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INTRODU<;AO 

No presente estudo, inicialmente, tenta-se resgatar o processo hist6rico das 

polfticas publicas de trabalho, emprego e renda no Brasil, tendo par objetivo a 

contextualizac;ao dessas polfticas. 

Na seqUencia analisa-se o financiamento dessas polfticas, com foco no Fundo 

de Amparo ao Trabalhador, desde o entendimento da missao para o qual foi 

institufdo e sua implementac;ao. A relevancia do tema pode ser aferida tendo em 

conta que o FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador, detem atualmente um 

montante de recurso superior a R$ 116 bilhoes, (cento e dezesseis bilh6es de reais) 

e serve de Iastra para as principais polfticas publicas implementadas pelo Ministerio 

do Trabalho, atraves de uma ampla rede de pastas de atendimento ao Trabalhador, 

vinculados ao Sistema Nacional de Emprego, alem dos programas de gerac;ao de 

emprego e renda operacionalizados por meio dos Agentes Financeiros Oficiais e 

pelo BNDES - Banco de Desenvolvimento Economico e Social. 

Para este estudo buscou-se, inicialmente, compreender a concepc;ao do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador a partir do que esta concebido na Constituiyao 

Federal de 1988, bem como conhecer o texto legal que o instituiu. Na seqUencia, 

apresenta-se a origem dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador bem como 

a sua destinayao e vinculayao orc;amentaria. 

Para melhor interpretayao da missao do FAT, buscou-se, (mesmo que 

sucintamente), a elucidayao dos pressupostos te6ricos norteadores da concepc;ao 

do papel do Estado, a partir da teoria econ6mica keynesiana e seu paralelo com a 

concepc;ao neoci<!Jssica, ao mesmo tempo em que, trac;a-se uma breve retrospectiva 

hist6rica da concepc;ao das polfticas de mercado de trabalho, tanto passivas como 

ativas, finalizando-se com uma abordagem sobre o foco da hist6ria destas polfticas, 

no Brasil. 

Com tais pressupostos buscou-se compreender a gestao dos recursos do 

FAT, identificando-se o seu patrim6nio atual, decompondo-se suas receitas e 

despesas, assim como as dificuldades identificadas nesta gestao. 

Concomitantemente, foram elaboradas analises que buscaram compreender o foco 

da destinayao dos recursos do FAT e sua maior incidencia, do ponto de vista das 

polfticas ativas ou passivas. 
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Finalmente, detem-se na interpretayao da aplicac;ao dos recursos do FAT em 

programa de gerayao de emprego e renda a fim de elucidar o objeto de estudo a ser 

aprofundado na dissertac;ao de mestrado, que tem como tftulo provis6rio: Politicas 

de cn!Jdito e microcn!Jdito, com recursos do FAT: analise e critica das opc;oes 

adotadas pelo Brasil. 

Esta trajet6ria de estudo permitiu a compreensao de que a concepc;ao de 

Estado neoliberal que defende o Estado mfnimo, com produyao de superavit 

primario, com aplicac;ao da Desvinculayao de Recursos da Uniao - DRU, aliado a 

especulayao financeira que perpassa a 16gica dos operadores de polfticas de 

gerayao de emprego e renda, reduzem, significativamente, a capacidade de 

implementayao de polfticas de trabalho, emprego e renda. De fato, nesse contexto, 

essas polfticas ficam interditadas pela incapacidade de produzir a inclusao social 

pelo trabalho, na proporyao que, em tese, poderiam atingir para fazer frente ffi 

crescentes demandas por trabalho, emprego e renda. Esta contestac;ao, no ambito 

desta pesquisa, parece ainda mais grave se se considerar que o papel do Estado

provedor privilegia as polfticas passivas em detrimento das polfticas ativas com 

evidente inversao do seu papel constitucional de garantir o primado do trabalho, na 

construyao da ordem social, (art. 193, da CF). 
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0 organiza<;:ao institucional do "mercado de trabalho", no Brasil deu-se, a 

partir de 1930, no govemo de Getulio Vargas, no decorrer do processo de 

industrializa9ao do pais. Neste momenta, organizam-se as leis sobre o trabalho 

dando origem a CLT - Consolida<;:§o das Leis do Trabalho (CL T), promulgada em 

1943. 

A CL T, apesar do foco urbana, significou um avan9o, com amplia9ao dos 

direitos do trabalhador. Contudo a prote<;:ao efetiva, na legisla<;:ao, nao contemplou o 

massa dos trabalhadores ocupados. Concomitantemente, criou-se um Estado de 

Bem-Estar Social segmentado, com politicas nao-universais, onde as polfticas de 

mercado de trabalho se apresentavam como residuais, diferentemente do que 

ocorrera no caso dos pafses desenvolvidos ap6s a Segunda Guerra Mundial 

(Pochmann, 1999). 

No Brasil, nunca houve uma polftica voltada ao pleno emprego e, as polfticas 

dirigidas ao mercado de trabalho ficam subordinadas ao contexto politico e 

econ6mico, com foco na industrializa9ao e no crescimento da economia. Portanto, a 

responsabilidade pela absor9ao de mao-de-obra e redu9i3o das desigualdades e da 

pobreza sempre dependeu do crescimento econ6 mico, exatamente porque o 

paradigma do trabalho e do mercado de trabalho esteve sempre centrado na 

concep9i3o de Estado liberal. 

Na decada de 1940, foi criado no Brasil, o Servi90 Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) e do Servi90 Nacional de Aprendi zagem do Comercio (SENAC), 

sendo este o primeiro movimento de forma<;:ao de pessoal especializado para 

atender ademanda de mao-de-obra qualificada, principalmente da industria. 

0 "sistema S"1
, ate os dias de hoje, tem sido um dos principais mecanismos 

de forma<;:ao profissional qualificada, juntamente com as escolas tecnicas vinculadas 

ao sistema educacional formal. 

Em 1948, a Organiza<;:ao lntemacional do Trabalho - OIT , por meio da 

Conven9ao n° 88, recomenda aos pafses-membros a cria9ao do servi9o de 

interm edia9a0 de mao-de-obra. 

1 0 sistema S compreende, atualmente, alem do SENAI/SESI e SENAC/SESC, o Servi<;o Nacional de Fonna<;ao 
Rural Profissional - SENAR, o Servi<;o Nacional de Aprendizagem em Transportes - SENAT, e Servi<;o 
Brasileiro de Apoio if; Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE. 
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Na decada de 60, o desenvolvimento da industria passou a ex1g1r, cada vez 

mais, mao-de-obra especializada. Diante disso, em 1963, foi criado o Programa 

lntensivo de Preparar;ao da Mao-de-Obra (PIPMO) - par meio de escolas, nas 

pr6prias empresas e em cursos volantes. 

Em 1965, atraves da Lei 4.923/65, foi institufdo o Fundo de Assistencia ao 

Desempregado - FAD, que previa uma comissao tripartite e paritaria para elaborar 

anteprojeto de lei de Seguro-desemprego que nao chegou a ser concretizado. Os 

recursos do FAD financiavam o Programa de Assistencia ao Trabalhador 

Desempregado (PATD) que pagava o auxflio-desemprego, dirigida aos 

trabalhadores que ficassem desempregados em virtude do fechamento total ou 

parcial da empresa, ou devido a m udanc;as que provocassem a demissao de 50 

trabalhadores num prazo de 60 dias (Ferrante, 1978). Portanto, com uma cobertura 

muito limitada. 

Em 1966, foi instituido o FGTS, que facilitou a demissao do trabalhador pela 

empresa, sob a alegar;c3o de proteger o trabalhador demitido, sem justa causa, 

mediante a formac;ao de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. Assim o 

FGTS, teria a func;ao de um seguro-desemprego, facilitando a mobilidade da mao

de-obra entre as empresas. No entanto, acabou com o instituto da estabilidade no 

emprego, estimulou a rotatividade de mao-de-obra e acabou com a contribuic;ao 

sabre a folha de salarios para o FAD, reduzindo-se os recursos deste Fundo, 

limitando melhorias no auxilio-desemprego. Fonte: (Azeredo & Ramos, 1995). 

Em 1971, o Ministerio da Educac;ao e Cultura ampliou o campo de ac;ao deste 

programa, para qualificar trabalhadores para os demais setores da economia. Em 

1975, o PIPMO foi vinculado ao Ministerio do Trabalho, subordinando-se a 
Secretaria de Mao-de-Obra, e passou a executar programas de qualificac;c3o, 

aperfeic;oamento e de especializac;ao. 

Em 1976, foi constitufdo o Conselho Federal de Mao-de-Obra (CFMO), com a 

missao de estabelecer normas e diretrizes sabre a politica nacional de formac;ao 

profissional (Campino, Cacciamali e Nogami, 1985). 

Ainda em 75, foi criado o Sistema Nacional de Emprego (SINE), com foco no 

atendimento aos desempregados, tendo como objetivos dar atenr;c3o aos segmentos 

com menor qualificac;ao; melhorar as informac;6es sabre o mercado de trabalho para 

auxiliar as polfticas de mao-de-obra. 
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A constitui<;ilo do SINE, somente na decada de 1970, reflete a forma como se 

constituiu e se organizou o mercado de trabalho urbano brasileiro, conciliando o 

excesso de oferta, a elevada demanda de trabalho e o espa<;:o para a expansao de 

um setor informal que se adaptava ao dinamismo da economia brasileira entre 1930 

e 1980. 

Como o mercado de trabalho se caracterizava pela extrema flexibilidade, as 

polfticas de mercado de trabalho nao eram vistas como necessarias pela burocracia 

governamental. Predominava a visao de que o crescimento economico era 

suficiente, numa abordagem essencialmente quantitativa do fenomeno do emprego. 

Ou seja, o quadro de elevada rotatividade, a expressiva parcela de trabalhadores 

assalariados a margem da legisla<;ao trabalhista e a massa de trabalhadores 

informais de baixa renda nao pautavam a agenda dos formuladores de polfticas 

publicas, como objeto de interven<;ao ou corregao. 

