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TRABALHO E RENDA

1 APRESENTAÇÃO

O Brasil vem enfrentando um cenário econômico bastante conturbado, sobretudo 
a partir de 2015, quando se iniciou um movimento brusco de queda da atividade 
econômica que se agravou ainda mais no ano seguinte, e praticamente se estagnou 
em 2017 e 2018. Como consequência, houve uma forte desestruturação do mercado 
de trabalho, traduzida em elevação do desemprego e da informalidade a partir de 
então, além de desequilíbrios fiscais que pressionaram o potencial de gasto público 
com políticas sociais e de investimento.

Com base neste contexto, este capítulo buscou discutir as principais mudanças 
recentes em termos de estrutura do mercado de trabalho e dos arranjos institu-
cionais para as políticas de emprego no Brasil. Para tanto, ele está organizado 
da seguinte forma. Na seção 2, encontra-se um balanço geral sobre a conjuntura 
do mercado de trabalho para 2017 e 2018 no país com base em seus principais 
indicadores: ocupação, desocupação, participação, subocupação, tipos de vínculos, 
remuneração e massa de salários. A seção 3 traz como fato relevante a aprovação 
no Congresso Nacional e posterior sanção presidencial da Lei no 13.467/2017, 
que trata da “reforma trabalhista”. Nela consta um relato mais geral abordando 
o processo legislativo que levou à sua aprovação e algumas possíveis implicações 
dos dispositivos de flexibilização da legislação trabalhista inseridos na nova 
lei. Na seção 4, são analisadas algumas das principais políticas desempenhadas 
pelo Ministério do Trabalho até 2017. Essa seção se divide em duas partes. Na 
primeira, desenvolveu-se uma análise sobre a evolução do arranjo de financia-
mento dos programas componentes do Sistema Público de Trabalho e Renda 
(SPETR), organizado em torno do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 
para o decênio 2008-2017. O balanço geral sobre a capacidade de financiamento 
do FAT para esse conjunto de programas (seguro-desemprego, abono salarial, 
qualificação profissional e intermediação de emprego) é realizado a partir de três 
dimensões: o fluxo de receitas; o fluxo de obrigações; e a evolução patrimonial.  
Em cada uma delas a evolução dos indicadores é contrastada, ainda que de 
forma breve, tanto com o contexto socioeconômico do período quanto com as 
decisões de política fiscal que afetaram diretamente a dinâmica contábil do FAT. 
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A segunda parte trata da análise dos indicadores de execução orçamentária da 
Política Nacional de Economia Solidária (PNES) para o Plano Plurianual (PPA) 
2016-2019, destacando as variações recentes na estrutura política e orçamentária 
que o tema vem passando na agenda governamental. Por fim, são tecidas algumas 
considerações finais.

2 CONJUNTURA DO MERCADO DE TRABALHO

Ao longo desta seção são apresentados os fatos mais marcantes da conjuntura 
recente do mercado de trabalho brasileiro, baseando-nos nos dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre relações de emprego e remu-
neração do trabalho. Além de cobrir o ano de 2017, são analisados também os 
dados referentes a 2018, tendo o mesmo período de 2017 como referência.

O gráfico 1 mostra que, após crescimentos quase contínuos ao longo de 
2015 e 2016, a taxa de desemprego divulgada pelo IBGE passou a mostrar uma 
tendência de queda a partir do segundo trimestre de 2017. Como resultado 
dessa tendência, a taxa de desemprego do quarto trimestre de 2017 registrou um 
valor (11,8%) abaixo do que havia sido registrado no mesmo trimestre do ano 
anterior (12%). Esse fato, que não acontecia desde 2014, passou a valer como 
regra ao longo de 2018.

GRÁFICO 1
Taxa de desocupação
(Em %) 
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 Fonte: PNAD Contínua/IBGE.    
 Elaboração: Disoc/Ipea.
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Apesar do desempenho desse indicador, há que se fazer um registro em tom 
cauteloso no que se refere ao dado mais recente do período analisado. O ritmo de 
queda na taxa de desemprego no quarto trimestre de 2018 foi claramente inferior 
ao registrado no quarto trimestre de 2017. Uma eventual tendência de acomodação 
da taxa de desemprego seria preocupante, dado o patamar ainda demasiadamente 
alto desse fenômeno (11,6% no quarto trimestre de 2018).

O movimento descrito antes para a taxa de desemprego pode ser melhor 
compreendido analisando a evolução da população ocupada, ilustrada no gráfico 
2. A inflexão na taxa de desemprego, que passa a mostrar uma tendência de queda 
a partir do segundo trimestre de 2017, coincide com uma inflexão na evolução da 
população ocupada, que registra uma tendência de crescimento também a partir 
do segundo trimestre de 2017. Além disso, a desaceleração registrada na queda da 
taxa de desemprego no último trimestre de 2018 também encontra respaldo numa 
desaceleração do ritmo de crescimento da população ocupada nesse mesmo trimestre.

GRÁFICO 2
População ocupada – total de ocupados 
(Em milhares)
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Fonte: PNAD Contínua/IBGE.   
Elaboração: Dimac/Ipea.

Outro fato que relativiza a queda recente na taxa de desemprego é que 
se registra uma crescente dificuldade para o desempregado sair dessa condição.  
O gráfico 3 reporta as respectivas probabilidades de permanência nos três prin-
cipais estados do mercado de trabalho: ocupado, desocupado e inativo (fora da 
força de trabalho). É nítida a tendência de crescimento na taxa de permanência 
no desemprego, que chega a alcançar 47% no quarto trimestre de 2018, o que 
significa um aumento de 15 pontos percentuais (p.p.) em relação ao observado no 
quarto trimestre de 2013 (33%). 
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GRÁFICO 3
Taxa de permanência no mesmo estado do mercado de trabalho
(Em %) 
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Fonte: PNAD Contínua/IBGE.    
Elaboração: Dimac/Ipea.

Em decorrência dessa crescente dificuldade em sair do desemprego, observa-se 
que vem aumentando o tempo de permanência no desemprego. Pelo gráfico 4, 
nota-se um aumento da parcela de desempregados cujo tempo de procura por 
emprego é maior que dois anos. No quarto trimestre de 2018, este percentual foi 
de 26%, atingindo patamar superior aos apontados nestes mesmos trimestres de 
2016 e 2017: 20% e 23%, respectivamente. 

GRÁFICO 4
Proporção de trabalhadores desocupados por tempo de procura
(Em %)
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Fonte: PNAD Contínua/IBGE.    
Elaboração: Dimac/Ipea.
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Por fim, o comportamento do “desemprego por desalento”1 e da condição 
de subocupação2 ajuda a compor um tom mais cauteloso na análise do recuo do 
indicador de desemprego no período analisado. Segundo a PNAD Contínua, 
a partir do início de 2015, o número de pessoas fora da força de trabalho por 
motivos associados ao desalento registra uma trajetória ascendente, acompanhando 
o período de queda da economia brasileira naquele ano. Ainda que a parcela de 
trabalhadores “desalentados” fora da população economicamente ativa (PEA) venha 
se mantendo estável nos últimos meses, os valores são próximos a 2,7% da população 
em idade ativa no Brasil (PIA), conforme mostra o gráfico 5, correspondendo a 
aproximadamente 4,6 milhões de pessoas.

GRÁFICO 5
Desalentados sobre a população em idade ativa – Brasil
(Em %)
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Fonte: PNAD Contínua/IBGE.    
Elaboração: Dimac/Ipea.

A PNAD Contínua permite ainda uma investigação mais ampla de um 
fenômeno que vem crescendo sistematicamente no mercado de trabalho brasileiro. 
Trata-se de indivíduos que se encontram em situação de insuficiência de horas 
trabalhadas, isto é, já estão empregados, trabalhando menos de quarenta horas 
semanais, mas desejariam ofertar mais horas de trabalho. Essa pode ser considerada 
uma indicação de “subutilização da força de trabalho”. Tomando por base o trimestre 
de dezembro a fevereiro, a proporção da população ocupada classificada como 
subocupada por insuficiência de horas passou de 5,9% em 2016 para 6,8% em 

1. Tal como o IBGE, considera-se que o trabalhador se encontra em condição de desemprego por desalento quando 
responde não ter buscado emprego na semana de referência da pesquisa pelos seguintes motivos: i) não conseguia 
trabalho adequado; ii) não tinha experiência profissional ou qualificação; iii) ser considerado muito jovem ou muito 
idoso; e iv) não havia trabalho na localidade.
2. Trabalhadores ocupados por menos de quarenta horas e que desejariam ofertar mais horas de trabalho.
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2017, e finalmente 7,2% em 2018. Desta forma, observa-se que, ao contrário da 
taxa de desocupação, que leva em conta apenas os desempregados, a taxa combinada 
de desocupação e subocupação não aponta nenhuma melhora em 2018 (gráfico 6).

GRÁFICO 6
Taxa combinada de desocupação e subocupação por insuficiência de horas 
trabalhadas (2016-2018)
(Em %)
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Fonte: PNAD Contínua/IBGE.    
Elaboração: Dimac/Ipea.

Em suma, a taxa de desemprego manteve uma tendência de queda ao longo 
de 2018 que se originou ainda que timidamente em 2017, dada a situação bastante 
sensível que o país segue atravessando em termos de desestruturação do mercado 
de trabalho, inclusive quando se compara com a situação atual de outros países 
latino-americanos (Silva, 2018e). A esse movimento estão atrelados outros fenômenos 
que nos levam a julgamentos distintos da performance do mercado de trabalho. Por 
um lado, uma análise mais ampla do desemprego, contemplando sua duração e uma 
definição mais ampla de subutilização do trabalho, nos fornece sinais preocupantes 
sobre as possibilidades de uma recuperação mais robusta das oportunidades de 
trabalho no país. Por outro lado, o movimento de queda da taxa de desemprego 
tem como principal determinante uma retomada do crescimento da população 
ocupada, que será objeto de uma análise mais detida nos próximos parágrafos.

O aumento gradual da população ocupada não foi homogêneo entre os setores 
da economia. A tabela 1 traz o crescimento interanual da população ocupada por 
setor de atividade agregado, com segmentos ligados a serviços na parte de baixo, e 
os agregados dos demais setores na parte de cima. Todos os setores da parte superior 
apresentaram variação negativa. A taxa negativa na construção civil continua sua 
série de resultados negativos de dois anos, mas a comparação com os valores do 
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ano anterior aponta uma desaceleração da queda. Já o resultado negativo para o 
setor da indústria de transformação interrompeu a recuperação que o setor expe-
rimentava desde o segundo trimestre de 2017. A parte inferior da tabela apresenta 
resultados positivos para todos os setores, exceto serviços domésticos. Esse último 
setor registrou uma queda de 2,1% após experimentar uma expansão de 4,2% 
no mesmo período do ano anterior. Enquanto isso, apesar da expansão, todos os 
demais setores com resultados positivos apresentaram valores inferiores que ao do 
quarto trimestre de 2017.

