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TRABALHO E RENDA 

A área de Trabalho e Renda deste periódico está organizada, para esta edição, em três 
grandes blocos temáticos. Na parte de análise da conjuntura do mercado de trabalho 
e do ambiente institucional das políticas de trabalho, emprego e renda, procedeu-se, 
em primeiro lugar, a uma breve recuperação dos fatos que marcaram a evolução positiva 
do mercado de trabalho nacional ao longo de 2004; em segundo lugar, é apresentado 
um resumo comentado do Projeto de Lei de inclusão parcial do setor informal da 
economia; e, por fim, foram tecidas algumas considerações acerca do Projeto  
de Reforma Sindical encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional neste início 
de 2005. Por sua vez, na parte que trata do acompanhamento das políticas e dos 
programas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), destaca-se o desempenho 
recente de alguns programas específicos, como os de intermediação de mão-de-obra, 
geração de emprego, trabalho e renda, qualificação profissional e primeiro emprego. 
Finalmente, na última parte, aborda-se a situação da estrutura de financiamento e do 
nível de execução orçamentário-financeira dos programas federais vinculados ao MTE 
para o ano de 2004, procurando estabelecer uma comparação parcial com o executado 
no biênio 2002-2003. 

1  Conjuntura 

1.1  Conjuntura do mercado de trabalho 

O crescimento econômico em 2004 foi consistente ao longo do ano, apresentando 
variação positiva do PIB em todos os trimestres, quando comparados aos mesmos 
trimestres de 2003, o que resultou em variação acumulada de 5,2% no ano. 
Entretanto, a expansão foi menor no quarto trimestre, o que pode estar relacionado, 
isolando-se os aspectos sazonais, à inflexão do movimento de queda dos juros a partir 
de setembro e a uma expansão menor das exportações desde então. Esses fatores, 
entre outros, apontam para um arrefecimento do ritmo de expansão do PIB no ano 
de 2005, com reflexos negativos também sobre o ritmo de expansão das ocupações, o 
nível de desemprego e os rendimentos reais. 

No ano de 2004, os componentes do PIB que apresentaram maior variação foram o 
investimento (Formação Bruta de Capital Fixo: 10,9%) e as exportações (18%).  
O consumo das famílias também apresentou expansão não-desprezível (4,3%), 
certamente relacionada à recuperação – ainda que modesta – dos rendimentos médios 
reais da população ocupada e à expansão das operações de crédito ao longo do ano, que 
passaram de 25,8% do PIB em dezembro de 2003 para 26,2% em dezembro de 2004.57 

A expansão do PIB refletiu-se diretamente sobre a expansão da ocupação ao 
longo de 2004, e esta, ajudada também pela expansão mais lenta da População 

                                                 
57. Fonte: Banco Central do Brasil (BCB)/Departamento Econômico (Depec). 
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Economicamente Ativa (PEA) no segundo semestre, promoveu uma queda 
importante da taxa de desemprego. A Pesquisa Mensal de Emprego (PME)58 do IBGE 
estimou, entre dezembro de 2003 e dezembro de 2004, um aumento de cerca de 646 
mil pessoas na população ocupada. Para o mesmo período, a pesquisa estimou a 
expansão do número de pessoas ocupadas com carteira assinada em 348 mil, 
enquanto o número de pessoas ocupadas sem carteira teve expansão de 268 mil. Com 
isso, a taxa de ocupação da população pesquisada pela PME em 2004 superou o 
patamar de 2003, situando-se na casa dos 51% ao fim do ano – gráfico 1. 

GRÁFICO 1 

Expansão do nível de ocupação e da taxa de desemprego Brasil  
metropolitano – PME/IBGE – 2003 e 2004 
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Fonte: PME/IBGE. 

O crescimento econômico e a expansão mais lenta da PEA a partir do segundo 
semestre de 2004 possibilitaram uma redução significativa do desemprego no ano. 
Embora 2004 tenha começado com a maior taxa de desemprego para o mês de janeiro 
dessa nova série da PME (com alterações na metodologia a partir de outubro de 
2001), a recuperação da economia fez que o desemprego observado no segundo 
semestre fosse sempre inferior ao observado para o mesmo período do ano anterior, 
conforme pode ser visto no gráfico 1. 

As informações de emprego formal geradas pela PME encontram respaldo nos 
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do 
Trabalho e Emprego (Caged/MTE), que tem cobertura nacional e registra 
mensalmente as admissões e os desligamentos exclusivamente para o mercado de 
trabalho formal. Em que pesem as considerações apresentadas na edição anterior 
deste periódico (no 9, p. 80 e 81), relativas à magnitude da expansão do emprego 
formal segundo diversas fontes de dados, o fato é que os números do Caged também 
indicaram expansão significativa do emprego com carteira assinada ao longo de 2004. 
Já no primeiro semestre, o Caged indicava um saldo de 1 milhão de novos postos 
                                                 
58. A PME é realizada nas regiões metropolitanas do Recife, Rio de Janeiro, de Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e 
Porto Alegre. 
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formais, fechando o ano com um saldo de 1,5 milhão. Diante desse fenômeno, não 
obstante a importância em si dos números relativos ao emprego formal, há de se 
considerar que as causas mais profundas para esse comportamento recente ainda estão 
por ser mais bem avaliadas, a fim de que se possa saber, por exemplo, se a dinâmica 
recente do emprego formal responde preponderantemente a fatores de ordem 
conjuntural (como a recuperação do crescimento econômico em 2004) ou a fatores 
mais permanentes (como uma possível recomposição das fontes de dinamismo da 
economia brasileira). 

A princípio, o que se pode dizer a respeito é que os setores responsáveis pela 
maior expansão do trabalho formal também foram os que apresentaram maior 
crescimento do produto em 2004: a Indústria de Transformação, com um saldo de 
504,6 mil postos, cresceu 7,7% no ano; o Comércio, que teve um saldo de 403,9 mil 
postos e cresceu 7,9%; e o setor de Serviços, que aumentou em 470,1 mil os postos 
de trabalho e cresceu 3,7% em 2004.59 Uma exceção importante deve ser feita ao 
setor Agropecuário, que embora tenha tido também uma taxa de crescimento 
significativa no ano (5,3%) não apresentou grande expansão do trabalho formal 
(apenas 79,2 mil postos formais gerados), fato este provavelmente relacionado a dois 
aspectos dominantes: o uso mais intenso de trabalhadores informais no setor e o uso 
também intenso de mecanização poupadora de mão-de-obra no campo. 

No que se refere ao nível dos rendimentos reais dos trabalhadores, o quadro 
geral do ano de 2004 não foi muito melhor que aquele verificado em 2003, quando 
houve forte queda nos rendimentos reais em relação ao ano anterior. Como mostram 
os dados da PME (gráfico 2), o rendimento real ao longo do primeiro semestre de 
2004 permaneceu ligeiramente abaixo daquele verificado em 2003 (queda de 3,3% 
em média ao longo do primeiro semestre), só esboçando uma recuperação a partir de 
meados do ano, quando este passou a se situar em um patamar superior àquele 
verificado no mesmo período de 2003. Essa recuperação do rendimento real decorreu 
principalmente do forte crescimento econômico de 2004 – no conjunto daquele ano, 
no entanto, o resultado não foi positivo. Apesar de em dezembro de 2004 a renda real 
habitualmente recebida ter se situado em patamar 1,9% superior àquela de dezembro 
do ano anterior, o rendimento real médio de 2004 ficou ligeiramente abaixo daquele 
verificado para o ano de 2003 (queda de 0,75%). Tal resultado, contudo, não 
impediu que a massa salarial crescesse 3,5%, puxada principalmente pelo aumento no 
nível de ocupação que ocorreu em 2004. 

Com a perspectiva de um crescimento econômico menor para 2005 (projeção de 
crescimento de 3,5%, segundo o Ipea, em relação ao crescimento de 5,2% de 2004), 
a continuação de uma política monetária restritiva por parte do Banco Central e a 
possibilidade de reversão do cenário externo favorável em razão de um ajuste dos 
EUA ao seu déficit em transações correntes, pode-se esperar para 2005 uma continuação 
do processo de aumento da massa salarial, embora sejam poucas as expectativas de 
que o rendimento médio real alcance o patamar verificado em 2002. 

