
CAPÍTULO 6

TRABALHO E RENDA

1 APRESENTAÇÃO

O período compreendido entre 2011 e o primeiro semestre de 2012 pode ser re-
presentado como um processo de transição em curso, cuja direção ainda é incerta. 
As mudanças na conjuntura econômica e sua repercussão nos indicadores de mercado 
de trabalho oferecem um quadro ainda indefinido ao Brasil, em que os níveis de em-
prego e rendimentos resistem até o momento aos sinais de desaceleração econômica. 

No lado institucional, entretanto, há mudanças na operação dos programas 
de emprego e geração de renda, mas de caráter basicamente incremental – a apro-
vação do novo Plano Plurianual (PPA) 2012-2015 trouxe poucas mudanças de 
fundo na organização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Por sua vez, 
hoje aspectos importantes da política extrapolam os limites deste órgão, exigindo 
que ele se articule com outras instâncias do governo federal, como se verá, mais 
adiante, nas seções referentes à qualificação profissional e economia solidária. 

Se os dados recentes sugerem que o MTE perdeu centralidade na definição 
das políticas da área, também vale notar que tal conjuntura pode implicar um 
envolvimento mais global do governo federal com estas políticas. É difícil prever 
as posições que, neste quadro de incerteza, os atores institucionais envolvidos no 
tema trabalho assumirão, e o resultado da I Conferência Nacional de Emprego 
e Trabalho Decente (I CNETD) permite supor que ainda há muitos obstáculos 
para a pactuação de uma agenda global para o trabalho, seja por parte do governo, 
seja por parte dos atores sociais.

2 FATOS RELEVANTES

2.1 Conjuntura do mercado de trabalho de 2011 a 2012

Em 2011, observou-se uma desaceleração expressiva do nível de atividade econô-
mica. O produto interno bruto (PIB) cresceu apenas 2,7%, enquanto em 2010 
expandiu-se a uma taxa de 7,5%.1 Entre os fatores que explicam esta queda subs-
tancial, está a própria política macroeconômica do governo federal, a qual procu-
rou enfrentar a tendência de elevação de preços observada já no final de 2010 em 
virtude de uma combinação de aquecimento da demanda interna e elevação dos 
preços internacionais dos alimentos. As medidas “macroprudenciais” adotadas 

1. Excluindo o ano de 2009, em que os efeitos da crise econômica internacional foram sentidos mais fortemente no 
Brasil, esta é a menor taxa de crescimento desde 2003.
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incluíram redução do volume de recursos disponíveis para crédito, aumento da 
taxa básica de juros e contenção dos gastos públicos.2

Em contraste com a queda dos indicadores de atividade, os indicadores 
de ocupação, o emprego com carteira assinada, o desemprego e os rendimentos 
continuaram melhorando nos três últimos semestres. De acordo com a Pesquisa 
Mensal de Emprego (PME), 2011 fechou com as menores taxas de desemprego 
aberto e de informalidade registradas nas áreas metropolitanas3 desde o início da 
série – março de 2002 –, assim como com o maior patamar de rendimento médio 
do trabalho.4 Conforme se pode observar na tabela 1, estas tendências se manti-
veram no primeiro semestre de 2012.

TABELA 1
Evolução do desemprego e da informalidade e rendimento médio no Brasil (2003-2012)

Anos Taxa de desemprego aberto (%) Taxa de informalidade (%)1 Rendimento médio (R$)2

2003 12,3 42,9 1.376,65

2004 11,5 43,8 1.359,07

2005 9,8 42,6 1.379,93

2006 9,9 41,6 1.434,51

2007 9,3 40,8 1.480,29

2008 7,9 39,2 1.530,54

2009 8,1 38,4 1.579,12

2010 6,7 37,0 1.638,38

2011 6,0 35,1 1.682,86

20113 6,3 35,6 1.665,72

20123 5,9 34,1 1.745,03

Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego (PME/IBGE, vários anos).
Notas: 1  Razão entre assalariados sem carteira assinada, trabalhadores por conta própria e não remunerados sobre o total 

de ocupados.
2  Valores habitualmente recebidos, com base em agosto de 2012, corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC).

3 Média do primeiro semestre – de janeiro a junho.

Esse resultado pode ser creditado à continuidade do aumento dos empre-
gos com carteira assinada, que cresceram 5,2% no período dez./2010-dez./2011, 
mas também à desaceleração do crescimento da população economicamente ativa  
(PEA), que no mesmo período expandiu-se apenas 0,7%. A título de comparação, 

2. Dados extraídos de Ipea (2012a).
3. A Pesquisa Mensal de Emprego (PME) coleta dados referentes a seis regiões metropolitanas. São elas: Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
4. Também se manteve a tendência de queda da desigualdade dos rendimentos do trabalho (Ipea, 2012b).
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no período anterior – dez./2009-dez./2010 –, a variação do emprego com carteira 
assinada foi de 7,9% e o crescimento da PEA de 1,3%. Tais dados sugerem que os 
efeitos da desaceleração da atividade econômica se fizeram sentir no mercado de 
trabalho tanto no lado da demanda quanto no da oferta de trabalho. No caso desta 
última, cabe destacar, porém, que ao longo dos últimos dez anos a taxa de partici-
pação tem se reduzido particularmente entre as pessoas com escolaridade inferior 
ao ensino fundamental completo, um indício de que esta expansão menor da PEA 
não é apenas resultado da mudança demográfica, mas também da dificuldade cada 
vez maior destas pessoas de se inserirem no mercado de trabalho. Por sua vez, os 
rendimentos do trabalho cresceram no primeiro trimestre de 2012 e mantiveram-se 
estagnados no segundo, provavelmente pela combinação dos efeitos de aumento 
real de 7% do salário mínimo (SM) e dos reajustes obtidos via negociação coletiva. 
Embora estes últimos sejam menores, são importantes por sinalizarem que nos 
últimos anos se acumulou, nas categorias mais organizadas de trabalhadores, um 
poder de barganha que pressiona pela elevação dos salários.

TABELA 2
Reajustes salariais em negociações coletivas (2008-2012)

Ano
Composição dos reajustes por nível

Variação real média (%)
Acima do INPC/IBGE Igual ao INPC/IBGE Abaixo do INPC/IBGE

2008 76,5 11,9 11,6 0,80

2009 76,2 14,9 8,9 0,68

2010 88,1 7,6 4,3 1,50

2011 85,1 8,1 6,8 1,31

20121 96,5 3,0 0,5 2,23

Fonte: DIEESE (2010).
Nota: 1 Resultados relativos apenas ao primeiro semestre.

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 
mantido pelo MTE corroboram a redução no ritmo de criação de empregos com 
carteira assinada detectado na PME.5 Em 2011, registrou-se um excedente de 
menos de 1,6 milhão de admissões em relação aos desligamentos, enquanto no 
ano anterior este saldo foi de 2,2 milhões. Em termos relativos, a expansão do 
estoque de empregos com carteira assinada foi de 4,31% em 2011, contra 6,25% 
em 2010. O setor que mais contribuiu para este decréscimo foi a indústria de 
transformação, na qual a geração de novas vagas reduziu-se de 485 mil em 2010 

5. Dados extraídos de Brasil (2012c) e Ipea (2012c). Cabe ressaltar que se utilizou no texto apenas a série “sem 
ajustes”, isto é, que não contabiliza as declarações entregues fora do prazo. O Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (CAGED) registra a maioria das movimentações de trabalhadores com vínculos empregatícios de carteira 
assinada em todo o território nacional; exclui, portanto, as movimentações de trabalhadores domésticos, servidores 
públicos estatutários ou militares e trabalhadores informais em geral.
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para menos de 175 mil em 2011. Por seu turno, a maior participação na geração 
de novos postos foi dos setores de comércio e serviços, que juntos responderam 
por quase três quartos do saldo – 1,15 milhão de novos empregos.

A respeito do emprego industrial, cabe ressaltar que a redução no ritmo de 
geração de postos com carteira assinada decorre dos problemas de competitivida-
de enfrentados pela indústria de transformação brasileira no período de recupera-
ção da crise de 2008 a 2009, traduzidos em um nível de produção ainda inferior 
ao patamar pré-crise, embora com crescimento no nível de emprego de cerca de 
3% entre setembro de 2008 e maio de 2012. 

Em resumo, os indicadores apontam uma tendência de desaceleração do cres-
cimento econômico, cuja dinâmica permitiu a diminuição do desemprego, o au-
mento da formalização e a elevação dos rendimentos na última década. A hipótese 
de reversão nesta tendência traz consigo o risco de queda nos níveis de emprego 
e salário, o que por sua vez tenderia a agravar ainda mais a redução na ativida-
de econômica, a exemplo da espiral recessiva que atingiu vários países europeus. 
Em grande medida, o governo federal vem respondendo a isto com cortes na taxa 
básica de juros – de 12,5% ao ano (a.a.) em julho de 2011 para 7,25% em outu-
bro de 2012 –, redução das taxas de juros das linhas de crédito dos bancos públi-
cos – de forma a pressionar pela redução do spread no crédito ao consumidor –,  
desoneração tributária e da folha de pagamentos de setores selecionados.6

No conjunto, essas medidas procuram deslocar o problema da retomada do 
crescimento do campo das relações trabalhistas para o das finanças públicas, “so-
cializando” o seu custo – o que permite em um primeiro momento manter tanto o 
nível de emprego e de salário real, quanto reduzir custos das empresas em geral, e 
da indústria em particular. Se bem-sucedidas, os custos de tais medidas aos cofres 
públicos podem ser compensados no futuro pela arrecadação adicional decorrente 
da própria aceleração da atividade econômica. Porém, cabe destacar que os pro-
blemas de inserção na economia internacional não são particularidade deste mo-
mento de crise, mas refletem mudanças de maior âmbito referentes ao acirramento 
da concorrência internacional – particularmente pela presença cada vez maior da 
China (com rebaixamento dos custos trabalhistas, principalmente, mas não de for-
ma exclusiva) no setor de produtos industrializados. Portanto, os indicadores ainda 
positivos de mercado de trabalho para o Brasil não afastam a preocupação de que 
o cenário internacional pós-crise seja desfavorável à continuidade do crescimento 
no nível de emprego e renda, particularmente no setor industrial.

6. A partir da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, esses setores incluem as empresas de tecnologia da informação 
e comunicação, concepção, desenvolvimento e projeto de circuitos integrados, teleatendimento, setor hoteleiro, transporte 
rodoviário de passageiros – que passaram a contribuir com 2% da receita bruta, ao invés da contribuição patronal de 20% 
sobre a folha salarial. Posteriormente, foram incluídas pela Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012, as empresas de trans-
porte marítimo, navegação interior e aérea, bem como as empresas de manutenção e reparação de aeronaves, motores, com-
ponentes e equipamentos correlatos, que passaram a contribuir com 1% da receita bruta a partir de 1o de janeiro de 2013.
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2.2 A proposta de emenda constitucional do trabalho escravo

Com o objetivo de avançar na luta pela erradicação do trabalho análogo ao de es-
cravo no Brasil, foi dado em 2012 um novo e importante passo. Finalmente, após 
oito anos, desde sua primeira votação, foi aprovada na Câmara dos Deputados a 
Proposta de Emenda Constitucional no 438, de 2001 (PEC 438/2001), que prevê 
o confisco para fins de reforma agrária ou uso social de propriedades que forem 
flagradas com a prática de trabalho escravo, após trâmite em julgado.

A legislação brasileira define o que é o crime de exploração do trabalho es-
cravo no Artigo 149 de seu Código Penal, nos seguintes termos: 

Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos 
forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de 
trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 
contraída com o empregador ou preposto.

A lei prevê pena de dois a oito anos de prisão e pagamento de multa, que 
pode ser agravada em alguns casos específicos, por exemplo, se o crime for prati-
cado contra crianças ou adolescentes.

Além de sua legislação própria, o Estado brasileiro também é signatário de 
duas convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que se corre-
lacionam com esse tema. A primeira delas é a Convenção no 29, de 1930, sobre 
trabalho forçado ou obrigatório, ratificada pelo Brasil em 1957. Nos termos desta 
convenção, entende-se por “trabalho forçado” todo aquele que é “exigido de uma 
pessoa sob ameaça e sanção e para o qual ela não tiver se oferecido espontanea-
mente”. A segunda é a Convenção no 105, de 1957, sobre abolição do trabalho 
forçado, ratificada em 1965.

No Brasil, uma forma comum de exploração do trabalho escravo é aquela 
originária de uma dívida, por isso conhecida como “escravidão por dívida”. Sob 
esta modalidade, a escravidão se baseia na existência de uma dívida, em geral, 
“contraída pela vítima por transporte até o local de trabalho e gastos na compra 
de alimentos e ferramentas de trabalho na cantina do próprio empreiteiro ou da 
própria fazenda” (Figueiras, 2000, p. 35). Atualmente, a intensificação da fiscali-
zação do trabalho tem aumentado as autuações de trabalho escravo pela modali-
dade “trabalho degradante”,7 introduzida no Código Penal pela Lei no 10.803, de 
11 de dezembro de 2003, que modificou o seu Artigo 149.8 A nova redação do 
Artigo 149 tipifica penalmente a exploração do trabalho em condição análoga à 
de escravo em quatro condutas específicas: i) sujeição da vítima a trabalhos força-
dos; ii) sujeição da vítima a jornada exaustiva; iii) sujeição da vítima a condições 

7. Essa forma de caracterização gera protestos dos setores patronais por alegarem arbitrariedade da fiscalização na 
tipificação dos casos.
8. O infrator estará sujeito à pena de reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
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degradantes de trabalho; e iv) restrição, por qualquer meio, da locomoção da 
vítima em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Todas estas 
formas previstas na lei podem ser verificadas de maneira combinada entre si nas 
relações de trabalho que são objeto das autuações.

A PEC 438/2001 foi apresentada originariamente no Senado Federal pelo 
senador Ademir Andrade (PSB-PA). Em dois anos, ela foi votada e aprovada nos 
dois turnos no Senado, seguindo então para a apreciação na Câmara dos Depu-
tados. Entretanto, desde o início ela sofreu uma forte resistência, ainda que não 
abertamente, dos parlamentares, especialmente daqueles ligados à Frente Parla-
mentar da Agricultura. Apesar disto, a PEC 438/2001 foi à votação em primeiro 
turno na Câmara e aprovada no dia 11 de agosto de 2004. Por ser uma PEC, são 
necessários no mínimo 308 votos para a sua aprovação, em dois turnos. O resul-
tado do primeiro turno foi: 326 votos a favor, dez contra e oito abstenções. A partir 
de então, a resistência política contra a sua aprovação em segundo turno tornou-se 
ainda mais aguda. A prática utilizada pelos parlamentares contrários era, basica-
mente, alegar a “falta de objetividade” na legislação brasileira para a definição de 
trabalho escravo, que seria fruto da falta de compreensão da natureza do trabalho 
rural e de um “preconceito” contra os produtores agrícolas, como afirmou um dos 
líderes da bancada ruralista, o deputado Luis Carlos Heinze (PP-RS).9 Esta suposta 
indefinição da lei resultaria, segundo opinião do deputado, em insegurança jurí-
dica para que os produtores rurais executassem suas contratações de acordo com 
a demanda de mão de obra em suas propriedades.

Esse argumento, no entanto, carece de fundamentação: em primeiro lugar, 
a definição legal de trabalho escravo já existe no Brasil há muito tempo, e não se 
pode dizer que não seja “objetiva”. Em segundo lugar, a fiscalização não opera 
pela via da “subjetividade”, mas segundo critérios objetivos, fundados nas normas 
de segurança do trabalho e nos direitos trabalhistas.10 Em terceiro lugar, não se 
pode dizer que os fiscais estejam “desinformados” sobre a natureza do trabalho 
rural, uma vez que, além de terem obrigação de conhecê-la por ofício, eles seguem 
denúncias de sindicatos e movimentos sociais, que convivem com a realidade do 
trabalho rural constantemente. Outro ponto interessante quanto a isto se refere 
aos resultados de um estudo recente da própria Confederação Nacional de Agri-
cultura (CNA), órgão representativo do segmento patronal agrícola, que, a partir 
de visitas realizadas a 1.020 propriedades rurais, constatou que somente 1% delas 

9. Para mais informações sobre o texto do deputado, conferir: <http://www.trabalhoescravo.org.br/noticia/9>.
10. O Manual de Combate ao Trabalho em Condições Análogas às de Escravo, elaborado pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), pode ser conferido em: <http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A350AC88201350B7404E5 
6553/combate%20trabalho%20escravo%20WEB.PDF>.
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cumpria os direitos trabalhistas integralmente.11 E mesmo após o retorno da equi-
pe de pesquisadores, apenas 18% das propriedades haviam corrigido as irregulari-
dades inicialmente verificadas (Ipea, 2010). Desta forma, o alegado “preconceito” 
contra os produtores consiste, na verdade, na constatação cabal de pessoas e orga-
nizações diretamente envolvidas na dinâmica produtiva do meio rural brasileiro 
de que parte significativa dos empregadores do setor agrícola – pessoas físicas e 
jurídicas – não observa direitos humanos e trabalhistas elementares. 