TABELA 1
População ocupada por setores – por trimestre
(Taxa de variação interanual em %)

 
1o trim. 
2017

2o trim. 
2017

3o trim. 
2017

4o trim. 
2017

1o trim. 
2018

2o trim. 
2018

3o trim. 
2018

4o trim. 
2018

Agricultura -8,0 -8,1 -4,4 -5,1 -2,3 -1,8 1,6 -0,1

Indústria de transformação -2,9 0,8 2,1 4,6 2,0 1,2 0,3 -1,2

Construção civil -9,5 -9,2 -3,8 -1,9 -4,1 -2,5 -1,2 -1,7

Comércio -1,3 0,0 2,4 1,2 1,5 -0,1 0,1 -0,5

Administração pública -3,1 -3,1 -2,9 -0,6 1,6 0,4 -0,1 -0,6

Transporte e correios 10,3 2,9 2,6 -1,0 2,3 0,6 -0,3 4,3

Alojamento e alimentação 11,0 12,9 12,0 8,7 5,7 2,6 2,6 2,8

Intermediação financeira, imo-
biliária e serviços a empresas 2,5 1,4 5,1 4,2 1,3 0,9 1,1 2,1

Saúde e educação -1,4 -0,4 2,0 2,7 3,8 5,2 4,7 5,5

Outros serviços 2,1 7,8 5,0 8,7 10,4 6,0 8,9 5,4

Serviços domésticos -2,9 -2,9 0,4 4,2 2,5 1,6 0,8 -2,1

Fonte: PNAD Contínua/IBGE.
Elaboração: Dimac/Ipea.

Sob o prisma da forma de inserção no mercado, os dados expostos no gráfico 7  
revelam um desempenho heterogêneo das categorias de acordo com o grau de 
formalização. No início de 2017, o agrupamento dos trabalhadores sem carteira 
assinada passou a apresentar taxas de crescimento interanuais positivas, sendo 
acompanhada a partir de meados do mesmo ano pelo agrupamento dos trabalha-
dores por conta-própria. Em ambos os casos, as taxas de crescimento interanuais 
permaneceram positivas em 2018, ainda que tenha perdido intensidade. Já o 
agrupamento dos trabalhadores com carteira assinada mostra taxas de crescimento 
interanuais negativas em todo esse período. Isso evidencia que o recuo na população 
desocupada entre meados de 2017 e 2018 se deve ao aumento do número de 
trabalhadores nestes dois segmentos associados à informalidade (assalariados sem 
carteira e conta-própria). 
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De fato, o gráfico 8 revela uma tendência de aumento na taxa de informalidade 
ao longo de 2018, que por sinal reforça uma tendência no mesmo sentido que já 
vinha se consolidando em 2017.

GRÁFICO 7
Ocupação por tipo de vínculo – taxa de variação interanual
(Em %)
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Fonte: PNAD Contínua/IBGE.    
Elaboração: Dimac/Ipea.

GRÁFICO 8
Evolução do grau de informalidade1 

(Em %)

44,25

44,67
45,09

45,24
45,39

45,76

45,08

45,3745,50

46,42

46,99

47,25

46,82

47,20

47,76 47,88

43,5

44,0

44,5

45,0

45,5

46,0

46,5

47,0

47,5

48,0

48,5

1o trimestre 2o trimestre 3o trimestre 4o trimestre

2015 2016 2017 2018

Fonte: PNAD Contínua/IBGE.    
Elaboração: Disoc/Ipea.
Nota: 1  Contempla empregados sem carteira, sem remuneração e conta-próprias. No entanto, deve-se destacar que, apesar de 

ainda registrar queda na comparação interanual, a dinâmica da ocupação com carteira de trabalho já aponta, ao menos, 
alguns sinais de interrupção na queda, indicando uma potencial retomada do emprego formal.
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A tabela 2 mostra a variação de pessoas ocupadas por posição na ocupação entre 
os setores agregados da economia. Dos treze setores apresentados na tabela, apenas 
agricultura, administração pública; e saúde e educação registraram aumento no 
número de trabalhadores com carteira. A tabela mostra também que o crescimento 
da população ocupada registrado nos setores de saúde e educação, e transporte foi 
composto principalmente por trabalhadores sem carteira e conta-própria.

TABELA 2
PNAD Contínua: população ocupada por setores e posição na ocupação (quarto 
trimestre-2018)
(Taxa de variação interanual em %)

  Com carteira Sem carteira Conta-própria

Total -0,5 1,8 2,8

Agricultura 1,6 1,1 -2,2

Indústria de transformação -1,5 -4,8 3,4

Indústria extrativa -7,3 6,3 -13,1

Serviços industriais de utilidade pública (SIUP) -2,2 -8,8 21,8

Construção civil -4,2 -1,1 -1,0

Comércio -0,7 0,1 -0,9

Intermediação financeira, imobiliária e 
serviços a empresas -0,3 9,4 5,2

Transporte -3,0 9,9 14,1

Serviços pessoais -6,1 7,6 7,6

Administração pública 0,9 -5,8 ---

Saúde e educação 2,9 9,2 21,9

Alojamento e alimentação -1,4 8,8 1,6

Serviços domésticos -5,0 -1,0 ---

Fonte: PNAD Contínua/IBGE.
Elaboração: Dimac/Ipea.

Em termos de rendimentos médios reais do trabalho, os dados recentes apre-
sentaram um movimento de crescimento ao longo de 2017, conforme visualizado no 
gráfico 9. No entanto, em 2018, a tendência passou a ser de estagnação, ainda que a 
taxa de crescimento interanual desse indicador tenha se mantido levemente positiva. 

Por fim, tal como os rendimentos, a massa salarial também apresenta uma 
tendência de crescimento em 2017, seguida de uma tendência estagnante em 
2018 (gráfico 10). Ou seja, ainda que em desaceleração, o aumento da população 
ocupada combinada à elevação dos salários reais vem possibilitando uma expansão 
continuada da massa salarial real. 
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GRÁFICO 9
PNAD Contínua – rendimento médio real
(Valor absoluto e taxa de variação interanual) 
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Fonte: PNAD ContínuaIBGE.    
Elaboração: Dimac/Ipea.

GRÁFICO 10
PNAD Contínua – massa salarial habitualmente recebida
(Valor absoluto e taxa de variação interanual)
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Fonte: PNAD Contínua/IBGE.    
Elaboração: Dimac/Ipea.

3  FATO RELEVANTE: A REFORMA TRABALHISTA DE 2017 – PROCESSO 
LEGISLATIVO E PRINCIPAIS IMPLICAÇÕES POSSÍVEIS DOS DISPOSITIVOS 
DE FLEXIBILIZAÇÃO APROVADOS

A Lei no 13.467/2017, que instituiu a chamada “reforma trabalhista” no Brasil, 
foi responsável pela maior mudança já ocorrida nesse campo regulatório desde a 
promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943. Sua origem 
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está no Projeto de Lei (PL) no 6.787, encaminhado ao Congresso Nacional no 
dia 23 de dezembro de 2016, cujo enunciado indicava mudanças em sete artigos 
e terminou com a aprovação de um substitutivo com 104 artigos modificados. 
Não obstante essa amplitude em termos de impacto regulatório, todo o processo 
legislativo durou pouco mais de quatro meses apenas, considerando desde o despacho 
inicial para sua tramitação na Câmara dos Deputados, no dia 3 de fevereiro 2016, 
até sua aprovação final no Senado, no dia 10 de julho.

Após ser protocolado na Câmara dos Deputados – PL no 6.787/2016 –, foi 
criada uma comissão especial para iniciar sua tramitação. Esta comissão foi formada 
por 37 deputados, com a maioria associada à base governista, que elegeram Daniel 
Vilela (PMDB/GO) como presidente, e este designou para a relatoria Rogério 
Marinho (PSDB/RN). Apesar de surgirem contestações de alguns parlamentares 
sobre descumprimentos do regimento da Câmara quanto à composição desse tipo 
de comissão, todas elas foram negadas pela presidência já empossada.

O texto substitutivo apresentado pelo relator à comissão contou com diversas 
modificações em relação ao texto original. Ao longo dos trabalhos, a comissão 
especial recebeu 850 emendas, por intermédio de 82 deputados diferentes.  
Ao final, foram incluídas ao projeto pelo relator, integralmente ou de forma parcial, 
445 das emendas apresentadas (52,4%), versando sobre os mais diversos assuntos 
relativos ao mundo do trabalho.3

No dia 25 de abril, o parecer do relator foi aprovado por um placar de 27 
votos a favor e dez contra, sem que se votassem os 25 destaques apresentados por 
deputados da comissão. Já no dia seguinte, após mais de dez horas de expediente, o 
texto foi aprovado no Plenário da Câmara, com 297 votos a favor e 177 contrários.

Passada a etapa da Câmara, o texto aprovado foi apresentado no Senado 
no dia 28 de abril, como Projeto de Lei da Câmara (PLC) no 38/2017, tendo 
como relator o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES). O projeto tramitou em 
três comissões permanentes no Senado antes de ir ao Plenário. A primeira foi 
a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). A votação ocorreu no dia 6 de 
junho, com o texto-base sendo aprovado na íntegra por quatorze votos a onze. 
Embora o projeto tenha recebido 193 emendas, todas foram rejeitadas, com o 
parecer final contendo apenas algumas sujeições de alterações referentes ao projeto 
originalmente aprovado na Câmara dos Deputados. Os senadores contrários à 
proposta chegaram a apresentar à CAE três versões alternativas ao texto do relator, 
sugerindo sua rejeição ou mudanças no projeto. Porém, tais versões não chegaram 
a ser analisadas. A segunda foi a Comissão de Assuntos Sociais (CAS), em que, de 

3. Vale ressaltar que todas as emendas incorporadas foram apresentadas por deputados de partidos da base de apoio 
do governo (PMDB, PSDB, PP, PTB, SD, PSD, PR e PPS), enquanto nenhuma emenda advinda de partidos de oposição 
foi contemplada no texto final.
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forma surpreendente, a proposta foi rejeitada por um placar apertado de dez votos 
contrários e nove favoráveis. Não obstante, o projeto seguiu para a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), onde, dessa vez, não houve surpresas para o governo 
e o texto foi aprovado com dezesseis votos a favor e nove contra. Todas as propostas 
de emendas foram rejeitadas, com a promessa do governo, apresentada na forma 
de uma mensagem do presidente Michel Temer lida pelo senador Romero Jucá, 
de elaborar posteriormente à aprovação final do projeto uma Medida Provisória 
(MP) para corrigir os pontos contestados, já que se houvesse alguma alteração o 
texto necessitaria retornar à Câmara. 