A origem do Sistema Nacional de Emprego no Brasil e marcado pela 

precariedade do funcionamento do sistema devido a inexistencia de urn fluxo estavel 

de recursos por parte do governo federal e a ausencia de um seguro-desemprego 

que permitisse financiar a busca de urn novo emprego {Azeredo, 1998). 

A hist6ria deste Sistema (SINE) registra a descontinuidade administrativa e a 

interferencia polftica dos governos estaduais, aliado a inexistencia de diretrizes 

precisas e coerentes do Ministerio do Trabalho, o que gerou diferentes resultados 

para a intermediagao nos varios estados da federagao (Cacciamali et al, 1998). 

0 desenho do arcabou<;o institucional, deu-se de forma desordenada, em 

cada ente da Federa<;:ao, nao garantindo uma infra-estrutura suficiente e capaz de 

conduzir as polfticas com eficiencia, eficacia e efetividade. 

Na decada de 80, a polftica economica, voltou-se para o enfrentamento da 

dfvida extema. A recessao colocou, a questao do desemprego aberto como um 

problema da economia brasileira. Apesar de estar prevista na Constitui<;:ao de 1946, 

a polftica de prote<;ao da renda do trabalhador desempregado, nao foi implementada 

de forma consistente ate meados da decada de oitenta. 

Em 1982 o Estado - em paralelo ao Sistema Nacional de Emprego, por meio 

do Conse!ho Federal de Mao-de-Obra - elaborou uma polftica nacional de formagao 

de mao-de-obra, a ser executada sob a responsabilidade do Sistema Nacional de 

Forma<;ao de Mao-de-Obra, adequando-se ffi prioridades de desenvolvimento 

economico e social do II PND, tinha como objetivos: 
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.. contribuir para a eleva<;:ao da produ<;:ao e da produtividade dos 
diferentes setores da economia, o aumento da produtividade e da 
renda do setor informal, o incentivo ao setor privado para a forma<;:ao 
profissional de seus funcionarios, garantia de forma<;:ao para 
segmentos desfavorecidos da popula<;:ao e dos trabalhadores 
desempregados ou que desejassem mudar de atividade profissional.2 

0 processo de recupera<;ao da atividade econ6mica, a partir de 1984, nao 

gerou crescimento do emprego formal no mesmo ritmo do crescimento da popula<;ao 

ativa. Assim, o emprego formal diminuiu sua participa<;ao no total da ocupa<;ao e 

aumentou a participa<;ao do assalariamento sem registro em carteira e das 

ocupa<;:6es por conta propria (Caccia mali, 1989; Sab6ia, 1986; Baltar, 1996). 

Em 1986, foi criado o Programa Seguro-desemprego, fruto do ressurgimento 

do movimento sindical, da emergencia de nfveis elevados de desemprego aberto e 

da restaura<;:ao do regime democn3tico. Em 1988, seguro-desemprego foi garantido 

por meio da Constitui<;ao Federal, assim como o fundo publico para financia-lo, o 

FAT -Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

Destarte, a cria<;Eio do seguro-desemprego, rompeu a tradi<;:ao de inexistencia 

de polfticas publicas de mercado de trabalho, as quais Cacciamali (1998), define 

como "um conjunto de estrategias voltadas para o mundo do trabalho, coordenadas 

e geridas a partir do setor publico, e que envolvem tanto a prote<;:ao do desemprego 

como a reinser<;ao no mundo do trabalho". 

A Regulamenta<;ao do artigo 239 da Constitui<;ao de 1988 que criou o FAT, 

com recursos do PIS/PASEP, possibilitou a construc;:ao de um sistema publico de 

emprego, no entanto, sem uma estrategia de medio e Iongo prazo. Gada polftica 

tinha seus objetivos especfficos e nao se articulava com as outras polfticas 

existentes. Deparava-se, entao, com uma situac;:ao inusitada de relativa folga de 

recursos, associada a ausencia de uma estrategia estruturante.(Azeredo e Ramos, 

1995). 

Assim, em 1990, com a criac;:ao do FAT, por meio da Lei 7.998, e que o 

sistema publico de emprego ganha condic;:Oes para sua real estruturac;:ao. Alem 

disto, essa lei alterou as condic;:6es de acesso ao seguro-desemprego, tornando-as 

menos rfgidas ainda que o beneffcio continuasse voltado para o trabalhador do 

segmento formal, ampliando a cobertura do programa de 25% dos trabalhadores 

2 Fonte: (Brasil. Ministerio do Trabalho, 1982). 
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demitidos sem justa causa, para 66%, a partir de 1992, com a taxa de habilitat;:ao 

(requerentes/segurados) de quase 100%. 

Ou seja, a cria<;:ao do FAT garantiu recursos, para a implementat;:ao de um 

conjunto de programas visando a prote<;:ao e ao apoio ao trabalhador, de forma 

independente do ort;:amento geral da Uniao. 

Sendo um fundo publico com gestao tripartite, deu maior participa<;:ao e 

intervent;:ao dos trabalhadores nos processos decis6rios sabre os programas por ele 

financiados. 

Trata-se, de fato, de um caso inedito, quando se avaliam as outras 

experiencias de financiamento de polfticas de mercado de trabalho nos demais 

pafses em desenvolvimento. 

Em 1994, por meio da Resolut;:ao Codefat n° 59, que criado o PROGER -

Programa de Gera<;:ao de Emprego e Renda, diretamente relacionado a 
regulamentat;:ao das comissoes municipais e estaduais feita a partir da Resolut;:ao 

Codefat n° 80 de 1995 (Nabuco et alii, 2000). 

Em 1995, foi implementado o Plano Nacional de Format;:ao Profissional -

Planfor., por meio de convenios estabelecidos com os governos estaduais e com 

entidades sociais e publicas, voltava-se para qualificar e requalificar a mao-de-obra. 

A partir de 99, o Planfor teve como meta qualificar 20% da populat;:ao 

economicamente ativa, que nao chegou a ser atingida (DES/MTE, 2003). 

Observa-se a prolifera<;:ao de polfticas de mercado de trabalho num contexto 

de desarticulat;:ao e indefini<;:ao estrategica em relat;:ao ao papel de urn sistema 

publico de emprego. Ou seja, nao se estipulava as suas funt;:6es do Sistema num 

mercado de trabalho marcado pelo desemprego e pelo crescimento da 

informalidade. 

Em 1995, a ausencia de uma defini<;:ao estrategica da at;:ao do Estado na 

construt;:ao de urn sistema publico de emprego soma-se a retirada de parte dos 

recursos do FAT que sao direcionados para a realizat;:ao do ajuste fiscal. 

Desde a implanta<;:ao do Plano Real, sob a denomina<;:ao de Fundo Social de 

Emergencia - FSE3, 20% das receitas do PIS/PASEP sao desviadas para 

comporem o "superavit primario", reduzindo os recursos que vao compor os recursos 

3 Mais tarde, Fundo de Estabilizat;ao Fiscal- FEF e depois Desvinculat;ao das Receitas da Uniao- DRU. 



ordinarios do FAT para a aplica<;:ao nas polfticas de mercado de trabalho e de 

desenvolvimento econ6mico. 

Como resultado, o saldo operacional do FAT passa a ser negativo, ainda que 

o seu patrim6nio tenha crescido de forma expressiva daf em diante, como resultado 

da remunera<;:ao dos depositos especiais junto aos bancos estatais (Secretaria 

Executiva, Codefat, dezembro de 2003). 

A partir de 1995 - observa-se duas tendencias basicas nas polfticas de 

emprego: a aplicayao de algum grau de seletividade no publico atendido pelas 

polfticas, especialmente no seguro-desemprego, mas tambem na qualifica<;:ao 

profissional e a disponibiliza<;:ao de instrumentos que permitem, ao menos em tese, 

uma proteyao mais ampla ao trabalhador desempregado, possibilitando uma 

integra<;:ao, ainda precaria, entre os programas (Azeredo, 1998). 0 seguro

desemprego e a intermedia<;:ao de mao-de-obra passam a ter outras polfticas com as 

quais dialogar. 

Ate 90 o SD atendia cerca de 10% dos desempregados brasileiros, 

absorvendo recursos num montante de cerca de 0,6% do PIB em 1999 (Chahad, 

2002). A partir daf, sua expansao concentrou-se em grupos especfficos, tais como: o 

trabalhador na pesca artesanal, o trabalhador domestico, o trabalhador resgatado da 

situayao analoga ao trabalho escravo e trabalhadores com mais 30 anos nas regi6es 

metropolitanas. Atende especialmente os trabalhadores que ganham ate 3 salarios 

mfnimos (73% do total de trabalhadores segurados em 1999) (Desep/CUT, maio de 

2000). A taxa de cobertura, em termos medias, de 80% do tempo em que o 

trabalhador segurado fica desempregado e responde, em media, 30% do seu salario 

no perfodo 1998-2002 (DES/MTE, 2002). Ou seja, o seguro-desemprego contribui, 

de alguma maneira, para canter o rebaixamento da renda do trabalhador resultante 

do desemprego. Apresenta fragil integrayao com a intermedia<;:ao de emprego e a 

qualificayao profissional. 

No Brasil, diferentemente dos pafses desenvolvidos, inexiste, par exemplo, a 

necessidade de comprova<;:ao de busca de emprego par parte do segurado 

procedimento regular no ambito dos pafses desenvolvidos, apesar da Resolu<;:ao 

Codefat n° 252 de 2000, que estabelece o cancelamento do beneficia do SD na 

"recusa, par parte do trabalhador desempregado de outro emprego condizente com 

sua qualifica<;:ao e remunera<;:ao anterior''. 
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Desde 1996, ao inves de uma redefini9ao dos fluxos de trabalhadores entre 

programas com vistas a um aprofundamento da integra9ao, a partir de uma nova 

matriz institucional que conferisse consistencia ao sistema publico de emprego, 

optou-se tao-somente pela introdugao de mecanismos de incentivo no ambito do 

SINE. 