Os argumentos usados pelos parlamentares contrários à PEC buscam ba-
nhar em descrédito as ações em curso de combate ao trabalho escravo no Brasil. 
Uma das ações mais importantes e que até hoje apresenta resultados bem efetivos 
foi a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel,12 no âmbito da então 
Secretaria de Fiscalização do Trabalho, do MTE. De início, este grupo foi criado 
para servir como um “braço operacional” do Grupo Interministerial para a Erra-
dicação do Trabalho Forçado (GERTRAF), criado no mesmo ano pelo Decreto 
no 1.538, mas que posteriormente passou a ter vida própria (Brasil, 2011a). 

O Grupo Móvel surgiu com a incumbência de investigar as denúncias de 
trabalho escravo que chegavam principalmente por meio de sindicatos de traba-
lhadores e organizações sociais, como a Comissão Pastoral da Terra (CPT). Ao 
longo de seus mais de quinze anos de atividades, este grupo já executou 1.240 
operações em todo o Brasil, com mais de 40 mil trabalhadores resgatados de con-
dição análoga ao trabalho escravo, possibilitando o pagamento de quase R$ 70 
milhões em indenizações trabalhistas por parte dos infratores. Embora os casos 
tenham maior incidência no meio rural, também ocorre exploração de trabalho 
escravo em áreas urbanas, sob formas variadas, sobretudo na construção civil e 
com a utilização de imigrantes ilegais em atividades de confecção. A tabela 3 
mostra a evolução destes números agregados ano a ano no país.

TABELA 3
Resultados das ações do Grupo Móvel no Brasil (2011-1995)

Ano
Número de  
operações

Número de estabeleci-
mentos inspecionados

Trabalhadores resgatados 
Pagamento de indenização 

(R$)

2011 164 331 2.428 5.985.771,62

2010 142 310 2.628 8.786.424,89

2009 156 350 3.769 5.908.897,07

11. As visitas foram realizadas em sete estados: Alagoas, Tocantins, Maranhão, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará. 
O resumo dos resultados desse estudo, que contou com a participação de professores da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e da Fundação Getulio Vargas (FGV), pode ser conferido na coluna da jornalista Mônica Bergamo, no 
jornal Folha de São Paulo (Bergamo, 2010); ou pelo endereço eletrônico: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/
fq2603201007.htm>.
12. Portarias nos 549 e 550, de 14 de junho de 1995.

(Continua)
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Ano
Número de  
operações

Número de estabeleci-
mentos inspecionados

Trabalhadores resgatados 
Pagamento de indenização 

(R$)

2008 158 301 5.016 9.011.762,84

2007 116 206 5.999 9.914.276,59

2006 109 209 3.417 6.299.650,53

2005 85 189 4.348 7.820.211,26

2004 72 276 2.887 4.905.613,13

2003 67 188 5.223 6.085.918,49

2002 30 85 2.285 2.084.406,41

2001 29 149 1.305 957.936,46

2000 25 88 516 472.849,69

1999 19 56 725 Não disponível

1998 17 47 159 Não disponível

1997 20 95 394 Não disponível

1996 26 219 425 Não disponível

1995 11 77 84 Não disponível

Total 1.246 3.176 41.608 68.233.718,98

Fonte:  organização não governamental (ONG) Repórter Brasil. Disponível em: <http://www.reporterbrasil.com.br/conteudo.
php?id=40>.

Desde 2004, por meio da Portaria no 540, o MTE tem divulgado o cadastro 
dos empregadores autuados nas ações do grupo móvel, popularmente chamado 
de “lista suja do trabalho escravo”. Este cadastro tem como objetivo disponibi-
lizar informações às empresas signatárias do Pacto Nacional para a Erradicação 
do Trabalho Escravo para que elas não fechem negócios com grupos econômicos 
que fazem uso desta prática. Além disso, o cadastro visa também impedir que 
estas empresas tenham acesso a financiamento público, bem como exigir dos 
infratores o pagamento de débitos trabalhistas e previdenciários.

Os dados de fiscalização do MTE também serviram para a elaboração do 
Atlas do trabalho escravo no Brasil (Théry et al., 2009). Trata-se de um interessante 
estudo sobre as dinâmicas e os principais determinantes demográficos, sociais e 
econômicos do trabalho escravo. Segundo os autores, as vítimas deste fenômeno 
são predominantemente homens, provenientes de outras regiões que não aquelas 
onde são escravizados. De maneira geral, eles “são aliciados e saem de seus lugares 
por desconhecerem as condições reais de trabalho que os esperam, ou pela falta de 
alternativa em seus lugares de origem, mesmo conscientes das condições aviltantes que 
vão enfrentar” (op. cit., p. 15). Em termos territoriais, constatou-se que o fenômeno 

(Continuação)
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do trabalho escravo foi apurado em praticamente todos os estados da Federação, 

mas os maiores índices de incidência foram registrados no Pará, no Mato 
Grosso, na Bahia e em Goiás (figura 1). Quanto à origem destes trabalhado-
res, ou seja, sua residência até o momento do aliciamento, embora também 
se verifique que eles advêm de todas as regiões, nota-se que a maioria deles 
procede principalmente dos estados do Maranhão, do Piauí, do extremo nor-
te do Tocantins – região conhecida como “Bico do Papagaio” –, do nordeste 
paraense e de áreas do “polígono das secas”, configurando um fluxo leste-oeste 
no território nacional (figura 2). Sobre estes dois processos, origem dos traba-
lhadores e local de registro da ocorrência, os autores mostraram que, embora 
haja maior predominância da prática do trabalho escravo em alguns recortes 
territoriais específicos, ela não está restrita aos bolsões de miséria no Brasil. 

FIGURA 1
Regiões de ocorrência de resgate de trabalho escravo (1995-2006)

Fonte: Théry et al. (2009).
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FIGURA 2
Fluxo dos trabalhadores escravos

Fonte: Théry et al. (2009).

No entanto, são muitos os desafios para que o cadastro se efetive de fato 
como instrumento político e econômico de combate ao trabalho escravo. Entre os 
proprietários notificados ao longo desses anos, muitos deles são financiadores de 
campanha de parlamentares, seja como pessoa física, seja como grupo empresarial. 
Os acusados também se resguardam em outras esferas de poder, como no caso do 
fazendeiro Antério Mânica (PSDB-MG), que exercia o mandato de prefeito de 
Unaí (MG) quando foi acusado pelo assassinato de três fiscais do trabalho e do 
motorista que os guiava para uma inspeção em sua propriedade, em 2004, caso 
conhecido como a “chacina de Unaí”. O detalhe é que, mesmo preso, ele foi reeleito 
prefeito do município, após conseguir habeas corpus que lhe garantiu aguardar em 
liberdade o processo que se arrasta já há oito anos sem que se chegue a um desfecho.
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Outro caso digno de nota refere-se à inclusão da empresa Cosan em 2009 na 
“lista suja”, após ser constatada pela fiscalização uma série de violações trabalhistas 
em uma empresa terceirizada, que operava uma usina de processamento de cana 
em Igarapava, interior de São Paulo. Ocorreu então que a Cosan, uma das maio-
res empresas do complexo agroindustrial brasileiro, obteve em seu favor uma de-
cisão liminar por parte do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para retirar seu 
nome do cadastro. Em resposta a casos como este, a Advocacia-Geral da União 
(AGU) sempre recorre para garantir a efetividade das medidas previstas pelo 
governo para coibir práticas desta natureza. Entretanto, neste caso específico, a 
AGU não recorreu e o governo federal resolveu o impasse por meio de um Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC). Por meio deste acordo, o nome da Cosan 
foi excluído de vez da “lista suja”, o que possibilitou ao grupo retomar as relações 
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  (BNDES) para 
um novo financiamento no valor de R$ 630 milhões, destinado à construção de 
uma nova usina. Além disto, logo após o acordo, o grupo, que já havia adquirido 
os ativos de distribuição de combustíveis e lubrificantes da ExxonMobil, anun-
ciou a criação de uma joint-venture em parceria com a multinacional Shell, de 
combustíveis. O ineditismo de um acordo desta natureza, com favorecimento, 
por intermédio do governo, de uma empresa autuada por exploração de trabalho 
análogo ao de escravo, abriu um perigoso precedente em benefício de outras em-
presas flagradas em desrespeito com a legislação trabalhista em suas estruturas de 
produção (Ipea, 2012a).

Esses fatos demonstram o quão complexo é o conflito pela definição em 
torno de um tema que ainda hoje envolve diferentes interesses e relações locais de 
poder. E como a PEC 438 ousou tocar na pedra fundamental do antigo, porém, 
tão vivo poder coronelista no Brasil, que é a propriedade fundiária, a disputa ga-
nha ainda mais contornos de dramaticidade.

É importante frisar que não houve pressão apenas de grupos contrários à 
sua aprovação. Ocorreram também mobilizações favoráveis: no Senado, com a 
criação em 2007 da Subcomissão Temporária do Trabalho Escravo, aprovada na 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Na Câmara, no mes-
mo ano, com a criação de uma Subcomissão Temporária de Combate ao Trabalho 
Escravo, Degradante e Infantil, que foi aprovada na Comissão de Trabalho da Câ-
mara dos Deputados; e mais recentemente, uma ação conjunta envolvendo não 
apenas parlamentares, mas também vários grupos da sociedade, inclusive artistas 
e acadêmicos, que culminou na entrega ao presidente da Câmara de uma lista de 
mais de 280 mil assinaturas em apoio à aprovação da PEC.

A votação da PEC 438 em segundo turno na Câmara ocorreu em 22 de maio 
de 2012, após uma série de protelações e manobras legislativas que segurou esse 
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projeto por oito anos. O resultado final apontou para a sua aprovação, com 360 vo-
tos a favor, 29 contra e 25 abstenções, em um total de 414 parlamentares votantes. 

Todos os partidos declararam-se a favor da aprovação. Agora, o projeto volta ao 
Senado, já que houve alterações em seu texto aprovado na Câmara, ao incluir 
também a possibilidade de desapropriação de propriedades em áreas urbanas que 
forem flagradas com a prática de trabalho escravo. De acordo com as orientações 
iniciais do governo, espera-se que a votação no Senado ocorra em breve, para que 
assim se possa chegar ao desfecho de mais de uma década de trâmite legislativo 
relativo a um ponto que há mais de um século já deveria ter sido abolido no país.

2.3 Nova lei de cooperativas de trabalho

Em 19 julho de 2012, foi sancionada pela Presidência da República a Lei no 
12.690/2012, conhecida como a Nova Lei das Cooperativas de Trabalho. Desde 
então, é o principal instrumento de regulação deste tipo de sociedade no país, 
complementando, no que com ela não colidir, a Lei no 5.764/1971 – que define 
a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades 
cooperativas – e a Lei no 10.406/2002 – que institui o Código Civil. Seu advento 
busca encerrar um longo período de insegurança jurídica quanto ao funciona-
mento destas iniciativas e cerca de oito anos de negociações e debates a respeito 
do tema no Legislativo Federal.

Além de reconhecer juridicamente as cooperativas de trabalho, a Lei no 
12.690/2012 traz como principais novidades: a garantia de direitos aos seus só-
cios; a modificação de alguns aspectos de sua organização e funcionamento; e 
a fixação de mecanismos de combate às cooperativas de intermediação de mão 
de obra – as chamadas “falsas cooperativas”, “coopergatos” ou “cooperfraudes”. 

Até o advento da Lei no 12.690/2012, as cooperativas de trabalho eram tomadas 
como uma modalidade de cooperativa entre outras (Lei no 5.764/1971, Artigo 4o), 
que não geravam vínculo empregatício com os seus associados (Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, Artigo 442, Parágrafo único). Agora, elas são definidas 
como sociedades constituídas por trabalhadores que, com autonomia e autogestão, 
buscam “melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais 
de trabalho”. Regidas por princípios e valores específicos – como adesão voluntária 
e livre, gestão democrática, intercooperação, interesse pela comunidade e não 
precarização do trabalho –, elas podem ser de dois tipos: de produção e serviços. 
De produção, quando constituídas por sócios que contribuem com trabalho para 
a produção em comum de bens e detêm, a qualquer título, os meios de produção. 
De serviços, quando constituídas por sócios para a prestação de serviços especiali-
zados a terceiros, sem a presença dos pressupostos da relação de emprego. 

Essa definição legal exclui, cabe ressaltar, as cooperativas de produção asso-
ciadas – aquelas em que o processo de trabalho é realizado individualmente e os 
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produtos finais são agregados. Quanto às cooperativas de serviço, a nova lei exclui 
textualmente de sua regulação quatro tipos de cooperativas: as de assistência à 
saúde; as de transporte que detenham, por si ou por seus sócios, os meios de tra-
balho; as cooperativas de profissionais liberais cujos sócios exerçam as atividades 
em seus próprios estabelecimentos; e as cooperativas de médicos cujos honorários 
sejam pagos por procedimento. 

Depois, considerando que ao se reunirem em uma cooperativa de trabalho as 
pessoas exercem coletivamente uma atividade profissional, a lei lhes assegura um 
conjunto mínimo de direitos que se aproxima daqueles constantes do Artigo 7o da 
Constituição Federal de 1988 (CF/1988). São eles: i) retiradas não inferiores ao 
piso da categoria profissional e, na ausência deste, não inferiores ao SM, calculadas 
de forma proporcional às horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas; ii) jorna-
da de trabalho de oito horas diárias e 44 horas semanais, exceto quando a atividade 
demandar a prestação de trabalho por plantões ou escalas; iii) repouso semanal 
remunerado, preferencialmente aos domingos; iv) repouso anual remunerado; 
v) retirada para o trabalho noturno superior à do diurno; vi) adicional sobre a reti-
rada para as atividades insalubres ou perigosas; e vii) seguro de acidente de trabalho.

As cooperativas de produção poderão, em assembleia geral, estabele-
cer carência para garantir as retiradas e o seguro de acidente de trabalho. As 
cooperativas de serviços terão o prazo de doze meses, a contar da publicação 
da lei, para assegurar os direitos supracitados, exceto a jornada de trabalho e 
o repouso semanal remunerado. A lei obriga ambos os tipos de cooperativas, 
ademais, a observarem as normas de saúde e segurança do trabalho em vigor. 

A nova lei também modifica alguns aspectos de organização e funcionamento das 
cooperativas de trabalho. Os principais são os seguintes.

1) A cooperativa poderá ser constituída com o número mínimo de sete sócios.

2) A primeira notificação dos sócios para a participação em assembleias 
deve ser pessoal e com antecedência mínima de dez dias – antes, deveria 
ser feita por meio de jornal de grande circulação, entre outros meios. 

3) A cooperativa deverá deliberar, em assembleia geral ordinária, sobre a 
adoção ou não de diferentes faixas de retirada dos sócios, inclusive a 
diferença entre as de maior e as de menor valor.

4) A ausência nas assembleias gerais está sujeita a sanções, as quais deverão 
ser estabelecidas em estatuto social ou regimento interno – antes, não 
havia regra para estes dois últimos aspectos. 

5) Não há impedimento para a participação das cooperativas de trabalho 
em licitações públicas – como se verá logo mais, esta participação era 
vedada por conta do combate às falsas cooperativas.
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Quanto ao combate às falsas cooperativas, a Lei no 12.690/2012 afirma que 
toda cooperativa de trabalho que for flagrada intermediando mão de obra estará 
sujeita a uma multa de R$ 500,00 por trabalhador prejudicado, dobrada na rein-
cidência, a ser revertida em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 
Ademais, no sentido de “coibir a prática de falsas cooperativas distribuírem pe-
quenas retiradas para o conjunto dos sócios explorados e comissões e verbas de 
caráter variado para os ‘donos’” (Brasil, 2006a, p. 10), a lei veda às cooperativas de 
trabalho distribuir verbas de qualquer natureza entre os sócios, exceto as retiradas 
e os eventuais reembolsos de despesas realizadas em proveito da sociedade. 

A nova lei de cooperativas de trabalho – cujo texto foi basicamente elaborado 
pela Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes) – nasce com três objetivos: 
garantir o reconhecimento por parte do Estado da importância desses empreen-
dimentos, inclusive com a possibilidade de contratação de serviços por parte do 
poder público; incentivar a criação e o desenvolvimento de cooperativas de trabalho 
autênticas; e desestimular a criação e consolidar a punição de falsas cooperativas que 
maculam o instituto do cooperativismo no país. Aprovada, porém, observa-se o 
surgimento de pelo menos três controvérsias quanto à aplicação desta lei. Antes de 
analisá-las, cabe revisitar a circunstância que motivou a sua elaboração. 

No princípio dos anos 1990, ex-sócios de cooperativas vinculadas ao 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) passaram a denunciá-las à 
Justiça do Trabalho, requerendo retroatividade de direitos trabalhistas. Em função 
disto, o MST solicitou ao Partido dos Trabalhadores (PT) que propusesse uma 
emenda ao Artigo 442 da CLT determinando a inexistência de vínculo empre-
gatício entre a cooperativa e seus sócios, e entre estes e os tomadores de serviços 
daquela. A aprovação da emenda em 1994 – em tempo recorde, diga-se de passa-
gem –, embora buscasse garantir segurança jurídica e econômica às cooperativas 
de trabalhadores, também desencadeou a proliferação de falsas cooperativas de 
trabalho em setores típicos da terceirização, como limpeza, segurança, manuten-
ção, auxílio a escritórios, recepção etc. Entre as violações ao direito do trabalho 
cometidas por estas empresas, pode-se enumerar: pagamento de salário inferior ao 
salário mínimo ou ao piso profissional de referência; descanso semanal não remu-
nerado; ausência de pagamento ou pagamento parcial do décimo terceiro salário; 
ausência de pagamento ou pagamento parcial do terço constitucional de férias; e 
inexistência de depósito no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
Os trabalhadores demitidos pelas falsas cooperativas, de resto, jamais tiveram acesso 
ao seguro-desemprego.