No dia 10 de julho, a votação seguiu em plenário e o placar final foi: cinquenta 
votos a favor do parecer e 26 contra. Foi aprovado, portanto, o texto idêntico ao 
que já havia passado na Câmara, sendo rejeitados três destaques apresentados antes 
da votação. O texto final obteve sanção presidencial como Lei no 13.467, no dia 
13 de julho de 2017, com uma cerimônia no Palácio do Planalto.

Para além de todo o processo legislativo que propiciou a “reforma trabalhista” 
em pauta, vale pontuar alguns elementos presentes na estratégia flexibilizante 
que balizou a atuação dos atores políticos favoráveis à aprovação do projeto. Para 
isso, optou-se por chamar a atenção sobre dois (entre outros possíveis) vetores de 
mudança presentes nos dispositivos aprovados no corpo da Lei no 13.467/2017: a 
possibilidade de flexibilização para além dos instrumentos de acordos e convenções 
coletivas; e a imposição de certas restrições em termos de acesso por parte dos 
trabalhadores a alguns direitos sociais atrelados à prática laboral.

Primeiramente, vale ressaltar que a tônica central que conduziu todo o 
processo que levou à reforma foi a flexibilização nos atuais dispositivos reguladores 
dos contratos trabalhistas no Brasil. Por esse motivo, Carvalho (2017) classificou 
como ponto central a introdução do art. 611-A na CLT, que trata justamente 
sobre a prevalência dos acordos entre as partes sobre o aparato. O texto diz que:

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência 
sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: I – pacto quanto à jornada de 
trabalho, observados os limites constitucionais; II – banco de horas anual; III – 
intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas 
superiores a seis horas; IV – adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata 
a Lei no 13.189, de 19 de novembro de 2015; V – plano de cargos, salários e funções 
compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos 
cargos que se enquadram como funções de confiança; VI – regulamento empresarial; 
VII – representante dos trabalhadores no local de trabalho; VIII – teletrabalho, 
regime de sobreaviso, e trabalho intermitente; IX – remuneração por produtividade, 
incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho 
individual; X – modalidade de registro de jornada de XI – troca do dia de feriado; 
XII – enquadramento do grau de insalubridade; XIII - prorrogação de jornada em 
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ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério 
do Trabalho; XIV – prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente 
concedidos em programas de incentivo; XV – participação nos lucros ou resultados 
da empresa (Brasil, 2017c).

Nesse sentido, a Lei no 13.467/2017 busca favorecer a “prevalência do negociado 
sobre o legislado”4 tanto no plano da jornada de trabalho (itens I, II, II, X e XI) 
quanto no plano da remuneração (itens V, IX, XIV e XV). Porém, uma análise mais 
atenta de seus demais dispositivos demonstra que a nova lei abre brechas norma-
tivas de flexibilização contratual para além do que possa vir a ser estabelecido em 
acordos coletivos, ampliando o leque de estratégias à disposição dos empregadores. 
Quanto à jornada de trabalho, pode-se citar a previsão de banco de horas a acordos 
individuais e dos limites das jornadas em contratos de trabalho parcial,5 que na 
prática ampliam as possibilidades de compensação das horas extras. No tocante 
à remuneração, houve um alargamento das possibilidades de “salário disfarçado”, 
reduzindo a base de incidência de encargos trabalhistas e previdenciários, como 
no caso de abonos pagos pelo empregador e diárias de viagens,6 que deixam de 
integrar o salário oficial.

Nesse sentido, os possíveis resultados dessa mudança institucional recente 
podem ser bastante ambíguos. Como destacou Carvalho (2017, p. 91):

Se se espera que os efeitos da reforma sobre o emprego devido à redução do custo 
de trabalho sejam positivos, os impactos sobre o bem-estar de forma geral podem 
ser diferentes. Se a maior parte da redução dos custos trabalhistas ocorrer por conta 
de uma redução da remuneração de horas trabalhadas aos atualmente empregados, 
seja substituindo jornadas integrais por intermitentes, seja ampliando o uso de 
banco de horas e esquemas de compensação, reduzindo a quantidade de horas extras 
pagas, o impacto de bem-estar da reforma tenderá a ser negativo. Se, entretanto, 
lograrem-se ampliar a formalização de postos não registrados sem precarizar os postos 
já formalizados, o impacto tenderá a ser positivo. 

Ao analisar todo o processo de mudanças na legislação trabalhista brasileira 
desde a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), Oliveira e Silva (2018) chamaram 
a atenção para três pontos nos quais acreditam que trarão impactos significativos 
não apenas na estrutura e dinâmica do mercado de trabalho, mas também no 
sistema de proteção social no país. O primeiro refere-se à introdução da figura 
do “trabalho intermitente”, pela qual as empresas poderão firmar contratos com 
os trabalhadores sem estabelecer patamares mínimos de horas de trabalho ou de 

4. “Denomina-se ‘prevalência do negociado sobre o legislado’ o princípio de que as normas pactuadas como fruto 
da negociação direta têm prioridade de vigência sobre o que a lei estabelece. Ou seja, vale o que está no acordo ou 
convenção coletiva e não o que a lei determina” (Dieese, 2017, p. 4).
5. Alteração dos arts. 59 e 58-A.
6. Alteração do § 1o do art. 457. 
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remuneração mensal.7 O empregado, por sua vez, pode firmar contratos com 
diversas empresas ao mesmo tempo nessa modalidade, sem que haja qualquer 
garantia de que será de fato demandado durante aquele período, o que causa uma 
instabilidade muito grande em termos de remuneração, e o impede de acionar, 
caso julgue necessário, o seguro desemprego.

O segundo destaque trata sobre a possibilidade de “demissão por acordo”, 
na qual o empregado pode ser demitido com diminuição dos encargos patronais,8 
desde que haja acordo recíproco entre as partes. Ao empregado demitido por esse 
novo dispositivo cabe-lhe o direito de sacar 80% do saldo de seu FGTS, mas perde 
o direito de acesso ao seguro desemprego. 

O terceiro destaque tratou da tentativa de inibição ao chamado “litígio de 
má fé”, amplamente citado nos relatórios aprovados na Câmara e no Senado.  
Pelo novo texto da reforma, o trabalhador que acionar a Justiça Trabalhista contra 
seu ex-empregador e ter sua reclamação declarada improcedente, terá que ressarcir 
os custos do processo, inclusive os gastos da parte litigante com advogados. Na 
prática, tal iniciativa tende a inibir o acesso por parte dos trabalhadores à Justiça 
do Trabalho na medida em que perdem o direito à gratuidade processual.9 Embora 
a justificativa apresentada se baseie em um suposto viés pró-trabalhador excessivo 
nas decisões judiciais, existem estudos recentes que contestam tal informação, 
mostrando que o amplo volume de ações trabalhistas no Brasil deriva muito mais 
do descumprimento sistemático de medidas contratuais básicas (como pagamentos 
de férias, 13o salário, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS) do que 
pelo comportamento oportunista dos trabalhadores.10 

Portanto, como já ressaltado até aqui, a Lei no 13.467/2017 introduziu uma 
grande quantidade de alterações na regulação trabalhista brasileira, o que dificulta 
uma análise mais geral sobre a nova configuração normativa após sua entrada 
em vigor, bem como antever possíveis impactos. Mesmo porque, o conjunto 
de alterações realizadas versou sobre temas bastante diversos no que se refere ao 
universo do trabalho assalariado e suas instituições de controle, indicando uma 
falta de organicidade quanto ao projeto final aprovado no Congresso e sancionado 
pela presidência da República. Como sua proposição se deu em um momento de 
crise econômica e desestruturação do mercado de trabalho, a retórica de defesa dos 

7. O art. 443 da Lei no 13.467/2017, que trata do trabalho intermitente, estabelece que: § 3o Considera-se como intermitente 
o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância 
de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do 
tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria.
8. A multa referente ao saldo do FGTS a ser depositada ao empregado cai de 40% para 20%, e o aviso prévio também 
cai pela metade.
9. Dados mais recentes do Tribunal Superior do Trabalho (TST) apontam que o número de processos que dão entrada 
nas varas trabalhista caiu de 2.630.522 mil em 2017 para 1.726.009 mil em 2018, o que representa uma queda de 
34,4% no período.
10. Sobre esse ponto, ver Campos (2017a; 2017b).
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dispositivos inseridos no projeto valeu-se amplamente de argumentos de que tais 
alterações propiciariam um ambiente de maior segurança jurídica que levaria a uma 
nova retomada do emprego no Brasil. No entanto, os possíveis mecanismos causais 
que levariam a esse cenário otimista não encontram um respaldo empírico muito 
claro nem na experiência brasileira, que nos últimos anos apresentou diferentes 
cenários de elevação e queda dos indicadores de emprego sem a ocorrência de 
mudanças substanciais na legislação (Oliveira e Silva, 2018), nem na experiência 
internacional, que apesar de haver um volume considerável de estudos sobre o tema, 
seus resultados apresentados são, na melhor das hipóteses, ambíguos, sem permitir 
uma afirmação mais consistente que corrobore uma relação causal inequívoca entre 
flexibilidade e emprego (Betcherman, 2013; Adascalitei e Morano, 2015; Silva, 
2018a; Cesit, 2017).

Por isso, torna-se de extrema importância um acompanhamento sistemático 
sobre os desdobramentos da Lei no 13.467/2017 nas diversas dimensões políticas 
e econômicas as quais estão expostos os dispositivos normativos que ela introduziu 
no arcabouço mais ampliado do direito do trabalho no Brasil. O Ipea fará parte 
desse esforço de pesquisa e acompanhamento. 

4 ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA E DOS PROGRAMAS 

4.1  O Fundo de Amparo ao Trabalhador e a operacionalização do Sistema 
Público de Emprego, Trabalho e Renda11

É de praxe as edições anteriores deste boletim trazerem uma análise mais apro-
fundada sobre os programas fundamentais do Ministério do Trabalho, sobretudo 
aqueles que compõem o SPETR. Para este número em específico, optou-se por 
um formato diferente. O foco será uma análise recente dos principais indicadores 
financeiros do FAT, que é o arranjo institucional fundamental para o financiamento 
das políticas de emprego no Brasil (Silva, 2018b). O recorte temporal escolhido 
para o acompanhamento desses indicadores cobre o decênio que vai do início da 
crise econômica global de 2008 até o fim de 2017. A ideia foi analisar os principais 
fatores conjunturais da economia, que possuem impacto direto na dinâmica do 
mercado de trabalho, bem como as decisões de política fiscal que interferiram na 
dinâmica orçamentária do FAT ao longo do período especificado. Nesse sentido, 
a sequência analítica engloba o fluxo de entrada de recursos, o fluxo de saídas, e, 
por fim, a variação patrimonial do FAT, buscando contrastar com as decisões de 
política fiscal e mudanças no ambiente econômico que impactaram em sua dinâmica.