Desde sua criayao este Sistema vem atuando com foco exclusivo no 

emprego, tendo como pressuposto o plena emprego. A partir do I Congresso 

Nacional sabre o Sistema Publico de Emprego no Brasil, realizado em dezembro de 

2004, deu-se inicio a uma ampla discussao sabre a necessidade de ampliagao do 

foco do sistema para alem do emprego, implementando politicas publicas que 

fomente trabalho, emprego e renda e tenha como missao o desenvolvimento local 

com inclusao social pelo trabalho. 

0 mencionado congresso, foi seguido por eventos regionais realizados em 

todo pais, focalizando a discussao da implementagao da proposta, com foco nas 

diferentes realidades regionais presentes no pais. Como sintese, destes eventos, 

ocorreu o II Congresso Nacional, realizado, em agosto de 2005. 

Como resultado das decisoes e recomenda96es destes eventos, em 

dezembro de 2005, foi exarada pelo CODEFAT - Conselho Deliberativo do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador a Resoluyao 466, que oficializa a implementa9ao do 

Sistema Publico de Emprego, Trabalho e Renda - SPETR, e define as politicas 

basicas, a saber: intermediagao de mao-de-obra, seguro-desemprego e qualifica9ao 

profissional, bem como, define as polfticas complementares, como: fomento a 

economia solidaria; ao microcredito; a certificagao profissional e as informagoes 

sabre o mercado de trabalho. 

A grande dificuldade esta na implementagao da Politica de credito e 

microcredito com recursos da FAT, operacionalizado no ambito do SPETR, uma vez 

que constitui-se no gargalo tecnicooperacional, hist6rico, no que tange aos criterios 

definidos para o acesso a este politicas de credito que tem como pressuposto a 

consulta aos bancos de dados sabre credito, vendidos pela SERASA 

Centraliza9ao dos Servigos de Bancos S/A, SPC e outros, em detrimento da analise 

do merito da proposta e da capacidade gerencial do proponente. 

Ocorre que a partir de informay5es prestadas pela SERASA, na CPI da 

Serasa, realizada em 2003, chega-se a conclusao que existem "40 milhoes de 
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cidadaos 4 estao na condic;:ao de negativados pelo "Sistema de Protec;:ao ao Credito", 

dentre os quais, "53%, com idade plenamente produtiva, tern entre 22 e 40 anos. Os 

cidadaos negativados com instruc;:ao superior representam 16% e outros 52% tern 2° 

grau ou parte" 

Certamente, caberia aos implementadores das Polfticas Publicas financiadas 

com recursos do FAT, se lhes tivesse sido dada formac;:ao etica, aferir o custo social 

e a capacidade produtiva de urn contingente de mais de 21 milh6es de cidadaos 

produtivos, com idade entre 21 e 40 anos, excluidos do "trafego econ6mico", e de 

"qualquer forma de credito", reduzidos a "uma condic;:8o quase subumana, com 

efeitos graves sabre sua pessoa, quer na esfera patrimonial, quer na moral" e o 

mesmo se diga com relac;:ao aos 6,4 milh6es de cidadaos egressos das 

universidades. 

Ou seja, uma parcela significativa da populac;:8o encontra-se exclufda da 

possibilidade de resgate da sua cidadania por meio da (re)inclusao pelo trabalho, ja 

que, neste contexto, pode-se aferir que a porta de saida: o emprego, tal como 

pretende Graziano5
, esta, progressivamente, sendo fechada por uma ac;:ao do 

mesmo Estado que instituiu o FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador, a cujo 

recurso o trabalhador em situac;:ao de dificuldade financeira, esta proibido de ter 

acesso. 

Acontece que o Estado e constantemente desafiado a aprimorar e ampliar os 

mecanismos de protec;:ao do trabalhador, imprimindo esfon;:os para ampliar tais 

mecanismos aos contingentes populacionais em vulnerabilidade quanta ao acesso e 

permanencia no mundo do trabalho. Neste sentido o apoio aos microneg6cios e 

essencial vista que podem resultar em melhoria da qualidade de vida dessas 

famflias e pode ser ampliado se as mesmas tiverem acesso a urn dos ingredientes 

necessarios aconsolidac;:8o e crescimento dessas empresas - o credito. 

4 Relat6rio Final da CPI Serasa, p. 05 e I 0: A Serasa com participac;:iio de 60% do mercado de protec;:iio ao 
cn\dito, apresentou urn quadro detalhando o perfil de quase 23 milh6es de nega tivados em todo o Brasil. > 
http://www2.camara.gov.br/comissoes/temporarias/cpi/encerradas.html/cpiserasa< 
5Frase atribuida ao eJ<-ministro da Seguranc;:a Alimentar: "Fizemos primeiro uma a<;ao emergencial e agora 
estamos empenhados em abrir as portas de saida. E a melhor delas eo emprego". 
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2- POLiTICAS DE CREDITO E MICROCEDITO COM RECURSOS DO FAT 

0 microcredito surgiu no mundo como uma tentativa de eliminar a pobreza 

pelo acesso ao credito, recorrendo a estrategias descentralizadas de financiamento. 

Os pafses com disponibilidade de credito elevada tem crescimento econ6mico e 

social tambem elevado. No entanto, constata-se que, segundo relat6rio do BID6
: 

Durante a decada de 1990, o nfvel media de credito concedido ao 

setor privado na regiao foi de apenas 28 % do PB, uma taxa, 

significativamente mais baixa que a de outros grupos de pafses em 

desenvolvimento, como Leste da Asia e Pacffico (72%) e Oriente 

Mediae Norte da Africa (43%). 0 tamanho dos mercados de credito da 

regiao ( ... ) e surpreendentemente pequeno quando comparado como o 

dos pafses desenvolvidos (84%) 

Visando implementar esta polftica o CODEFAT, criou o PROGER- Programa 

de Gera<;ao de Emprego e Renda 7 , por meio da Resoluc;ao n° 059, em 1994, com a 

seguinte justificativa: 

( ... )a necessidade da adoc;ao de urgentes providencias no sentido do 

desenvolvimento de ac;6es com vistas a gerac;ao de emprego, de 

forma articulada com as ac;6es do Programa de Combate a Fame e a 
Miseria, mediante execuc;ao descentralizada de Projetos de Gerac;ao 

de Emprego e Renda" ( ... ) tendo como objetivo: dar credito aos 

segmentos normalmente com poucos recursos au sem aceso ao 

sistema financeiro tradicional nos setores urbanos e rurais. 

As linhas de credito estao destinadas ao financiamento do investimento de 

capital fixo e capital de giro associados ffi micro e pequenas empresas, micro e 

pequenos produtores rurais, cooperativas e outras formas associativa de produ<;ao e 

pessoas que atuam no setor informal da economia, financiando suas atividades com 

o intuito de que estas se integrem ao mercado de trabalho. 

6 Libertar o Credito, op. Cit. P.5 
7 CONSELHO DELIBERA TIVO DO FUN DO DE AMP ARO AO TRABALHADOR. Resoluyiio no 059 DE 
mar9o de 1994. Disp6e sobre a criayao do PROGER - Programa de Gerayao de Trabalho, Emprego e Renda, 

Brasilia, 25 mar. 1994. 
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Estas linhas de credito passaram a ser operadas por meio dos bancos oficiais 

e neste sentido e relevante, para os fins deste projeto de pesquisa, acentuar, com o 

apoio do BNDES8
, que: 

As institui<;:6es bancarias, pelo fato de apenas visarem ao lucro, 

priorizam opera<;:6es de maior vulto. Alem disso, as exigencias de 

documenta<;:ao e garantias, os tramites longos e burocraticos, os juros 

excessivos e terminologia utilizada sao fatores por demais 

complicados, constrangedores e de alto custo para as caracterfsticas 

dos proprietaries de pequenos neg6cios. 

Neste sentido e imperioso registrar a FEBRABAN - Federagao Brasileira dos 

Bancos tem acento no CODEFAT, e, portanto, participa do direcionamento da 

polftica de credito. A participagao do setor financeiro pode ter ocasionado um efeito 

adverso na condU<;ao e na implementagao da polftica de credito e de microcredito. 

Veja-se, neste sentido, um breve trecho da justificativa esbogada pelo BNDES9
, ao 

instituir o microcredito: 

0 papel que os micmneg6cios desempenham na melhoria da 

qualidade de vida dessas famflias pode ser ampliado se as mesmas 

tiverem acesso a um dos ingredientes necessarios a consolida<;:ao e 

crescimento dessa empresas - o credito. Apesar da importancia s6cio

econ6mica dos microneg6cios, o credito - um direito de cidadania -

nao lhes tem sido viabilizado. 

Ou seja, a polftica de microcredito implementada pelo CODEFAT, pode ter 

perdido a coerencia com os prop6sitos que orientaram a constituigao do FAT na 

medida em que, recursos sao destinados a atividades intensivas de capital e as 

intensivas de mao-de-obra, tem dificuldade de acesso ao credito. 

Esta pratica leva a algumas indagag6es: 1) Qual a concepgao te6rica que 

norteia o papel do Estado intervencionista? 2) Qual o papel do credito dentro de um 

polftica intervencionista? 3) Qual a capacidade financeira do FAT para apoio a 

8 Manual para Forma<;:ao de Agentes de Credito: Programa de Credito Produtivo Popular. op. Cit. P.S 
9 KWITKO, B. E. KWITKO, E.E. A importiincia economica e social dos microcreditos: ln. Forma<;:ao de 

Agentes de Credito. Manual do facilitador.Rio de Janeiro: BNDES. 1999. p. 37 
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politicas indutoras do desenvolvimento? 4) Neste sentido qual a receita do FAT e 

qual o seu patrimonio atual? 5) Qual o foco da destina93o dos recursos do FAT? 