Essa situação precipitou a assinatura, nove anos depois, de um acordo entre 
o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a AGU, o qual impediu a administra-
ção pública federal, direta e indireta, de contratar cooperativas – fossem elas falsas 
ou não. Na sequência, o acordo foi replicado por estados e municípios.
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Isso posto, a primeira controvérsia diz respeito às repercussões da criação 
de direitos para os sócios das cooperativas. Para seus formuladores, esta novidade 
permitirá combater a precarização do trabalho nestas sociedades (Brasil, 2006c, 
p. 8-9). Por trás da assertiva, consta o argumento de que, como parte dos direitos 
humanos, os direitos do trabalho devem ser usufruídos pela totalidade dos traba-
lhadores. Enquanto eles não forem generalizados, haverá empresários reduzindo 
seus custos e violando direitos por meio de falsas cooperativas; e mesmo cooperati-
vas verdadeiras rebaixando seus preços para ganharem mercados, sem garantir aos 
sócios condições dignas de trabalho (Brasil, 2006a, p. 4-6; Singer, [s.d], p. 6-7).

Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG),  
a nova lei representa uma grave violação aos direitos dos trabalhadores – em 
particular, dos rurais. Sem acesso às políticas públicas de educação e trabalho, 
e com o avanço do desemprego estrutural no campo, eles serão obrigados a 
constituir cooperativas. Com isto, suportarão obrigações e riscos que outrora 
eram de responsabilidade do governo e dos empregadores, e perderão os direitos do 
trabalho consagrados na CF/1988. Dito de outro modo, a lei abriria uma 
brecha perigosa para a flexibilização dos direitos trabalhistas no meio rural, 
uma vez que, embora garanta uma série de direitos ao trabalhador coo-
perado, ainda assim ela deixa de fora alguns direitos garantidos pela CLT, 

o que tornaria a contratação via cooperativas menos onerosa para os emprega-
dores rurais (CONTAG, 2012).

A segunda controvérsia diz respeito aos reflexos da nova lei na fiscalização do 
trabalho. Na opinião da Senaes, a institucionalização das cooperativas de traba-
lho permitirá que cooperativas verdadeiras não sejam autuadas como falsas pelos 
auditores fiscais do MTE e pelo MPT, tal como frequentemente vem ocorrendo 
(Singer, 2009a, p. 47-48). De outro lado, a CONTAG considera que a lei será 
ineficiente quanto às falsas cooperativas por conta do orçamento insuficiente do 
MTE e do pequeno número de auditores (op. cit., p. 3). A opinião repercute, de 
certa forma, reportagem divulgada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais 
do Trabalho (SINAIT) em julho de 2012. Nela, argumenta-se que a lei poderá 
enfraquecer a fiscalização do trabalho porque, como sociedade civil, a cooperativa 
só está sujeita à fiscalização quanto ao cumprimento dos direitos do trabalho se, 
além de sócios, tiver empregados regidos pela CLT (SINAIT, 2012).

Em artigo posterior divulgado pelo SINAIT, os reflexos sobre a fiscalização 
do trabalho são abordados de outra forma. Para seus autores, o trabalhador asso-
ciado a uma cooperativa de serviços não terá a quem recorrer caso os seus direitos 
não lhe sejam assegurados por conta da má definição, no texto da lei, do que é 
intermediação de mão de obra. Aí, ela é conceituada como ausência de coordena-
ção. Esta, por sua vez, deve obedecer ao seguinte contexto:
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As atividades identificadas com o objeto social da Cooperativa de Trabalho [de 
serviço], quando prestadas fora do estabelecimento da cooperativa, deverão ser sub-
metidas a uma coordenação com mandato nunca superior a 1 (um) ano ou ao pra-
zo estipulado para a realização dessas atividades, eleita em reunião específica pelos 
sócios que se disponham a realizá-las, em que serão expostos os requisitos para sua 
consecução, os valores contratados e a retribuição pecuniária de cada sócio partícipe 
(Brasil, 2012e).

Como a Lei no 12.690/2012 não exemplifica, nem descreve ou delimita o 
que é coordenação, afirmam os autores, só restará à auditoria fiscal do trabalho 
verificar a sua existência (Amaro e Melo, [s.d.], p. 3).

A terceira controvérsia diz respeito à participação das cooperativas de traba-
lho em licitações. Para a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a nova 
lei abre espaço para questionar a constitucionalidade de leis em vigor que vedam 
a participação de cooperativas em licitações públicas de prestação de serviços. 
O entendimento da Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse) é de que 
este tipo de licitação é interditado às cooperativas de trabalho porque o exercí-
cio dos serviços terceirizados guarda os pressupostos de uma relação de emprego –  
em particular, o da subordinação (Consultor Jurídico, 2012; OCB, [s.d.]; MAA, 2012). 

Essas controvérsias entre os sujeitos e as instituições diretamente afetados 
pela nova lei não encerram, todavia, as questões sobre o seu advento. Pelo menos 
outras três controvérsias podem ser consideradas. 

Em primeiro lugar, a nova lei de cooperativas de trabalho cria uma bar-
reira de custos para que iniciativas populares se constituam como cooperati-
vas de trabalho, sobretudo como de produção. Ora, não se pode prever se tais 
empreendimentos conseguirão se viabilizar economicamente, nem em quanto 
tempo alcançarão este resultado, para então assegurarem os direitos antes refe-
ridos aos seus sócios – mesmo que isto esteja sujeito a carência (Brasil, 2012e).  
Isto depende da maturação de seus investimentos e processos organizativos e, em 
última instância, da dinâmica de mercado, já que o valor monetário das retiradas 
dos sócios só pode ser garantido a posteriori, isto é, após a realização da venda 
do produto de seu trabalho. Nestes termos, a exigência da garantia desses direi-
tos aos sócios de cooperativas poderá redundar na manutenção da informalidade 
dos grupos de produção menores e com maiores necessidades de assessoramento 
técnico e geração de renda. Ou então, é necessário favorecer a disseminação de 
formatos mais simplificados de inserção produtiva, como o Microempreendedor 
Individual (MEI). 

De certo modo, esta questão já foi levantada pelo Movimento Nacional dos 
Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) em declaração de posicionamento 
sobre a nova lei, dirigida ao Comitê Interministerial de Inclusão Socioeconômica 
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dos Catadores de Materiais Recicláveis (CIISC) em novembro de 2012. Por sua 
vez, e ciente das fragilidades que enfrentam grande parte das cooperativas, o legis-
lador propôs a instituição do Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de 
Trabalho (PRONACOOP), cujo objetivo é fortalecer estas organizações técnica 
e politicamente.

Em segundo lugar, a lei restringe a distribuição do excedente das coope-
rativas às horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas, não podendo ser 
inferiores ao piso da categoria ou, na ausência deste, não inferior ao salário 
mínimo. Visivelmente, esta decisão do legislador busca coibir a precarização 
de postos de trabalho em cooperativas urbanas prestadoras de serviços regula-
res, induzindo-as a estabelecerem contratos que protegem seus trabalhadores 
quanto ao seu direito a relações de trabalho decente. No entanto, cooperativas 
que desenvolvem atividades mais complexas – como no caso daquelas dedi-
cadas às artes ou produção de software, cujo resultado a ser entregue é dificil-
mente medido em termos de carga horária total –, aquelas cuja produtividade 
individual em uma determinada jornada de trabalho varia bastante – como 
em cooperativas de coleta de material reciclável –, ou aquelas que almejam 
meramente a complementação de renda de seus sócios, podem ter problemas 
em se adaptar à nova lei.

Em função dessas duas últimas questões, é possível que determinados gru-
pos de trabalhadores organizados requeiram sua exclusão da aplicação da lei – à 
semelhança do que fizeram a CONTAG e o MNCR, considerando os aspectos 
antes expostos, entre outros.

Por último, o próprio advento do PRONACOOP enseja perguntas. Será o 
programa mais um, entre outros, de apoio às cooperativas de trabalho? Ou ca-
berá a ele a coordenação de programas já existentes no que se refere a estes em-
preendimentos – como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF), o Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger) e 
o Programa Nacional de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares 
(PRONINC)? Qualquer que seja sua forma futura, porém, seu principal desafio 
será o de garantir que as iniciativas coletivas populares, as quais têm sido objeto 
dos mais variados programas de inclusão produtiva, tenham a possibilidade de 
se constituir como cooperativas de trabalho.

A lei encontra-se em processo de regulamentação, que se dará por meio de 
um ou mais decretos presidenciais. Com isto, as questões aqui levantadas poderão 
ser encaminhadas e/ou esclarecidas. No mais, o significado social que esta lei terá 
dependerá do quanto ela será utilizada como instrumento de organização econô-
mica dos trabalhadores, de um lado; e de regulação do mercado de trabalho pelas 
instituições que a têm como missão, de outro.
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2.4 Primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente

A I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente (CNETD) aconteceu 
nos dias 8 e 11 de agosto de 2012 em Brasília. Contou com participação de cerca 
de 1.250 delegados de trabalhadores (30%), de empregadores (30%), dos três 
níveis de governo (30%) e da sociedade civil, escolhidos a partir de conferências 
municipais, regionais e estaduais. Embora tenham sido realizados anteriormente 
conferências e congressos referentes a temas específicos da área trabalho – relações 
de trabalho, sistema público de emprego, economia solidária –, esta conferência 
pode ser considerada a primeira que procurou abarcar o conjunto das agendas da 
área, inclusive envolvendo outras áreas.

A promoção do trabalho decente é um objetivo defendido pela OIT des-
de 1999, a partir do relatório do diretor-geral Juan Somavía à 87a Conferência 
Internacional do Trabalho. Esta agenda vem ganhando importância nas declara-
ções da OIT desde então, e hoje abrange quatro objetivos estratégicos – criação de 
empregos, garantia de direitos no trabalho, extensão da proteção social e promoção 
do diálogo social –, sendo a promoção da equidade de gênero um quinto objetivo 
transversal. A OIT vem estimulando a criação de agendas regionais e nacionais de 
trabalho decente, havendo assinado um memorando de entendimento com o go-
verno brasileiro em junho de 2003. O Brasil colaborou ativamente para que uma 
agenda hemisférica de trabalho decente fosse aprovada na IV Cúpula das Américas, 
em novembro de 2005, e aprovou a sua própria agenda nacional de trabalho de-
cente em maio de 2006.

A agenda nacional do trabalho decente já continha três prioridades: i) gerar 
mais e melhores empregos, com igualdade de oportunidades e tratamento; ii) er-
radicar o trabalho escravo e eliminar o trabalho infantil, em especial em suas piores 
formas; e iii) fortalecer os atores tripartites e o diálogo social como um instrumento 
de governabilidade democrática. Para cada uma destas prioridades, foram definidos 
resultados esperados e linhas de ação. Porém, não havia ainda um plano nacional 
de trabalho decente que especificasse metas e indicadores que detalhassem como se 
implantaria a agenda e como se faria o seu acompanhamento. Em junho de 2009, 
foi constituído um comitê executivo com dezoito ministérios e secretarias da Pre-
sidência da República com o intuito de produzir uma proposta de plano nacional. 

O plano foi elaborado a partir de um grupo de trabalho interministerial e em 
consulta tripartite entre 2009 e 2011, revisava os resultados da agenda e incluía 
indicadores e metas para 2011 e 2015. Porém, não foi possível obter consenso 
quanto às metas, porque o grupo dos empregadores contestou sua adoção ale-
gando falta de base técnica, mas na verdade refletindo um desacordo mais amplo 
quanto à meta de ratificação da Convenção no 156, relativa ao tema da igualdade 
de oportunidades e tratamento no mundo do trabalho. 
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A I CNETD havia sido convocada por um decreto presidencial de 24 de novembro  
de 2010 – inicialmente para maio de 2012 –, sendo o seu objetivo geral justamente  
“a construção, o fortalecimento e a promoção de uma Política Nacional de Emprego e 
Trabalho Decente a partir das prioridades estabelecidas no Plano Nacional de Emprego  
e Trabalho Decente”.Estruturou-se a partir de quatro eixos – princípios e direitos, 
proteção social, trabalho e emprego, e fortalecimento dos atores tripartires e diálogo 
social – e 22 subeixos temáticos, nos quais se propunha a discutir as numerosas pro-
postas – mais de seiscentas – que haviam sido consolidadas nas conferências estaduais. 
O regimento previa que as propostas de cada subeixo seriam primeiramente discuti-
das nos grupos, passando à plenária do eixo as que obtivessem pelo menos 30% dos 
votos no grupo; da plenária do eixo passariam à plenária final as que obtivessem pelo 
menos 30% dos votos; e na plenária final seriam aprovadas apenas as que obtivessem 
pelo menos 50% dos votos. Entre as propostas mais controversas – do ponto de vista 
da discordância entre as bancadas –, estavam a redução da jornada máxima para 40h 
semanais, a ratificação das Convenções da OIT no 158 – veda a dispensa imotivada – e  
no 189 – equipara direitos dos trabalhadores domésticos aos demais.

A CNETD acabou por não alcançar a pactuação tripartite pretendida. Antes 
da plenária final, os representantes dos empregadores se retiraram das plenárias. 
Houve uma tentativa de acordar uma agenda mínima, a qual não apenas não lo-
grou convencer os empregadores – que claramente anteviam a derrota de várias de 
suas posições na plenária final – mas também alienou os participantes que haviam 
discutido as propostas nos grupos e nas plenárias dos eixos. Na verdade, a recusa dos 
empregadores em aceitar as regras pactuadas do processo da CNETD é uma con-
tinuidade da sua relutância em comprometer-se com a agenda de trabalho decen-
te e das posições de veto que adotaram nos vários estágios da discussão de grupos. 

À parte disto, foi observado também que a postura do governo e das lideranças 
de trabalhadores parece ter se concentrado em “salvar” a conferência em si, o que 
por vezes atropelou os próprios processos de discussão, já prejudicados por vários 
problemas de organização. A posição do MTE é que a retirada dos empregadores 
não interrompe o processo de construção de uma política nacional de trabalho 
decente, já que: i) as votações continuaram sem a bancada dos empregadores; 
ii) a maioria das propostas são consensuais, e podem já ser implementadas; e 
iii) as propostas divergentes podem ser discutidas nos fóruns tripartites perma-
nentes – Conselho Deliberativo do FAT (CODEFAT), Conselho de Relações In-
ternacionais etc. Porém, é visível que, à semelhança de processos de diálogo social 
anteriores – Fórum Nacional do Trabalho e Fórum da Reforma da Previdência –, 
os pontos de divergência mais importantes não conseguem ser tratados nestas 
esferas de participação, levando a impasses e evidenciando os limites da busca 
do consenso. Por sua vez, dado que em outros fóruns – a exemplo do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Industrial – as representações patronais se fazem 
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presentes, mesmo com presença paritária de governo e trabalhadores, e há sim 
desdobramentos concretos, é possível interpretar o resultado da CNETD como 
demonstração de certa falta de prioridade da agenda tanto para os empregadores 
quanto para a cúpula do governo federal.

3 ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA E DOS PROGRAMAS

3.1 O FAT e a execução orçamentária

Antes de se passar à análise do FAT, será feita uma descrição dos fluxos de entradas 
e saídas do fundo, cujo fluxograma está resumido na figura 3. No lado da entrada 
de recursos, têm-se as fontes primárias, as receitas financeiras e outras receitas. 
Quanto às receitas primárias, o item mais importante é a arrecadação do Progra-
ma de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (PIS/PASEP). Nem toda esta arrecadação chega ao FAT, uma vez que 
uma parte dela é dirigida à Desvinculação de Recursos da União (DRU). Para 
entender as receitas financeiras, tratar-se-á primeiro das destinações do fundo. 

No lado das destinações de recursos, existem, em primeiro lugar, as despe-
sas correntes. As mais importantes – e que são a razão de ser do FAT – são os 
gastos com o seguro-desemprego e com o abono salarial. A Lei no 7.998/1990 
deixa claro que o FAT deve financiar o Programa do Seguro-Desemprego, que 
abrange tanto a assistência financeira ao trabalhador desempregado – por meio 
do pagamento do seguro-desemprego –, quanto as ações que auxiliem a busca e a 
preservação do emprego, que, neste caso, incluem os programas de intermediação 
de mão de obra e qualificação profissional. 

Outra destinação fundamental dos recursos são as aplicações em instituições 
financeiras oficiais federais. A maior delas, determinada pela CF/1988, em seu 
Artigo 239, destina 40% dos recursos do FAT ao BNDES, para o financiamen-
to de programas de desenvolvimento econômico. O banco paga remunerações 
semestrais ao FAT sobre os recursos recebidos – e este é um dos componentes 
das receitas financeiras do FAT. Não há um cronograma claro de pagamento de 
amortizações por parte do BNDES.