                                                 
59. Fonte: Caged/MTE e IBGE. 
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GRÁFICO 2 

Rendimento real habitualmente recebido* 
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Fonte: PME/IBGE. 
Elaboração: Disoc/Ipea. 
Obs.: *Em reais de jan./2005. 

GRÁFICO 3 
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Fonte: PME/IBGE. 
Elaboração: Disoc/Ipea. 

No que se refere à dispersão da renda do trabalho, um dado que se destacou no 
ano passado foi a ocorrência de uma queda na desigualdade salarial nas regiões 
metropolitanas cobertas pela PME. O coeficiente de Gini da renda individual de 
todos os trabalhos, que era 0,544 em 2002, caiu para 0,532 e 0,531 em 2003 e 2004, 
respectivamente. A diminuição do coeficiente de 2002 para 2003 ocorreu em razão 
de uma queda proporcionalmente maior dos rendimentos das classes mais ricas 
(embora essa relação não tenha sido linear com o nível de renda). O décimo mais rico 
dos trabalhadores, por exemplo, experimentou uma queda de 15,2% no seu 
rendimento real, enquanto o segundo décimo mais pobre dos trabalhadores teve 
queda de apenas 6,3%. A pequena diminuição da desigualdade salarial de 2003 para 
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2004, no entanto, não pode ser explicada com a mesma facilidade. As variações nos 
rendimentos reais foram altamente não-lineares entre os décimos da distribuição de 
renda, com os decis 1 e 8 observando as maiores quedas de renda real (-2,24%  
e -2,28%, respectivamente) e os decis 2, 5 e 9 experimentando os maiores ganhos de 
rendimentos (+1,95%, 0,01% e 0,04%, respectivamente).  

O comportamento da distribuição de rendimentos do trabalho em 2004 sugere, 
portanto, o aprofundamento dos estudos que buscam explicar as razões para a 
dinâmica distributiva atual da sociedade brasileira. 

1.2  Projeto de lei de inclusão parcial da economia informal: reflexos  
sobre o mercado de trabalho 

Na conjuntura relativa ao ambiente institucional das políticas de trabalho, emprego e 
renda, cabe destacar o envio ao Congresso Nacional do Projeto de Lei Complementar 
(PLC no 210), que institui regime tributário, previdenciário e trabalhista especial à 
microempresa com receita bruta anual de até R$ 36 mil. Na realidade, o projeto visa, 
em linhas gerais, reduzir os tributos, até mesmo previdenciários e trabalhistas, a fim de 
incentivar a formalização de parcela dos microempreendedores e de seus empregados.60 

Segundo o diagnóstico exposto pelo governo, a condição de informalidade traz 
diversos prejuízos ao empreendedor e à economia do país. O empreendedor informal 
enfrentaria dificuldades de transacionar com as empresas maiores e dificuldades de 
oferecer garantias na tomada de empréstimos, limitando o seu acesso ao crédito. Além 
disso, as contratações de empregados seriam feitas de maneira informal, implicando 
maior rotatividade da mão-de-obra, menor produtividade do trabalhador e, 
conseqüentemente, menores salários.  

Diante disso, seria fundamental criar condições para a inserção do grande 
contingente de pequenos empreendedores informais no setor formal da economia. 
Para tanto, seria imprescindível a criação de uma alternativa juridicamente segura e 
economicamente viável para esses empreendedores, buscando promover não apenas 
a formalização de seus negócios como a de seus empregados, estimulando também  
a formalização dos vínculos de emprego. 

Conforme já foi mencionado na seção que trata da Seguridade Social, o referido 
Projeto de Lei propõe pagamento unificado dos tributos federais, estaduais e municipais 
e isenção de várias contribuições. Na prática, as obrigações tributárias incidentes sobre a 
empresa, com o pagamento unificado, seriam reduzidas a Encargos Previdenciários 
por parte das empresas (alíquota única de 1,5% sobre o faturamento), ICMS (1,5% 
sobre o faturamento ou alíquota ad rem de até R$ 45,00) e ISS (até 2% sobre 
faturamento ou alíquota ad rem de até R$ 60,00). 

No que concerne às obrigações trabalhistas, a contribuição ao Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) seria reduzida de 8% para 0,5% sobre o salário, desde 
que com expressa concordância do empregado, ficando a empresa isenta das 
contribuições ao Sistema S.  

                                                 
60. Projeto de Lei Complementar no 210/2004. 
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Embora medidas visando à formalização sejam necessárias, tendo em vista o alto 
grau de informalidade no mercado de trabalho brasileiro, com impactos negativos 
sobre a Seguridade Social e mesmo sobre as contas fiscais do setor público, a criação 
de regimes tributários, previdenciários e trabalhistas especiais sempre cria algum risco 
de “terceirização” fraudulenta, com objetivo único de reduzir a carga tributária. 
Mesmo que o risco no caso em tela seja pequeno, em razão do faturamento estabelecido, 
ele existe e deveria ser considerado em estudos e simulações específicas sobre o tema. 

Além disso, há dúvidas sobre se os incentivos prometidos são suficientes para se 
obter um grau relevante de formalização dos microempreendedores informais, em 
especial no tocante à formalização dos seus empregados, tendo em vista que, para a 
faixa de faturamento estabelecida pelo Projeto de Lei (R$ 36 mil ao ano), os referidos 
microempreendedores não devem possuir, em geral, empregados assalariados, pois são 
empreendimentos individuais ou, na melhor das hipóteses, que se utilizam de mão-de-
obra familiar. Os trabalhadores por conta-própria e os empregadores que se encaixam 
nos critérios do Projeto de Lei seriam, respectivamente, 6,2 milhões e 887 mil, conforme 
microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)/2003. 

Por fim, cabe salientar que a medida é mais uma no sentido da flexibilização da 
legislação trabalhista, que acena com a redução dos encargos sociais como forma  
de estimular a formalização dos vínculos de emprego e, segundo a exposição de 
motivos do Projeto de Lei, reduzir a rotatividade da força de trabalho. Contudo, 
menores encargos trabalhistas tendem na verdade a estimular a rotatividade, 
sobretudo para esse segmento da população trabalhadora. A flexibilização trabalhista 
proposta pelo Projeto de Lei seria ainda inoportuna tendo em vista a discussão da 
reforma trabalhista prevista para 2005 no âmbito do Fórum Nacional do Trabalho. 

1.3  Proposta de Reforma Sindical 

No campo das relações de trabalho, a novidade para o ano de 2005 é a divulgação da 
proposta de Reforma Sindical que, após ser discutida por quase dois anos no Fórum 
Nacional do Trabalho com entidades de trabalhadores e patronais, foi enviada no 
início de março ao Congresso Nacional. Consiste em uma Proposta de Emenda 
Constitucional e um Projeto de Lei que regulariam as relações sindicais, alterando a 
organização sindical (tanto de empregados quanto de empregadores) e o processo de 
normatização desta (pela criação do Conselho Nacional de Relações de Trabalho).61 
Também seriam objeto da reforma sindical a representação de trabalhadores no local 
de trabalho, as formas de negociação coletiva e de resolução de conflitos por meio da 
Justiça do Trabalho e a discriminação de práticas anti-sindicais. Cabe ressaltar que  
esse novo ordenamento aplicar-se-ia de forma muito restrita às relações de trabalho 
no serviço público, que seriam objeto de regulamentação específica; em particular, as 
normas sobre negociação coletiva não abrangem os trabalhadores do setor público dos 
três níveis de governo. 

Em termos da organização sindical, o aspecto mais importante é o fim da 
unicidade, isto é, do dispositivo constitucional que impede a existência de mais de 
um sindicato representando a mesma categoria na mesma base territorial. A proposta 
de emenda revoga esse dispositivo e também abre espaço para a alteração dos 
                                                 
61. A esse respeito, ver o número 9 desta publicação. 
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mecanismos de custeio das entidades. O Projeto de Lei, por sua vez, ao mesmo tempo 
em que torna livre a constituição de sindicatos, estipula critérios de representatividade 
para exercer as prerrogativas garantidas na legislação, em especial a instauração de 
processo de negociação coletiva. 