Politicas ativas ou politicas passivas ? 6) Qual o montante de recursos do FAT 

destinados a politica de credito e microcredito e qual a sua proporc;ao em relac;ao ffi 

demais politicas publicas de mercado de trabalho? 7) Qual o desempenho 

operacional dos agentes financeiros na aplica93o dos recursos do FAT destinados 

ao credito e microcredito? 8) Quais os criterios para acesso ao credito indicado pelo 

CODEFAT par meio de suas resoluc;6es? Estas quest6es norteadoras indicaram o 

desenrolar do presente estudo. 



3- PRESSUPOSTOS TEORICOS QU NOTEIAM A CONCEP<;AO DAS POLJTICAS 
PUBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 
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A partir da crise de 1929, a teoria keynesiana, passou a ter forte influencia na 

formula<;:ao de polfticas publicas, rompendo com a domina<;:ao da teoria econ6mica 

neoclassica. Para Keynes, "a livre intera<;:ao entre agentes privados nao seria 

suficiente para permitir a uma economia capitalista explorar seu potencial maximo". 

(Cardim de Carvalho, 1999). 

Na teoria neoclassica, a existencia de alta taxa de desemprego se explica 

pela inflexibilidade na redu<;:ao dos salarios, gerada pela organiza<;:ao dos 

trabalhadores em sindicatos e/ou em decorrencia da legisla<;:ao que garantem 

salarios mfnimos. 

Segundo Ramos, os neoclassicos interpretam que, se os salarios fossem 

flexfveis, o excesso de mao-de-obra se equilibraria pela redu<;:ao dos salarios, ou 

seja pela auto-regula<;:ao do mercado, desaparecendo o desemprego. (Ramos, 2003, 

p. 4). 

Na teoria Keynesiana, o nfvel de ocupa<;:ao e determinado pelo produto e nao 

pelos salarios reais. Segundo Keynes, no mercado de trabalho s6 e possfvel 

determinar os salarios nominais e nao os salarios reais. Um governo ou um 

sindicato, nao pode determinar o poder de compra do salario senao apenas seu 

valor nominal. 

Portanto, segundo o mesmo autor, o salario mfnimo ou os sindicatos nao 

bastam para explicar as taxas de desemprego, mas sim o nfvel de atividade de uma 

dada economia, com determina<;:6es de nfvel macroecon6mico, por meio da 

defini<;:ao de polfticas econ6micas (polftica monetaria e/ou polftica fiscal) capazes de 

fomentarem o crescimento econ6mico e, por consequencia, reduzir as taxas de 

desemprego. 

Segundo FIORI, a partir da 2a Guerra Mundial, as teorias neoclassicas, que 

defendiam a auto-regula<;:ao do mercado sem interven<;:ao do Estado perdem for<;:a. 

Com isto o Estado passa a ser mais ativo e intervencionista. A partir de entao, ate a 

decada de 70, principalmente na Europa, o Estado passa a exercer maior influencia 

na economia, por meio de polfticas de regula<;:ao do nfvel de atividade e das polfticas 

fiscais e monetarias capazes de induzirem do desenvolvimento, bem como de 

estruturar a prote<;:ao social, fortalecendo o Estado de Bem-Estar Social. 
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Neste contexto, tem inicio a construgao dos sistemas publicos de emprego 

nacionais voltados para a concessao do seguro desemprego10 e a intermediagao de 

mao-de-obra a partir da orientayao da Organizagao internacional do Trabalho - OIT 

que, por meio da convengao n° 80, recomenda que os pafses membros organizem o 

Sistema Publico de Em prego. 

Segundo Pochamnn (2004), "os pafses avangados experimentam o ciclo mais 

Iongo e duradouro de crescimento econ6mico de suas Hist6rias, no que se 

convencionou chamar de "30 anos gloriosos do capitalismo". No entanto, a partir de 

meados da decada de 70, com a crise do petr61eo e as baixas taxas de crescimento 

do PIB e altas taxas de inflayao, empresarios criticam o estado de bem -estar social e 

as polfticas keynesianas, sob a alegagao de provocarem o aumento do deficit 

publico, e, por consequencia, o aumento da inflagao, alem do aumento de impastos 

para manter esse sistema. De outro lado os usuarios do Estado de Bem -estar social 

reclamavam da queda dos valores dos beneffcios e da qualidade da assistencia 

oferecida. 

Neste contexto, o modelo Keynesiano entra em crise e ressurge o modelo 

neoclassico (Ramos, 2003) e "as polfticas de emprego sao chamadas a 

desempenhar o papel que as polfticas macroecon6micas nao conseguiam mais 

exercer" (IE-Cesit-Unicamp, 2005). 

Os pafses de economia avangada implementam medidas buscando combater 

os crescentes nfveis de desemprego. "Os sistemas publicos de emprego, ( ... ) 

combinaram certas medidas de polfticas tipicamente passivas (assistencia financeira 

ao desemprego) com instrumentos ativos (formagao e reciclagem profissional e 

intermediayao)" (Ramos & Azeredo 1995). 

Ramos (2003) define Polfticas de Emprego como: " um conjunto medidas que 

atua sobre a oferta de trabalho, reduzindo-a ou alterando-a, ou sobre o nfvel de 

emprego, alterando a demanda de forma direta (criagao de frentes de trabalho, por 

exemplo) ou indireta. Segundo o mesmo autor as Polfticas de Emprego podem ser 

classificadas entre polfticas passivas e polfticas ativas. 

10 0 I o programa de seguro-desemprego surge na Inglaterra em 1911. 
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a) As Pollticas Passivas de Emprego 

Segundo Ramos (2003), as politicas passivas de emp-ego sao de natureza 

compensat6ria que visam "tornar a situagao do desempregado mais toleravel", par 

meio da garantia de condigoes minirnas de subsistencia aos desempregados. 

Gimenei1 aponta que, a OCDE - Organizagao para a Cooperagao e 

Desenvolvimento Econ6rnico, define as medidas passivas, par meio de dais eixos de 

atuagao, quais sejam: 

lndeniza<;ao aos desempregados: e considerado como tal, toda a 

forma de indenizac;:ao em especie concedida aos desempregados, 

exceto aquelas que visam aposentadoria antecipada ou pensoes que 

objetivem a retirada do trabalhador do mercado de trabalho. 

Medidas de antecipa<;ao da aposentadoria: trata-se da antecipac;:ao 

da retirada do mercado de trabalho par meio de aposentadorias e 

pensoes vitalfcias de pessoas que engrossam as fileiras de 

desempregados e trabalhadores ativos, cujas condic;:6es e 

possibilidades de retorno e/ou exercfcio plena de suas atividades sao 

reduzidas. 

Segundo Ramos (2003), a polftica de seguro-desemprego e uma heran<;:a das 

polfticas que integraram os Estado de Bern -Estar, que se consolidaram a partir do 

tim da Segunda Guerra mundial, quando imperava a compreensao de que o 

trabalhador nao estava desempregado par seu desejo mas sim porque a 

economia/sociedade nao havia sido capaz de garantir um posto de trabalho. Esta 

interpreta<;:ao motiva a exigir do Estado um beneficia pecuniario de desemprego. 

De outro lado, os Keynesianos observam que, nas economias em que o 

seguro-desemprego esta institucionalizado, em situa<;:Qes conjunturais de elevagao 

da taxa de desemprego, as polfticas de transferencias de renda constituem-se em 

importante instrumento de estabilizagao automatica da economia. 

Quando, par circunstancias conjunturais adversas, ocorre um aumento do 

numero dos desempregados, a economia esta sujeita a uma onda alta e dificilmente 

controlavel de queda das atividades produtivas. Nestes momentos, o Segura-

11 Fonte: GIMENEX, Denis Maracci. Texto de apoio no curso de Gestao de Politicas Publicas de Trabalho, 

Emprego e Renda: Desenvolvimento e Politicas de Emprego no Seculo XX. Unicamp, 2006. p.l4. 
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desemprego funciona como estabilizador automatico do nfvel do emprego, a medida 

que mantem um fluxo de pagamentos aos desempregados inativos. 

0 valor do beneficia termina sendo menor do que os salarios percebidos 

pelos trabalhadores enquanto estavam inseridos no mercado de trabalho, contudo, a 

habilitar;ao ao seguro-desemprego reduz o impacto do desemprego 

comparativamente a uma situar;ao em que inexistisse este tipo de beneficia. 

Com esta subvenr;ao, os desempregados continuarao realizando gastos 

pessoais que garantem sua sobrevivencia, e desta forma mantem o nfvel de 

emprego na economia, evitando o aumento do "fosso economico". 

Portanto o seguro-desemprego, apesar de ser considerada uma polftica 

passiva, tem um efeito anticfclico, que contribui para manutenr;ao dos nfveis da 

demanda agregada em situac;:6es conjunturais de recessao; em situar;6es opostas, a 

redur;ao do dispendio publico com este item exerce, automaticamente, efeitos em 

direc;:ao contraria. 

Tambem sao consideradas polfticas passivas, medidas que visam reduzir a 

oferta de trabalho como, por exemplo, o adiamento da entrada de jovens no 

mercado de trabalho, sob a alegac;:8o de que a elevac;:ao do nfvel de escolaridade 

aumenta a probabilidade de ingresso no mercado de trabalho. Esta medida reduz a 

pressao sobre o mercado de trabalho e, por consequencia, a taxa de desemprego. 

Alguns pafses, segundo Ramos (2003), adotaram as polfticas de 

aposentadoria precoce destinada a trabalhadores de urn segmento em crise, cuja 

idade e o tipo de formac;:8o gerava dificuldades para reinserr;ao no mercado de 

trabalho, exemplo, trabalhadores de usina de carvao. Nessas circunstancias, afirma 

Ramos (2003, pg 17), "adiantar sua aposentadoria pode ser menos oneroso que 

pagar o seguro-desemprego por longos perfodos, especialmente quando esse 

beneficia esta articulado com formac;:ao e reciclagem" 

b) As Pollticas Ativas de Mercado de Trabalho 

Ramos (2003) define como Polfticas Ativas de Emprego aquelas que 

"englobam um conjunto de ar;6es publicas que visam elevar o nfvel de emprego. 