11. O conteúdo desta seção trata-se de uma síntese apresentada no Boletim Mercado de Trabalho por Silva (2019b). Para 
uma análise mais detalhada sobre o histórico de institucionalização e operacionalização do FAT, ver Silva (2018b; 2019a).
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Para subsidiar o debate, o quadro 1 traz uma síntese explicativa sobre os 
principais programas financiados pelo FAT via Ministério do Trabalho, e a tabela 3  
apresenta um amplo conjunto de informações com a discriminação de todos os itens 
de receita (primária e secundária), despesas e demais componentes do resultado 
nominal anual do FAT.

QUADRO 1
Características dos principais programas de trabalho e renda

Nome Descrição Ano de início

Seguro desemprego

Assistência financeira temporária ao trabalhador desempre-
gado, em virtude da dispensa sem justa causa, de acordo 
com a comprovação de vínculo de emprego assalariado 
no seguinte período imediatamente anterior à data de 
dispensa: i) pelo menos doze meses nos últimos dezoito 
meses, quando da primeira solicitação; ii) pelo menos 
nove meses nos últimos doze meses, quando da segunda 
solicitação; e iii) cada um dos seis meses imediatamente 
anteriores à data de dispensa, quando das demais solicita-
ções. Concedido em parcelas mensais, que variam de três a 
cinco, tendo como piso o valor do salário mínimo.

1986: trabalhador formal
1992: pescador artesanal
2001: trabalhador doméstico
2003: trabalhador em situação 
análoga à escravidão

Abono salarial

Benefício assegurado aos empregados que percebem até 
2 salários mínimos (SMs) de remuneração mensal, desde 
que cadastrados há cinco anos ou mais no PIS-Pasep e que 
tenham trabalhado pelo menos trinta dias em um emprego 
formal, no ano anterior. O valor do benefício é definido 
em função do número de meses trabalhados no ano de 
referência, tendo como teto o valor do salário mínimo (Lei 
no 13.134/2015).

1989 (1970 para contas 
individuais)

Intermediação de emprego/
Sistema Nacional de 
Emprego (Sine)

Captação de vagas junto a empresas e encaminhamento 
de trabalhadores em busca de emprego, além de disponibi-
lização de informações gerais sobre políticas do Ministério 
do Trabalho. 

1977

Qualificação profissional
Oferta de cursos de qualificação profissional para traba-
lhadores desempregados ou em risco de desemprego e 
microempreendedores. 

1995

Geração de emprego e 
renda

Concessão de crédito produtivo assistido a micro e peque-
nas empresas, cooperativas e trabalhadores autônomos, via 
bancos públicos oficiais. 

1995

Fonte: Silva (2018b). 
Elaboração dos autores.

TABELA 3
Fluxo financeiro do FAT (2008-2017)

(Em R$ bilhões)1

Exercícios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A. Receitas correntes 43,16 40,30 46,84 53,62 59,638 57,88 68,91 55,47 53,53 54,86

 A.1. PIS-Pasep (DRU) 42,27 39,37 43,87 52,29 51,256 50,75 51,74 45,68 39,25 40,56

 A.2. Aportes Tesouro Nacional 0,0 0,0 1,66 0,13 7,17 6,17 16,61 8,02 13,49 13,79

 A.3. Outras receitas 0,95 0,93 1,30 1,21 1,22 0,95 0,56 1,76 0,80 0,51

B. Receitas financeiras 15,84 16,29 15,58 16,31 19,57 10,59 15,24 15,24 19,63 17,58

C. Despesas 36,09 44,82 45,37 49,75 54,78 60,11 62,83 52,82 57,41 54,79
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Exercícios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 C.1. Seguro-desemprego – benefício 24,81 31,62 31,18 34,08 37,37 40,75 43,15 41,29 38,55 38,01

 C.2. Abono salarial – benefício 10,07 12,22 13,56 14,86 16,69 18,72 19,06 10,99 18,30 16,23

 C.3. Qualificação profissional 0,23 0,25 0,22 0,11 0,08 0,01 0,0 0,0 0,0 0,06

 C.4. Intermediação de emprego 0,17 0,15 0,10 0,14 0,19 0,15 0,17 0,07 0,05 0,03

 C.5. Outras despesas 0,81 0,58 0,50 0,56 0,45 0,48 0,46 0,48 0,51 0,46

D. repasses BNDES 16,4 15,55 17,67 19,37 20,38 21,59 20,29 18,50 16,32 16,54

Receita desvinculada (DRU) 10,39 10,03 12,32 11,91 12,92 13,05 12,43 11,48 16,39 17,88

Resultado primário 
(A - C - D)

-8,9 -20,0 -16,2 -15,5 -15,5 -23,8 -14,2 -15,9 -20,2 -16,5

Resultado nominal
 (A + B - C - D)

6,87 -3,78 -0,62 0,82 4,03 -13,24 1,02 -0,62 -0,57 1,13

Fonte: CGFAT.
Elaboração dos autores.
Nota: 1 Valores de dezembro de 2017.

4.1.1 O fluxo das entradas

O fluxo anual de receitas do FAT no decênio 2008-2017 apresentou uma variação 
real positiva de 22,8% (de 2017 em relação a 2008). Os recursos advindos das 
contribuições para o PIS-Pasep12 representaram 65,7% de toda a receita líquida, 
acompanhando a própria dinâmica da economia brasileira. Houve um crescimento 
frequente até 2014, com exceção de 2009 em decorrência dos impactos diretos da 
crise econômica global no ano anterior. Em 2015, já sob o início da crise política e 
econômica no Brasil, a trajetória de arrecadação do PIS-Pasep se reverteu. Essa queda 
aprofundou-se ainda mais após a aprovação no Congresso e sanção presidencial 
da Emenda Constitucional (EC) no 476/2016, que ampliou de 20% para 30% o 
percentual da Desvinculação de Receitas da União (DRU) sobre as contribuições 
sociais, incluindo o PIS-Pasep, com vigência retroativa a partir de 1o de janeiro 
de 2016. Em 2017, ocorreu uma ligeira recuperação das receitas do PIS-Pasep, 
mas seu valor atualizado ficou bem próximo ao obtido nos anos iniciais da série.

Já as receitas financeiras, que apresentaram variação positiva no período 
apesar de certa instabilidade, foram responsáveis por 23,2% do total. No entanto, 
a participação crescente dessa fonte de receitas implica uma situação paradoxal para 
o fundo e para o próprio funcionamento do SPETR. Por um lado, ela depende de 
uma taxa de juros mais alta, que implique maiores remunerações sobre os ativos 
aplicados no mercado financeiro. Por outro, uma taxa de juros elevada encarece 
o custo do investimento no país, o que compromete a busca por um nível mais 
significativo de crescimento econômico que resulte em aumento do nível de emprego 
e também crescimento da própria arrecadação primária do FAT.

12. Trata-se do fundo composto pelo Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep), que são contribuições sociais de natureza tributária calculados sobre o faturamento operacional 
bruto de empresas privadas e públicas. O PIS-Pasep consiste na principal fonte de receita primária do FAT, sendo que 
40% de seu montante líquido anual são repassados ao BNDES, conforme expresso pela Lei no 7.998/1990.
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Destaca-se ainda como novidade a partir de 2010 o aporte de recursos do 
Tesouro Nacional para o atendimento das despesas primárias do fundo, que no 
período representou 9,6% do total das receitas. No entanto, vale ressaltar que a 
soma desses aportes foi bem inferior ao valor desvinculado no mesmo período pelo 
governo federal, representando apenas 52,1% desse total.

Outra decisão de política fiscal que influiu negativamente no crescimento dos 
recursos via PIS-Pasep refere-se às novas medidas de desoneração tributária tomadas 
pelo governo federal, com a intenção declarada de incentivar o setor produtivo 
para minimizar os impactos negativos da crise econômica global iniciada em 2008. 
De acordo com estimativas apresentadas nos Projetos de Lei Orçamentária Anual 
(LOA), as desonerações sobre a contribuição do PIS-Pasep foram em torno de R$ 
13,1 bilhões em 2017, valor por sua vez muito próximo ao aporte orçamentário 
do Tesouro para o FAT no mesmo ano (R$ 13,8 bilhões). Ao considerar todo o 
período, este valor seguiu uma trajetória crescente, saltando de R$ 2,6 bilhões em 
2005 para R$ 15,2 bilhões em 2015, quando se alcançou o maior valor da série.

O gráfico 15 permite acompanhar a trajetória desses “vazamentos” de receita 
em função das decisões de política econômica do governo federal, bem como 
verificar sua relação com o deficit primário (receitas líquidas menos despesas) do 
FAT. Por ele nota-se que, durante toda a série analisada, apenas em 2009 o valor 
do deficit primário foi superior, ainda que ligeiramente. No acumulado do período, 
foram R$ 249,0 bilhões de perdas de receitas via esses instrumentos contra R$ 
166,8 bilhões de deficit primário.

GRÁFICO 11
Evolução das desonerações e desvinculação da contribuição do PIS-Pasep em 
relação ao deficit primário do FAT (2008-2017)
(Em R$ bilhões)1 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
8,6 9,3 10,8 9,6 11,2 11,8 14,3 15,5 13,4 13,1

10,6 10,2 12,6 12,2 13,2 13,3 12,7 11,8 16,8 17,9

8,9 20,1 16,2 15,5 15,5 23,8 14,2 15,9 20,2 16,5
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Fonte: CGFAT. 
Elaboração dos autores.
Nota: ¹ Valores de dezembro de 2017.
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No caso das receitas financeiras, há de se observar mudanças importantes 
nas trajetórias da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (Selic) ao longo desse período, pois são determinantes na 
remuneração das disponibilidades financeiras do FAT aplicadas na rede bancária. 
A instabilidade na trajetória desses dois indicadores (sobretudo da taxa Selic) ajuda 
a entender o comportamento das receitas financeiras, expressas anteriormente na 
tabela 3, que caíram em 2013, se recuperaram somente em 2016, e apresentaram 
nova queda em 2017. Outro fator explicativo é a queda das próprias aplicações 
do FAT em “depósitos especiais”13 a partir de 2007, dadas as limitações geradas 
pelo aumento dos gastos com o seguro-desemprego e com o abono salarial, a ser 
debatido com mais detalhes na próxima seção.