A proposta prevê que a contribuição sindical e as contribuições assistenciais 
sejam substituídas por uma contribuição associativa e por uma contribuição de 
negociação coletiva. A contribuição associativa diz respeito apenas aos filiados à 
entidade e é definida no estatuto da entidade e aprovada em assembléia.  
A contribuição de negociação coletiva, porém, abarca todos os trabalhadores que 
sejam afetados pela negociação, mesmo que esta seja frustrada; é compulsória e 
independe de filiação à entidade sindical. Em relação à contribuição sindical 
vigente, mudam dois aspectos: i) a entidade sindical precisará engajar-se na 
negociação coletiva para ter direito a sua parcela; e ii) o seu valor deverá ser 
aprovado em assembléia de todos os destinatários da negociação coletiva. Os tetos 
de contribuição e o rateio da contribuição de negociação coletiva que constam no 
Projeto de Lei conferem com o relatório final do Fórum Nacional do Trabalho, e já 
foram detalhados na edição anterior deste periódico. Cria-se ainda uma regra de 
transição, em que a contribuição sindical dos trabalhadores é reduzida 
paulatinamente durante três anos antes de ser extinta; no caso da contribuição 
sindical patronal, adiciona-se uma carência de dois anos, aumentando para cinco 
anos o prazo para sua extinção. Combinada com o fim da unicidade, a instituição 
da contribuição de negociação coletiva obriga as entidades sindicais a terem um 
mínimo de representatividade, ao mesmo tempo em que mantém uma forma de 
financiamento que contorna o problema clássico do “carona” inerente à 
contribuição voluntária, qual seja, que o beneficiário do resultado da ação coletiva 
evite bancar seus custos. 

A emenda proposta também abre espaço para que a representação de 
trabalhadores no local de trabalho seja definida em lei ordinária. O artigo no 11 da 
Constituição Federal prevê a representação de trabalhadores nas empresas com mais 
de duzentos empregados, mas este nunca chegou a ser implementado. Além disso, 
limita a representação à finalidade exclusiva de promover o entendimento direto dos 
trabalhadores com os empregadores. O Projeto de Lei estipula faixas de representação 
para empresas de trinta empregados ou mais, e, nas empresas com menos de trinta 
empregados, abre a possibilidade de a representação ser criada por contrato coletivo. 
Também propõe ampliar o espaço de atuação de a representação, trazendo para seu 
âmbito a conciliação dos conflitos individuais e a vigilância do cumprimento das leis 
trabalhistas, das previdenciárias e dos contratos coletivos, em substituição às Comissões 
de Conciliação Prévia (CCPs), que são extintas. O fortalecimento da representação no 
local de trabalho é uma reivindicação histórica do movimento dos trabalhadores, pois 
o afastamento da representação do cotidiano das relações de trabalho é um fator de 
enfraquecimento da ação coletiva. No entanto, há correntes do movimento sindical 
que temem que o projeto empurre a representação para assumir o papel das CCPs, 
que é essencialmente o de mediar conflitos, servindo de “colchão” entre a empresa e 
os empregados. 

Outra novidade é a tipificação da conduta anti-sindical, configurada como 
qualquer ato do empregador que fira a liberdade sindical. É exemplo de tais atos 
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manter, contratar ou discriminar um empregado em razão do seu pertencimento à 
entidade sindical, à representação dos trabalhadores ou da sua participação em 
movimento grevista, bem como substituir trabalhadores em greve para além dos limites 
necessários à continuidade dos serviços mínimos essenciais à comunidade ou à 
preservação do patrimônio. Cabe ressaltar que esse capítulo não foi aprovado pela 
representação empresarial no Fórum Nacional do Trabalho e deverá sofrer 
oposição durante a tramitação no Congresso Nacional. 

De forma geral, a proposta aponta para mudanças graduais na estrutura de 
representação, com salvaguardas para as instituições já existentes e as regras  
de transição. Ao mesmo tempo, objetiva claramente fortalecer a negociação coletiva, 
como pré-condição de uma futura reforma trabalhista. No entanto, o impacto exato 
das mudanças dependerá do resultado da tramitação da PEC e do Projeto de Lei (PL) 
no Congresso, no qual os atores envolvidos certamente pressionarão por mudanças; e, 
mesmo depois de uma eventual aprovação, dependerá da aplicação prática das novas 
regras nos âmbitos administrativo e judicial. 

2  Acompanhamento de programas 

2.1  Integração das políticas públicas de emprego, trabalho e renda 

Na reordenação de nomenclaturas e programas trazida pelo PPA 2004-2007, houve, 
como procedimento acertado do MTE, a junção – para efetiva tentativa de integração – 
dos programas de intermediação de mão-de-obra, abono salarial e seguro-desemprego. 
Para esta edição, contudo, priorizar-se-ão apenas alguns aspectos relativos ao programa 
de intermediação de mão-de-obra. 

No tocante à execução da intermediação de mão-de-obra, o Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) (re)inseriu no mercado de trabalho cerca de 888 mil trabalhadores no 
ano de 2004, o que representou um incremento da ordem de 5% relativamente ao 
observado em 2003 (845 mil). Tal resultado deve estar refletindo, além da melhora do 
panorama laboral no Brasil em 2004, também um esforço do governo federal em 
incrementar a eficiência operacional do programa. Este último aspecto está parcialmente 
refletido no processo de diversificação dos agentes executores, que até 2000 estavam 
restritos aos estados e que paulatinamente passaram a contar também com a inclusão das 
Centrais Sindicais – Força Sindical, Central Única dos Trabalhadores (CUT), Social 
Democracia Sindical (SDS) e Central Geral dos Trabalhadores (CGT). No fim de 2004, 
foram ainda incorporados como novos parceiros/agentes executores do programa de 
intermediação os municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

Essa expansão dos agentes executores, para além dos tradicionais governos 
estaduais, deu-se com o argumento de melhoria da eficiência do Sine por meio da 
chamada “competição administrada”. Se, por um lado, este aspecto pode de fato 
trazer ganhos na operacionalização do programa, por outro, causa certa preocupação a 
possibilidade de a referida expansão estar sobrepondo motivações políticas às 
gerenciais na definição dos agentes executores. Além disso, é preciso que o MTE 
exerça uma melhor coordenação entre os níveis de governo e os agentes executores, a 
fim de evitar uma competição irracional do ponto de vista do sistema. A título de 
exemplo, é fundamental que o MTE coordene a abertura de postos de atendimento 
ao trabalhador entre agentes executores, atuando em uma mesma área geográfica. 
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2.2  Desenvolvimento centrado na geração de emprego, trabalho e renda 

No processo de reordenação do antigo Programa de Geração de Emprego e Renda 
(Proger), manteve-se a política de expansão das linhas de crédito com recursos dos 
depósitos especiais remunerados do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).  
De acordo com esta orientação, foram criados dois novos programas. 

Uma observação inicialmente importante a ambos é que foram criados por meio 
de Medida Provisória (MP), previamente à deliberação do Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), em desconsideração da gestão tripartite 
que caracteriza as decisões relativas a programas e recursos do FAT. Embora esse tipo 
de ocorrência seja ainda esporádica, e tenha mesmo já ocorrido antes na gestão FHC,62 
abrem-se precedentes perigosos no sentido de macular a gestão participativa/deliberativa 
tripartite que caracteriza o FAT. 

De qualquer forma, os programas criados foram: 

a) Programa de Modernização do Parque Industrial Nacional (Modermaq):63 
instituído com objetivo declarado de promover a modernização da indústria e a 
dinamização do setor de bens de capital. O Programa consiste em linhas de 
financiamento com recursos do BNDES e do FAT, sendo permitidas as operações de 
crédito com taxas de juros fixas e o risco das variações da Taxa de Juros de Longo 
Prazo (TJLP) cobertos pela União por dotações orçamentárias específicas.  
A previsão de aplicação era de R$ 2,5 bilhões, sendo parcela do BNDES e parcela de 
depósitos especiais remunerados do FAT; 

b) Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO): foi 
instituído com o objetivo declarado de incentivar a geração de trabalho e renda entre 
os microempreendedores populares. Por microcrédito produtivo entende-se aquele 
com base em metodologia na qual existe o relacionamento direto do chamado 
“agente de crédito” junto aos empreendedores no local em que é executada a atividade 
econômica.  