Podemos destacar basicamente cinco formas de intervenc;:8o", como: a polftica de 

intermediac;:ao de mao-dE7obra; de formac;:ao profissional; de apoio a micro e 
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pequenas empresas; de subsfdios aos empresarios para contrata9ao de novos 

empregados; de gera9ao direta de empregos pelo setor publico. 

Segundo Cacciamali (2005), programa que visa o fortalecimento das 

pequenas e microempresas e de atividades por conta propria ja estabelecidas, 

conjuga capacita9ao administrativa, assistencia tecnica e de microcredito e se 

traduzem em estfmulos ao desenvolvimento tecnol6gico, no design dos produtos, ou 

ate na identifica9ao de novos canais de comercializavao para estes. 

As polfticas de intermedia9ao de mao-de-obra visam combater o desemprego 

friccional gerado pelas imperfei96es de informayao no mercado de trabalho. Visam a 

constru9ao de um banco de dados com informa96es sobre o perfil das vagas 

oferecidas pelo mercado de trabalho (faixa etaria requerida, nivel de qualificavao, 

salario etc) e o perfil da for9a de trabalho. (Ramos, 2003; Paes e Barros & Carvalho, 

2002) 

Gimenez, observa que, segundo a OCDE, as Politicas Ativas de Mercado de 

Trabalho, desdobram-se em cinco eixos de atua9ao: admhistra9ao e servi9o publico 

de emprego; formayao profissional; medidas em favor dos jovens; medidas de ajuda 

a contratayao; e medidas em favor dos trabalhadores com necessidades especiais 

como a seguir especificadas: 

1 - Administra9ao e serviyo publico de emprego: Trata-se da intermedia9ao do 

trabalhador e a prestayao de servi9os de orienta9ao profissional; realoca9ao 

empregatfcia visando facilitar o retorno do trabalhador no mercado de trabalho, bem 

como a reduyao do tempo da busca do trabalho (mobilidade geografica, 

financiamento na busca de novo emprego). Cabe tambem a gestao da politica de 

seguro desemprego bem como outros programas visando o mercado de trabalho. 

2 - Formayao profissional: 0 financiamento de a96es de qualificayao profissional 

como foco no mercado de trabalho possibilitando a formayao, subsidies, como vale 

transporte e vale refeiyao e estagios. T em foco em trabalhadores adultos 

desempregados e/ou trabalhadores com risco eminente de perda de emprego. 

Visam tambem a formayao de adultos oc upados. 

3 - Medidas em favor dos jovens: Sao programas voltados para jovens que passam 

da escola para a vida profissional. T em foco em jovens desempregados e/ou 

desfavorecidos, implementando a96es que associam a formavao basica com a 

forma9ao e pratica profissional, visando garantir , por exemplo, o primeiro emprego. 
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4 - Medidas de ajuda a contrata<;ao: Tem por objetivo facilitar inser<;ao de 

trabalhadores desempregados ou de outros grupos vulneraveis, como mulheres 

chefes de familia, com segundo grau incompeto, afrodescendentes e outras 

categorias definidas em fun<;ao da polftica de mercado de trabalho. 

5 - Medidas em favor dos trabalhadores com necessidades especiais: Sao medidas 

que garantem a inclusao de pessoas com deficiencia. Visam a readapta<;ao 

profissional e a cria<;ao de empregos destinados a este segmento, por meio da 

aplica<;ao de leis de cotas de postos de trabalho destinados a este segmento. 

Gimenez ressalta que a OCDE, quando trata das polfticas voltadas para o 

mercado de trabalho, evidenciam a necessidade da interface entre as polfticas ativas 

e passivas, sob a alega<;ao de que ha desajustes entre as condi<;6es de oferta da 

mao-de-obra e o perfil profissional demandado pelos empregadores. Nesta 

concep<;§o, observam que o nfvel da taxa de reposic;ao12 
- e a dura<;ao das 

presta<;6es do beneficia do seguro-desemprego influenciam no incentive a busca por 

trabalho, assim como nos nfveis salariais consentidos, por conseguinte, no 

desemprego. Afirmam tambem que, o financiamento do seguro-desemprego 

mediante algum tipo de impasto, repercute sobre os custos laborais, inibindo a 

incita<;ao das empresas em criarem novos postos de trabalho. 

Gimenez observa tambem que estes organismos consideram como "dado o 

cenario macroeconomico de baixo e irregular crescimento das economias 

nacionais," sendo este o p61o gerador da massa de desempregados e das 

dificuldades governamentais em financiar os gastos publicos. 

Segundo Paes e Barros (2002), a politica de forma<;ao profissional e vital para 

reduzir o denominado desemprego por descasamento, ou seja, aquele onde o nao 

preenchimento de uma vaga se da em virtude da diferen<;a entre o nfvel de 

qualifica<;ao dos desempregados e o demandado pelas firmas que ofertam os postos 

de trabalho. 

Dessa forma, os programas de forma<;ao profissional, que atuam elevando o 

nivel de qualifica<;ao do trabalhador, alem de aumentarem as chances de o 

trabalhador desqualificado encontrar um emprego, auxiliam o empregado a nao 

12 Entende-se por taxa de reposil;iio, a relac;ao entre o salario recebido quando empregado e o valor recebido pelo 
trabalhador atendido por urn programa de seguridade, no caso contra o desemprego. Em varios paises da OCDE, 
esta taxa a reposic;ao salarial por meio de programas de seguro-desemprego varia entre 60% e 85%. 
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perd€Ho, se considerarmos que um trabalhador atualizado e mais bem treinado tem 

chances menores de ser demitido. 

No entanto Ramos & Azeredo (1995) que afirmam que estes tipos de polftica 

publica "nao tem capacidade de elevar as oportunidades de emprego para a 

economia como um todo. Em outros termos: as vagas oferecidas sao o resultado de 

um processo que tem Iugar fora do mercado de trabalho." 

Ou seja, a eficacia destas polfticas "dependem do desempenho da economia, 

ou mais especificamente das taxas de crescimento economico e de gera9ao de 

empregos", afirma Gimenez. 
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A Constitui<;ao Federal vigente, promulgada em 1988, estabeleceu as bases 

para a construc;:ao de um sistema publico de emprego no pais. Neste sentido pode

se destacar, dentre outros os seguintes dispositivos: Assegura como direito dos 

trabalhadores urbanos e rurais o seguro-desemprego, em caso de desemprego 

voluntario13 e redireciona as arrecadac;:oes do Programa de lntegrac;:ao Social - PIS14 

e do Programa de Forma<;ao do Patri m6nio do Servidor Publico - Pasep, ambos de 

direito individual, passam para direito coletivo, dando origem ao FAT - Fundo de 

Amparo ao Trabalhador15 e, o mesmo artigo, institui o abono salarial aos 

trabalhadores com renda ate dois salarios minimos, mensais, aos contribuintes do 

PIS/Pasep. Destina, pelo menos 40% destes recursos 16 sejam destinados ao 

financiamento de programas de desenvolvimento econ6mico atraves do BNDES, 

com criterios de remunera<;ao que lhes preservem o valor e fixa que as empresas 

com alto indice de rotatividade17 (superar o indice medio de rotatividade do setor) 

farao contribuic;:ao adicional ao FAT. 

Dois anos ap6s a promulgac;:ao da Constitui<;ao Federal, em janeiro de 1990, 

por meio da Lei 7.998, foram regulamentados o seguro-desemprego, o abono 

salarial e a institui<;ao do FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

0 FAT e um fundo contabil, de natureza financeira, subordinando-se, no que 

couber, a legislac;:ao vigente, e, segundo ao art. 10 da Lei em tela, foi instituido 

vinculado ao Ministerio do Trabalho. 

Os recursos do FAT tem origem na arrecadac;:ao das contribuic;:oes devidas ao 

PIS e ao Pasep, das multas aplicadas por infra<;ao a legisla<;ao trabalhista, da 

correc;:ao monetaria e dos juros devidos pelo agente financeiro, bem como pelos 

tomadores do credito, e da aplica<;ao da multa advinda da rotatividade de forc;:a de 

trabalho de empresas, com alto indice desta rotatividade. 

0 FAT e destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao 

pagamento do abono salarial e ao financiamento de programas de des envolvimento 

econ6mico. 

13 inciso II do art. 7° da CF 
14 instituido pela Lei Complementar no 7/1970 
15 0 artigo 239 da CF 
16 panigrafo primeiro do artigo 239 
17 0 pamgrafo quarto do artigo 239 
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0 Programa Seguro-desemprego, no texto da Lei tem como finalidade prover 

assistencia financeira temporaria ao trabalhador desempregado em virtude de 

dispensa sem justa causa e auxiliar os trabalhadores requerentes ao seguro

desemprego na busca de novo emprego, podendo para esse efeito, promover a sua 

reciclagem profissional. 

0 Abono Salarial e assegurado, aos empregados que tenham percebido, de 

empregadores que contribuem para o Programa de lntegra9ao Social - PIS ou para 

o Programa de Forma9ao do Patrim6nio do SeNidor Publico - PASEP, ate 2 (dois) 

salaries mfnimos medias de remunera9ao mensal no perfodo trabalhado e que 

tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ana

base; II - estejam cadastrados ha pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de 

Participa9<3o PIS-PASEP ou no Cadastre Nacional do Trabalhador. 

0 FAT, em cumprimento da Lei, repassa 40% de suas receitas lfquidas ao 

BNDES, onde instituiu a Carteira de Desenvolvimento Econ6mico - CDE que tem 

como finalidade o combate ao desemprego por meio de estfmulo a programas de 

desenvolvimento econ6mico. 