Outra fração significativa de recursos do FAT diz respeito às suas disponibi-
lidades financeiras que são aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, por meio do 
Banco do Brasil (BB), sendo conhecidas como aplicações no BB-Extramercado. 
O retorno destas aplicações, à taxa “extramercado”, faz também parte das receitas 
financeiras do fundo. Uma parcela destas disponibilidades financeiras deve cons-
tituir a Reserva Mínima de Liquidez (RML), cujo objetivo é “garantir, em tempo 
hábil, os recursos necessários ao pagamento das despesas referentes ao Programa 
do Seguro-Desemprego e do Abono” (Lei no 8.352/1991). 
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As disponibilidades financeiras do FAT que excedem a RML podem ser apli-
cadas nos chamados “depósitos especiais”, feitos apenas em instituições financei-
ras oficiais federais. A função básica destes depósitos especiais, desde a criação do 
Proger em 1994, é ser uma fonte de recursos para financiamento de pequenos em-
preendimentos, com ênfase naqueles excluídos do mercado de crédito tradicional. 

As instituições remuneram o FAT sobre os recursos que recebem e devem seguir 
um cronograma claro de pagamento de amortizações ao fundo. Estes itens tam-
bém compõem as receitas financeiras do fundo.

FIGURA 3
Descrição do fluxo de entradas e saídas do FAT

FAT

DRU

Despesas

Pagamento de
benefícios constitucionais
(SD + Abono) (obrigatório)  

Reserva mínima de
liquidez (obrigatório) 

Excedente à reserva

BNDES/Programa de
Desenvolvimento Econômico
e Social (obrigatório)   

Depósitos especiais

Patrimônio do FAT

Outras receita

Receitas primárias –
arrecadação do PIS/PASEP

Receitas financeiras

Extramercado

Elaboração dos autores.

Deve-se notar ainda na figura 3 que as saídas do FAT para a RML, para o 
BNDES e para os depósitos especiais estão representadas dentro do retângulo de 
patrimônio do FAT. A classificação da RML como patrimônio do fundo é mais 
óbvia, uma vez que ela é uma reserva feita para garantir o compromisso de pagar 
o seguro-desemprego e o abono salarial. Os dois últimos itens são considerados 
patrimônio do FAT porque o fundo pode, a qualquer momento, recorrer a estes 
recursos para suprir carências no pagamento do seguro-desemprego e do abono 
salarial. Em outras palavras, em caso de insuficiência de recursos para os progra-
mas de seguro-desemprego e abono salarial, decorrente do efetivo aumento destas 
despesas, serão recolhidas amortizações ao FAT tanto daqueles recursos alocados 
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na forma de depósitos especiais, quanto daqueles alocados constitucionalmente 
no BNDES. Isto porque tais recursos constituem “direitos do FAT”. Na edição 
no 20 deste periódico, mostrou-se que o resultado nominal do FAT13 em 2010, 
em valores atualizados,14 foi menos deficitário do que em 2009, quando o Brasil 
sofreu consequências da crise mundial deflagrada no ano anterior. Em 2011, os 
dados mostraram uma receita primária do fundo chegando ao valor real de R$ 
37,5 bilhões, com um resultado nominal superavitário de R$ 780 milhões. Este 
resultado foi puxado pelo fato de o crescimento de 19,3% na arrecadação do PIS/
PASEP repassada ao FAT (receita primária) ter sido superior ao aumento dos 
gastos com o seguro e o abono (9,2% e 10,9%, respectivamente) e ao total das 
obrigações do fundo (9,6%). Deve-se ressaltar, porém, que R$ 4 bilhões do total 
das receitas primárias do fundo chegaram a ele por causa de ganhos judiciais do 
governo contra devedores do PIS/PASEP.15 Sem este montante, a receita primária 
em 2011 teria tido um crescimento menor que o apresentado pelos pagamentos 
do seguro, do abono e do total das obrigações, o que teria levado a um resultado 
nominal negativo. Quanto às outras obrigações do FAT, novamente se obser-
vou uma queda nos gastos com o programa de qualificação profissional (mais de 
50%). Por sua vez, contudo, houve um crescimento de 27,8% nos gastos com a 
intermediação, que alcançaram R$ 95 bilhões, todavia um montante ainda abai-
xo da média histórica quando comparada com a da década anterior. Assim, os 
outros dois pilares do sistema público de emprego – qualificação profissional e 
intermediação de mão de obra – continuam a não receber grandes investimentos, 
quando não mais cortes.

Em 2012, no período de janeiro a fevereiro, as finanças do FAT apresen-
taram resultados muito favoráveis. A arrecadação do PIS/PASEP repassada ao 
FAT (receita primária) chegou a quase R$ 6 bilhões, enquanto as outras receitas 
do fundo (receitas financeiras + outras receitas) chegaram a R$ 10,8 bilhões. 
Os gastos com as obrigações chegaram a R$ 7,8 bilhões. Com isto, chegou-se 
a um resultado nominal positivo de cerca de R$ 9 bilhões. Este bom resultado 
aconteceu mesmo com um aumento de mais de 19% dos gastos com o paga-
mento do seguro-desemprego, relativamente a igual período do ano anterior. 

13. O resultado nominal do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) é definido pela diferença entre o total das receitas 
do FAT, que incluem as advindas da arrecadação do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), as receitas financeiras e outras entradas de recursos, e a soma das despe-
sas correntes do fundo – tanto as com o seguro e o abono, quanto as com os programas de qualificação profissional e 
intermediação de mão de obra – com o valor dos repasses do FAT ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social  (BNDES), no âmbito do determinado pelo Artigo 239 da CF/1988.
14. Nas edições anteriores deste periódico, os valores das variáveis de fluxo de caixa do FAT eram atualizados a partir 
do deflacionamento mês a mês pelo Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI). A partir desta edição, 
seguindo o que passou a ser feito pela Coordenação Geral do FAT (CGFAT), o índice usado para o deflacionamento 
mencionado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o índice de inflação oficial.
15. Ver capítulo Trabalho e renda da edição no 20 deste periódico.
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Para melhorar o entendimento da situação financeira do FAT, será descrita 
a movimentação das suas aplicações financeiras – empréstimos ao BNDES, apli-
cações no BB-Extramercado e depósitos especiais. Os dados por competência, 
em valores reais,16 mostram que, entre 2004 e 2010, as aplicações caíram 39,9% 
enquanto os retornos – resgates + remunerações – caíram 24,8%. Isto fez com 
que os saldos nas aplicações financeiras se reduzissem em 29,5%. Outro aspecto é 
que apenas em 2006 as aplicações tiveram uma variação mais positiva – ou menos 
negativa – que os resgates. No entanto, em 2011, não só houve uma variação 
positiva real das aplicações mas também tal variação foi superior à dos resgates – 
ainda que estes últimos tenham se mantido maiores. Um olhar sobre tudo o que 
foi apresentado permite concluir que a folga financeira alcançada pelo FAT em 
2011 abriu espaço para ampliar as aplicações financeiras.

Analisando cada tipo de aplicação financeira para o período 2004-2011, 
encontra-se um quadro muito claro de aumento da participação nas aplicações 
feitas no BB-Extramercado – de 30,7% para 61,5% – e dos empréstimos ao BNDES 
– de 16% para 33,1% –, e também de queda da participação das aplicações em 
depósitos especiais – de 53,3% para 5,4%. Pode-se constatar, portanto, que os re-
cursos extras advindos da melhoria da arrecadação do FAT – e os resgates líquidos 
dos depósitos especiais – estão sendo aplicados no extramercado. Ainda assim, 
em 2011, pela primeira vez desde 2006, houve um aumento real das aplicações 
em depósitos especiais,17 o que, pelo menos, dirige a eles uma parte dos recursos 
extras gerados pelo aumento de caixa do fundo. 

Em resumo, pode-se dizer que a situação financeira do FAT melhorou em 
2011, com a ressalva de que este desempenho foi muito apoiado pela entrada ex-
tra de receita, já mencionada anteriormente, sem a qual teria se verificado a mes-
ma tendência dos anos anteriores: um crescimento contínuo da receita primária 
do fundo que não consegue acompanhar o aumento dos gastos obrigatórios com 
o pagamento do seguro-desemprego e do abono. Além disso, os outros programas 
componentes do sistema público de emprego – intermediação e qualificação –  
continuam a receber poucos investimentos. Ao mesmo tempo, as aplicações fi-
nanceiras do FAT no extramercado e no BNDES só cresceram, enquanto os de-
pósitos especiais tiveram uma entrada líquida de recursos em 2011, após anos de 
saídas líquidas. 

Isso demonstra, em primeiro lugar, que é preciso examinar o peso da ques-
tão fiscal: os gastos correntes do FAT na intermediação e na qualificação atin-
gem o resultado primário do Tesouro, diferentemente do que acontece com as 

16. Deflacionados pelo IPCA de 2011.
17. O direcionamento dos recursos dos depósitos especiais será mais bem analisado na subseção que discorre sobre o 
Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger) e o Crescer.
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aplicações financeiras do fundo. Assim, se não houver uma prioridade política 
clara para estes programas, eles sofrerão mais facilmente os cortes.18 Em segundo 
lugar, deve-se entender que as aplicações financeiras do FAT não são todas iguais. 
Os empréstimos ao BNDES são uma obrigação constitucional e o volume de 
recursos a ele dirigido acompanha diretamente a arrecadação primária do FAT. 
As aplicações no extramercado sofrem grande influência do comportamento dos 
gastos com o seguro e o abono porque parte delas deve formar a RML – montante  
de recursos destinado a suprir carências no pagamento do seguro e do abono. 
Uma vez que a RML deve ser maior quanto maiores forem os gastos com os re-
feridos programas, e estes, por sua vez, têm crescido continuamente, tem-se uma 
explicação para parte do grande aumento verificado nas destinações das aplica-
ções financeiras do FAT ao BB-Extramercado. Por conseguinte, uma vez que a 
destinação de recursos para os depósitos especiais depende de haver excedente nas 
disponibilidades financeiras do fundo, que têm ficado mais escassas, os investi-
mentos nos programas de geração de emprego e renda têm ficado mais limitados. 

Feita a análise da situação do FAT, será feita a análise da execução orça-
mentária de programas e ações selecionados no MTE, que consta da tabela 4. 
Os investimentos no programa de erradicação do trabalho infantil aumentaram 
de forma significativa em termos reais, assim como em 2010. Enquanto isso, gas-
tos com o Programa de Economia Solidária, depois de aumentarem em 2010, ex-
perimentaram um recuo de quase 10%. Os investimentos no Programa Nacional  
de Inclusão de Jovens (Projovem) recuaram em cerca de 17% e têm perdido espa-
ço no orçamento do MTE.

Quanto aos gastos orçamentários com o sistema público de emprego, pode-se 
acrescentar, além do que já foi mencionado, que as despesas com o seguro- 
desemprego pagas ao pescador artesanal (seguro-defeso), depois de aumentarem 
continuamente ao longo dos últimos anos, ficaram praticamente estáveis em 
2011. Enquanto isto, os valores despendidos no pagamento do seguro-desemprego 
ao trabalhador doméstico continuaram crescendo.

No caso da qualificação social e profissional, houve mais um corte nos valo-
res gastos, que em 2011 foi de quase 50%. Considerando que os gastos dão um 
indício da prioridade dada a determinado programa, fica clara a sua contínua 
perda de espaço. A execução do programa também tem sido baixa nos últimos 
anos. Neste caso, apesar de ser sabido que existem dificuldades práticas no fun-
cionamento do programa, deve-se lembrar das questões orçamentárias que estão 

18. No caso do programa de qualificação executado pelo MTE, o Programa Nacional de Qualificação (PNQ), nota-se 
que ele está tendo o seu papel reduzido dentro do Sistema Público de Emprego em favor de programas de qualificação 
– como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), só pra citar o exemplo mais recente 
– executados em outros ministérios, em particular no Ministério da Educação (MEC). Isto ficará mais claro na subseção 
sobre programas de qualificação profissional. 
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por trás disto. Como se sabe, o governo, de acordo com o Artigo 9o da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, ao final do primeiro bimestre de um exercício, caso veri-
fique que o comportamento das receitas pode não atender às metas de superávit 
primário e nominal, pode impor limitações no empenho e no pagamento dos 
recursos para as ações que escolher. No caso da qualificação profissional, quando 
se calcula a execução levando em conta o limite de empenho, ela normalmente 
chega a 100%. O mesmo pode ser dito para o programa de intermediação de mão 
de obra e até para a maioria dos outros programas. Em suma, tem-se aqui outro 
ângulo pelo qual se demonstra que as outras duas vertentes do sistema público de 
emprego não têm sido realmente priorizadas. 

TABELA 4
Volume e nível de execução orçamentária do MTE, segundo programas e ações  
selecionados do PPA 2008-20111 (2010 e 2011)
(Em R$)2

Programas e ações selecionados
PPA 2008-2011

2010 2011

Liquidado
Nível de execução 

%
Liquidado

Nível de execução 
%

Total 49.823.111.113 98,18 54.001.822.369 96,88

Erradicação do Trabalho Infantil 2.377.508 62,03 3.260.695 72,46

Integração das Políticas Públicas de 
Emprego, Trabalho e Renda 

30.078.784.104 99,65 33.199.199.393 96,41

Pagamento do Benefício Abono Salarial 9.327.758.722 100,00 10.379.396.260 95,80

Pagamento do Seguro-Desemprego 20.485.496.547 100,00 22.488.328.814 97,26

Pagamento do Seguro-Desemprego ao 
Trabalhador Doméstico

21.773.108 100,00 23.296.245 94,54

Orientação Profissional e Intermediação 
de Mão de obra 

74.672.340 64,93 95.376.155 90,02

Qualificação Social e Profissional 159.946.384 63,84 80.284.006 28,84

Rede de Proteção ao Trabalho 25.973.070 90,99 22.764.140 75,13

Recursos Pesqueiros Sustentáveis 1.255.808.693 98,18 1.264.498.589 96,31

Pagamento do Seguro-Desemprego ao 
Pescador Artesanal 

1.255.808.693 98,18 1.264.498.589 96,31

Erradicação do Trabalho Escravo 8.580.961 79,53 8.423.748 77,44

Pagamento do Seguro-Desemprego ao 
Trabalhador Resgatado de Condição 
Análoga à de Escravo

3.227.892 100,00 3.342.710 88,28

Fiscalização para a Erradicação do 
Trabalho Escravo 

3.745.018 65,73 3.566.503 66,64

Assistência Emergencial a Trabalhadores 
Vítimas de Trabalho Escravo 

10.504 4,70 14.535 7,27

Economia Solidária em Desenvolvimento 33.374.991 69,53 22.372.022 34,11

Segurança e Saúde no Trabalho 68.332.989 96,08 70.881.383 93,98

(Continua)
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Programas e ações selecionados
PPA 2008-2011

2010 2011

Liquidado
Nível de execução 

%
Liquidado

Nível de execução 
%

Inspeção em Segurança e Saúde no 
Trabalho 

2.589.330 81,04 2.514.854 79,02

Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
(Projovem) 

327.132.720 64,76 269.720.708 80,25

Concessão de Auxílio-Financeiro 63.640.405 48,85 47.899.400 77,72

Elevação da Escolaridade e Qualificação 
Profissional do Projovem Urbano e Campo 

262.106.092 70,68 219.799.426 82,60

Qualificação e Assistência Técnica ao 
Jovem para o Empreendedorismo 

0 0,00 1.498.425 32,64

Fonte: Brasil (s.d.).
Notas: 1  A tabela 1 não pode ser vista como uma descrição de todos os gastos do MTE, pois inclui apenas alguns dos programas 

mais importantes deste ministério e, deles, apenas algumas ações consideradas mais relevantes.
2 Os dados foram deflacionados tendo como base o ano de 2011, por meio do IPCA.

3.2 Programas de garantia de renda: seguro-desemprego e abono salarial

O número de segurados em 2010 havia variado pouco em relação a 2009, mas 
um olhar mais próximo sobre este resultado tornou possível enxergar uma re-
tomada do crescimento do número de pessoas recebendo o seguro-desemprego 
nos últimos meses de 2010. Em outras palavras, depois da explosão observada 
no número de segurados no final de 2008, provavelmente causada pela crise, e o 
posterior refluxo em 2009, retomou-se a trajetória observada ao longo da década 
de 2000. Esta conclusão foi reforçada pelos resultados de 2011, segundo os quais 
o número de segurados aumentou 6,8% e rompeu a barreira de 8 milhões. 

Também se havia detectado em 2010 uma redução da participação dos des-
ligados sem justa causa – que são os candidatos a receberem o seguro – no total 
das demissões do setor formal, de 60% para 55%, com um concomitante aumen-
to da proporção de desligados a pedido, de 21% para 26%. Este processo avançou 
um pouco mais em 2011, com a queda da proporção de demitidos sem justa 
causa para 54% e o aumento na proporção de demitidos a pedido de 26% para 
28%. Isto faz com que o efeito da alta rotatividade sobre o número de segurados 
diminua – hipótese utilizada pelos autores deste capítulo para explicar o aumento 
do número de segurados em um ambiente de crescimento do emprego formal. 