Portanto, foi possível perceber nesta seção que decisões de política econômica 
nos últimos anos afetaram consideravelmente a capacidade de financiamento do FAT, 
causando vazamentos significativos em sua fonte primária de receita. Destacam-se, 
nesse sentido: i) a elevação das desonerações tributárias do PIS-Pasep, estratégia 
reforçada para alavancar a atividade produtiva nacional após a crise do capitalismo 
global em 2008, mas que se manteve nos anos seguintes; e ii) a sanção da EC  
no 476/2016, que resultou na elevação da DRU de 20% para 30% sobre contribuições 
sociais, além de garantir sua vigência até 2021. Tais fatores, aliados ao movimento 
de elevação dos gastos com os programas de assistência de renda (seguro-desemprego 
e abono salarial), têm enfraquecendo bastante as disponibilidades de caixa do FAT 
para suprir suas demandas programáticas, como mostrado na seção seguinte.

4.1.2 O fluxo das obrigações

Os números referentes ao decênio 2008-2017 mostram que a despesa corrente 
total do FAT aumentou 51,8%. Ao observar o comportamento dos componentes 
da despesa, nota-se que o custeio dos benefícios do seguro-desemprego e do abono 
salarial cresceu bem acima do total de receitas primárias líquidas. Em 2017, a 
soma desses dois itens de despesa foi 33,5% superior ao total da receita primária 
líquida do fundo, já descontado o repasse constitucional ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e à DRU. Por serem gastos 
obrigatórios previstos na CF/1988, ambos não estão sujeitos a contingenciamentos.

Porém, o crescimento da participação desses dois itens no total das despesas 
do FAT faz com que o espaço financeiro para os demais programas do SPETR 
se torne mais exíguo. As ações de qualificação profissional e intermediação de 

13. Os depósitos especiais são recursos disponibilizados via FAT, com a aprovação do Codefat, para que bancos públicos 
possam desenvolver programas de crédito para micro e pequenas empresas. O volume disponibilizado anualmente 
refere-se à parcela que excede a formação da Reserva Mínima de Liquidez (RML), definida pela Lei no 8.352/1991 como 
um mecanismo financeiro a ser utilizado para “garantir, em tempo hábil, os recursos necessários ao pagamento das 
despesas referentes ao Programa Seguro-Desemprego e ao Abono” (art. 1o). Dispõe do mesmo dispositivo legal que os 
recursos da RML devem ser aplicados em títulos do Tesouro Nacional (fundos extramercado).
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emprego, que juntas chegaram a representar 9% de toda a despesa corrente do FAT 
em 2000 (Silva, 2018b), passaram a ter sua participação cada vez mais reduzida 
ao longo dos anos, estabilizando-se abaixo de 1% no período mais recente (item 
outras despesas do gráfico 16). Por possuírem natureza discricionária, os gastos com 
esses serviços são frequentemente alvos de contingenciamento para fins de ajuste 
fiscal. Dessa forma, não apenas os programas de ativação do mercado de trabalho 
ficaram praticamente sem recursos para sua execução, mas também o próprio 
sistema como um todo passou a ser pressionado por mudanças de adequação fiscal 
ao novo arcabouço normativo que rege a dinâmica financeira do fundo.

GRÁFICO 12 
Evolução da composição das obrigações totais do FAT (2008-2017) 

(Em R$ bilhões)1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

48,0 52,7 49,5 49,4 49,9 49,9 52,0 58,0 52,4 53,4

19,5 20,3 21,6 21,6 22,3 22,9 23,0 15,3 24,8 22,8

30,9 26,0 28,1 28,1 27,2 26,5 24,4 26,0 22,1 23,2

Seguro-desemprego
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Emprestimos BNDES

Outras despesas 1,5 1,0 0,8 0,9 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
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Fonte: CGFAT. 
Elaboração dos autores.
Nota: 1 Valores de dezembro de 2017. 

Nesse sentido, torna-se relevante um aprofundamento sobre os determinantes 
principais para o crescimento acelerado dos gastos com o seguro-desemprego e o 
abono salarial no país na última década, dado que esse resultado impacta diretamente 
na operacionalidade do conjunto dos programas. Para se chegar a possíveis entendi-
mentos sobre essa questão, é preciso destacar alguns pontos relevantes para o debate.

No caso do seguro-desemprego, a despesa varia fundamentalmente em 
função de três aspectos: i) o valor do benefício; ii) o número de beneficiários; e 
iii) sua duração. Estudos recentes apontam que a duração dos benefícios, isto é, o 
número de parcelas que cada beneficiário recebe do seguro-desemprego (item iii), 
tem mantido certa estabilidade em torno de 4,2 parcelas emitidas em média por 
beneficiário (Pires e Lima Júnior, 2014; Ipea, 2015). Já o valor do benefício e o 
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número de segurados cresceram significativamente nos últimos anos, e a combinação 
entre esses dois movimentos é a principal responsável pelo crescimento dos gastos. 
No primeiro, destaca-se o aumento real do salário mínimo ao longo desse período, 
sobretudo em função da política de valorização assumida pelo governo federal.14 
E como a CF/1988 estabeleceu o salário mínimo corrente como piso para os 
benefícios sociais, o valor das parcelas do seguro-desemprego não pode ser inferior 
a ele, o que eleva o valor médio de cada parcela em virtude de sua valorização real.

Já no tocante ao número de segurados, o fator determinante é o estoque de 
trabalhadores formais, que apresentou crescimento constante no início deste século 
até 2014, chegando a 49,6 milhões de trabalhadores formalizados, pico histórico 
no país. Em 2015 e 2016, houve uma queda acentuada nesse contingente, com a 
eliminação de 3,5 milhões de postos de trabalho na economia brasileira (Oliveira 
e Silva, 2018), acompanhada por uma relativa estabilidade em 2017, encerrando a 
série analisada com 46,3 milhões de postos formais de trabalho. Ainda assim, ao se 
comparar a variação no período todo – de 2008 a 2017 – houve um crescimento 
na ordem de 17,5%. Por esses motivos, a elevação acumulada nos gastos com o 
seguro-desemprego se deve também à ampliação da quantidade de trabalhadores 
com emprego formal no período, pois estão sujeitos a serem demitidos involun-
tariamente e, assim, cumprirem as condições de acesso ao benefício, aumentando 
a cobertura de atendimento do programa.

Um dos fatores que potencializam essa relação entre aumento do estoque de 
trabalhadores formalizados e aumento dos gastos com seguro-desemprego é o grau 
de rotatividade da força de trabalho, considerada uma característica marcante do 
mercado de trabalho brasileiro (Corseuil e Ribeiro, 2012; Dieese, 2014; Gonzaga 
e Pinto, 2014). Ou seja, a complementaridade entre aumento da formalização do 
emprego e manutenção de altas taxas de rotatividade ajuda a desvendar o aparente 
paradoxo sobre a elevação de gastos com seguro-desemprego mesmo durante um 
momento de queda contínua do desemprego no país, como ocorreu entre 2008 e 
2014. Na prática, o percentual de beneficiários do seguro-desemprego subiu em 
um patamar muito próximo à elevação do estoque de trabalhadores formais no 
Brasil, dada a manutenção de altas taxas de rotatividade no mercado de trabalho.15 

14. A MP no 474/2009 manteve a política de valorização do salário mínimo acordada com os movimentos de trabalhadores 
e seguida desde 2007, sendo convertida na Lei no 12.255. Pela regra, o valor do salário mínimo passa a ser calculado 
com base na variação do produto interno bruto (PIB) com dois anos de defasagem mais a inflação do ano anterior, 
medida pela variação acumulada do INPC verificado no período de referência (Ipea, 2015).
15. Apesar da trajetória de crescimento nos gastos com seguro-desemprego, há de se ressaltar que o Brasil não possui 
uma despesa relativamente alta em proporção ao PIB com esse programa para os padrões internacionais. Se comparado 
com os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), por exemplo, o Brasil ocupa 
uma posição intermediária, com uma despesa de 0,61% do PIB, abaixo de países como Estados Unidos, Bélgica, 
França e Espanha, que apresentam índices próximos ou superiores a 1% do PIB. Em contraste, como constataram Pires 
e Lima Júnior (2014), o número de beneficiários é relativamente elevado no Brasil, com uma média de 7,6% do total 
de trabalhadores, ficando atrás apenas de Espanha (10,3%), Bélgica (8,8%) e França (8,6%), enquanto países como 
Polônia (1,8%) e Chile (1,7%) possuem as menores taxas de cobertura do programa.
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Para uma melhor comparação visual, o gráfico 13 apresenta as trajetórias 
referentes ao gasto anual, ao número de beneficiários e ao percentual de segurados 
em relação ao estoque de trabalhadores formais no Brasil. Pode-se notar que a taxa 
de crescimento anual do valor monetário despendido no período foi bem superior 
à taxa referente ao número de trabalhadores atendidos, sobretudo em função da 
política de valorização do salário mínimo. Porém, tanto o volume global de despesas 
com o programa quanto o número de beneficiários vêm diminuindo desde 2015, 
o que provavelmente deriva de dois fatores: a queda do estoque de trabalhadores 
formais e a entrada em vigor da Lei no 13.134/2015, que endureceu as regras de 
acesso ao benefício. Já o percentual de beneficiários em relação ao estoque total 
de trabalhadores formalizados apresentou relativa estabilidade.

GRÁFICO 13
Gasto, número de beneficiários e percentual de beneficiários do seguro-
desemprego sobre o estoque de trabalhadores formais (2008-2017)1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

24,8 31,6 31,2 34,1 37,4 40,7 43,2 41,3 38,6 38,0

6,8 7,3 7,4 7,8 7,8 8,1 8,3 8,5 7,9 7,6

Despesas (R$ bilhões)

Beneficiários (milhões)

Beneficiários/estoque (%) 17,3 17,7 16,8 16,8 16,4 16,5 16,7 17,6 17,1 16,5
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Fonte: CGFAT. 
Elaboração dos autores.
Nota: 1 Valores de dezembro de 2017. 