0 FAT tem vincula9<3o or9amentaria a seguridade social, com gestao 

tripartite, entre trabalhadores, empregadores e poder publico por meio do CODEFAT 

- Conselho Deliberative do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Tem como missao 

contribuir para sustentabilidade das polfticas publicas de emprego zelando pelas 

aplicaif>es do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

Tem acento no CODEFAT, 3 (tres) representantes dos trabalhadores; 3 (tres) 

representantes dos empregadores; 1 (um) representante do Ministerio do Trabalho; 

1 (um) representante do Ministerio da Previdencia e Assistencia Social; 1 (um) 

representante do BNDES. 

E de competencias do CODEFAT 18 a gestao dos recursos do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador - FAT , bem como, entre outras, propor o aperfei9oamento 

da legisla9ao relativa ao seguro-desemprego e ao abono salarial e regulamentar os 

dispositivos desta Lei no ambito de sua competencia. 

0 patrim6nio do FAT e composto por emprestimo Constitucional, recursos 

destinados ao BNDES para financiar programas de desenvolvimento econ6mico; 

depositos especiais, disponibilidades financeiras aplicadas nas institui96es 

18 Artigo 19 da Lei 7.998 que instituiu o FAT 
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financeiras oficiais federais destinados ao financiamento de projetos com alto 

potencial de gera9ao de trabalho, emprego e renda; extramercado, que sao as 

disponibilidades de caixa aplicadas em fundo composto de titulos publicos federais 

gerido pelo Banco do Brasil, no Fundo BBExtramercado Exclusivo FAT Fundo de 

lnvestimento Renda Fixa; Bens, parcela alocada em bens e direitos (a96es de 

Companhias Telef6nicas) do FAT administrados pelo MTE e pelos estados. 

Os ativos nos estados foram adquiridos no atraves de convenios para a 

execu9ao das a96es do SINE; recursos em Caixa ou em Transito, pode ocorrer a 

existencia de recursos na conta unica ou em transito no final do exercfcio financeiro, 

sao sempre residuais e de carater transit6rio. 

Tabela 1- Composi9ao do patrim6nio do FAT- (R$ Milhoes) 

!tens Janos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

I - Extramercado 9.193,9 13.724,6 10.640,1 15.698,3 15.732,4 13.864,1 

II - BNDES- Prog de 50.014,9 50.630,1 61.212,6 61.351,4 60.144,1 60.567,6 

Desen. Econ6mico 

Ill - Depositos 21.742,9 23.468,20 24.407,0 25.066,0 27.686,0 36.658,0 

Especiais 

111.1- Banco do 3.989,3 3.618,8 2.722,2 1.954,0 1.541,5 936,8 

Nordeste 

111.2- Banco do Brasil 5.552,5 5.727,7 5.462,5 7,254.4 9.028,8 11.898,3 

111.3- BNDES 10.355,5 13.076,4 14.303,5 13.569,4 14.747,2 20.773,2 

111.4- FINEP 336,6 264,3 73,9 98,1 157,6 356,4 

111.5- CPJXA 273,0 781,1 1.844,8 2.155,5 2.149,1 2.666,9 

111.6- BASA 0,0 0,0 0,0 34,5 61,9 26,4 

IV- JMOBILIZADO 111,9 140,2 146,2 151,3 134,9 146,9 

V- VALORES EM 94,9 357,9 76,6 0,0 0,0 0,0 

CPJXA 

VI - VALOES EM 1,2 0,0 28,2 12,0 30,7 92,6 

TRANSTO 

TOTAlS 80781,2 98.903,5 96.649,5 101.071,7 104.151,7 116.686,1 

Fonte: Miniterio do Trabalho-Relat6rios de Gestao 2000 a 2005- site: www.mte.gov.br/codefat 



24 

A tabela acima possibilita avaliar a aplicac;ao dos recursos do FAT nos ultimos 

6 anos, sendo que, o grafico a seguir, coloca em destaque o crescimento do 

patrimonio do FAT, nos anos em analise. 

Ano 

R$ (milhoes) 

2000 

80.781,2 

2001 

98.903,5 

2002 

96.649,5 

2003 

101.071 ,7 

2004 

104.151,7 

2005 

116.686,1 

Tabela 2- Patrimonio total do FAT e Grafico 1 

EvoluQao do Patrimonio do FAT, no perfodo de 
2000 a 2005 

140.000,00 ,---------------------, 

116.686,1 

80.000,00 

60.000,00 

40.000,00 

20.000,00 

0,00 

2 3 4 5 6 

Fonte: Miniterio do Trabalho- Relat6rios de Gestao 2000 a 2005- site: www.mte.gov.br/codefat 

No final do ano 2005, o patrimonio do FAT alcanvou R$ 116,7 bilh6es, com 

aumento real de 12,0o/o em relac;ao ao exerdcio de 2004. 
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Tabela 3- Receitas e Despesas do FAT- (R$ milh6es) 
Res. Outas 

Receitas Despesas Prima rio desp Saldo 

(a~ (b) ( ~ ~ (e~ m (g~ (h~ (i~ (J~={A-1~ 

Pagto do TOTAL bAs 

PIS/PASEP BNDES SD (d) QUAL PROF OUT RAS DESP 

~4.~55 ,70 5 .~4~.70 7 . ~S~ ,40 ~ . ~07 ,40 n~. E> 74~. ~ ~5.7!>4,00 n.5~S.40~ 7 .SM .~O ~ .~~0.~ 

14.547,90 5.777,00 8.205,50 1 .445 .~0 805,1 836,9 17.069,90 (2.522, 10~ 8.529,90 6.007,80 

15.032,50 6.094,10 8.562,60 1.852,10 225.4 786,4 17.520,70 (2.488,20) 9.189,20 6.701,00 

15.214,30 6 . ~89,70 7.755,70 2.102.6 52,2 469 16.769,20 (1.554 . ~0~ 9.490,70 7.935,80 

16.273,00 6.687,20 7.6~9.50 2 . 398 . ~0 75.~ 418,4 17.278,70 (1.005,70~ 8.462,40 7.456,70 

17.131,20 6.866,50 8.637,00 2.763.30 84,6 458,3 18.809,70 (1.678,50~ 9.748,20 8.069 ,70 

Fonte: ~GFATISPOAISEiTEM 

(*) pre90s de dezembro de 2005 

Obs. Recertas pelo regrme de carxa e despesas pelo regrme de competencra 

Grafico 2 - Comparativo entre Receitas e Des pesas do FAT 

Comparative entre Receitas - Despesas = 
Deficit 

2005 1.678,50 

2004 

2003 
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2000 

0% 20o/o 40% 60o/o 

1.005,70 

1.554,90 

2.488,20 

2.522,10 

80o/o 100o/o 

• Receitas 

DTotal de 
Despesas 

• Deficit 

Fonte: Miniterio do Trabalho- Relat6rios de Gestae 2000 a 2005-site: www.mte.gcv.br/codefat 
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Em 1994 iniciou-se urn redirecionamento de parte dos recursos do FAT para o 

T esouro Nacional 19
• 

Atualmente, aproximadam6lte 20 % da receita primaria do FAT (arrecada<;ao 

das contribui<;Oes do PIS/Pasep) sao destinadas ao Tesouro Nacional, 

correspondentes a DRU - Desvincula<;ao de Recursos da Uniacf0
, visando ao 

constitui<;ao do superavit primario. Em consequencia o FAT termina gerando deficit 

entre suas receitas e despesas, tendo em vista a incidencia da DRU, como ilustra o 

grafico acima e dificulta o financiamento de polfticas publicas de trabalho, emprego e 

renda. 

TABELA 4- Arrecada<;ao da Contribui<;ao do PIS/ PASEP eo direcionamento de 

recursos para o Tesouro Nacional- R$ ( MILHOES) 

ANO ARRECADA<;AO (A) FSEIFEF/DRU (B) o/o(C=B/A) FAT (D =A-B) 

2000 17.262,2 2.643,4 15,3% 14.618,8 

2001 18.299,7 3.659,9 20,0% 14.639,8 

2002 18.290,6 3.654,1 20,0% 14.636,5 

2003 19.569,1 3.913,8 20,0% 15.655,2 

2004 20.779,2 4.155,8 20,0% 16.623,3 

2005 21.240,0 4.175,0 20,0% 17.065,0 

TOTAL 115.440,8 22.202 19,3% 93.238,8 

Fonte: CGFAT/SPOAF/SEJME 

(*) - Prec;:os de dezembro de 2005- fGF!.DI- Obs.: Arrecadayao pelo regime de competencia. 

19 Fundo Social de Emergencia- FSE (EC de Revisao n.0 01, de 01.03.94), posteriormente alterado para Fundo 
de Estabilizll9lio Fiscal -FEF (EC n. 0 10, de 04.03.96 e EC n. 0 17 de 22.11.97). 
20 EC n° 27, de 21.03.00 modificada pela EC no 42, de 19.12.03. 

VARIA<;:AO/ANO 

0,1% 

(0,0)% 

7,0% 

6,2% 

2,4% 



Grafico 3- lmpacto da DRU sabre a Receita Primaria do FAT 

lmpacto da DRU sobre a receita do FAT 
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I• Receita • DRU I 
Fontewww.mte.gov.br 

0 grafico acima demonstra a incidemcia da DRU - Desvincula<;ao da Receita da 

Uniao sabre a Receita do FAT, variando no perlodo de 2000 a 2005, entre 13% e 

17%. 
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Grafico 4 - Relat6rio do FAT - 2005 
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A ilustra<;ao anterior resume e colaca em evidencia os principais pontos 

identificados no relat6rio de gestao do FAT, no ana de 2005, ou seja: As receitas 

totais foram de 21.240.000,00 (vinte e um bilh6es, duzentos e quarenta milh6es de 

reais).20 % foram destinados a DRU - Desvincula<;ao de Recursos da Uniao. 

Restaram R$ 17.065.000,00 (dezessete bilh6es e sessenta e cinco milh6es de reais) 

para cumprimento da missao do FAT. 