Essa exigência do agente de crédito na relação que se estabelece entre o MTE e os 
microempreendedores de baixa renda é provavelmente o aspecto mais evidente a 
diferenciar esse tipo de programa de concessão de microcrédito orientado daquele 
conjunto de iniciativas que ganhou corpo a partir de 2003. Refere-se aqui aos programas 
e aos projetos de bancarização, tais como ficaram conhecidas as modalidades de concessão 
de microcréditos populares de natureza não-assistida pelos órgãos executores, 
notadamente o Banco Popular do Brasil e a Caixa Econômica Federal.64 Em ambos os 
casos, inexiste a obrigatoriedade do agente de crédito e os juros foram fixados em 2% ao 
mês. Outra diferença importante diz respeito ao fundo financeiro que avaliza essas 
operações, constituído pelo limite de 2% dos depósitos à vista das instituições financeiras 
participantes.65 

                                                 
62. Em 2002, por exemplo, foi lançada linha de crédito para exportação com recursos do FAT, por meio de MP, da ordem de 
R$ 2 bilhões. 
63. Medida Provisória no 197, de 7 de julho de 2004. 
64. Ver Medida Provisória no 226, de 29 de novembro de 2004, e Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003. 
65. Nesse ponto, é importante mencionar que o PNMPO também poderá usar como funding o saldo de 2% dos depósitos à 
vista, além dos recursos do FAT, o que não é permitido aos programas de microcrédito não-orientados.  
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A título de exemplo, cabe destacar a rápida expansão do Banco Popular do Brasil – 
instituição que começou a operar em meados de 2004 e em fevereiro de 2005 já  
contava com 6 mil pontos de atendimento e 1,3 milhão de clientes com contas 
simplificadas. Além disso, o Banco Popular do Brasil já havia realizado até o começo 
de março cerca de 460 mil operações de crédito, que totalizaram empréstimos no  
valor total de R$ 37,4 milhões (empréstimo médio de cerca de R$ 80).66 Nos planos 
para 2005, está o alargamento de sua atuação por meio da criação de linhas de 
financiamento para material de construção, linha branca e seguro de vida, todos 
voltados para as classes de baixa renda.67 

A expansão das microfinanças e outras formas de crédito, como aquela com 
desconto em folha, serviram para expandir o volume de crédito em 2004 e, dessa 
forma, ajudaram a atenuar parcialmente os impactos recessivos das sucessivas altas das 
taxas de juros referenciadas à taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). 

No tocante à execução dos programas de geração de emprego e renda com 
recursos de depósitos especiais remunerados do FAT, em 2004, houve expressivo 
incremento do volume de operações de crédito e do valor aplicado relativamente ao 
registrado em 2003, reflexo do expressivo conjunto de linhas e programas que foram 
criados. Um exemplo disso foi a nova linha de crédito especial denominada FAT – 
Integrar Norte, destinada a reforçar os recursos financeiros disponíveis no Banco da 
Amazônia para aplicação em projetos de investimentos na região Norte do país, em 
adição aos recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte (FNO) e do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia.68 Foi autorizada a 
alocação de até R$ 500 milhões no Banco da Amazônia na referida linha. 

No total, considerando todos os programas, as operações de crédito realizadas 
cresceram de 1,1 milhão de operações em 2003 para 2,2 milhões em 2004 (alta de 
100%).69 O valor total dos empréstimos saltou de R$ 8,2 bilhões em 2003 para 
R$ 11,9 bilhões em 2004 (crescimento de 45,7%). 

2.3  Qualificação social e profissional 

Com a instituição do Plano Nacional de Qualificação (PNQ), em julho de 2003, a 
política de qualificação profissional sofreu uma inflexão conceitual e de prioridades, 
em parte já descrita em edições anteriores deste periódico. Em termos de desenho do 
programa de Qualificação Social e Profissional, essa mudança implicou uma opção 
por cursos de mais longa duração, pela incorporação de municípios e consórcios 
municipais, bem como um esforço maior na integração com o Sistema Público de 
Emprego, com as experiências de Economia Solidária e com as demais políticas  
de inclusão social. Também ganharam importância a certificação profissional e o 
apoio ao desenvolvimento de metodologias de qualificação. 

O desenho original do PNQ foi ampliado em outubro de 2004 pela Resolução 
408 do Codefat, que criou os Planos Setoriais de Qualificação (Planseqs), como um 
terceiro eixo, ao lado dos Planos Territoriais e dos Projetos Especiais. Os Planseqs 

                                                 
66. Posição até 7/3/2005. 
67. Agradece-se a colaboração de Antonio Valdir Oliveira Filho. 
68. Ver Resolução do Codefat no 421, de 21 de janeiro de 2005. 
69. Dados de 2004 preliminares. Proger Rural até outubro de 2004. 
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destinam-se às demandas de qualificação de cadeias produtivas e arranjos produtivos 
locais, não atendidas atualmente no âmbito dos planos estaduais e municipais, 
mesmo no sistema de consórcios. Pretende-se que nessa vertente do programa o 
investimento em qualificação funcione por meio de parcerias com o setor privado, e 
que os projetos estejam ligados diretamente à geração de novos postos de trabalho.  
Os proponentes podem ser órgãos governamentais, entidades sindicais ou empresas 
privadas. A seleção dos trabalhadores deverá passar preferencialmente pelo Sine, e os 
proponentes deverão convocar audiências públicas para debater o projeto antes de 
este ser submetido ao Ministério do Trabalho. 

No que se refere aos resultados dos dois primeiros anos do Programa, há resultados 
positivos do ponto de vista qualitativo, embora ainda tímidos do ponto de vista 
numérico. O principal indicativo dessa mudança de qualidade é a extensão da carga 
horária dos cursos, aproximando-se da meta de 200 horas, enquanto em 2002 essa média 
havia caído para pouco mais de 60 horas, o que implicava que em muitos casos as 
oportunidades de formação ofertadas aos trabalhadores eram totalmente insuficientes 
para influir significativamente na sua inserção no mercado de trabalho. Os indicadores do 
Programa também mostram um nível aparentemente alto de articulação com outras 
políticas: cerca de três quartos dos educandos são beneficiados por outras políticas de 
inclusão social ou de trabalho e renda. Por fim, acentuou-se a focalização em grupos mais 
vulneráveis (desempregados, mulheres, jovens) – ver tabela 1. 

TABELA 1 

Focalização e articulação das ações de qualificação profissional com recursos do FAT 
Focalização Integração com políticas de trabalho e de inclusão social

(% dos treinandos) (% dos treinandos) Indicadores de desempenho 

Jovens Mulheres Desemp. SPE/Eco. Sol. Inclus. GER1 Total 

PNQ (2003) 48,92 56,18 72,32 57 11 6 74 

PNQ (2004)* 52,40 61,10 76,40 54 12 9 75 
Fonte: Departamento de Qualificação Profissional/Secretaria de Políticas Públicas de Emprego/MTE, Sistema de 

Informações Gerenciais e de Planejamento (Sigplan) e Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira 
(Coff)/Câmara dos Deputados. 

Elaboração: Disoc/Ipea. 
Nota: 1GER: Geração de Emprego e Renda. 
Obs.: *Os dados do PNQ 2004 são preliminares, pois a execução dos planos estende-se até março de 2005. 