Com relação ao abono salarial, os gastos são influenciados diretamente, assim 
como o seguro-desemprego, pelos aumentos do valor real do salário mínimo e pela 
elevação da formalização do mercado de trabalho. O reajuste do salário mínimo 
atuou tanto na elevação do valor do benefício quanto no dimensionamento 
do público que tem direito a recebê-lo, pois, à medida que seus aumentos têm 
comprimido a dispersão dos salários na economia, o público coberto pelo abono 
tende a crescer (Ipea, 2011; Corseuil, Foguel e Tomelin, 2015). Isso resultou, 
juntamente com a já citada evolução no número de trabalhadores formalizados, no 
principal fator responsável pelo crescimento do número de beneficiários do abono 
salarial, que saltou de 14,9 milhões para 23,2 milhões durante o decênio analisado.



xxiiiTrabalho e Renda

O gráfico 14 traz as trajetórias de gasto anual, número de beneficiários e seu 
percentual em relação ao estoque de trabalhadores formais, para fins do abono 
salarial. As curvas de evolução do gasto, assim como no seguro-desemprego, 
apresentam uma variação superior ao crescimento do número de beneficiários, 
também sob influência do aumento real do salário mínimo. Mas, diferentemente 
do seguro-desemprego, o percentual de beneficiários do abono apresentou uma 
elevação contínua ao longo do período, saltando de 37,8% em 2005 para 50,0% 
em 2017. Isso se deu em função da já comentada elevação da quantidade de 
trabalhadores admitidos com até dois salários mínimos em relação ao estoque total 
da força de trabalho formalizada no país.

GRÁFICO 14
Gasto, número de beneficiários e percentual de beneficiários do abono sobre o 
estoque de trabalhadores formais (2008-2017)¹

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

10,1 12,2 13,6 14,9 16,7 18,7 19,1 10,9 18,3 16,2

14,9 16,0 17,9 19,1 19,8 21,3 22,4 11,4 22,9 23,2

Despesas (R$ bilhões)

Beneficiários (milhões)

Beneficiários/estoque (%) 37,8 38,8 40,6 41,3 41,7 43,6 44,7 23,7 49,7 50,0
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Fonte: CGFAT.
Elaboração dos autores. 
Nota: 1 Valores de dezembro de 2017. 

Vale destacar ainda alguns pontos referentes aos gastos com o abono salarial, 
visando uma compreensão para além do que os números mostram. Primeiro, a 
forte variação da quantidade de beneficiários no final da série (queda acentuada 
em 2015, seguida de aumento em 2016) ocorreu devido a uma alteração do 
cronograma de pagamento do período de julho de 2015 a junho 2016. Com isso, 
uma parte dos trabalhadores que tinha o direito em 2015 só pôde receber o abono 
no ano seguinte, esvaziando assim a concessão de benefícios em 2015 e inflando 
em 2016. O segundo fator é que entraram em vigor em 2015 as novas regras de 
pagamento (Lei no 13.134/2015), estabelecendo que o valor do benefício passasse 
a ser “calculado na proporção de um doze avos do valor do salário mínimo vigente 
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na data do respectivo pagamento, multiplicado pelo número de meses trabalhados 
no ano correspondente” (art. 9o). Pela regra anterior, bastava haver trabalhado um 
mês no ano de referência para que o trabalhador tivesse o direito ao recebimento 
de um salário mínimo. Essa nova regra impediu que o gasto com abono salarial 
nesses dois últimos anos da série fosse ainda maior, como se pode verificar no 
gráfico 18, mesmo com elevação do número de beneficiários em 2017, o total de 
despesa com o programa foi inferior ao ano anterior.

4.1.3 Resultado nominal e evolução patrimonial

Para analisar o comportamento recente do patrimônio do FAT, torna-se necessário 
verificar a evolução do seu resultado nominal, determinado pela diferença entre os 
totais de receitas e despesas em seus balanços anuais (tabela 3). Ele indica se o FAT 
tem sido capaz de cumprir suas obrigações constitucionais de financiar o seguro-
-desemprego e o abono salarial, bem como manter as transferências obrigatórias 
ao BNDES, além de outras despesas correntes que lhes forem atribuídas, como os 
demais programas que compõem o SPETR.

O gráfico 15 apresenta essas trajetórias para o período em análise. Por ele 
nota-se que em cinco anos o resultado nominal auferido foi negativo: em 2009, 
2010, 2013, 2015 e 2016. 

GRÁFICO 15
Receitas e obrigações totais do FAT (2008-2017)
(Em R$ bilhões)1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

59,0 56,6 62,4 69,9 78,7 68,5 84,1 70,7 73,2 72,5Total receitas

Total obrigações 52,1 60,4 63,0 69,1 75,2 81,7 83,1 71,3 73,7 71,3
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Fonte: CGFAT. 
Elaboração dos autores. 
Nota: 1 Valores de dezembro de 2017.
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O crescimento das receitas tem se dado continuamente a uma taxa média inferior 
ao das obrigações,16 sobretudo em função do aumento já discutido dos vazamentos na 
arrecadação do PIS-Pasep devido às desvinculações orçamentárias e às isenções tributárias, 
além dos impactos da crise mundial na arrecadação de suas fontes primárias a partir de 
2008. Pelo lado das despesas, o impacto maior é marcado pelo aumento dos gastos com 
o seguro-desemprego e o abono salarial, em virtude de alterações nos indicadores de 
mercado de trabalho, conforme observado na seção anterior. O pior resultado nominal 
foi apurado em 2013, quando essa diferença chegou a R$ 13,2 bilhões, explicado em 
parte por uma queda acentuada da receita de remunerações financeiras.

Na realidade, a arrecadação do PIS-Pasep, isoladamente, já não cobria o conjunto 
de obrigações do FAT desde 1995, quando passou a vigorar a desvinculação de 20% 
de suas receitas primárias para fins de ajuste fiscal do governo federal. Mas esse dese-
quilíbrio era coberto até com certa folga pelas demais receitas do fundo, com destaque 
para as financeiras. Porém, isso deixou de ocorrer, sobretudo a partir de 2009, quando 
foi verificado seu primeiro deficit operacional. Nos anos de 2012 e 2014, o resultado 
positivo só foi possível devido ao aumento do repasse do Tesouro Nacional (tabela 3).

Tal conjuntura demonstra a dificuldade do FAT em saldar suas obrigações sob 
o arranjo institucional atualmente vigente, agravado com a elevação da DRU para 
30% em 2016. E essa não é uma questão que se resolva apenas com a medida clássica 
de corte de despesas, porque o crescimento dos gastos com o seguro-desemprego e 
com o abono salarial tem muito a ver com tendências positivas para o mercado de 
trabalho brasileiro, tais como a formalização do mercado de trabalho e o crescimento 
real do valor do salário mínimo. A ocorrência de deficit nominais em exercício 
obriga que o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) 
tome a decisão de se desfazer de ativos de seu patrimônio financeiro, formado pelo 
montante repassado anualmente ao BNDES e demais aplicações que o fundo realiza. 

Contudo, mesmo com a ocorrência desses desequilíbrios contábeis, o que se 
observa pelos dados é que o arranjo institucional do FAT lhe permitiu um cresci-
mento patrimonial de 10,6% em termos reais entre 2008 e 2017. Esse crescimento 
deve-se especialmente ao rendimento de aplicações financeiras. As taxas Selic e 
TJLP, referências básicas para a remuneração das aplicações do FAT, foram bem 
superiores à taxa de inflação e à variação real do PIB durante o período em análise. 

Todo esse movimento quantitativo pode ser evidenciado a partir da análise da 
participação relativa de cada um dos componentes do patrimônio nesses últimos 
anos, conforme ilustrado no gráfico 16. A modalidade depósitos especiais, que 
chegou a representar quase 30% do total no início da série, apresentou uma queda 
contínua em sua participação, representando apenas 5,7% em 2017. Já o FAT 

16. Em 2017, ocorreu queda nas receitas e nas obrigações. Porém, a primeira foi inferior à segunda (0,9% contra 3,2%).
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Constitucional, referente aos repasses anuais ao BNDES, cresceu de 59,1% para 
81,5% no mesmo período, o que demonstra um aumento bastante significativo 
desse componente na composição geral do patrimônio financeiro do FAT. Por 
fim, a parcela do fundo extramercado permaneceu relativamente estável. Para 
complementar, a tabela 4 apresenta a evolução dos valores anuais de cada item do 
patrimônio financeiro do FAT para o período 2008-2017.

GRÁFICO 16
Evolução da participação relativa por item patrimonial do FAT (2008-2017)
(Em %)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
29,6 25,7 21,6 18,0 15,0 13,1 10,4 8,1 7,3 5,7
59,1 62,1 64,8 67,6 69,0 75,0 77,0 79,5 80,5 81,5

Depósitos especiais

Empréstimos BNDES

Extramercado 11,3 12,2 13,6 14,4 16,1 11,9 12,7 12,4 12,1 12,8
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Fonte: CGFAT. 
Elaboração dos autores.

TABELA 4
Patrimônio do FAT – saldos anuais (2005-2017)
(Em R$ bilhões)1

Fundo extramercado (a) 
Empréstimos ao 

BNDES (b) 
Depósitos especiais (c) 

Total
(a + b + c) 

Variação 
patrimonial

(ano/%) 

2008 29,9 156,7 78,4 265,0 -4

2009 33,4 169,8 70,2 273,4 3,2

2010 35,3 168,8 56,2 260,3 -4,8

2011 38,1 179,3 47,8 265,2 1,9

2012 44,5 191,1 41,5 277,1 4,5

2013 32,3 203,6 35,6 271,4 -2

2014 35,3 214,5 28,8 278,6 2,6

2015 34,8 223,4 22,9 281,1 0,9

2016 33,8 224,3 20,4 278,4 -1

2017 37,5 238,9 16,7 293,1 5,3

Variação (%) 
2008-2017 

25,4 52,5 -78,6 10,6  

Fonte: CGFAT.
Elaboração dos autores.
Nota: 1 Valores de dezembro de 2017.
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Portanto, o FAT foi atingido em diversas frentes nesses últimos anos, o que 
resultou no enfraquecimento de seu potencial de fomentar maior dinamicidade 
no mercado de trabalho, além de sua função precípua de proteção social aos 
trabalhadores. Como foi mostrado até aqui, sua dinâmica orçamentária não está 
restrita a influências da própria dinâmica do mercado de trabalho. Os vazamentos 
identificados (advindos das desvinculações orçamentárias e desonerações tributárias) 
foram determinantes para o esgarçamento da capacidade do FAT de honrar com as 
obrigações constitucionais que lhes foram delegadas, pois drenou, para outros fins, 
parte das receitas de tributos definidos especificamente para custear suas operações.

Essas decisões, embora implicassem efeitos diretos sobre a dinâmica do 
fundo, foram definidas e aprovadas em outros fóruns de poder, sem passar pela 
esfera do Ministério do Trabalho. Tampouco exigiram qualquer negociação ou 
consentimento junto ao Codefat, o que demonstra uma “hierarquia de poder 
decisório” que interfere diretamente na capacidade de coordenação das políticas 
sociais (Silva, 2019a).