Deste total, R$ 10.213.000,00 (dez milh6es, duzentos e treze mil reais) foram 

destinados ao Sistema Publico de Emprego, sendo que R$ 8.788 (oito milh6es, 

setecentos e oitenta e oito mil) custearam o Seguro-desemprego e R$ 

327.010.000,00 (trezentos e vinte e sete milh6es e dez mil reais) foram aplicados no 

custeio das ac;oes de intermediac;ao de mao-d&obra e no Plano Nacional de 

Qualificac;ao Profissional. 

No abono salarial foram pagos, em 2005, R$ 2.804.000,00 (dais bilh6es, 

oitocentos e quatro milhoes de reais) 

Como determina a lei, 40 % dos recursos, que em 2005, corresponderam a 

R$ 6.085.000,00 (seis bilh6es e oitenta e cinco milh6es), foram destinados ao 

BNDES, em programas de desenvolvimento economico. 

Portanto, as despesas totalizaram R$ 18.077.000,00 (dezoito bilh6es e 

setenta e sete milh6es), produzido um deficit de R$ 1.707.000,00 (hum bilhao, 

setecentos e sete milh6es de reais). 

Ou seja, 0 FAT vem apresentando deficifs primarios (receita das 

contribuic;oes menos as despesas do fundo) desde que foram institufdos 

direcionamentos de recursos do FAT para o Tesouro Nacional em 1994. 

Este deficit vem sendo coberto pelas receitas financeiras provenientes das 

aplica<;Oes das disponibilidades do fundo e dos juros pagos pelo BNDES, como 

remunera<;ao dos emprestimos constitucionais. 

Assim, os resultados finais superavitarios sao alcanc;ados par intermedio 

destas receitas, geradas a partir dos programas de gera<;ao de trabalho, emprego e 

renda, atraves de depositos especiais. 



30 

Tabela 5- Evolu<;ao da Arrecadac;§o do PIS/PASEP, da Desvinculac;§o e dos 

Emprestimos ao BNDES dos recursos do FAT (1998-2004)* 

Ana Arrecadacao Emprestimc:s ao FSEJFEF/DRU Percentual 

Do PIS e PASEP BNDES (c) (B+C)/(A) 

(~ (B) 

1998 15.946.000 4.677.000 3824.705 53,23% 

1999 19.490.000 4.912.000 7.122.001 61,74% 

2000 17.052.000 5.574.000 2.611.000 48,00% 

2001 18.077.000 5.706.001 3.615.000 51,56% 

2002 18.068.000 6.020.000 3.613.001 53,32% 

2003 19.330.000 6.311.001 3.866.000 52.65% 

2004 20.526.000 6.605.001 4.105.000 52.18% 

Fonte: Ministerio do Trabalho: site www.mte.gov.br 

A distribuic;§o da arrecadac;§o do dos recursos do PIS/PASEP entre 1998 e 

2004 conforme Tabela acima, leva a aludir que, em media, apenas 48% do volume 

de recursos sao aplicados no financiamento das polfticas de emprego; em media, 20 

% sao recolhidos ao Tesouro Nacional, par meio respectivamente do FEF (Fundo de 

Estabiliza<;ao Fiscal), do FSE (Fundo Social de Emergencia) e DRU (Desvinculac;§o 

das Receitas da Uniao) e 32o/o sao concedidos ao BNDES, que deve transform&los 

em emprestimos aos setores produtivos. 0 grafico a seguir coloca em evidencia os 

dados da tabela acima, demonstrando o da DRU e dos emprestimos ao BNDES 

sabre a receita do FAT. 
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Tabela 6- Evolu<;ao dos Gastos com polfticas de Emprego no Brasil 

De1998 a 2004 
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MO so Ab.Sal. Q . Prof. Outras Total de Polft Pol. Ativas 

Gastos Passivas 

1998 9.103,70 1.229,40 883,50 809,10 12.025,70 85,9% 

1999 8.019,50 1.158,00 712,10 750,90 10.640,50 86,3% 

2000 7.291 ,60 1.192,70 764,10 740 9.988.,40 84,9% 

2001 8,105,70 1.427,70 795,30 826,7 11 .155,40 85,5% 

2002 8.458,40 1,829,50 222,7 776,8 11 .289,40 91,1% 

2003 7.661,30 2.077,00 51,6 469,3 10.253,20 95,0% 

2004 7.605,80 2,369,10 74,4 413,3 10.462,60 95,3% 

Fonte: Ministerio do Trabalho: site www.mte.gov.br 

0 quadro a seguir coloca em evidemcia a aplica<;ao de recursos 

predominantemente em polfticas passivas em detrimento das polfticas ativas: 

2004 
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Grafico 6 - Aplica<;ao dos Recursos do FAT em Polfticas Ativas e Passivas 

Comparative da aplicac;ao de Recursos do FAT 
em Politicas Passivas e Ativas 

1998 ........... . 

14,1% 

13,7% 

15,1% 

14,5% 

8,9% 

5,0% 

4,7% 

do FAT 

75,00°/o 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00% 

I D PoHt Passivas • Pol. Ativas I 
Fonte: Ministerio do Trabalho: site www.mte.gov.br 
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Ao analisannos o perfodo de 1998 e 2004, e possfvel verificar que ha urn 

desequilfbrio na aplica~o de recursos do FAT entre polfticas passivas e ativas, vista 

que, oomo registra o quadro acima, do total de recursos aplicados pelo FAT, em 

media: 

90o/o sao destinados aos programas de Seguro-Desemprego e Abono 

Salarial, 

Somente, 1 Oo/o, em media, sao aplicados em polfticas ativas como: 

Programas de qualifica~o e intennedia~o de mao de obra. 

Grafico 7 - Aplica~o de Recursos do FAT em Qualifica~o Profissional 
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Fonte: Ministerio do Trabalho: site www.mte.gov.br 

2004 

A analise do Grafico 7, coloca em evidemcia o decrescimo de aplica~o de 

recursos do FAT em Polfticas Publicas de Qualifica~o Profissional, com uma 

redu~o de ate 94,16% dos recursos, como o que se verificou em 2003. 
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De acordo com o art. 7° da CF, 40% da receita do FAT, e destinada aos 

programas de desenvolvimento econ6mico transferido ao BNDES, por meio de duas 

categorias: recursos ordinaries e depositos especiais. 

Os recursos ordinaries sao destinados ao financiamento de projetos de 

desenvolvimento economico, remunerados pela TJLP - Taxa de Juros de Longo 

Prazo e pela Taxa de Juros para Emprestimos e Financiamentos no Mercado 

lnterbancario de Londres. 

Os depositos especiais sao repassados ffi institui9()es oficiais, como Banco 

do Brasil, Caixa Econ6mica Federal e Banco do Nordeste, e destinam-se a 
programas de geragoes de emprego e renda, com remunerayao da taxa SELIC, 

enquanto nao forem utilizados. Apos sua aplicayao junto ao usuario final, sao 

remunerados pela T JLP. 

Recentemente, o CODEFAT por meio da Resolu<;Oes n° 439/2005 e n° 

489/2006 criou o Reembolso Automatico -RA que disp6e sobre a instaura<;ao do RA 

e apurayao de 2% a.m. sobre o saldo devedor total dos Programas, exceto o FAT 

INFRA-ESTRUTURA com 1% a.m., e o FAT GIRO com recolhimento especffico. 

Alem disso determina tambem a apurayao da parcela do saldo disponfvel que 

exceder a 6% do saldo devedor total, descontados os ingresses dos ultimos 3 meses 

e os retornos dos ultimos 2 meses, com exceyao do FAT INFRA-ESTRUTURA com 

desconto dos ingresses dos ultimos 4 meses. 

0 RA e apurado mensalmente em cada programa ou linha de credito. Os 

recursos disponibilizados sob a forma de depositos especiais sao utilizados para 

financiar programas especfficos, propostos pelo BNDES e aprovados pelo 

CODEFAT. 

E competemcia do SINE desenvolver o PROGER21 
- PROGRAMA DE GERACAO 

DE EMPREGO E RENDA, por meio de linhas de credito destinadas a 
microempresas, pequenos negocios familiares, professores da rede publica, 

cooperativas ou pessoas ffsicas. 

Estas linhas de credito sao operacionalizadas pelos agentes financeiros 

oficiais, como Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, o BNDES e a Caixa 

Econ6mica Federal. 

21 Instituido pela Resolw;iio do CODEFAT n.0 59, de 25.03.94. 
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Em 1995, foi instituido o PROGER Rural, que com a finalidade de financiar 

empreendimentos de produtores e da agroindustria, de micro ou pequeno porte, e as 

cooperativas de micro e pequenos produtores. 