Todavia, embora se observe crescimento do investimento em 2004, em relação ao 
ano anterior (ver tabela 2),70 o número total de educandos abarcados por essas  
ações ainda é pequeno: cerca de 0,17% da PEA em 2003. Em grande medida, isso  
ocorre por causa da escassez de recursos disponíveis. Em contrapartida, houve também 
uma decisão da gerência do Programa de optar por desenvolver cursos de maior fôlego 
e articulados com outras políticas, em contraposição à tendência que se acentuou nos 
últimos anos do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor), de oferecer 
cursos curtos e conseqüentemente de pouco impacto na inserção do educando no 
mundo do trabalho. Isso é corroborado pelo fato de a duração média dos cursos ter se 
ampliado significativamente. Por outro lado, os esforços de melhoria da qualidade 

                                                 
70. O dado de educandos é parcial; no entanto, como o custo educando-hora variou relativamente pouco (de R$ 2,23 para 
R$ 2,49), e a contrapartida de estados e municípios aumentou, o aporte adicional de recursos deve se traduzir em um 
crescimento dos educandos. 
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pedagógica e de integração com outras políticas só terão impacto se a abrangência do 
Programa for ampliada. 

TABELA 2 

Execução físico-financeira da qualificação profissional com recursos do FAT 
Execução* 

Dados de execução 
Orçamento  

(LOA + créditos) 
(R$ milhões)** 

Disponível após  
contingenciamento 

(R$ milhões)** (R$ milhões)** % 

Educandos 
(no total) 

Carga horária  
média 

PNQ (2003) 115,0 52,2 48,4 42,1 139.427 109,76 

PNQ (2004)*** 107,8 80,5 80,0 74,2 142.363 194,00 

PNQ (2005) 131,3 - - - - - 
Fonte: Departamento de Qualificação Profissional – SPPE/MTE, Sigplan e Coff/Câmara dos Deputados. 
Elaboração: Disoc/Ipea. 
Obs.: *Entende-se por execução o total dos recursos liquidados. 

**Todos os valores monetários estão dados em reais correntes, sem correção. 
***Os dados do PNQ 2004 são preliminares, haja visto que a execução dos planos estende-se até março de 2005. 

Segundo a direção do Programa a perspectiva é ampliar paulatinamente o 
investimento em qualificação, considerando-se o total de recursos do governo 
federal e não apenas o FAT. Tendo em vista que muitos órgãos já operariam ações 
de qualificação isoladamente, haveria espaço para uma articulação mais estreita, 
cabendo ao Departamento de Qualificação estabelecer normas e conteúdos 
mínimos. Mesmo assim, dada a dificuldade de identificar fontes alternativas, a 
recuperação do investimento em qualificação dependerá no curto prazo de uma 
ampliação do aporte de recursos pelo FAT.71 

2.4  Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego 

Em 2004, como foi visto no número anterior deste periódico, foram feitas várias 
mudanças no eixo das subvenções dentro do Programa. As mudanças, em sua maioria, 
foram realizadas no sentido de flexibilizar as condições para a adesão dos empresários 
e envolveram, entre outras coisas, a permissão para que fossem feitos contratos 
temporários e a determinação para que o monitoramento para evitar a substituição de 
trabalhadores adultos por jovens passasse a ser tarefa do Ministério do Trabalho e 
Emprego. Outra discussão importante que se iniciou em 2004 foi sobre a Lei do 
Aprendiz, a qual se pretende modificar. Contudo, o fato mais importante ocorrido no 
Programa foi a mudança na sua estratégia de atuação, com ênfase sobre o eixo dos 
Consórcios Sociais da Juventude.  

O Consórcio Social da Juventude visa atingir os seguintes objetivos: 

a) intermediar a oferta de empregos formais para os(as) jovens;  

b) preparar os(as) jovens para mercado de trabalho e ocupações alternativas, 
geradoras de renda;  

c) melhorar a qualificação da força de trabalho dos(as) jovens e promover sua 
inclusão social;  

d) melhorar a auto-estima e a participação cidadã da juventude na vida social e 
econômica do país;  

                                                 
71. Apenas a título de ilustração, em 1998, o Ministério do Trabalho gastou quase R$ 800 milhões (em valores atualizados) 
apenas em ações de educação profissional. 



122 políticas sociais − acompanhamento e análise | 10 | fev. 2005 ipea 

e) dar escala às experiências bem-sucedidas da sociedade civil organizada; e 

f) constituir um espaço físico, denominado de Centro de Juventude, como 
ponto de encontro das ações desenvolvidas pelas entidades da sociedade civil 
consorciada em sua base social. 

Os Consórcios Sociais da Juventude deverão ser constituídos por entidades e/ou 
movimentos da sociedade civil organizada, que atuem junto à juventude, em ações de 
qualificação ou de inserção do jovem no mercado de trabalho, visando desenvolver 
ações, a partir de então, conjuntas e complementares, para o atendimento dos objetivos 
do Programa Primeiro Emprego. Cada Consórcio Social da Juventude deverá ter a 
sua rede composta por no mínimo dez entidades e/ou movimentos sociais, por 
organizações da juventude legalmente constituídas há no mínimo cinco anos, e buscar 
apoios e parcerias de instituições do poder público, do setor empresarial e/ou de 
organismos de financiamento e cooperação. Isto mostra um dos principais objetivos 
do Consórcio, que é o de articular entidades da sociedade civil para trabalhar com o 
jovem, principalmente aquele que é parte da comunidade local. 

Caberá ao Ministério do Trabalho e Emprego validar e firmar convênio com uma 
entidade, denominada de “entidade âncora”. Esta entidade será sugerida pelo Conselho 
Gestor, pela Delegacia Regional do Trabalho (DRT) e pela Secretaria de Políticas 
Públicas de Emprego (SPPE). A entidade âncora, por sua vez, deverá conveniar ou 
contratar outras entidades para a execução das ações previstas no Plano de Trabalho. 

As atividades constantes no Plano de Trabalho deverão ser executadas na seguinte 
proporção: no mínimo 30% das ações deverão ser executadas nos Centros de 
Juventude – pontos de encontro das várias ações desenvolvidas pelas entidades 
executoras dos Consórcios Sociais da Juventude em sua base social –; os Centros 
poderão ser gerenciados por uma entidade do Conselho Gestor, sob a coordenação da 
entidade âncora, ou por um apoio operacional contratado pela entidade âncora para 
tal fim, e o restante, pelas entidades e/ou movimentos sociais que compõem o 
Consórcio em sua base social. 

O Consórcio oferece ao jovem a denominada qualificação básica – que inclui 
inclusão digital; valores humanos, ética e cidadania; educação ambiental, saúde e 
qualidade de vida; ações de estímulo e apoio à elevação da escolaridade; e também 
inserção em alguma oficina-escola empreendedora. Cada jovem participará do consórcio 
durante seis meses, que também é o prazo de duração do Convênio do Consórcio com 
o Ministério do Trabalho e Emprego. Outra atividade feita dentro do Consórcio são as 
voltadas para a elevação da escolaridade do jovem. 

Os Consórcios devem inserir pelo menos 40% dos(as) jovens por eles atendidos(as) 
em empregos formais e/ou ocupações alternativas, geradoras de renda. Os Consórcios 
pretendem alcançar jovens que, em virtude de suas condições socioeconômicas, têm 
dificuldade de acesso ao Sine, priorizando jovens quilombolas e afro-descendentes, 
indígenas, em conflito com a lei ou que estejam cumprindo medidas socioeducativas, 
portadores(as) de necessidades especiais e trabalhadores(as) rurais. É obrigatório que 
esses(as) jovens estejam matriculados ou freqüentando regularmente estabelecimento 
de ensino, sem ter concluído o Ensino Médio ou Supletivo e que sejam membros de 
famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Pelo menos 70% dos 
jovens atendidos pelos Consórcios devem fazer parte desse público prioritário. 
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Uma das pretensões quando da criação dos Consórcios é atender justamente 
àquele jovem que está com dificuldade de acesso ao Sine. Por isso, os(as) jovens 
encaminhados(as) pelo Sine para as empresas cadastradas, e que tenham sido 
recusados três vezes por falta de qualificação, deverão ser encaminhados de imediato 
aos Consórcios Sociais da Juventude (onde houver). O MTE, por sua vez, fará um 
Aditivo ao Convênio celebrado anteriormente junto à entidade âncora, com a meta 
equivalente ao número de jovens absorvidos pelo Consórcio.  