Apesar disso, isso não implica dizer que o sistema não necessite de ajustes. 
O arranjo operacional do FAT tem, sim, questões que precisam ser enfrentadas 
e aperfeiçoadas, desde que para isso se respeitem as diretrizes originais que lhe 
conferem o caráter de um fundo de proteção e promoção de políticas voltadas 
ao bem-estar do conjunto de trabalhadores brasileiros (Silva, 2018c). Quaisquer 
propostas precisam estar em conformidade com essas diretrizes, além de perpassar 
pelos fóruns indicados para a gestão e o acompanhamento de suas atividades, em 
especial o Codefat. Porém, como afirmado no parágrafo anterior, as principais 
decisões que impactaram os mecanismos operacionais do fundo não estão em 
conformidade com essas prerrogativas.

4.2 Política Nacional de Economia Solidária17

Nesta seção são apresentados os resultados mais agregados em termos de 
execução orçamentária da Política Nacional de Economia Solidária, sob a respon-
sabilidade administrativa da Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), 
do Ministério do Trabalho. Para tanto, buscou-se avaliar os indicadores de execução 
no período que cobre a vigência do PPA do governo federal para os anos de 2016 
a 2019. Utilizou-se um indicador de execução orçamentária (IEO), que equivale 
ao somatório das receitas orçamentárias executadas pela Senaes sobre o somatório 
das receitas orçamentárias totais aprovadas em cada Lei Orçamentária Anual.18

17. Para uma análise mais abrangente da política de economia solidária no governo federal, ver Silva (2018d).
18. Para fins de cálculo do IEO, foi considerado o valor liquidado em cada exercício orçamentário, ou seja, o valor 
das atividades que foram contratadas e realizadas no ano de referência, tornando-se aptas a serem pagas pelo setor 
responsável. Todos os valores apresentados estão deflacionados para dezembro de 2017, pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC). Ressalta-se ainda que os cálculos realizados não incluíram recursos de ações executadas por 
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O PPA 2016-2019 trouxe novas mudanças no desenho operativo da agenda 
governamental para o período. O plano possui 54 programas temáticos, cada um 
deles relacionado a ações específicas que visam atingir um conjunto de objetivos, 
metas e iniciativas predeterminados. Entre esses programas está o Trabalho Decente 
e Economia Solidária (código 2071). Ele foi formulado com base em quatro temas 
estruturantes, cada um deles ligado a um objetivo que, por sua vez, se desdobram 
em 22 metas e 39 iniciativas.

As ações de responsabilidade da Senaes ficaram contidas em um desses 
objetivos, intitulado Promoção da Economia Solidária e suas Diversas Formas 
Organizativas (1091).19 De acordo com a descrição no PPA, esse objetivo foi 
formulado no intuito de apoiar a organização de empreendimentos coletivos e 
suas redes de cooperação a partir de:

ações de incubação e de assessoria técnica sistemática no interior das unidades de 
produção de bens e serviços, incluindo o suporte para a formalização, o desenvolvimento 
de modelos e planos estratégicos de gestão e a elaboração de planos de negócios e de 
viabilidade das iniciativas econômicas. O acesso ao financiamento para a produção 
e serviços (capital de giro) se dá por meio das instituições financeiras públicas, 
cooperativas de crédito, bancos do povo e outras organizações de microcrédito solidário 
de base territorial. Para enfrentar o gargalo da comercialização dos produtos e serviços 
da economia solidária, devem ser implantadas estratégias voltadas à oferta de serviço 
de apoio, espaços fixos de comercialização solidária dotados de infraestrutura e de 
ampliação das possibilidades de fornecimento de produtos e serviços nas compras 
governamentais (Brasil, 2015, p. 97).

Para a efetivação dessas metas, foram definidas nove iniciativas, conforme 
descrito no quadro 2.

QUADRO 2 
Iniciativas de economia solidária previstas no PPA 2016-2019

Iniciativas Descrição

06CB
Fortalecimento das bases de serviços de apoio, formação, assessoria técnica e investimentos para desenvolvimento 
das capacidades socioeconômicas dos empreendimentos econômicos solidários e sua articulação em redes de 
cooperação e cadeias de produção, comercialização e consumo em processos territoriais de desenvolvimento.

06CC
Estruturação do SCJS com fomento aos espaços de comercialização solidária e com os instrumentos de cadastro, 
reconhecimento e certificação de empreendimentos econômicos solidários e suas redes de cooperação.

06CD
Incubação de empreendimentos econômicos solidários no âmbito do Programa Nacional de Incubadoras de 
Cooperativas Populares (Proninc), contemplando o desenvolvimento e a disseminação de tecnologias sociais e 
inovações apropriadas às demandas da economia solidária.

outras unidades gestoras nem possíveis destinações orçamentárias advindas de emendas parlamentares.
19. Além desse objetivo, também compõem o Programa Trabalho Decente e Economia Solidária: i) o Sistema Público de 
Emprego, Trabalho e Renda; ii) a inclusão produtiva; e iii) o direito ao emprego e ao trabalho decente.

(Continua)
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Iniciativas Descrição

06CE
Fomento, assessoria técnica, apoio à formalização e acesso ao financiamento para cooperativas sociais e coope-
rativas de trabalho, com a implantação do Pronacoop Social e do Programa Nacional de Fomento às Cooperativas 
de Trabalho (Pronacoop).

06CF
Articulação institucional para constituição de um marco legal que possibilite a formalização dos empreendimentos, 
o adequado tratamento tributário, o tratamento diferenciado nas compras públicas e o acesso ao financiamento.

06CG Implantação da Rede Nacional de Centros de Formação e Assessoria Técnica em Economia Solidária.

06CH
Instituição do sistema público de economia solidária para o fortalecimento do diálogo social e interinstitucional 
nas políticas públicas federais, estaduais e municipais; do Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES); dos 
fóruns e das redes de articulação. Realização da IV Conferência Nacional de Economia Solidária (Conaes).

06CI
Consolidação do Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários (Cadsol), favorecendo o 
reconhecimento público dos empreendimentos econômicos solidários, permitindo o acesso às políticas públicas de 
financiamento, crédito, aquisição e comercialização de produtos e serviços da economia solidária.

06CJ
Implantação do Plano Nacional de Economia Solidária (Plano Ecosol) e acompanhamento da implantação dos 
planos estaduais de economia solidária.

Fonte: Brasil (2015).
Elaboração dos autores.

Apesar disso, diferentemente dos anteriores, no PPA 2016-2019 não há 
descrição de dotação orçamentária para cada atividade prevista. Embora tal meto-
dologia simplifique o controle da execução por parte dos órgãos de planejamento 
e controle, ela impede uma análise mais pormenorizada da conduta programática 
da política. Por isso, os dados disponíveis permitem avaliar a trajetória de dotação 
e execução orçamentária apenas para o objetivo como um todo. Já a ação de apoio 
a cooperativas de catadores de material reciclável (8274) permaneceu sob a gerência 
da Senaes, dessa vez incluída como um dos objetivos do Programa Qualidade 
Ambiental (2083). Os números do ciclo orçamentário das ações de economia 
solidária estão lançados na tabela 5.

TABELA 5 
Valor e execução orçamentária das políticas de economia solidária: PPA 2016-20191

Projetos/PPA 2016 2017 Total 2018

215F (programa 2071) – Fomento e fortale-
cimento da economia solidária

LOA (R$) 49.224.756 41.709.768 90.934.524 14.581.012

IEO (%) 26,7 7,7 17,9 24,5

8274 (programa 2083) – Fomento para as 
cooperativas atuantes com resíduos sólidos

LOA (R$) 13.330.730 9.937.461 23.268.191 5.179.313

IEO (%) 30,9 18,7 25,7 5,5

Total
LOA (R$) 62.555.486 51.647.229 114.202.715 19.760.325

IEO (%) 27,6 9,8 19,5 19,6

Fonte: Banco de dados Orçamento Brasil – Câmara dos Deputados. 
Elaboração dos autores. 
Notas: 1 Valores de dezembro de 2017. 

2 Ainda em execução até a finalização desta pesquisa.

(Continuação)
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No tocante aos números de 2018, a tendência de queda permanece, represen-
tando apenas 14,9% dos valores aprovados em 2015, o que o torna (em comparação 
com os números da tabela 1) o menor valor orçado para a política de economia 
solidária de toda a série desde 2004. Essa queda implica a sensível limitação da 
capacidade de atendimento das metas projetadas no PPA 2016-2019.

Ao analisar a execução orçamentária, percebe-se que também houve queda em 
relação ao PPA anterior. O índice de execução médio foi de 19,5%, muito em função 
do percentual bastante baixo de execução das duas ações somadas em 2017 (9,8%). 
Portanto, houve um rebaixamento substancial dos valores efetivamente executados da 
Política Nacional de Economia Solidária no Brasil no PPA atual, aprofundando ainda 
mais o cenário de queda que já vinha sendo observado nos anos anteriores.

A dotação orçamentária para as ações conduzidas pela Senaes no âmbito do 
PPA 2016-2019 diminuiu fortemente ante o PPA 2012-2015: considerando o 
total aprovado pela LOA em 2016, há uma queda de 52,2% em relação ao ano 
anterior. Já em 2017 a queda em relação a 2015 é ainda maior, 60,6%. Levando-se 
em conta somente os recursos da ação 8274, a soma do orçamento dos dois anos 
representou apenas a metade do orçamento de 2015, que por sua vez já vinha em 
queda em relação aos anos anteriores (Silva, 2018d).

No tocante aos números da LOA de 2018, a tendência de queda permaneceu, 
representando apenas 14,9% dos valores aprovados em 2015, o que o torna o 
menor valor orçado para a política de economia solidária de toda a série histórica, 
desde de sua inserção na agenda do governo federal em 2004, limitando bastante a 
capacidade de atendimento das metas projetadas no PPA 2016-2019 (Silva, 2018d).

Em termos de execução orçamentária, percebe-se que também houve queda em 
relação ao PPA anterior. O IEO médio foi de 19,5%, o que demonstra um rebaixamento 
substancial dos valores efetivamente executados da Política Nacional de Economia 
Solidária no Brasil no PPA atual, aprofundando ainda mais o cenário que já vinha 
sendo observado nos anos anteriores, conforme diagnosticado em Silva (2018d).

De maneira geral, as dificuldades identificadas nos PPAs anteriores também 
se encaixam na avaliação das dificuldades da Senaes em conseguir executar o orça-
mento previsto na LOA desde o início do PPA 2016-2019. Porém, outros fatores 
de natureza política e econômica também interferiram bastante nos trabalhos.