Foi ressaltado, neste periódico, o impressionante aumento do número de 
segurados na modalidade pescador artesanal (seguro-defeso), em particular, a par-
tir de 2003, coincidindo com a promulgação da Lei no 10.779, a nova norma 
regente do programa. Em 2003, havia apenas 114 mil segurados, que passaram 
para 612 mil em 2010 e 653 mil em 2011, com os gastos alcançando R$ 1,2 
bilhão nesse último ano. Infelizmente também surgem evidências de que parte 

(Continuação)
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deste aumento tem sido apoiada pela multiplicação das fraudes. Na edição ante-
rior deste periódico, mencionou-se que um procurador da República denunciou 
trezentas pessoas em Santa Catarina. Depois disto, outras matérias divulgadas 
pela imprensa19 apontaram a existência de outros processos e até condenações de 
pessoas que estão recebendo o benefício de forma fraudulenta.

Um ponto fraco já reconhecido no processo de concessão do benefício é o 
cadastramento dos pescadores. O MTE, diante disto, publicou, em 4 de janeiro 
de 2011, a Instrução Normativa (IN) no 1 para tentar melhorar os mecanismos 
de controle nos procedimentos operacionais para a habilitação ao seguro-defeso. 
Esta norma determina que o planejamento do processo de recepção do reque-
rimento do pedido seja feito de forma conjunta pela rede Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) e superintendências regionais do trabalho e emprego (SRTEs). 
A IN no 1 também prevê, em seu Artigo 32, que o MTE celebrará, diretamente 
ou por intermédio das SRTEs, um termo de cooperação técnica com o Ministério 
Público do Trabalho (MPT), com o objetivo de promover ações para o aperfeiço-
amento do processo de recepção do requerimento do benefício.

Na realidade, já existe um bom exemplo de parceria entre o MPT e o Sine, 
além do Ministério Público Estadual, no Ceará. Esta parceria foi iniciada em 
2010 e um relatório apresentado recentemente20 informa que “70% dos desvios 
foram sanados”, fazendo com que o montante pago do seguro fosse de R$ 30 mi-
lhões, quantia bem menor do que a verificada, por exemplo, no Maranhão e no 
Rio Grande do Norte, que possuem um contingente bem menor de pescadores 
e embarcações. 

Outra questão importante sobre o Programa do Seguro-Desemprego é a 
implementação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC). Criado pela Lei no 12.513, de 26 de outubro de 2011, o PRONATEC 
tem como objetivo a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio 
e cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores. A mesma 
lei também permite que a União condicione o recebimento do seguro-desemprego 
à comprovação de matrícula e frequência do trabalhador segurado em curso de 
qualificação profissional. A novidade é que o Decreto no 7.721, promulgado em 16  
de abril de 2012, especifica que o condicionamento permitido pela Lei no 12.513 
deve ser aplicado ao trabalhador que recebe o seguro pela terceira vez em um período 
de dez anos. O mesmo decreto também libera o trabalhador da condicionalidade  

19. Para mais informações, ver, por exemplo: <http://oglobo.globo.com/politica/verba-do-bolsa-pesca-aumentara-26-em-
2012-mesmo-com-denuncias-de-fraude-2743525>; <http://oglobo.globo.com/politica/morador-de-jurujuba-ex-pescador- 
paga-150-donos-de-barcos-para-ter-direito-seguro-defeso-2744084>; <http://oglobo.globo.com/politica/bolsa-pesca-paga-
sem-controle-pelo-governo-usada-ate-como-moeda-eleitoral-2744078?service=print>.
20. Para mais informações, ver notícia em: <http://www.opovo.com.br/app/opovo/fortaleza/2012/07/28/
noticiasjornalfortaleza,2887278/diminuem-fraudes-no-seguro-defeso-no-ceara.shtml>.
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do curso de qualificação se: i) não houver curso compatível com o perfil do 
trabalhador no município ou na região metropolitana de domicílio do trabalhador; 
e ii) o trabalhador apresentar comprovante de matrícula e frequência mensal em 
outro curso de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional. Por fim, 
determinou-se que, no período do curso, o trabalhador segurado terá direito a receber 
uma bolsa-formação.

A partir da edição do Decreto no 7.721, iniciou-se de fato a implementação 
do PRONATEC, na sua modalidade Bolsa-Formação Seguro-Desemprego. Até 
setembro de 2012, havia 50 mil trabalhadores pré-matriculados e 25 mil com ma-
trículas efetivadas nos cursos de capacitação. O processo que determina qual traba-
lhador deve fazer parte do Bolsa-Formação e o seu encaminhamento para os cursos 
de qualificação disponíveis está sendo feito no portal Mais Emprego, do MTE. 

Naturalmente, estando o programa na fase inicial, existem fatores que impe-
dem que todos os trabalhadores segurados habilitados para o PRONATEC pos-
sam ser imediatamente matriculados em seus cursos. Antes de tudo, o universo 
de segurados que pediram seguro pelo menos três vezes nos últimos dez anos, de 
acordo com o MTE, equivaleria em 2011 a cerca de 1,3 milhão de pessoas. Sobre 
os fatores potencialmente impeditivos, os dois mais importantes são: i) não existe 
curso disponível no momento da habilitação ao benefício; e ii) a oferta de curso 
não é adequada ao perfil do trabalhador. Além disto, a turma de qualificação 
ofertada no PRONATEC pode ser dirigida para diversos usuários – público dos 
programas Bolsa Família (PBF), Soldado Cidadão, entre outros. Por isso, há mais 
requerentes do seguro pré-matriculados do que matriculados. 

No mês de setembro de 2012, de acordo com o MTE, o MEC iniciou um 
processo de adequação em seu sistema para permitir que o segurado, uma vez 
encaminhado para cursos de qualificação, seja considerado público prioritário. 
Assim, o segurado somente não faria o curso se não efetivasse sua própria ma-
trícula ou se a instituição de ensino não o considerasse adequado para a vaga.  
À medida que este procedimento fosse implantado, o número de pré-matricula-
dos e matriculados tenderia a se igualar. 

Deve-se, enfim, lembrar que todos esses procedimentos podem ser implan-
tados nos postos de atendimento do Sine e das SRTEs, nos quais há pessoal trei-
nado para esta tarefa e, por conseguinte, a ferramenta do Portal Mais Emprego 
pode funcionar mais adequadamente. Nos postos da Caixa Econômica Federal 
(CEF), por sua vez, as condições são menos favoráveis, visto que a estrutura de 
um banco não comporta facilmente as adaptações que a oferta deste serviço exi-
ge. Este problema é significativamente relevante, uma vez que a Caixa representa 
8% dos postos de atendimento. Mas sua participação na rede vem decrescendo, 
sobretudo porque, há alguns anos, o MTE está trabalhando para colocar o Sine e 
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as SRTEs como os elementos centrais da construção do Sistema Público de Em-
prego, tendo agora a ajuda do Portal Mais Emprego como um braço operacional 
fundamental para que o sistema funcione de forma eficaz.

Na edição anterior deste periódico, mencionou-se que a obrigação, institu-
ída para os segurados que receberam o seguro pelo menos três vezes nos últimos 
dez anos, de fazer um curso de qualificação no âmbito do PRONATEC seguia o 
espírito das “políticas de ativação”. A essência destas políticas é encorajar os traba-
lhadores desempregados a se tornarem mais ativos em seus esforços para encontrar 
emprego ou melhorar a sua empregabilidade. Nos países da Organização para a Co-
operação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), em que o seguro-desemprego, 
em geral, é pago para muitos trabalhadores desempregados por períodos relativa-
mente longos, políticas deste tipo estão sendo adotadas com o objetivo de reduzir os 
gastos com programas de assistência ao desempregado. A prática recentemente ado-
tada no Brasil segue exatamente este espírito. Porém, esta obrigação representa, na 
verdade, uma restrição ao direito de receber o seguro. Parte-se da premissa de que 
o acesso ao seguro pode criar uma dependência do trabalhador em relação a esta 
garantia, razão pela qual, segundo essa perspectiva, seria justo exigir do beneficiário 
uma “contrapartida” – que, no caso em tela, seria inscrever-se obrigatoriamente em 
um curso de qualificação. Em um país em que a cobertura do seguro já é baixa e 
cujo mercado de trabalho é caracterizado por uma alta rotatividade, este tipo de 
medida é questionável.

Por fim, quanto ao programa do abono salarial, o gasto do FAT com o pa-
gamento do benefício aumentou, em termos reais, 10,9% em 2011, seguindo au-
mentos de 10,5% em 2010 e 21,3% em 2009. Deve-se sempre lembrar que este 
dado é apurado pelo ano fiscal, procedimento que não corresponde ao modo como 
é realizada a seleção dos beneficiários do abono. Esta seleção funciona da seguinte 
forma: o pagamento do abono salarial é feito em um exercício que abrange o mês 
de julho de um ano até o mês de junho do ano seguinte, com base nos beneficiários 
apurados na última Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Por exemplo, os 
beneficiários do abono – aqueles que ganharam até dois salários mínimos no mer-
cado formal – para o período de julho/2012 a junho/2013 serão escolhidos a partir 
da análise da Rais 2011, que é a última disponível. Por sua vez, o valor do benefício 
para o período referido será o salário mínimo vigente no mês do pagamento. 

Essa diferença cria uma dificuldade para associar a evolução do pagamento 
do abono com os dados da Rais de distribuição do estoque de trabalhadores pelas 
faixas salariais. Ainda assim, é interessante verificar nos dados da Rais a distribui-
ção dos trabalhadores formais pela sua remuneração média no ano, por faixas de 
salários mínimos. Os dados mostram que o universo de pessoas que ganham de 
zero a dois salários mínimos, depois de subir significativamente em 2009 e 2010, 
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apresentou uma forte queda de 38,7% em 2011. O crescimento negativo foi ob-
servado em todas as faixas do conjunto mencionado – de 0 SM a 0,5 SM; de 0,51 
SM a 1 SM; de 1,01 SM a 1,5 SM; e de 1,51 SM a 2 SMs. Mas o efeito negativo 
que isto poderia representar sobre os valores pagos do abono será contrabalançado 
pelo aumento real do salário mínimo – mais ainda pelo salário mínimo de 2012, 
R$ 622,00, que é, em termos reais, quase 10% maior que em 2011. 

3.3 Programas que ofertam serviços

Ao longo de 2011, verificou-se um avanço importante na integração dos serviços 
de emprego entre si e com o seguro-desemprego. A entrada em operação do sistema 
Mais Emprego permitiu que os vários operadores do sistema – agências estaduais e 
municipais do Sine, SRTEs, CEF, entidades de formação profissional – recebam 
a mesma informação a respeito do(a) trabalhador(a) que procura emprego e/ou 
requer o seguro-desemprego. A integração não igualou as funções de todas as 
unidades de atendimento – por exemplo, a CEF continua realizando apenas 
habilitação ao seguro-desemprego, embora atualmente responda apenas por 8% 
dos requerimentos. Ainda assim, este aprimoramento dos mecanismos gerenciais 
pode melhorar a eficiência das concessões do seguro-desemprego, essencialmente 
porque dificulta que os beneficiários deixem de procurar emprego e participar de 
cursos de formação e/ou qualificação profissional – seja porque exercem trabalho 
informal, seja porque não recebem encaminhamento para uma vaga. Por seu 
turno, isto pode futuramente resultar em maior pressão sobre os beneficiários 
para que aceitem vagas consideradas compatíveis pelos operadores das unidades 
de atendimento.

Cabe ressaltar que está em curso uma reversão do método de pactuação entre 
União e Entes Federados, baseada no Convênio Plurianual Único (CPU). Este instru-
mento, adotado em 2006, por meio da Resolução do CODEFAT no 466, visava 
integrar as transferências de recursos da União referentes aos serviços de habili-
tação ao seguro-desemprego, intermediação de mão de obra e qualificação profis-
sional, bem como eliminar as sobreposições de responsabilidades entre governos 
municipais e estaduais atuantes no mesmo território.21 Porém, ao longo do período 
2008-2011, observou-se que o CPU podia na verdade engessar as transferências, 
na medida em que o fluxo de recursos para os serviços de caráter contínuo – por 
exemplo, intermediação – dependia do ritmo de execução e prestação de contas 
dos demais – por exemplo, qualificação. Ao mesmo tempo, a restrição de recursos 
para os serviços de emprego diminuiu o aporte de recursos da União para os 
planos estaduais, levando à dificuldade de garantir uniformidade ao longo da rede 
de postos do Sine.

21. Para mais detalhes, ver Nuzzi (2006, p. 125-126).
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Tendo em vista essas questões, foi discutida durante a I CNETD uma reso-
lução que propunha uma lei federal regulamentando a organização do Sine, com 
destaque para os seguintes pontos:

• destinação de no mínimo 3% dos recursos do FAT para serviços 
de emprego;

• garantia de execução total – isto é, vedação de contingenciamento – do 
orçamento aprovado pelo CODEFAT;

• definição de funções e competências dos Entes Federados e outros ato-
res envolvidos na sua concepção, funcionamento e gestão;

• transferência fundo a fundo com cofinanciamento nos três níveis de 
governo; e

• expansão da rede de cobertura e atendimento, com exigência de padro-
nização e sujeita a monitoramento e avaliação de desempenho.

Embora a eficácia política dessa resolução provavelmente seja pequena, da-
das as resistências internas do governo federal a qualquer nova vinculação de re-
cursos, ela indica as linhas a serem seguidas para consolidação do sistema público 
de emprego – financiamento e pactuação entre os Entes Federados. Não obstante 
os avanços observados no nível operacional, o equacionamento dessas questões 
permanece sendo fundamental para se organizar um sistema integrado.

3.3.1 Intermediação de mão de obra

Atualmente o Sine abrange cerca de 1,4 mil postos, e articula-se por meio de 27 
convênios estaduais, 48 convênios municipais – em municípios com mais de 300 
mil habitantes – e quatro convênios com parceiros sociais. Embora o centro da 
atividade do Sine seja a intermediação de mão de obra, o que se busca a partir da 
Lei do FAT é que a rede funcione como um ponto de convergência dos benefícios 
e dos serviços de emprego. Em outras palavras, a expectativa é que o trabalhador 
vá ao Sine requerer o seguro-desemprego ou simplesmente buscar emprego e lá seja 
orientado não apenas sobre ofertas de vagas, mas também sobre as possibilidades 
de qualificação profissional. Da mesma forma, o Sine serviria também como um 
termômetro do volume de emprego e qualificações demandadas pelas empresas.

O Portal Mais Emprego dá um passo no sentido de facilitar essa integração, 
na medida em que garante que todos os requerentes do seguro-desemprego e 
todos os egressos de cursos de qualificação profissional dos planos territoriais e se-
toriais de qualificação serão automaticamente inscritos para as vagas de emprego 
captadas pelo Sine.22 O portal não elimina o atendimento presencial nas agências 

22. Ver Brasil (2012d).
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do Sine, uma vez que os trabalhadores devem ainda buscar carta de encaminha-
mento para as entrevistas de emprego, mas permite o acompanhamento on-line 
do processo de encaminhamento. Outra vantagem é minimizar as inscrições du-
plicadas de trabalhadores que recorrem a mais de um posto de atendimento, em-
bora este efeito seja provavelmente em relação à diminuição do número de vagas 
já preenchidas pelas empresas, mas não baixadas junto ao Sine.23 Os dois vieses 
mencionados afetam os dados de desempenho do Sine, podendo levar à subesti-
mação tanto da taxa de efetividade quanto da taxa de aproveitamento de vagas.

A tabela 5 mostra os resultados agregados para o Sine em nível nacional. 
Cabe destacar que estes dados são preliminares justamente porque em 2011 ocor-
reu a transição para o Sistema Mais Emprego, o que indisponibilizou por alguns 
meses os dados de encaminhamentos e colocações em várias Unidades da Federação 
(UFs). Neste sentido, não é possível compará-los com a série histórica do Sine.  
Em linhas gerais, porém, mantêm-se os principais aspectos já mencionados em 
edições anteriores deste periódico. São eles: o Sine tem peso pequeno e desigual nas 
colocações, com variações substanciais ao longo do território nacional; e a principal 
forma de obtenção de emprego mencionada pelos trabalhadores continua sendo 
por meio de parentes, amigos e conhecidos. Cabe destacar, porém, que o Sine 
atende um público com vínculos mais precários com o emprego assalariado que 
o conjunto dos ocupados. Segundo o Departamento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), 35% dos trabalhadores inscritos em 
2010 não tinham experiência prévia de emprego com carteira assinada e 40% se 
declaravam desempregados mas não eram nem requerentes nem beneficiários do 
seguro-desemprego. Da mesma forma, as colocações se concentram nas ocupações 
que também são as mais demandadas no mercado em geral – servente de obras/
pedreiro, auxiliar de linha de produção, faxineiro/auxiliar de limpeza, vendedor de 
comércio varejista, operador de telemarketing (DIEESE, 2010).

TABELA 5
Resultados agregados do Sine no Brasil (2011)

Inscritos 4.801.273 Taxa de efetividade1 7,8%

Vagas 2.576.800 Taxa de aproveitamento das vagas2 14,5%

Colocados 372.384 Taxa de admissão3 1,8%

Fonte: dados administrativos disponibilizados pelo MTE. 
Elaboração dos autores.
Notas: 1 Razão entre o número de trabalhadores colocados e o número de trabalhadores inscritos.