Os resultados do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego em 
2004 foram a geração de 36.881 empregos para os jovens, 2.646 dos quais na linha 
da subvenção econômica; 3.900 na linha da responsabilidade social; e 30.335 
contratações de jovens de 14 a 18 anos como aprendizes em todas as regiões do país. 
Além disso, foram qualificados para o mercado formal e para o empreendedorismo 
54.512 jovens, sendo 28.701 pelos Consórcios Sociais da Juventude; 4.755 pelo serviço 
civil voluntário; e 21.056 pelas linhas de empreendedorismo. Outros resultados 
importantes dizem respeito ao fato de os Consórcios, em geral, não estarem conseguindo 
atingir a meta de inserção de 40% dos jovens atendidos.  

TABELA 3 

Inserção dos jovens do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE)  
no mercado de trabalho 

Linha de ação Situação até dezembro de 2004 

Subvenção econômica 2.646 vagas criadas 
Responsabilidade social 3.900 
Aprendizagem 30.335 

36.881 empregos gerados 

Consórcios Sociais da Juventude 2.049 
Fonte: Departamento de Políticas da Juventude (DPJ), Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE)/MTE. 
Elaboração: Disoc/Ipea. 

TABELA 4 

Qualificação profissional dos jovens do PNPE 
Linha de ação Situação até dezembro de 2004 

Consórcios Sociais da Juventude 
6.732 jovens qualificados; outros 21.969 jovens começaram em dezembro/2004 e 
serão qualificados até junho/2005. 

Serviço civil voluntário 
Foram qualificados 4.755 jovens em todos os estados – fase de monitoramento e 
avaliação do Programa. 

Empreendedorismo 
(jovens capacitados) 

16.634 jovens sendo qualificados em ações de estímulo ao empreendedorismo por 
meio de convênios firmados e 4.422 jovens qualificados para desenvolvimento de 
Planos de Negócios. 

Fonte: DPJ/SPPE/MTE. 
Elaboração: Disoc/Ipea. 

TABELA 5 

Resultados do Consórcio Social da Juventude – 2004 
Consórcio Inseridos Qualificados Taxa de inserção (%) 

ABC 321 992 36,36 
Belo Horizonte 71 539 13,17 
Distrito Federal 601 2.312 25,99 
Fortaleza 442 1.063 41,58 
Rio de Janeiro 442 801 55,18 
Salvador 137 1.104 12,41 

Total 2.014 6.811 29,57 
Fonte: DPJ/SPPE/MTE. 
Elaboração: Disoc/Ipea. 
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No caso da subvenção econômica, percebeu-se que as modificações no Programa 
não foram suficientes para elevar seus resultados. Uma explicação possível para isto é 
que, afinal, a estratégia de oferecer uma subvenção não parece ser suficiente para 
incentivar as empresas a contratarem jovens sem experiência. Ao mesmo tempo, existem 
indicações de que, até o momento, grande parte dos jovens atendidos pelo Programa 
teriam condições de ingressar no mercado de trabalho mesmo sem a subvenção. Na 
realidade, esses fatores mencionados já foram observados em outras experiências de 
programas dessa natureza implementados em várias localidades do país. 

Quanto aos Consórcios, o número de pessoas atendidas ainda é baixo e, além 
disso, a meta de inserção ainda não foi cumprida, exceto no caso do Rio de Janeiro e 
de Fortaleza. Isso ocorreu porque, em 2004, havia apenas quinze convênios assinados 
e a estratégia dos Consórcios ainda estava sendo implementada em formato piloto.  
Os melhores resultados observados no Rio de Janeiro devem-se ao fato de as 
entidades que atendem aos jovens já estarem bem estruturadas e, sobretudo, mais 
bem articuladas com as comunidades a que elas atendem, o que não ocorre no 
Nordeste, por exemplo. Os resultados em termos de número de pessoas atendidas 
tendem a subir em 2005, uma vez que foram assinados dezessete novos consórcios. 

A estratégia dos Consórcios Sociais da Juventude tem o mérito de estender o 
leque de ações para trabalhar com o jovem, oferecendo serviços de qualificação 
profissional e social e apoio para a elevação da sua escolaridade. Em outras palavras, a 
preocupação não é apenas com a inserção do jovem no mercado de trabalho, mas 
também com a sua inserção social como um todo. Ao mesmo tempo, a estratégia de 
inserir jovens como aprendizes é até mais realista do que se preocupar apenas com a 
sua inserção como empregado, uma vez que o intuito maior é preparar o jovem para 
o mercado de trabalho, o que faz mais sentido. Outro mérito do Programa é aproveitar 
as experiências já existentes na sociedade de entidades que trabalham com os jovens. 
Em 2005, passada a fase de implantação dos Consórcios, e com a implementação de 
mecanismos mais sistemáticos de monitoramento, que ainda não existem, condições 
para avaliar melhor os seus resultados serão criadas.  

3  Financiamento e gasto 

3.1  Evolução da execução financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 

Como se sabe, o FAT, que reúne recursos provenientes do sistema PIS/Pasep, é a 
principal fonte de financiamento dos programas geridos pelo MTE, além de servir 
também como importante fonte de financiamento das operações de crédito do 
BNDES, entre outros. Por esse motivo, torna-se importante observar o comportamento 
financeiro do FAT, a fim de se avaliar a evolução das suas disponibilidades financeiras 
e o potencial futuro de comprometimento, seja com os programas já existentes, seja 
porventura com novas iniciativas do poder público.72 

                                                 
72. Essa observação é importante, tendo em vista o surgimento, no governo Lula, de programas governamentais (como 
Primeiro Emprego e Economia Solidária) que passam a disputar recursos da fonte FAT com alguns dos programas já 
consolidados na estrutura do MTE, em um contexto fiscal de poucas possibilidades de utilização de recursos gerais do 
orçamento (notadamente a Fonte 100 – recursos ordinários) para compor a estratégia geral de financiamento das políticas 
de trabalho, emprego e renda. 
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A tabela 6 apresenta, portanto, o demonstrativo da execução financeira do FAT 
entre 1995 e 2004, com o objetivo de destacar, entre outros, três aspectos de interesse 
imediato. 

O primeiro aspecto diz respeito à evolução da receita do fundo em termos reais. 
Descartando quedas conjunturais de arrecadação (como nos anos de 1996 e 1999), 
nota-se um crescimento quase monotônico até 2003, a partir de quando há um salto 
mais significativo na arrecadação auferida em 2004, que cresceu 6% em relação ao 
ano anterior. Esse crescimento da arrecadação é o maior já verificado desde 2000 
(13,6%) e pode ser relacionado ao bom desempenho do emprego formal em 2004, tal 
qual foi indicado na primeira seção deste texto. O resultado de 2004 é ainda mais 
significativo quando se recorda que o crescimento verificado em 2000, como já citado 
em números anteriores desta publicação, deveu-se basicamente à substituição do Fundo 
de Estabilização Fiscal (FEF) pela DRU, que naquele ano fez que uma parcela maior 
da arrecadação do PIS/Pasep pudesse ser repassada ao fundo FAT. 

TABELA 6 

Demonstrativo da execução financeira do Fundo de Amparo ao  
Trabalhador (FAT) – 1995-2004 
(Em R$ milhões)* 

Receita Despesas ** 

Ano Arrecadação*** 
PIS/Pasep-FAT 

Empréstimos  
BNDES 40% 

Custeio de  
programas Total das despesas 

Saldo 

1995 10.984,6 4.335,5 8.530,6 12.866,1 (1.881,5) 

1996 10.878,5 4.792,8 9.602,7 14.395,5 (3.517,0) 

1997 10.966,7 4.448,9 9.520,3 13.969,2 (3.002,5) 

1998 11.776,6 4.171,2 10.725,0 14.896,2 (3.119,6) 

1999 11.017,5 4.381,0 9.489,4 13.870,4 (2.852,9) 

2000 12.470,7 4.971,0 8.907,7 13.878,7 (1.408,0) 

2001 12.816,2 5.089,3 9.948,7 15.038,0 (2.221,8) 

2002 13.243,1 5.368,7 10.066,4 15.435,1 (2.192,0) 

2003 13.403,3 5.629,1 9.144,0 14.773,1 (1.369,8) 

2004 14.197,7 5.837,3 9.242,9 15.080,1 (882,5) 
Fonte: Coordenação Geral de Recursos do FAT (CGFAT)/Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Spoa)/Secretaria 

Executiva (SE)/MTE.  
Elaboração: Disoc/Ipea. 
Obs.: *Valores expressos em moeda de poder aquisitivo de 31/12/2003. 