Em termos políticos, ainda no fim de 2015, houve uma mudança na estrutura 
institucional do Ministério do Trabalho, que foi fundido com o antigo Ministério 
da Previdência Social por meio da MP no 696, resultando na criação do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Embora a Senaes tenha se mantido como 
secretaria, com poucas mudanças em seus quadros técnicos e dirigentes, alterações 
estruturais dessa natureza geram novas rotinas e inserem novos atores nos processos 
decisórios, o que interfere na dinâmica de gestão dos programas finalísticos.
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No início de 2016, com o processo de impeachment da então presidenta 
eleita Dilma Rousseff, novos fatos impactaram diretamente a Política Nacional 
de Economia Solidária. Primeiramente, houve nova organização da estrutura 
ministerial, com o Ministério do Trabalho voltando a desmembrar-se da Previdência 
Social, como efeito da MP no 726, de 12 de maio de 2016.20 Isso acarretou uma 
grande reformulação na equipe gestora e técnica da Senaes, a começar pela saída 
do próprio secretário Paul Singer, que ocupava o posto desde 2003. Com ele 
saíram também todos os diretores e coordenadores, além de alguns técnicos de 
carreiras transversais que estavam lotados na secretaria. A nova equipe encontrou 
dificuldades na condução dessa transição, já que tanto o novo secretário quanto 
os diretores nomeados não possuíam experiência anterior de atuação profissional 
ou política associada ao tema.

Outro fato digno de nota foi a transformação da Senaes em uma subsecretaria, 
ligada ao gabinete do ministro do Trabalho, perdendo o status de secretaria, como 
era desde 2003. Contudo, manteve-se a sigla e seu caráter de unidade gestora com 
autonomia de execução dos programas referentes à temática da economia solidária, 
já inclusos no PPA.

Em termos econômicos, a forte recessão à qual o país foi submetido a partir 
de 2015, com queda de quase 8% do PIB em dois anos, desestabilizou não apenas 
a política de economia solidária, mas todo o conjunto de políticas sociais no Brasil, 
como visto inclusive no caso dos indicadores orçamentários do FAT na seção anterior. 
Isso porque a crise econômica acarretou uma queda considerável nas receitas do 
governo, o que elevou a pressão sobre os limites orçamentários definidos nas LOAs 
subsequentes. A fraca capacidade de recuperação da economia em 2017 foi outro 
fator de justificação para a queda no orçamento previsto para 2018.

A soma desse conjunto de fatores resultou na queda da dotação orçamentária 
atribuída por lei, bem como nas dificuldades crescentes em alcançar níveis maiores de 
execução. Tais resultados debatidos indicam, portanto, que a temática da economia 
solidária enquanto paradigma de política pública passou a se defrontar com um 
momento de crise operacional (em termos de recursos e capacidade de execução) 
e posicional (em termos de inserção na estrutura burocrática de Estado), o que 
leva a incertezas até mesmo quanto à sua continuidade na agenda governamental.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo teve dois focos: i) a discussão das principais mudanças recentes em termos 
de estrutura do mercado de trabalho; e ii) a discussão dos arranjos institucionais para as 
políticas de emprego no Brasil. Quanto ao primeiro item, os dados da PNAD Contínua 

20. Posteriormente convertida na Lei no 13.341, de 29 de setembro de 2016.
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para os anos de 2017 e 2018 mostraram que a taxa de desemprego, depois de dois anos 
de crescimento contínuo, começou a desacelerar, ainda que lentamente. Esta queda 
da taxa de desocupação não foi maior graças, principalmente, a uma queda na taxa 
de crescimento da ocupação no primeiro semestre de 2018 em relação à verificada 
no fim de 2017. Esse comportamento modesto da ocupação contrabalançou o efeito 
positivo sobre a desocupação trazido pela queda na taxa de crescimento da População 
Economicamente Ativa sobre a taxa de desocupação. 

Contudo, a queda verificada na taxa de desemprego foi acompanhada de 
um aumento no tempo de permanência no desemprego, expresso também pelo 
aumento da parcela de desempregados com tempo de procura por emprego superior 
a dois anos. Além disso, a proporção de indivíduos que se encontram em situação 
de insuficiência de horas trabalhadas tem crescido continuamente no período 
analisado. Diante disso, o resultado foi que a taxa combinada de desocupação e 
subocupação não apresentou melhora nos últimos anos.

Quando se analisa a inserção no mercado de trabalho, percebe-se que a queda 
observada na população desocupada em 2017 e 2018 deveu-se mais ao aumento da 
ocupação informal (trabalhadores sem carteira e por conta-própria). Já a ocupação 
com carteira caiu nesse período, mas esta queda está começando a mostrar sinais de 
interrupção, ou mesmo de uma tímida recuperação. Em termos de rendimentos médios 
reais do trabalho, os dados recentes apresentaram um movimento de crescimento ao 
longo de 2017, seguida de uma tendência de estagnação no primeiro semestre de 2018. 
A massa salarial seguiu a mesma trajetória. No fim, pode-se dizer que o processo de 
recuperação do mercado de trabalho brasileiro ainda está lento, com predomínio de 
geração de postos de trabalho menos protegidos, mas com uma situação de rendimento 
já um pouco mais favorável do que no auge da crise econômica.

Nesse ínterim, foi instituída em 2017, por meio da Lei no 13.467/2017, a 
chamada “reforma trabalhista”, a maior mudança feita na legislação trabalhista 
brasileira desde a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 
1943. Impressionou a rapidez na qual uma mudança dessa importância foi discutida 
e aprovada no Congresso Nacional – apenas quatro meses. Neste texto, decidiu-se 
dar atenção a dois vetores de mudança presentes na nova legislação trabalhista: i) a 
possibilidade de flexibilização para além dos instrumentos de acordos e convenções 
coletivas; e ii) a imposição de certas restrições em termos de acesso por parte dos 
trabalhadores a alguns direitos sociais atrelados à prática laboral. Um olhar sobre 
a literatura existente a respeito desse assunto parece indicar que medidas do tipo 
descrito no item i) não necessariamente vão gerar mais empregos, fato que vem 
sendo corroborado pelas estatísticas mais recentes de emprego formal. Além 
disso, sobre o item ii), as evidências mostram que não necessariamente é verdade 
que existe, por parte da Justiça do Trabalho, um excessivo viés pró-trabalhador.  
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Por enquanto, a grande quantidade de alterações introduzidas pela Lei no 13.467/2017 
– e a variedade de temas tratados por ela – exigirá um acompanhamento sistemático 
que, mais tarde, permita captar os impactos dessa reforma. 

Para tratar do foco b), este capítulo se deteve prioritariamente na evolução da 
situação financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador, com o recorte temporal 
de análise sendo o período 2008-2017. O fluxo anual de receitas do FAT, no 
referido período, cresceu 22,8% em termos reais, com os recursos advindos das 
contribuições para o PIS-Pasep representando 65,7% de toda a receita líquida. 
Porém, foi observado no texto que várias decisões de política econômica, ao longo 
desse período, afetaram consideravelmente a capacidade de financiamento do FAT, 
causando vazamentos significativos em sua fonte primária de receita. Destacam-se, 
nesse sentido: i) a elevação das desonerações tributárias do PIS-Pasep, estratégia 
reforçada para alavancar a atividade produtiva nacional após a crise do capitalismo 
global em 2008, mas que se manteve nos anos seguintes; e ii) a elevação da DRU de 
20% para 30% sobre contribuições sociais, além de garantir sua vigência até 2021. 

Quanto ao fluxo das obrigações do FAT, os números referentes ao decênio 
2008-2017 mostram que a despesa corrente total do FAT aumentou 51,8%, o 
que foi impulsionado exatamente pelas principais obrigações do fundo (previstas 
na Constituição): o custeio dos benefícios do seguro-desemprego e do abono 
salarial – cuja soma de despesas, no último ano do período, foi 33,5% superior ao 
total da receita primária líquida do fundo, já descontado o repasse constitucional 
ao BNDES e à DRU. Um dos problemas disso é que o espaço financeiro para 
investimento em políticas ativas de emprego, e mesmo na intermediação de mão 
de obra, se tornou muito pequeno, a participação somada desses itens na despesa 
corrente do FAT se situa hoje em menos de 1%.

O crescimento dos gastos com o seguro-desemprego e com o abono salarial 
foi impulsionado pelo crescimento do salário mínimo e o grande crescimento do 
estoque de trabalhadores formais. No caso do seguro-desemprego, este segundo fator 
foi potencializado pela alta taxa de rotatividade do mercado de trabalho brasileiro. E 
no caso do abono, o crescimento dos gastos foi potencializado ainda pelo aumento da 
proporção de trabalhadores admitidos com remuneração de até 2 salários mínimos. 
Porém, a entrada em vigor da Lei no 13.134/2015, que endureceu as regras de acesso ao 
seguro-desemprego e ao abono salarial, contribuiu – junto com a crise econômica – para 
reduzir o número de beneficiários e o total das despesas com o primeiro programa, e, 
no mínimo, frear o crescimento dos gastos com o segundo programa. 

O que foi exposto antes demonstra que, além da influência da dinâmica do 
mercado de trabalho brasileiro e do grande crescimento dos gastos com o segu-
ro-desemprego e o abono salarial, os vazamentos criados na arrecadação do FAT 
acabaram sendo determinantes para reduzir a capacidade do FAT, tanto de honrar 
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com suas obrigações constitucionais, quanto de efetuar políticas ativas que fossem 
capazes de aumentar o dinamismo da economia e, por conseguinte, do mercado 
de trabalho brasileiro. O caminho seguido nos últimos anos teve como principal 
foco – e teve sucesso nesse sentido – reduzir os gastos com o seguro-desemprego e 
com o abono salarial, mas não tocou na questão do vazamento das receitas. É claro 
que também o próprio desenho do FAT merece ser rediscutido, mas a questão das 
receitas também é importante. Atualmente, os recursos que o Tesouro Nacional tem 
precisado colocar no FAT para que este fundo cumpra suas obrigações constitucionais 
foi bem inferior ao valor desvinculado no mesmo período pelo governo federal por 
meio da DRU. As próprias medidas tomadas em relação ao seguro-desemprego e 
ao abono salarial merecem ter seus resultados avaliados posteriormente.

Por fim, no tocante à Política Nacional de Economia Solidária, notou-se 
claramente uma forte queda nas dotações orçamentárias para o programa a partir 
de 2016. De maneira geral, isso se somou à dificuldade da Senaes em conseguir 
executar o orçamento previsto na LOA desde o início do PPA 2016-2019. Porém, 
outros fatores de natureza política e econômica também interferiram bastante 
nesse programa, de modo que a própria ideia de se ter a economia solidária como 
objetivo de política pública está enfrentando um momento de grande incerteza 
no âmbito do governo federal.
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