 
da Fazenda e da Previdência, de 08 de janeiro de 2016, que trata do reajuste da tabela do INSS 
para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias do trabalhador. A fórmula 
empregada para calcular a contribuição dos trabalhadores foi então: 

Contribuição Total dos Trabalhadores = (Média do Último Salário dos Requerentes 
Intermediados x 9%) x Total de Requerentes Intermediados. 

No caso da contribuição patronal, é preciso levar em consideração que uma parte dos 
trabalhadores possui vínculo empregatício com empresas isentas de pagar a contribuição 
sobre a folha salarial. Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2015, 
dos 48.060.807 trabalhadores com vínculos ativos no mercado de trabalho formal em 
31/12/2015, 10.991.659 eram de estabelecimentos optantes a regimes simplificados de 
tributação, o que equivale a 22,87% do total. Esses estabelecimentos estão isentos dos 20% 
referentes à contribuição patronal e, em vez disso, há uma incidência sobre o faturamento da 
empresa, o que não temos como calcular com as informações disponibilizadas pelas bases de 
dados utilizadas. Assim, para não superestimar a simulação feita aqui, não consideraremos a 
contribuição dos trabalhadores intermediados pertencentes a empresas em regime 
simplificado de tributação. O cálculo da contribuição patronal será realizado então com base 
apenas no percentual de trabalhadores em estabelecimentos não optantes por regimes 
tributários simplificados, de acordo com o percentual apresentado pela RAIS de 2015 (77,13%):  

Contribuição Total dos Empregadores = (Média do Último Salário dos Requerentes 
Intermediados x 20%) x 77,13% do Total de Requerentes Intermediados.   

Os resultados da simulação para a contribuição dos trabalhadores e dos empregadores para 
distintas durações de reemprego do trabalhador requerente/beneficiário estão apresentados 
na Tabela 3. Como se pode ver, a contribuição total da intermediação dos cerca de 26 mil 
requerentes/beneficiários para a arrecadação do INSS é de R$ 32 milhões se o impacto do 
programa for de três meses e R$ 64 milhões no caso do cenário de seis meses. Desses totais, 
cerca de 2/3 (63,2%) são oriundos das contribuições dos empregadores. 

                                                 
11 Novamente, não sabemos qual o impacto do programa de intermediação sobre a duração do emprego obtido 
pelo desempregado. As simulações apresentadas a seguir procuram abranger diferentes cenários para esse 
impacto.  
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Tabela 3: Estimativa de arrecadação do INSS com a intermediação de segurados 

Tempo de permanência 
dos requerentes reempregados 

no mercado de trabalho  

Arrecadação INSS – 
Trabalhador (R$) 

Arrecadação INSS – 
Empregador (R$) 

Total  
(R$) 

3 meses  11.891.148,95  20.380.988,16 32.272.137,11 

6 meses  23.782.297,90 40.761.976,32 64.544.274,22 

9 meses  35.673.446,85 61.142.964,48 96.816.411,33 

12 meses  47.564.595,80 81.523.952,64 129.088.548,44 

Fonte: Base de Gestão do Seguro-Desemprego – Sistema MTb Mais Emprego.  
Elaboração: Própria. 
 

Considerando os cenários de três e seis meses, e somando a economia de R$ 43.542.729,00 
feita com o pagamento das parcelas de seguro-desemprego nos 12 meses entre julho de 2015 
e junho de 2016, estima-se, então, que o serviço público de intermediação de mão de obra 
realizou uma contribuição entre R$ 75.814.866,11 e R$ 108.087.003,22 para as finanças 
públicas do Estado brasileiro.  

Vale assinalar que esses valores resultam da intermediação de apenas 0,33% dos requerentes 
do seguro-desemprego no período. Uma melhora no programa que permita aumentar a 
eficácia global de recolocação dos requerentes – especialmente daqueles em fase inicial – 
pode elevar ainda mais a contribuição do programa de intermediação tanto para a economia 
das despesas do FAT quanto para manter a arrecadação previdenciária.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises realizadas nesta Nota mostram que a intermediação de requerentes/beneficiários 
do seguro-desemprego tem um impacto fiscal relevante, mesmo com a baixa eficácia do 
programa no período analisado. Tal impacto pode ser consideravelmente maior caso haja um 
aumento do total de requerentes/beneficiários intermediados dentro do âmbito do SINE. 

É importante mencionar que o gasto federal com a manutenção do SINE encontra-se, 
atualmente, em patamares nominais inferiores aos do início dos anos 2000, quando se gastava 
cerca de R$ 130 milhões. No ano de 2015, foi orçado um total de R$ 120.492.641,00 para a 
manutenção do SINE, dos quais, devido aos recorrentes problemas de gestão e aos diversos 
contingenciamentos, foram empenhados apenas R$ 68.491.716,00; já no ano de 2016, a 
previsão orçamentária foi de R$ 105.915.262,00, com o empenho de apenas R$ 49.135.057,51. 
O MTb não dispõe do valor total aportado pelos estados e municípios na manutenção do 
sistema. Contudo, no que se refere aos recursos aportados pelo governo federal, é possível 
constatar uma clara situação de perda real na última década e meia, o que torna ainda mais 
significativo o impacto fiscal entre R$ 75 e R$ 108 milhões aqui estimados decorrentes da 
intermediação de requerentes/beneficiários no período analisado.  
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Vale reiterar nessas considerações finais que a análise aqui realizada não corresponde a uma 
avaliação de impacto do programa de intermediação sobre dimensões tais como duração do 
desemprego, a qualidade do “casamento” entre trabalhadores e postos de trabalho, a duração 
do emprego obtido. Entretanto, embora essa seja uma tarefa fundamental para avaliar de 
forma mais sólida e ampla o programa, a análise do impacto fiscal da intermediação de 
requerentes/beneficiários entre julho de 2015 e junho de 2016, que ocorreu 
concomitantemente com uma queda real do investimento do governo federal na manutenção 
do SINE nos últimos 15 anos, ilustra que o programa de intermediação representa uma 
importante contribuição para o erário público, já que gera uma diminuição nas despesas com 
benefícios e um aumento da arrecadação do sistema previdenciário. Reformas no sistema que 
melhorem o desempenho da intermediação poderiam, portanto, amplificar os ganhos fiscais 
para o governo federal. 
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