**Os dados relativos às despesas são retirados do Siafi por gestão. 
***Receita de arrecadação das contribuições para o PIS/Pasep, pelo regime de caixa, repassada ao FAT. 

O segundo aspecto que se julga importante destacar relaciona-se, por sua vez, 
com o movimento contínuo de redução do saldo corrente negativo do fundo. Esse 
fenômeno vem sendo observado desde 2001, mas em 2004 foi garantido não por 
redução de despesas, mas justamente pelo aumento da arrecadação no ano passado. 

Por fim, o terceiro aspecto relevante refere-se ao fato de que a redução do saldo 
negativo anteriormente mencionado foi possível mesmo com ampliação simultânea 
de desembolsos nas duas grandes rubricas agregadas da conta de despesas. Enquanto 
os empréstimos para o BNDES saltaram de R$ 5,6 bilhões em 2003 para R$ 5,8 bilhões 
em 2004, as despesas com programas do MTE atingiram a cifra de R$ 9,2 bilhões em 
2004. O crescimento nos gastos com os programas deveu-se, principalmente, ao 
crescimento dos gastos com o pagamento do Abono Salarial (mais de 13% entre 2003 
e 2004), o que compensou a queda verificada nos gastos com o seguro-desemprego. 



126 políticas sociais − acompanhamento e análise | 10 | fev. 2005 ipea 

3.2  Evolução da execução financeira dos principais programas do MTE 

Passados dois anos de governo Lula e transcorrido um ano da execução orçamentário-
financeira do novo PPA 2004-2007, torna-se oportuno proceder a uma primeira 
avaliação global do desempenho financeiro de alguns dos principais programas 
geridos pelo MTE. 

Com esse objetivo, a tabela 7 apresenta dados da execução orçamentário-financeira 
dos mais importantes programas do MTE para o biênio 2002-2003, ainda no âmbito 
do PPA 2000-2003.73 Este biênio foi escolhido porque corresponde ao último ano do 
governo FHC e ao primeiro ano de governo Lula, ambos sob a vigência do mesmo 
PPA. Entre várias possibilidades de abordagem, escolheu-se uma que prioriza uma 
comparação entre as informações das duas últimas colunas da tabela 7. 

TABELA 7 

Nível de execução orçamentário-financeira do Gasto Social Federal 2002-2003,  
segundo principais programas selecionados do PPA 2000-2003 − Ministério do  
Trabalho e Emprego 

Principais programas/MTE/PPA 2000-2003 
Nível de  

execução 2002  
(%) 

Nível de 
execução 2003  

(%) 

Variação 
execução 2003/2002 

(%) 

Diferença  
em R$ 

(2003/2002) 

Novo Emprego e Seguro-Desemprego 99,66 98,04 98,38 772.340.699 

Assistência ao Trabalhador (Abono Salarial) 99,31 94,54 95,20 474.389.768 

Qualificação Profissional do Trabalhador 49,50 42,09 85,04 -113.201.895 

Geração de Emprego e Renda 88,54 18,68 21,10 8.508.574 

Trabalho Seguro e Saudável 94,02 68,78 73,16 8.661.650 

Jovem Empreendedor 42,26 63,70 150,73 -2.458.196 

Organização Produtiva de Comunidades Pobres (Pronager) 58,03 13,12 22,61 -29.664.295 

Fonte: Siafi/STN e Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor)/Secretária de Orçamento Federal (SOF). 

O aspecto que parece interessante revelar é que, embora o nível de execução de 
2003 tenha sido mais baixo que o de 2002 para todos os programas listados (exceção 
feita ao Jovem Empreendedor), em quatro deles (Novo Emprego e Seguro-Desemprego, 
Abono Salarial, Geração de Emprego e Renda e Trabalho Seguro e Saudável) houve 
na verdade um acréscimo em termos dos valores nominais liquidados ao fim do exercício 
financeiro de 2003.74 

Desses programas, pode-se supor que o aumento de gastos com Novo Emprego 
e Seguro-Desemprego deve ter estado relacionado à queda da ocupação e ao aumento 
do desemprego no ano de 2003, que foi um ano fortemente recessivo. A queda dos 
rendimentos médios reais também naquele ano deve ter tido relação, por sua vez, 
com o aumento de desembolsos do Programa de Assistência ao Trabalhador, 
responsável que é pelo pagamento do Abono Salarial a trabalhadores oriundos do 
setor formal com rendimentos médios mensais inferiores a dois salários mínimos.  
O aumento dos desembolsos – também em termos nominais – para os Programas de 
Geração de Emprego e Renda e Trabalho Seguro e Saudável é bastante curioso 

                                                 
73. Como se sabe, a reordenação de programas e nomenclaturas entre o PPA 2000-2003 e o PPA 2004-2007 torna-os não 
perfeitamente comparáveis, motivo pelo qual se optou aqui por separar as tabelas. 
74. Embora essa comparação fique um pouco prejudicada pelo fato de se estar utilizando valores nominais, as diferenças 
observadas em reais são de magnitude tal que não se teria a essência do argumento afetada pelo simples deflacionamento 
dos valores. 
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quando se vê que o nível de execução em 2003 representou, respectivamente, apenas 
21,1% do executado em 2002, no primeiro caso, e 73,1%, no segundo. Esses 
percentuais indicam que, embora os montantes aprovados para gasto (Lei + Créditos) 
tenham sido superiores aos valores desembolsados (Liquidado), em ambos os casos 
eles foram bastante subutilizados. Contudo, também nesses dois casos, apesar do 
baixo nível de execução financeira final, houve aumento dos valores nominais 
efetivamente liquidados em comparação com 2002. 

Dos programas que tiveram desembolsos inferiores em 2003 em relação a 2002, 
destaque-se, pelo montante de recursos envolvidos e pela importância estratégica, o 
caso do Programa de Qualificação Profissional do Trabalhador. Como foi comentado 
em item específico sobre o tema (2.3), este Programa está passando por uma 
reavaliação geral de objetivos e procedimentos que implicaram, entre outras coisas, 
essa redução com reorientação do gasto. 

Passando agora para a nova composição de programas do MTE no âmbito do 
PPA 2004-2007, julga-se relevante apresentar, na tabela 8, uma listagem com os 
principais programas e ações de cunho finalístico, sem prejuízo, no entanto, das 
informações mais completas e detalhadas que podem ser obtidas no Anexo Estatístico 
da presente edição. 

De antemão, é preciso lembrar que, no primeiro semestre de 2004, como foi 
visto no número anterior deste periódico, vários programas do MTE estavam 
apresentando uma execução bem abaixo do esperado, como, por exemplo, 
Qualificação Social e Profissional, Economia Solidária em Desenvolvimento e o 
Primeiro Emprego, além da ação de Intermediação de Mão-de-Obra,75 que agora faz 
parte do Programa Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda. 

Ao fim de 2004, porém, conforme mostra a tabela 8, quase todos os programas 
alcançaram um patamar de execução razoável, exceção feita ao Programa 
Desenvolvimento Centrado na Geração de Emprego, Trabalho e Renda, que 
simplesmente não executou seu orçamento previsto. Nesse caso, trata-se de uma ação-
meio – Monitoramento das Cadeias Produtivas e dos Beneficiários – que não parece 
ter afetado o desempenho finalístico do Programa, pois este, como foi visto em seção 
específica sobre o tema, apresentou na verdade um incremento em suas operações de 
crédito e empréstimos concedidos durante o ano de 2004.76 

Outra exceção digna de nota é o Programa Primeiro Emprego, cuja execução 
alcançou menos de 32% ao fim do ano. Isto é, mesmo com a reformulação do 
Programa e a priorização que passou a ser dada aos Consórcios Sociais da Juventude – 
que de fato é o eixo que ganhou maior dinamismo –, os resultados gerais do 
Programa não melhoraram muito. O Programa de Economia Solidária, por sua vez, 
outra novidade institucional do MTE, também teve, ao fim de 2004, nível de 
execução financeira bastante inferior em relação, primeiro, ao montante já reduzido 
de recursos disponíveis e, segundo, às expectativas que se criaram no início do 
governo Lula para essa área de atuação. 