2 Razão entre o número de trabalhadores colocados e o número de vagas captadas.
3 Razão entre o número de trabalhadores colocados e o número de trabalhadores admitidos segundo o CAGED.

23. Ver DIEESE (2010).
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Os gastos na ação de Orientação profissional e intermediação de mão de obra 
decresceram ao longo do último PPA: apesar de o gasto em 2011 ter crescido 
frente ao ano anterior, ainda é 20% menor que o montante de recursos aplicados 
em 2008 – R$ 119 milhões em valores atualizados. Os gastos em outra ação que 
financia o Sine, intitulada Habilitação do trabalhador ao seguro-desemprego, tam-
bém estagnaram no patamar de R$ 38 milhões nesse período.24

Essa restrição de recursos tem limitado a modernização do sistema, assim 
como a possibilidade de ofertar novos serviços – entre os quais vale destacar a 
intermediação móvel do Projeto Marco Zero, que foi apresentada como importante 
ferramenta para enfrentar o aliciamento por meio de recrutadores informais  
(“gatos”) que cobram pela intermediação e muitas vezes conduzem os trabalhadores 
a situações de trabalho análogo à escravidão. Ainda não é possível avaliar que efeito 
as mudanças operacionais propiciadas pelo Mais Emprego terão nos resultados do 
Sine, mas certamente não afastam a necessidade de mais investimentos no sistema.

3.3.2 Qualificação e aprendizagem profissional

Houve um reordenamento das competências relativas à educação profissional e 
tecnológica a partir da Lei no 12.513/2011, que instituiu o PRONATEC. Este 
programa visa “ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio 
de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira”, e se propõe 
especificamente a expandir, interiorizar e democratizar cursos e programas de for-
mação inicial e continuada ou qualificação profissional, bem como “ampliar as 
oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do incremento da for-
mação e qualificação profissional”. No desenho institucional da lei, a liderança do 
processo coube ao Ministério da Educação (MEC), pois é por meio deste minis-
tério que os recursos são operados para o pagamento de bolsas e descentralizados 
para redes estaduais e municipais de educação técnica e/ou tecnológica; também 
lhe compete habilitar as instituições que desenvolverão atividades de formação e 
qualificação profissional com recursos federais e manter o Sistema Nacional de 
Informações  da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC). Cabe ressaltar 
ainda que a lei previu a criação de um conselho deliberativo de formação e quali-
ficação profissional, que até o momento não foi instalado.

Na ausência de tal definição, o Plano Nacional de Qualificação (PNQ) con-
tinuou a ser executado paralelamente ao PRONATEC. A Resolução CODEFAT 
no 696, de 28 de junho de 2012, que aprovou o novo termo de referência do 
PNQ, manteve as principais modalidades de execução já vigentes – Planos 
Territoriais de Qualificação, Planos Setoriais de Qualificação e Plano Brasil 

24. Dados extraídos via Siga Brasil em 9 de outubro de 2012 e atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) para dezembro de 2011.
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Sem Miséria/Próximo Passo, que respondem por 90% dos recursos. Os Planos 
Territoriais de Qualificação correspondem à parte do PNQ que é executada de 
forma descentralizada por estados e municípios. Na lógica do convênio único, 
tais planos deveriam articular-se à rede do Sine e aos programas locais de geração 
de emprego e renda. Os Planos Setoriais e o Próximo Passo deveriam responder 
às prioridades do governo federal, em geral ligadas a setores-chave para políticas 
de desenvolvimento ou a públicos específicos – trabalhadoras domésticas, benefi-
ciários da transferência de renda etc. 

A principal mudança foi a elevação do custo médio aluno-hora usado 
como referência para os repasses de recursos. Este havia sido estipulado em 
R$ 4,62 pela Resolução CODEFAT no 666, de 24 de maio de 2011, para 
os convênios firmados em 2011, e foi incrementado inicialmente para R$ 9 
(Resolução no 693, de 29 de maio de 2012) e depois para R$ 10 (Resolução 
no 700, de 30 de agosto de 2012) para os convênios firmados em 2012. Cabe 
ressaltar que esta mudança não é retroativa – convênios firmados antes des-
tas últimas resoluções continuam operando com parâmetros de custo mais 
baixos. Outras medidas de integração, de caráter mais gerencial, continuam 
pendentes; por exemplo, o sistema Mais Emprego até este momento não tem 
interface com o Cadastro Único, o que impossibilita o objetivo de priorizar, 
entre os que procuram o Sine ou as entidades de qualificação, os beneficiários 
dos programas assistenciais.

Em termos da execução, observa-se que o PNQ continua a atingir um 
contingente limitado de educandos (tabela 6). A maior parte destes cursos 
refere-se a convênios firmados no passado, e que acabam sendo executados 
como “restos a pagar”. Além do quantitativo total de educandos em si, deve ser 
destacado que predominam os Planos Setoriais de Qualificação, em contraste 
com determinações de que a maior parte dos recursos deveria ser destinada 
aos Planos Territoriais. O motivo apontado pela gerência do programa é que o 
processo de construção dos Planos Setoriais é mais ágil – uma vez que estes são 
firmados diretamente com as executoras, após audiência pública –, enquanto 
governos estaduais e municipais em geral enfrentam maiores dificuldades com 
a licitação das entidades executoras. A percepção é a de que governos que con-
tam com fundações ou institutos públicos de formação conseguem executar 
melhor os seus planos. Outro aspecto é que o CPU, como já mencionado, na 
prática se mostrou de difícil operação. Por fim, ressalte-se que as ações de certi-
ficação profissional e identificação e disseminação de metodologias não foram 
executadas em 2011, embora, no âmbito do PRONATEC, as ações da Rede 
Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada (Rede 
CERTIFIC) sejam financiadas.
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TABELA 6 
Educandos inscritos e concluintes em cursos do PNQ (2010 e 2011)

2010 2011

Inscritos Concluintes Inscritos

PLANTEQs/CPU 67.802 62.303 74.099

PLANSEQs 123.271 113.756 40.292

Total 191.073 176.059 114.391

Fonte: dados administrativos disponibilizados pelo MTE.
Elaboração dos autores.
Obs.: o número de inscritos e concluintes corresponde tanto a convênios firmados no ano quanto a convênios de anos anteriores.

Deve ser notado que, em paralelo ao PNQ, o MTE estabeleceu uma linha 
de ação que consiste em estimular o cumprimento das cotas de aprendizagem 
previstas na Lei no 10.097/2000. Esta lei modificou a CLT de forma a obrigar 
que as empresas – excluindo as micro e as pequenas – contratem como 
aprendizes o equivalente a no mínimo 5% e no máximo 15% do contingente de 
trabalhadores, cuja função exija formação profissional, sendo que este contrato 
só é válido para jovens de 14 a 24 anos, bem como portadores de necessidades 
especiais sem limite máximo de idade. Segundo o MTE (Brasil, 2010b), menos 
de 20% das contratações previstas em lei haviam sido efetivadas. Diante disto, 
o MTE age tanto pela fiscalização quanto pelo incentivo – concede-se um selo 
de parceiro da aprendizagem às empresas que contratam aprendizes para além 
do mínimo legal. Em 2008, o MTE havia lançado a meta de contratação de 
800 mil aprendizes até 2010; porém, até hoje esta meta não foi alcançada –  
de acordo com dados da Rais 2011, havia em 31 de dezembro daquele ano 
250.904 contratos de aprendizagem registrados. Dado que a maior parte da 
formação de aprendizes ocorre no próprio Sistema S, seria de se esperar que 
esta ação compusesse um programa mais amplo de formação e qualificação 
profissional, o que não ocorre hoje.

De modo geral, esses dados expressam a difícil situação institucional do PNQ, 
que se encontra, simultaneamente, restrito na disponibilidade de recursos e isolado 
de outros programas que sombreiam parte do seu público, como o PRONATEC 
e o Projovem Trabalhador, sem que ocorra uma integração de fato. Este processo é 
vital para que se possa avançar no sentido da universalização da oferta da formação 
profissional e sua integração com o sistema público de emprego e demais políticas 
sociais, objetivos expressos tanto na lei do PRONATEC quanto nos termos de 
referência do PNQ. Porém, até o momento o empenho do governo federal parece 
se concentrar mais em expandir a oferta por meio da rede de escolas técnicas e 
tecnológicas e menos em reconstruir o desenho institucional da política.
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3.4 Economia solidária

A execução do Programa Economia Solidária em Desenvolvimento no PPA 
2008-2011 foi organizada em quatro eixos de atuação, conforme as demandas 
prioritárias dos empreendimentos econômicos solidários (EES) levantadas na 
I Conferência Nacional de Economia Solidária (Conaes), em 2006: i) acesso a 
capital; ii) acesso a conhecimentos; iii) acesso a mercados; e iv) fortalecimento 
institucional e reconhecimento legal. No início do atual governo, a economia 
solidária foi integrada ao eixo de inclusão produtiva urbana do Plano Brasil Sem 
Miséria, o que permitiu à Senaes ampliar suas parcerias com estados, municípios 
e organizações da sociedade civil – vinculadas a catadores de materiais recicláveis, 
em particular. O quadro 1 sintetiza os principais resultados desta atuação.

QUADRO 1
Eixos de atuação e principais resultados da Senaes no PPA 2008-2011

Eixos de atuação Principais resultados 

Acesso a capital – apoio à oferta de bens e 
serviços financeiros

Apoio a 150 bancos comunitários e 250 fundos rotativos solidários. Mapeamen-
to nacional dos fundos rotativos solidários.

Acesso a conhecimentos – formação, assistência 
técnica e pesquisas

Constituição de cinco Centros Regionais de Formação em Economia Solidária 
(CFES) e do Centro Nacional (CNFES). Implantação de Núcleos Estaduais de 
Assistência Técnica em Economia Solidária (Neates). Implantação do Curso Na-
cional de Pós-Graduação em Economia Solidária. Realização do II Plano Setorial 
de Qualificação Profissional e Social em Economia Solidária (PLANSEQ) para 
as cadeias produtivas do artesanato, da coleta e da reciclagem, das confec-
ções, da agroecologia, da metalurgia etc. Apoio a mais de setecentos EES pelo 
PRONINC. Implantação do Projeto de Fortalecimento do Associativismo e Coo-
perativismo dos Catadores de Materiais Recicláveis (Cataforte). Apoio a setenta 
empresas recuperadas. Início da atualização e da ampliação do Sistema Nacio-
nal de Informações em Economia Solidária (Sies).

Acesso a mercados – organização dos proces-
sos de produção e comercialização

Implantação do Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário (SCJS). Apoio 
a mais de cem feiras de Economia Solidária em escalas geográficas diversas – 
internacionais, nacionais, estaduais e territoriais. 

Fortalecimento institucional e reconhecimento legal

Realização da II Conferência Nacional de Economia Solidária (Conaes). Inserção 
da Economia Solidária como temática na I Conferência Nacional de Emprego 
e Trabalho Decente (CNTED). Institucionalização do SCJS e do PRONINC por 
decretos presidenciais. Implantação de centros públicos de Economia Solidária. 
Apoio à institucionalização de políticas públicas de Economia Solidária em es-
tados e municípios. Capacitação de servidores e empregados públicos da União, 
dos estados e municípios. Capacitação de mais de 1.500 agentes de desenvol-
vimento solidário, os quais apoiaram milhares de EES urbanos e rurais em todo 
o país. Institucionalização das seções e dos núcleos de Economia Solidária nas 
Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTEs).

Plano Brasil Sem Miséria
Celebração de sete convênios com municípios e quinze com estados; e onze 
termos de parcerias com organizações de catadores de materiais recicláveis.

Fonte: Brasil (2011a; 2011b; 2010a; 2010b).
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No sentido de potencializar sua atuação, a Senaes construiu parcerias com 
outros órgãos da administração direta e indireta federal. No quadro 2, encontra-se 
uma síntese das principais parcerias realizadas neste mesmo período (2008-2011).

QUADRO 2
Principais parcerias da Senaes com órgãos da administração direta e indireta federal 
no PPA 2008-2011

Eixos de atuação Parceiros Descrição da parceria.

Crédito e finanças solidárias

Banco Central do Brasil (BCB) Estudos sobre bancos comunitários e moedas sociais.

Banco do Nordeste do Brasil (BNB)
Apoio a fundos solidários.Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS)

Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES)

Oferta de crédito.

Ensino, pesquisa, extensão  
e tecnologias sociais

Ministério da Educação (MEC)
Educação de Jovens e Adultos (EJA) na perspectiva da 
economia solidária.

Apoio a incubadoras tecnológicas de cooperativas 
populares.

Financiadora de Estudos e Projetos 
(FINEP)

Apoio ao desenvolvimento de tecnologias sociais.

Apoio ao Sistema Nacional de Informações em Econo-
mia Solidária (Sies).

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) Publicação de estudos e pesquisas.

Políticas públicas de  
economia solidária

BNDES, FINEP
Capacitação de agentes públicos.

Fundação Banco do Brasil (FBB) Apoio ao Conselho Nacional de Economia Solidária 
(CNES).

Fomento a EES

Ministério da Cultura (MINC) Cultura.

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) Pesca artesanal.

Ministério da Justiça (MJ) Prevenção à violência.

Ministério da Saúde (MS) Saúde mental.

Ministério do Turismo (MTur) Turismo.

Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) e MDS

Agricultura familiar.

BNDES, FBB, MDS, Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) e Petrobras

Coleta seletiva e reciclagem.

MDS Plano Brasil Sem Miséria.

Fonte: Brasil (2011a; 2011b; 2010a; 2010b) e Sardá (2011).

As informações listadas nos quadros 1 e 2 carecem de precisão, visto que a 
Senaes não dispõe, até o momento, de uma compilação de dados quanti-qualitativos 
dos projetos que apoia, implementa ou articula. Por sua vez, estes quadros 
sugerem que, como política pública, a Economia Solidária alcançou maior grau 
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de estruturação; e que, hoje, a Senaes é o órgão de referência sobre o assunto 
no governo federal, mas está longe de ser o único a realizar ações a respeito.  
Esta posição certamente reflete o esforço de interlocução da secretaria com os 
mais variados setores do Estado e da sociedade desde a sua fundação, em 2003. 

Quanto às dificuldades de execução do Programa Economia Solidária 
em Desenvolvimento, duas devem ser ressaltadas. Em primeiro lugar – e tal 
como no PPA anterior –, a dotação orçamentária e a capacidade gerencial da 
Senaes permaneceram aquém das necessidades dos EES. Em segundo lugar, 
o programa teve interrompido e até reduzido o fluxo de recursos destinado 
ao pagamento das parcerias celebradas com organizações não governamentais 
(ONGs) por conta de mudanças nas regras de relacionamento do governo 
federal com estas. O início das operações do Sistema de Gestão de Convênios 
e Contratos de Repasse (SICONV), em particular, causou dificuldades, visto 
que ele não se ajustava à própria natureza das parcerias que buscava regular 
(Singer, 2009a, p. 45; 2009b).

De um ponto de vista mais geral, a afinação da Senaes com as necessidades 
dos EES terminou por esmaecer a concepção que defende, no debate público, que 
a política pública de economia solidária é um veículo de promoção de um desen-
volvimento mais justo e solidário (Bertucci, 2011). Em sentido prático, ela tem se 
afirmado muito mais como uma estratégia de inclusão produtiva para aqueles que 
não conseguem inclusão no mercado formal de trabalho pelas unidades econô-
micas de baixa capitalização – cuja peculiaridade é a coletivização da propriedade, 
do trabalho e da gestão em graus diversos. E assim renda e cidadania vão sendo 
conquistadas. Neste sentido, não causa absoluto estranhamento a proposta de 
transferência das competências legais associadas à Senaes para a Secretaria da 
Micro e Pequena Empresa (Projeto de Lei no 865/2011); e a inclusão do Programa 
Economia Solidária no Plano Brasil Sem Miséria.

A questão, pois, é que a primeira proposta não foi acolhida pelas redes e 
pelos movimentos de economia solidária porque, do ponto de vista discursivo, as 
experiências do campo são afirmadas como alternativa ao trabalho assalariado e à 
acumulação privada de capital – fato que ocorre nas micro e pequenas empresas 
(FBES, 2011). Ademais, a proposta pecou por desconsiderar as demandas coloca-
das na II Conaes pelo fortalecimento e pela centralização da política de economia 
solidária, as quais se expressam no requerimento pela criação de um ministério 
exclusivo para a temática. 

A segunda proposta não foi alvo de objeções porque desde o princípio a 
economia solidária tem se afirmado como alternativa ao desemprego e à exclu-
são social (FBES, 2011). Nada mais adequado, portanto, do que inseri-la no 
esforço nacional de erradicação da pobreza extrema. A inclusão do Programa 
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Economia Solidária no Brasil Sem Miséria, por um lado, proporcionou um 
novo reforço institucional à Senaes na estrutura governamental, mas, por outro, 
reduziu sua atuação a uma estratégia de inclusão social e geração de renda de 
caráter não assistencialista.