                                                 
75. A ação referida aqui chama-se Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra. 
76. A questão aqui é que esse Programa se executa por meio de depósitos especiais remunerados do FAT, e não por 
ações de expressão orçamentária, motivo pelo qual as ações e valores realmente relevantes do Programa não estão 
listados na tabela 8. 
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TABELA 8 

Nível de execução orçamentário-financeira do Gasto Social Federal em 2004, segundo 
programas e ações selecionados do Plano Plurianual 2004-2007 − Ministério do 
Trabalho e Emprego 

Programas e ações selecionadas – PPA 2004-2007 – MTE   Lei + Créditos   Liquidado  Nível de 
execução  

  (em R$ correntes de 2004) (em %) 

Total do Ministério do Trabalho e Emprego em 2004 28.464.803.001 19.415.764.815 68,2 

Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda 9.884.234.926 9.562.636.737 96,7 

Pagamento do Benefício Abono Salarial 2.308.807.098 2.286.807.098 99,0 

Pagamento do Seguro-Desemprego 7.200.520.902 7.015.642.835 97,4 

Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico 8.131.402 7.004.800 86,1 

Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra 91.593.563 77.517.222 84,6 

Qualificação Social e Profissional 107.847.476 79.973.203 74,2 

Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda 17.495.479 11.540.544 66,0 

Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Ações do SPE1 e de Economia Solidária 31.009.998 21.944.046 70,8 

Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Políticas de Inclusão Social 41.101.999 31.000.253 75,4 

Rede de Proteção ao Trabalho 19.429.802 17.926.785 92,3 

Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS 13.069.801 11.701.789 89,5 

Fiscalização do Trabalho no Campo 150.000 134.841 89,9 

Desenvolvimento Centrado na Geração de Emprego, Trabalho e Renda 500.000 0 0,0 

Erradicação do Trabalho Escravo 4.968.680 3.711.095 74,7 

Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo 1.608.682 1.365.400 84,9 

Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo 2.959.998 2.336.150 78,9 

Democratização das Relações de Trabalho 3.496.994 1.629.689 46,6 

Economia Solidária em Desenvolvimento 30.110.450 18.318.750 60,8 

Fomento à Geração de Trabalho e Renda em Atividades de Ecomomia Solidária 20.566.249 10.708.442 52,1 

Segurança e Saúde no Trabalho 39.232.664 35.824.379 91,3 

Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho 2.390.002 1.715.879 71,8 

Primeiro Emprego 159.545.310 50.935.579 31,9 

Estímulo Financeiro ao Empregador para Geração do Primeiro Emprego destinado a Jovens 62.810.079 2.257.036 3,6 

Qualificação de Jovens para o Serviço Voluntário 32.476.786 29.062.118 89,5 

Concessão de Auxílio-Financeiro a Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego em Serviço Voluntário 30.320.243 11.261.400 37,1 

Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo 14.560.863 3.008.866 20,7 

Fonte: Siafi/STN e Sidor/SOF. 
Nota: 1Sistema Público de Emprego (SPE). 

Assim, como balanço geral da execução orçamentário-financeira dos programas 
do MTE para o ano de 2004, pode-se dizer que foram alcançados os patamares 
tradicionais de execução financeira apenas daqueles programas já consolidados no 
âmbito do Ministério, e que contam, portanto, com forte componente de inércia 
institucional (Seguro-Desemprego, Abono Salarial, Intermediação de Mão-de-Obra, 
Segurança e Saúde no Trabalho). Por seu turno, os programas recém-criados 
(notadamente Economia Solidária e Primeiro Emprego), ou que estão passando por 
algum tipo de reformulação conceitual (notadamente Qualificação Social e Profissional), 
apresentaram performance financeira abaixo do esperado, sem que se tenha, ainda, 
elementos suficientes para prever seu desempenho em 2005.77 

                                                 
77. Na verdade, no momento em que se fechava esta edição, havia indicações de que o governo federal teria de 
contingenciar recursos do orçamento previsto para 2005, em razão das previsões de queda da arrecadação e 
aumento dos gastos correntes, em desalinho com a meta de superávit primário de 4,25% do PIB. O problema é que a 
sistemática de contingenciamentos orçamentários, ao provocar atrasos na liberação de recursos ao longo do ano 
fiscal, compromete o desempenho físico daqueles programas que se caracterizam por ações de execução continuada, 
cuja qualidade depende do cumprimento do calendário de desembolsos financeiros previamente programado. 
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4  Considerações finais 

O ano de 2004 foi positivamente atípico para a economia brasileira. Em primeiro lugar, 
tendo em vista o longo período recessivo que dominava o cenário nacional desde, pelo 
menos, a crise cambial de 1998, logrou-se finalmente reverter a tendência de estagnação 
e, aproveitando-se de um contexto internacional favorável (crescimento do mercado 
mundial e grande liquidez em moeda estrangeira), foi possível combinar, internamente, 
crescimento do investimento e do Produto Interno Bruto, crescimento das exportações, 
controle da inflação, expansão da ocupação e redução do desemprego aberto. 

No entanto, esse resultado macroeconômico, que aparentemente questiona o 
trade off freqüentemente observável no país, entre crescimento do saldo exportador ou 
crescimento do mercado doméstico, ainda carece de fundamentos mais sólidos para 
que venha a se repetir nos anos vindouros, a começar por 2005. Particularmente 
importante no debate macroeconômico atual é a primazia da política monetária 
ditada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) sobre quaisquer alternativas que se 
coloquem em disputa. Além do alto custo fiscal que advém dessa estratégia de 
estabilização, que obriga o governo federal a esterilizar e a transferir recursos do lado 
real da economia (como o são, por exemplo, os investimentos e os gastos sociais) para 
um tipo de gestão financeirizada da dívida pública, há ainda efeitos perversos que se 
manifestam tanto na desaceleração do ânimo capitalista para novos investimentos 
como na valorização cambial que reduz o saldo exportador, justamente os dois 
motores do crescimento econômico verificado em 2004. 

Em segundo lugar, considerando-se o quadro estrutural de heterogeneidade, 
precariedade e desigualdade que domina o mercado de trabalho nacional, não deixa 
de ser extremamente positiva a avaliação final que se pode fazer do comportamento 
do emprego e dos rendimentos em 2004. A ocupação cresceu na frente da População 
Economicamente Ativa e ajudou a trazer a taxa de desemprego anual média, medida 
pela PME/IBGE, de volta ao patamar próximo a um dígito. Além disso, o emprego 
formal com carteira assinada teve reação até certo ponto surpreendente ao longo do 
ano, com reflexos positivos sobre pelo menos três dimensões de análise: aumento  
do grau de formalização do mercado de trabalho, aumento da arrecadação 
previdenciária e do fundo PIS/Pasep – FAT e desconcentração do Índice de Gini 
medido para as regiões metropolitanas pesquisadas pela PME. 

A sustentabilidade temporal desses resultados positivos sobre o mercado de 
trabalho brasileiro depende, no entanto, de fatores que, em parte, independem das 
políticas do MTE. Conforme foi anteriormente mencionado, a arquitetura 
macroeconômica de sustentação da estabilidade monetária defendida pelo Ministério 
da Fazenda e pelo Bacen possui um viés fortemente anti-social. Nesse contexto, as 
diversas políticas sociais de cunho setorial, em particular as que agem sobre o mundo 
do trabalho, emprego e renda, porquanto indispensáveis para combater as mazelas da 
sociedade brasileira, são em si mesmas impotentes para contrabalançar os efeitos 
nocivos de políticas macroeconômicas contracionistas, dos quais a prática já corriqueira 
dos contingenciamentos orçamentários visando garantir as metas de superávit fiscal 
primário (mas não necessariamente as metas de inflação) é a sua face mais aparente. 