Não sem acaso, ao invés de consolidar um amplo programa de econo-
mia solidária no PPA 2012-2015, o governo federal o incluiu como parte de 
um programa que congrega diversas ações de/ou para a inclusão produtiva 
– construção de infraestrutura e apoio a arranjos produtivos locais e à agricul-
tura familiar – chamado Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável 
e Economia Solidária; e como forma de inclusão socioeconômica de catado-
res de materiais recicláveis, no Programa de Resíduos Sólidos. No quadro 3, 
encontra-se uma síntese dos objetivos e das metas sob responsabilidade da 
Senaes no PPA 2012-2015.

QUADRO 3
Síntese dos objetivos e das metas sob a responsabilidade da Senaes no PPA 2012-2015

Programa Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária

Objetivos Metas

Número 982 - Fortalecer a institucionalidade da Política 
Nacional de Economia Solidária

Aprovar o marco legal da economia solidária. Fortalecer a 
participação social nas políticas públicas de Economia Solidária 
e integrá-las. Expandir o SCJS. Atualizar o Sies. Realizar 
campanhas educativas. 

Número 983 - Fomentar e fortalecer EES

Certificar os produtos e serviços de EES no SCJS. Fomentar EES. 
Criar e fortalecer redes de produção e comercialização. Incluir 
comunidades nas finanças solidárias. 
Promover a capacitação de trabalhadores, com prioridade para 
mulheres e população negra. 

Programa Resíduos Sólidos

Objetivo Meta

Número 319 - Inclusão socioeconômica de catadores de 
materiais recicláveis

Fomento e fortalecimento de cooperativas/associações, redes 
de cooperação e comercialização. 

Fonte: Brasil (2012a; 2012f).

Possivelmente como reação ao fortalecimento de ações mais específicas 
para a viabilização econômica dos EES, de um lado, e à ausência de um pro-
grama exclusivo para a economia solidária, de outro, o Conselho Nacional de 
Economia Solidária (CNES) consolidou um documento – Plano Brasil Justo 
e Solidário – que busca evidenciar o quanto a Economia Solidária perpassa o 
PPA em vigor. Considerando referências explícitas a termos como “associa-
ções” e “cooperativas”, o CNES considera que há doze programas, onze mi-
nistérios e mais de R$ 2 bilhões dedicados à temática no governo federal, tal 
como constantes do quadro 4. 
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QUADRO 4
Agenda transversal do Plano Brasil Justo e Solidário – programas temáticos,  
ministérios responsáveis e dotação orçamentária no PPA 2012-2015

Programas temáticos Ministérios responsáveis Dotação orçamentária

Agricultura Familiar Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) R$ 29.412.561,00

Agropecuária Sustentável, Abastecimento e 
Comercialização

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa)

R$ 23.816.751,00

Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável 
e Economia Solidária

Ministério da Integração Nacional (MI), MDA, 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

R$ 1.133.960.536,00

Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e 
da Transformação Mineral

Ministério de Minas e Energia (MME) R$ 4.760.357,00

Pesca e Aquicultura Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) R$ 8.457.960,00

Resíduos Sólidos Ministério do Meio Ambiente (MMA) R$ 314.425.680,00

Segurança Alimentar e Nutricional
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS), Mapa

R$ 749.404.489,00

Agricultura Irrigada MI, Mapa -

Desenvolvimento Produtivo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC)

Integração Sul-Americana Ministério das Relações Exteriores (MRE) -

Micro e Pequenas Empresas MDIC -

Políticas para as Mulheres: enfrentamento à 
violência e autonomia

Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) -

Trabalho, Emprego e Renda MTE -

Total R$ 2.264.238.334,00

Fonte: CNES (2012). 

O quanto esses recursos estarão a serviço da economia solidária – e daí, a 
serviço da inclusão mercantil de seus empreendimentos ou de um desenvolvi-
mento de caráter alternativo –, dependerá de como nos próximos anos – entre 
inúmeros outros aspectos sociopolíticos e econômicos – ela será vista e afirmada 
pelas suas redes, pelos movimentos e pela própria Senaes.

4  TEMA DESTAQUE – INDUSTRIALIZAÇÃO E CONCENTRAÇÃO REGIONAL DO 
EMPREGO NA ÚLTIMA DÉCADA

4.1 Perspectiva histórica e teórica

O processo de industrialização esteve na origem de boa parte das desigualdades re-
gionais e sociais que conformaram a diferenciação entre regiões “modernas” e “tra-
dicionais”, “desenvolvidas” e “atrasadas”. Ao mesmo tempo em que o advento da 
grande indústria implicou a concentração dos meios de produção e dos trabalha-
dores em unidades cada vez maiores, a entrada de relações capitalistas no campo 
de modo geral acelerou processos de concentração da propriedade fundiária e 
êxodo rural. Os desequilíbrios regionais que se constituíram nesse momento, 
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em grande medida, refletem uma submissão do território à lógica do grande capital 
industrial e financeiro, refletindo-se em divisão de trabalho hierarquizada a partir de 
centros hegemônicos que concentraram as atividades de comando, a população e os 
principais mercados de bens e serviços e apresentam os mercados de trabalho mais 
diversificados; por oposição, constituem-se áreas periféricas em que as economias de 
aglomeração são menores e cuja dinâmica é subordinada ao centro hegemônico, mas 
que também podem abrigar as formas de produção não capitalista remanescentes.25 
Por sua vez, os grandes centros industriais também se tornam o espaço da emergência 
de uma identidade operária, o que favorece a sua organização política e impõe pro-
gressivamente limites ao avanço da acumulação de capital.

No Brasil, o processo de industrialização materializou-se em uma enorme 
concentração da produção e do emprego industrial nas áreas metropolitanas do 
Sudeste e do Sul – especialmente em São Paulo, que em 1970 detinha 58% do 
produto e 50% dos empregos de toda a indústria brasileira. Longe de constituir 
uma simples oposição ou dualidade, esta concentração ajudou a constituir um mo-
delo de desenvolvimento no qual, conforme a caracterização de Oliveira (1972), 
o moderno se articula e se nutre do arcaico. Um exemplo disto foi o enorme fluxo 
migratório das áreas rurais para as áreas urbanas, e do Nordeste para o Sudeste, que 
criou um excedente estrutural de mão de obra nas grandes cidades que tanto serviu 
para fornecer assalariados para a indústria em expansão quanto gerou um setor 
largamente informal de comércio e serviços urbanos, o qual, ao mesmo tempo 
em que permitia uma inserção econômica dos migrantes – ainda que precária –, 
também se reproduziu pelo rebaixamento da remuneração e das condições gerais 
de trabalho. A urbanização acelerada que acompanhou este processo esteve dire-
tamente relacionada à ampliação da desigualdade de renda, tanto entre diferentes 
regiões do país como nas áreas metropolitanas, materializando-se na “favelização” 
de grande parte delas. Por seu turno, nestas grandes concentrações industriais sur-
gem os movimentos de trabalhadores, cujas greves a partir de 1978 se confrontam 
crescentemente com as grandes empresas e a ditadura militar.

As mudanças globais experimentadas pelo sistema capitalista a partir da década 
de 1980 modificaram em parte esse cenário. De um lado, a crise implicou desemprego 
maciço em muitas áreas industriais ao redor do mundo, levando ao empobrecimento 
de algumas cidades e ao enfraquecimento dos movimentos de trabalhadores. De outro 
lado, a reestruturação produtiva, com ênfase em uma produção mais enxuta e flexível, 
associada à revolução nas tecnologias de transporte, informação e comunicação, levou 
ao deslocamento de várias indústrias dos centros urbanos já consolidados – onde o preço 
da terra e os salários eram mais altos – em direção a áreas com menores custos de pro-
dução. Progressivamente, tornou-se viável estabelecer longas redes de subcontratação,  

25. A respeito ver Kon (1998, p. 29-38).
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nas quais as grandes empresas multinacionais executam diretamente apenas as atividades 
de maior valor agregado – geralmente ligadas à concepção do produto e ao comando 
da cadeia. As empresas se voltam cada vez mais para uma produção global, em que as 
diferenças locacionais são utilizadas a favor para garantir a flexibilidade das estratégias 
gerenciais. Isto modifica tanto a hierarquia entre centros urbanos, quanto os fatores 
locacionais considerados pelas empresas para a instalação de unidades industriais – 
tipicamente, unidades menores, situadas em greenfields (áreas com pouca concentração 
industrial prévia), com fácil acesso a meios de transporte e comunicação que permitam 
fácil contato com outros elos da cadeia de valor.

No caso brasileiro, observou-se a partir do período 1985-1995 uma pe-
quena redução na desigualdade regional, em paralelo com a diminuição da par-
ticipação da indústria no PIB (Kon, 2002).26 Estudos também identificaram 
possíveis reflexos deste processo no emprego, na medida em que diminuíam os 
empregos industriais – e também o emprego com carteira assinada – nas regiões 
metropolitanas.27 Nesse período, a desconcentração da produção e do emprego 
expressou em parte a precarização do trabalho no seu núcleo mais tradicional 
em paralelo à instalação de novas fábricas fora destes núcleos, por vezes com 
patamares salariais e garantias contratuais mais frágeis.28 Em parte, estes deslo-
camentos foram facilitados pela própria competição entre governos locais, que 
ofereciam facilidades tributárias – “guerra fiscal” – e disponibilização de terrenos 
para que novas empresas se instalassem. Por sua vez, o crescimento dos níveis 
de ocupação, formalização do emprego e rendimentos do trabalho na última 
década no setor industrial pode ter contribuído para a redução da desigualdade 
inter-regional no que se refere à diversificação dos mercados de trabalho de áreas 
antes relativamente pouco industrializadas. 

Todo esse processo ocorrido no fim do século XX impactou sensivelmente a 
organização industrial e a dinâmica de emprego neste setor. No entanto, ao longo 
da década de 2000, algumas transformações na economia brasileira, advindas de 
fenômenos internos e externos, acarretaram uma nova mudança no mercado de 
trabalho brasileiro. Os níveis de desemprego caíram abruptamente, bem como 
se elevou a formalização dos empregos no país. O emprego na indústria também 
se beneficiou deste novo cenário. Resta então saber como esta nova dinâmica se 
configurou nas diferentes regiões brasileiras, assunto tratado no tópico seguinte.

26. Para uma crítica do significado dessa redução, em grande medida resultado da redução dos preços relativos dos 
bens industriais, ver Squeff (2012). Este artigo também mostra descompasso entre indicadores de valor adicionado e 
emprego na indústria.
27. Por exemplo, Ramos (2007) aponta, no período 1995-1999, o esvaziamento das regiões metropolitanas de São 
Paulo e Rio de Janeiro como principal fator para a mudança na distribuição geográfica do emprego formal.
28. Um exemplo conhecido é a migração de indústrias de confecção vindas do Sul e Sudeste para o Nordeste, que 
recorreram fortemente à terceirização de atividades como estratégia de redução de custos salariais, conforme descrito 
por Lima (2009).



307Trabalho e Renda

4.2  Distribuição regional do emprego assalariado formal total e industrial 
(2000-2010): tendências de desconcentração?

Pelos dados de emprego formal no Brasil, a primeira década dos anos 2000 apre-
sentou um crescimento considerável, revertendo uma tendência de desarticulação 
do mercado de trabalho assalariado no país na década anterior. De acordo com 
a Rais/MTE, o Brasil saltou de 22,3 milhões para 36,2 milhões de postos de tra-
balho formais entre 2000 e 2010, resultando em um crescimento de 62,3% no 
período. Em termos de participação macrorregional no estoque de empregos nes-
se período, a região Sudeste permanece detentora da maior porcentagem. Mesmo 
tendo havido uma pequena queda relativa de sua participação nesse período, os 
estados do Sudeste seguem responsáveis por mais de 50% do estoque de empre-
gos formais no Brasil.

Quanto ao rendimento médio mensal dos empregos formais, houve um 
crescimento em termos reais de 10,8% – de R$ 1.512 para R$ 1.675 – entre 
2000 e 2010. Todas as macrorregiões apresentaram crescimento desta variá-
vel. Percebe-se, pelo gráfico 2, que a região Centro-Oeste foi a que registrou 
o maior crescimento do rendimento médio mensal nesse período, uma alta 
muito influenciada pelo aumento do salário médio do funcionalismo público 
em Brasília durante essa década. A região Nordeste também apresentou um 
crescimento significativo da renda média do trabalho nesse período, e, em-
bora permaneça com o menor valor entre as demais macrorregiões brasileiras, 
aproximou-se significativamente delas.

GRÁFICO 1
Participação no emprego total por macrorregião (2000-2010)
(Em %)
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Fonte: banco de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais/MTE) – 2000 e 2010.
Elaboração dos autores.
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GRÁFICO 2
Valor da renda média do trabalho por macrorregião (2000-2010)
(Em R$)
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Fonte: banco de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais/MTE) – 2000 e 2010.
Elaboração dos autores.
Obs.: Valores corrrigidos pelo IPCA médio de 2011.

Em termos de emprego na indústria,29 o crescimento total no período tam-
bém foi substancial, com uma elevação de 4,3 milhões para 6,7 milhões de empre-
gos formais. Porém, a variação foi um pouco inferior ao crescimento do volume 
total de empregos – 55,8% contra 62,3% –, o que acarretou uma pequena queda 
da participação relativa do emprego industrial no Brasil, que era de 19,3% em 
2000 e passou a ser 18,5% em 2010. Ainda assim os números são bem positivos, 
principalmente se comparados com o decênio anterior, que registrou uma queda 
no estoque de emprego industrial no país em torno de 10% (Cruz e Santos, 2009).

Ao se analisar essa evolução por macrorregião, percebe-se que a concentração 
registrada anteriormente não apenas permanece mas também é maior quando se 
comparam todos os empregos formais da economia brasileira. As regiões Sudeste e 
Sul responderam em 2000 por 81,1% dos empregos na indústria, com uma peque-
na queda relativa em 2010 – para 78,1%. Esta queda se refere basicamente à região 
Sudeste, que, mesmo diminuindo 3 pontos percentuais (p.p) no período, permanece 
com mais da metade do estoque de empregos industriais no país. Somente São Paulo 
responde por mais de um terço dos empregos industriais em todo o país.

Em termos de rendimento médio na indústria, todas as macrorregiões brasilei-
ras tiveram crescimento real no período, assim como observado anteriormente para o 
agregado da economia. No país, o crescimento foi de 14,3%, maior que no agregado da 
economia, passando de R$ 1.613 em 2000 para R$ 1.843 em 2010. A região Sudeste 
seguiu apresentando a maior média, e é a única região cujo valor médio de rendimento 

29. Considerou-se como emprego na indústria a soma dos vínculos empregatícios das empresas nos setores de indústria 
de transformação, extração mineral e serviços industriais de utilidade pública, como água, energia, gás etc.
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mensal por posto de trabalho formal na indústria supera a média nacional, ou seja, a 
região Sudeste é responsável por elevar a média nacional deste indicador, justamente 
por representar, sozinha, um estoque de postos de trabalho superior à soma de todas as 
demais regiões. O destaque novamente ficou para a região Centro-Oeste, que obteve o 
maior crescimento da remuneração média também para o setor industrial. O Nordeste 
permaneceu como a região com o menor rendimento médio.

GRÁFICO 3
Participação no emprego industrial por macrorregião (2000-2010)
(Em %)
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Fonte: banco de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais/MTE) – 2000 e 2010.
Elaboração dos autores.

GRÁFICO 4
Valor da renda média do trabalho na indústria por macrorregião (2000-2010)
(Em R$)
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Fonte: banco de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais/MTE) – 2000 e 2010.
Elaboração dos autores.
Obs.: valores corrrigidos pelo IPCA médio de 2011.
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Ao se verificar o comportamento do emprego industrial por UF (estados e 
Distrito Federal), percebe-se que o estoque destes postos de trabalho está forte-
mente concentrado em poucos estados. Pelos dados da tabela 7, a soma dos cinco 
estados com maior estoque de empregos formais na indústria supera os 70% do to-
tal do país, embora tenha havido uma pequena diminuição deste valor entre 2000 
e 2010, de 73,03% para 70,68%. Além disso, doze estados permaneceram na mes-
ma posição no ranking dos estados com maior volume de empregos industriais. 
Dois estados subiram duas posições – Distrito Federal e Mato Grosso –, e três 
caíram duas posições – Pernambuco, Paraíba e Piauí. É bom ressaltar que todos os 
estados tiveram aumento no estoque de empregos industriais na comparação dos 
dois anos, sendo que sete deles mais que dobraram seu total – Acre, Amazonas, 
Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Roraima e Tocantins. Os estados com o menor 
porcentagem de crescimento foram Piauí e Rio Grande do Sul, com 38% cada.

TABELA 7
Participação e posição das Unidades da Federação (UFs) quanto ao estoque de 
empregos industriais (2000 e 2010)

2000 2010

Posição UF Total Participação relativa (%) Posição UF Total Participação relativa (%)

1 SP 1.625.620 37,75 1 SP 2.345.277 34,95

2 MG 456.450 10,6 2 MG 716.877 10,68

3 RS 434.773 10,1 3 RS 601.177 8,96

4 SC 323.660 7,52 4 PR 547.565 8,16

5 PR 304.156 7,06 5 SC 531.640 7,92

6 RJ 278.009 6,46 6 RJ 394.263 5,88

7 CE 122.535 2,85 7 CE 211.776 3,16

8 PE 107.173 2,49 8 BA 199.636 2,98

9 BA 98.031 2,28 9 GO 171.490 2,56

10 GO 83.219 1,93 10 PE 170.701 2,54

11 ES 69.512 1,61 11 ES 105.452 1,57

12 PA 54.226 1,26 12 AM 97.237 1,45

13 AM 46.260 1,07 13 PA 85.521 1,27

14 AL 45.320 1,05 14 MT 76.753 1,14

15 PB 41.510 0,96 15 AL 73.151 1,09

16 MT 40.999 0,95 16 RN 70.112 1,04

17 RN 39.893 0,93 17 PB 66.984 1,00

18 MS 27.186 0,63 18 MS 64.103 0,96

19 MA 20.965 0,49 19 SE 39.082 0,58

(Continua)
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2000 2010

Posição UF Total Participação relativa (%) Posição UF Total Participação relativa (%)

20 SE 20.964 0,49 20 MA 32.251 0,48

21 PI 18.534 0,43 21 DF 28.865 0,43

22 RO 17.774 0,41 22 RO 27.018 0,4

23 DF 17.490 0,41 23 PI 25.683 0,38

24 TO 5.620 0,13 24 TO 14.264 0,21

25 AC 2.820 0,07 25 AC 6.004 0,09

26 AP 2.152 0,05 26 AP 3.779 0,06

27 RR 1.138 0,03 27 RR 3.191 0,05

Brasil 4.305.989 100,00 Brasil 6.709.850    100,00

Fonte: banco de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais/MTE) – 2000 e 2010.
Elaboração dos autores.
Obs.: valores corrrigidos pelo IPCA médio de 2011.

Os dados estaduais sobre salários médios na indústria brasileira são apresen-
tados na tabela 8. Nela pode-se ver que houve maior variação em torno dos estados 
para os dois anos de referência. Mesmo assim, apenas cinco estados em 2000 e 
seis em 2010 apresentaram um salário médio superior ao salário médio nacional. 
De todas as UFs, apenas o Distrito Federal, que em 2000 possuía o maior salário 
médio na indústria, apresentou queda em termos reais em 2010, de 1,48%. Todos 
os demais estados apresentaram crescimento neste indicador. O destaque ficou 
por conta do Rio de Janeiro, com um crescimento de 58,7% no período, o que 
o fez passar da 3a posição no ranking de 2000 para a primeira posição em 2010, 
com o maior salário médio na indústria brasileira, 63% superior à média nacional. 
Na outra ponta, o Ceará teve um destaque negativo, pois embora tenha tido cres-
cimento do valor médio dos salários na indústria, nos dois anos de referência não 
alcançou sequer a metade da média nacional, ficando em último lugar em ambos.

TABELA 8
Posição das UFs quanto à renda média do trabalho na indústria (2000 e 2010)

2000 2010

Posição UF Total Média nacional (%) Posição UF Total Média nacional (%)

1 DF 2.217 137 1 RJ 3.008 163

2 SP 2.148 133 2 SP 2.300 125

3 RJ 1.896 118 3 DF 2.176 118

4 AM 1.726 107 4 RR 2.040 111

5 BA 1.667 103 5 AM 1.931 105

6 ES 1.472 91 6 SE 1.878 102

7 SE 1.394 86 7 BA 1.807 98

(Continuação)

(Continua)
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2000 2010

Posição UF Total Média nacional (%) Posição UF Total Média nacional (%)

8 PR 1.387 86 8 AP 1.762 96

9 AP 1.383 86 9 ES 1.720 93

10 MG 1.341 83 10 PA 1.693 92

11 RR 1.339 83 11 MG 1.571 85

12 MA 1.296 80 12 RS 1.564 85

13 RS 1.287 80 13 PR 1.520 83

14 SC 1.188 74 14 SC 1.448 79

15 PE 1.178 73 15 MA 1.389 75

16 PA 1.139 71 16 GO 1.375 75

17 MS 1.026 64 17 PI 1.374 75

18 PI 1.025 64 18 RN 1.348 73

19 GO 1.023 63 19 PE 1.312 71

20 RN 993 62 20 MS 1.311 71

21 AC 928 58 21 RO 1.263 69

22 MT 920 57 22 MT 1.245 68

23 TO 896 56 23 TO 1.209 66

24 AL 888 55 24 AL 1.157 63

25 PB 867 54 25 AC 1.151 62

26 RO 850 53 26 PB 1.031 56

27 CE 783 49 27 CE 901 49

Brasil 1.613 100 Brasil 1.843 100

Fonte: banco de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais/MTE) – 2000 e 2010.
Elaboração dos autores.
Obs.: valores corrrigidos pelo IPCA médio de 2011.

Para melhor verificar o comportamento do emprego industrial no território 
brasileiro, analisou-se também sua dinâmica por microrregião. Diagnosticou-se 
com base nos dados que, embora haja uma grande disparidade entre elas em 
termos de estoque de emprego industrial, esta é bem menor quando se considera 
a distribuição do total de empregos formais da economia. Em 2010, o desvio 
padrão do estoque de empregos formais na indústria nas 558 microrregiões apre-
sentou valor referente a 15% do desvio padrão para o total de empregos formais. 
O valor médio e a mediana dos empregos industriais nas microrregiões cresceram 
56% e 82%, respectivamente. Este é um primeiro indicador de que, embora 
represente uma proporção menor do emprego formal, o emprego industrial ao 
longo da década tornou-se menos concentrado espacialmente. Quanto ao rendi-
mento médio mensal por posto de trabalho formal nas microrregiões, o que se vê 
é que houve um crescimento superior no setor industrial com relação à economia, 
incluindo o setor público. No entanto, os empregos na indústria apresentam valor 

(Continuação)
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de mediana menor e desvio padrão maior que no agregado do mercado de tra-
balho formal, denotando maior desigualdade de rendimentos no setor industrial 
entre as microrregiões que na média geral da economia. A tabela 9 a seguir mostra 
estas informações de 2000 e 2010.

TABELA 9
Indicadores estatísticos referentes ao estoque e à renda média do trabalho total e 
da indústria (2000 e 2010)

  2000 2010

  Total (A) Indústria (B) B/A Total (A) Indústria (B) B/A

Estoque 22.314.251 4.305.989 19,3 36.243.966 6.709.850 18,5

Média 39.990 7.717 19,3 64.953 12.025 18,5

Mediana 8.657 1.652 19,1 17.750 3.016 17,0

Desvio padrão 177.509 30.552 17,2 257.254 38.684 15,0

Renda média/mês 1.512 1.613 106,7 1.675 1.843 110,0

Mediana 844 814 96,4 1.115 1.098 98,5

Desvio padrão 348 510 146,5 344 721 209,4

Fonte: banco de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais/MTE) – 2000 e 2010.
Elaboração dos autores.
Obs.: valores corrrigidos pelo IPCA médio de 2011.

Em termos de desigualdade de emprego e renda do trabalho na indústria en-
tre as microrregiões, os dados plotados na tabela 10 corroboram o que já foi mos-
trado até aqui, isto é, o total de empregos no Brasil permanece muito concentrado 
espacialmente, mas esta concentração sofreu uma queda nos últimos dez anos. 
Calculou-se o índice de Gini para alguns indicadores de trabalho e rendimento 
nos dois anos de referência, com e sem ponderação pela população. Este índice é 
um indicador de desigualdade que varia de 0 (distribuição uniforme) a 1 (concen-
tração total da quantidade observada em apenas um caso). Assim, os indicadores 
sem ponderação informam sobre a dispersão puramente geográfica do emprego 
ao longo das microrregiões. O índice seria zero se todas tivessem o mesmo nú-
mero absoluto de empregos formais – ou industriais –, a mesma massa salarial ou 
o mesmo salário médio – em valores absolutos; quanto mais próximo de 1, mais 
concentradas são estas variáveis, atingindo-se o valor máximo na situação hipoté-
tica de que apenas uma microrregião concentrasse todos os empregos ou todos os 
salários. Porém, os indicadores sem ponderação consideram igualmente todas as 
microrregiões: uma área com grande população, como a Grande São Paulo, vale 
tanto quanto áreas muito escassamente povoadas. Neste sentido, seria possível 
que houvesse concentração de empregos e salários em algumas microrregiões, 
mas que esta fosse decorrente exclusivamente do tamanho das diferentes popu-
lações. Para afastar esta hipótese, optou-se por calcular os mesmos indicadores 
ponderados pela população. Para estes indicadores, o índice de Gini seria zero 
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se todas as microrregiões tivessem a mesma razão entre empregos e população, 
ou entre massa salarial per capita – embora na mesma situação o índice apurado 
sem ponderação fosse maior que zero. Índices ponderados próximos de 1 indi-
cam que algumas microrregiões têm razões de emprego/população, massa salarial/
população e salário médio/população bem mais altas que as demais. Índices altos 
para estes três indicadores ponderados na indústria sugerem a sua concentração em 
algumas áreas – com uma proporção maior de empregos industriais –, bem como 
a concentração desproporcional da massa de salários nas indústrias, basicamente 
por pagarem salários médios mais elevados do que nas áreas com menor proporção 
de empregos industriais.

De acordo com os resultados, todos os indicadores selecionados apresentaram 
queda na desigualdade no período. A desigualdade medida pelo Gini do total de 
empregos na economia e na indústria apresentou valores próximos nos dois anos, e 
ambos tiveram uma queda da desigualdade em torno de 4% no período. No entanto, 
a despeito desta queda, os valores do Gini seguem bastante elevados, acima de 0,75, o 
que denota um alto grau de desigualdade para estes indicadores entre as microrregiões 
brasileiras. Quando se considera a massa total de salários a situação é ainda pior, com 
valores acima de 0,83 tanto no caso da massa de salários gerada em todos os setores, 
quanto especificamente para a indústria – indicando que parte da desigualdade deri-
va de diferenças nos patamares salariais das microrregiões. Estas diferenças parecem 
estar diminuindo – o Gini para o salário médio geral na economia das microrregiões 
apresentou uma queda de 30% no período – de 0,218 para 0,151 –, já o Gini do 
salário médio na indústria apresentou uma queda mais modesta – 2,4% –, fechando 
2010 com 0,267. Ao se ponderarem os valores dos indicadores pela população total 
em cada microrregião, os resultados não se alteram substancialmente, apresentando 
uma pequena queda no Gini para cada um dos indicadores, com exceção do salário 
médio geral, que ficou um pouco acima em relação ao seu valor sem a ponderação.

TABELA 10
Índices de Gini referentes ao estoque e à renda média do trabalho total e da indústria 
(2000 e 2010)

Índice de Gini sem ponderação

Indicadores 2000 2010 Variação (%)

Total de empregos na economia 0,787 0,754 -4,2

Total de empregos na indústria 0,794 0,766 -3,5

Massa de salários na economia 0,874 0,831 -4,9

Massa de salários na indústria 0,866 0,834 -3,7

Salário médio geral 0,218 0,151 -30,7

Salário médio na indústria 0,273 0,267 -2,4

(Continua)
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Índice de Gini ponderado pela população

Indicadores 2000 2010 Variação (%)

Total de empregos na economia 0,768 0,752 -2,0

Total de empregos na indústria 0,772 0,739 -4,2

Massa de salários na economia 0,803 0,784 -2,5

Massa de salários na indústria 0,812 0,787 -3,1

Salário médio geral 0,255 0,197 -22,7

Salário médio na indústria 0,271 0,262 -3,5

Fonte: banco de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais/MTE) – 2000 e 2010.
Elaboração dos autores.

Para uma análise mais detalhada da dinâmica do emprego industrial entre os 
dois anos de referência desta pesquisa, definiu-se uma categorização simples que 
permite ver, com base nos valores de 2010, a posição relativa de cada microrre-
gião em termos de estoque de emprego industrial no Brasil, e a variação relativa 
do emprego industrial destas microrregiões entre 2000 e 2010. Assim, as 558 
microrregiões foram classificadas da seguinte forma:

1) Microrregiões deprimidas: possuem total de empregos na indústria in-
ferior à mediana e tiveram variação inferior à variação média nacional.

2) Microrregiões ascendentes: possuem total de empregos na indústria in-
ferior à mediana e tiveram variação superior à variação média nacional.

3) Microrregiões estagnadas: possuem total de empregos na indústria su-
perior à mediana e tiveram variação inferior à variação média nacional.

4) Microrregiões de referência: possuem total de empregos na indústria su-
perior à mediana e tiveram variação superior à variação média nacional.

Com base nessa caracterização, metade das microrregiões brasileiras estaria 
classificada como 1 e 2, a outra metade seria 3 e 4. O que se pretende com esta 
classificação é verificar como esta proporção se distribui entre as macrorregiões 
brasileiras, para entender não apenas as diferenças em termos de quantidade de 
empregos mas também o dinamismo da indústria para a criação de empregos em 
cada uma delas.

A tabela 11 mostra o total de microrregiões brasileiras classificadas em 
cada uma das categorias listadas anteriormente por macrorregião. O que se 
observa é uma nítida diferença entre as regiões, com o Sudeste e o Sul concen-
trando o maior número de microrregiões caracterizadas como de referência.  
O Nordeste concentra quase a metade das microrregiões deprimidas, aquelas 

(Continuação)
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que não apenas possuem um estoque de empregos na indústria pequeno em re-
lação às demais como ainda apresentam crescimento abaixo da média nacional 
no período de referência.

TABELA 11
Classificação das microrregiões de acordo com o estoque e o crescimento do emprego 
industrial, por macrorregião (2000 e 2010)

  Deprimidas Ascendentes Estagnadas Referência Total

Norte 18 30 4 12 64

Nordeste 51 86 14 37 188

Centro-Oeste 9 17 2 24 52

Sudeste 27 20 48 65 160

Sul 10 11 30 43 94

Brasil 115 164 98 181 558

Fonte: banco de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais/MTE) – 2000 e 2010.
Elaboração dos autores.

Por sua vez, o Nordeste também possui um grande número de micror-
regiões ascendentes, ou seja, que vêm criando empregos na indústria a uma 
média superior à média nacional. Esta informação pode ser visualizada no 
gráfico 5, que apresenta as porcentagens de microrregiões em cada uma das 
quatro classificações propostas para cada região brasileira e para o Brasil. 
No gráfico 5, nota-se claramente que as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste 
possuem uma porcentagem de microrregiões ascendentes superior à média na-
cional, que é de 29,4%, enquanto as regiões Sul e Sudeste possuem as mais 
altas porcentagens entre as microrregiões estagnadas. Estes dados reforçam mais 
uma vez a diminuição, ainda que tímida, da concentração industrial no Brasil. 
Cabe destacar que a região Centro-Oeste, além de ser a única que apresentou a 
proporção 50/50 da média nacional entre as microrregiões 1 e 2 (deprimidas + 
ascendentes) e 3 e 4 (estagnadas + de referência), foi também a que apresentou 
maior porcentagem entre as microrregiões tidas como de referência, 46,2% – o 
que sugere ser esta a principal área de expansão de novas indústrias durante a 
última década.
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GRÁFICO 5 
Participação das microrregiões de acordo com o estoque e o crescimento do emprego 
industrial, participação por macrorregião (2000 e 2010)
(Em %)
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Fonte: banco de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais/MTE) – 2000 e 2010.
Elaboração dos autores.

Pode-se concluir a partir da análise das informações deste texto que o signi-
ficativo crescimento do emprego no Brasil nos últimos dez anos, em particular do 
emprego formal, gerado no setor industrial, teve como característica uma descon-
centração regional de sua incidência. Esta afirmação é corroborada pelos vários 
indicadores discutidos neste texto, como a elevação relativa do emprego industrial 
nos três níveis adotados de ordenamento territorial do país – macrorregional,  
estadual e microrregional –, a elevação dos salários médios e da massa de salários na 
economia, a queda do índice de Gini tanto para os empregos quanto para o ren-
dimento na indústria, e a composição das microrregiões, em cada uma das cinco 
macrorregiões, de acordo com a dinâmica de crescimento do emprego industrial.

Embora se deva ressaltar que essa queda da desigualdade ainda é tímida 
ao se confrontar com o cenário de enormes desigualdades que caracteriza a 
economia regional brasileira, estas informações não deixam de ser importantes.  
Elas mostram que houve, nos últimos anos, uma retração da tendência histórica 
de concentração da atividade industrial no chamado eixo centro-sul do país, o que 
representa um passo relevante na estratégia geral de diminuição das desigualdades 
regionais com a geração de melhores oportunidades de emprego e renda mais 
bem distribuídas no território nacional. 
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Esse fato implica também a necessidade de ajustes constantes do acompa-
nhamento do Estado, tanto para potencializar esse processo em curso quanto para 
garantir os direitos constitucionais que esses trabalhadores possuem. Um exemplo 
prático refere-se ao sistema público de emprego e às várias políticas que o compõem, 
que devem procurar responder de maneira rápida e eficiente a estas alterações na 
dinâmica da economia brasileira, cujos efeitos se refletem diretamente na estrutura 
do mercado de trabalho. É importante que as políticas de desenvolvimento regional 
considerem a própria garantia de boas práticas de trabalho como um instrumento e 
um indicador da redução de desigualdade.
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