Em 2006, a LDO - Lei de Diretrizes Orgamentarias de 2006, no seu anexo 

IV.9, define que: ( ... ) "os depositos especiais financiam os programas de geragao de 

emprego e renda", a saber: 

1. PROGER- Setor Rural e Urbano; 

2. PROGER - Exportagao, PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar); 

3. PROEMPREGO (Programa de Expansao do Emprego e Melhoria da 

Qualidade de Vida do Trabalhador); 

4. PROTRABALHO (Programa de Promogao do Emprego e Melhoria da 

Qualidade de Vida do Trabalhador); 

5. FAT - EXPORTAR; PCPP (Programa de Credito Produtivo Popular); 

PDCCTN (Programa para o Desenvolvimento e Capacitagao Cientifica e 

T ecnol6gica Nacional); 

6. FAT PRO-INOVA<;AO (Programa de Apoio a lnovagao Tecnol6gica da 

Empresa Nacional); 

7. FAT- HABITA<;AO (Programa de Geragao de Emprego e Renda na 

Industria da Construgao Civil); 

8. FAT Exportar (Programa destinado ao fomento da exportagao e a geragao 

de emprego e renda por meio de financiamento a exportagao); FAT 

INTEGRAR (Programa destinado a financiar projetos de investimento na 

Regiao Centro-Oeste do Pais) e 

9. FAT FOMENTAR (Programa destinado ao financiamento de investimento 

produtivo das Micro, Pequenas e Medias Empresas). 
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Tabela 7- Valores do FAT, em deposito, nos Bancos 

Ana Beneficiaries Total 

BNDES BB BNB CPJXA BASA R$ (milhoes) 

2000 60.370,4 5.552,5 3.989,3 273,0 70.185,2 

2001 63.706,5 5.727,7 3.618,8 781,1 73.834,1 

2002 75.516,1 5.462,5 2.722,2 1.844,8 85.545,6 

2003 74.920,8 7.254,4 1.954,0 2.155,5 34,5 86.319,2 

2004 74.891,3 9.028,8 1.541,5 2.149,1 61,9 87.672,6 

2005 81.340,8 11.898,3 936,8 2.666,9 26,4 96.869,2 

500.425,9 
Fonte: httrr//www.Qianejamento.gov.br/arguivos down/sof/orcamento 2007/anexos/Anexo IV.9.Qdf 

T abela 8- Detalhamento dos programas de Gera<;ao de Emprego e Renda 

Executados mediante depositos especiais do FAT- Exercicio 2000 a 2005R$ 1,00 

Programas Quantidade de opera¢es Montante Contratado 

PROGffi Urbano 4.752.705 15.700.015.545 

FAT- EMPREENDEOOR Pcpu!ar 2339.550 514.116.370 

f5FO?fR - T urismo 1.549 78.666.028 

PFiOGER - Bens de Consume 10.022 7.565.435 

FAT- Exportayao 143 8.160.278 

PFiOGER - Rural 116.318 1.411.153.044 

PRON.AF 2.809.904 8.739.377.748 

ffiCEI!PREGO 2.425 11.624.031.363 

'PR<.s"TIW3ALHO - 12.452 377.900.273 

PCP? 308.826 369.744.340 

FAT-HABITA<;AO 13.363 679.573.232 

FAT- Maieriai de Construyao 715.028 1.655.889.153 

FAT- Revitalizayao 2 363.800 

FAT- FOMENT.AR 10.332 3.715.040.156 

~-INTEGRAR 844 455.731.281 

FAT- GIRO RURAL 1.086 537.462.685 

FATA inclusao Digital 1.290 1.517.797 

IE Ec0116mica 1.334 3.795.931.366 

IE- lnsun1os8asicos 610 786.607.587 

FAT- Vila Panamericana 1 189.379.602 

FAT- EXPORTAR* 826 7.892.986.413 
f-.=;;:-;;--·-·-·--·--
Rf\IEP- inovar;;§o Tecnol6gica 108 1.005.571.691 
~----

8.998.718 59.536.785.188 

Fonk:: CGER!MTE 
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Tabela 9- Criterios de acesso ao credito deliberados pelo CODEFAT 
~-~--·-------.----------------------~~~~-----------------------, Programas Criterios 
----·----------~----------------------------------------------------~ 

I 

Art.1° lnstituir a linha de credito especial denominada PROGER- Novo 

Empreendedor, no ambito do Programa de Gerac;:ao de Emprego e 

Renda - PROGER Urbano, para a concessao dos financiamentos de 

que trata o Programa de Credito Orientado para Novos 

Empreendedores objeto do Termo de Cooperac;:ao Tecnica 

MTE/CODEFAT n° 01/2001 - BB/SEBRAE. 

X- INSCRI<;AO E SELE<;AO: a ... 

b) selec;:ao: os inscritos passarao por urn processo de selec;:ao e 

PROGER- Novo entrevista pelo SEBRAE, onde serao avaliadas suas possibilidades de 
Empreendedor2 

PROGER
Prrofissional 

liberal23 

FAT

Habita~ao24 

empreender, sua concepc;:8o de neg6cio e sua situac;:ao cadastral e dos 

demais s6cios, se for o caso, junto ao SPC, CADIN, SERASA e CCF -

em caso de restric;:ao o candidate estara automaticamente 

desclassificado. 

FINALIDADE: Apoio financeiro, mediante abertura de credito fixo, 

objetivando o aumento da produtividade, a manutenc;:ao/gerac;:ao de 

emprego e renda e fixac;:ao dos profissionais liberais em suas regioes de 

origem. 

BENEFICIARIOS: Profissionais liberais de nivel medio e superior, 

desde que nao inseridos no CADIN, SPC e SERASA 

Art. 5° As bases operacionais gerais do FAT -HABITA<;AO sao as 

seguintes: 

1- Prazo de amortizac;:ao: ate 180 meses, sem can§ncia; 

!1- Limite maximo de avaliac;:8o do im6vel: R$ 300 mil; 

Ill - ltens financiaveis: terreno e insumos de produc;:ao, considerando 

como limite o valor de avaliac;:ao do im6vel quando pronto, pela 

instituic;:ao financeira; 

IV- ltens nao financiaveis: lnfra-estrutura extema; 

V - Restric;:oes: aos impedidos de operar pelo Banco Central do Brasil -

BACEN e aos negativados no CADIN, SERASA e CCF; 

Art. 2° As linhas do Programa FAT-EXPORTAR terao as seguintes 

22 MTE > htip://\v'vvw.mte.gov.br/trabalhador/fat/codefat/resolucoes/textos/res275.asp< 
23 MTE > l1ttp://\vvvw.mte.gov.br/empregador/proger/proger/agentesbancobrasil/profissionalliberal.asp< 
24 MTE >http://www.mte.gov.br/trabalhador/fat/conteudo/fathabitacao.asp< 
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.-----~ bases operacionais: 

I - FINALIDADE: Financiamento ao exportador, na fase pre-embarque, 

da produgao de bens que apresentem lndice de nacionalizagao, em 

I valor, igual ou superior a 60% (sessenta por cento); 

FAT_ Exportar25 II - BENEFICIARIOS: micro, pequenas, medias e grandes 

empresas; VIII - IMPEDIMENTOS: inadimplentes perante a 

Administragao Publica Federal, os impedidos de operar pelo BACEN e 

negativados no SPC, CADIN, SERASA e CCF; 

FINALIDADE: apoio a investimento fixo e de capital de giro para 

Cooperativas e ernpreendimentos de cooperativas e associa<;:6es, exceto as de credito, 

associac;oes de que visem a geragao de emprego e renda. 

prodU«;ao26 BENEFICIARIOS: ( ... ) Obs.: desde que nao inseridas no CADIN, SPC 

e SERASA. 
' 

FINALIDADE: 

Apoio financeiro, mediante abertura de credito fixo ao setor informal da 

PROGER - Setor economia, objetivando sua integragao ao setor produtivo formal da 

rnformafl economia e a geragao de emprego e renda 

BENEFICIARIOS: 

Pessoas fisicas que atuam no setor informal da economia 

(empreendimentos de carater Domiciliar, artesaos e outros que 

comprovadamente assim sejam caracterizados), desde que nao 

I inseridos no CADIN, SPC e SERASA, observadas as norrras gerais 
I 

Fonte: Ministerio do Trabalho: s1te www.mte.gov.br 

A analise dos criterios acirna combinado com as tabelas 7 e 8 permitem 

concluir que os criterios estabelecidos pelo CODEFAT inviabilizam a implementac;§o 

do acesso ao credito, vista que, dos 59 bilhoes de recurso destinados aos 

programas de gerac;ao de Emprego e Renda por meio dos bancos oficiais, somente 

500,4 mil hoes sao investidos, que eqOivalem a 11% do volume repassado, como 

demonstra o grafico a seguir: 

25 MTE > http://www.mte.gov .br/t;abalhador/fat/codefat/resolucoes/conteudo/1808.asp< 
26 MTE > http://www.mte.gov.br/empregador/proger/proger/agentesbancobrasil/cooperativas.asp< 



Grafico 8 - Volume de Recursos Repassados aos Bancos- Agentes financeiros 

oficia is X volume de recursos aplicados em operac;Oes de credito 

Volume de Recursos repassados aos agentes oficiais X volume efetivamente 
aplicado em operac;oes de credito 

11% foram 
aplicados em 
operac;oes de 

credito. 

89%, nao foram 
aplicados em 
operac;8o de 

credito 

Fonte: Ministerio do Trabalho: site www.mte.gov.br 

27 MTE >http://www.mte.gov.br/empregador/proger/proger/agentesbancobrasil/setorinformal.asp< 
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CONCLUSAO 

0 Fundo de Amparo ao Trabalhador foi instituido, com vistas a 

irnplementa<;:ao de politicas publicas de mercado de trabalho, ativas e passivas que 

sao operacionalizadas no ambito do Sistema pubico de Trabalho, Emprego e Renda. 

A constru<;:ao e implementac;ao destas politicas no Brasil vern se dando de 

forma fragmentada e desarticulada desde os anos p6s-guerra, momenta em que no 

cenario mundial estas politicas se desenharam de forma mais intensa, combinada 

com o rnodelo de estado intervencionista aluz da teoria economica keynesiana. 

No entanto, a volta da concepc;8o neoliberal de Estado, coloca em pauta a 

proposta do Estado minima e exige deste a produc;8o de superavit primario tendo 

como urn dos instrumentos a DRU - Desvinculac;8o de Receitas da Uniao. 

Esta medida retira do FAT 20% de suas receitas e produz urn resultado 

deficitario, reduzindo a capacidade de financiamento das politicas publicas. 

Dos 40 % de recursos previstos em lei que deveriam ser destinados ao 

BNDES, somente 36%, em media, vern sendo aplicados. 

Do tal de recursos destinados aos agente financeiros oficiais, somente 8,4 % 

sao efetivamente aplicados. 

Tendo como certo de que o apoio aos m icroneg6cios e essencial vista que 

podem resultar em geragao de trabalho, emprego e renda e melhoria da qualidade 

de vida dos trabalhadores e pode ser ampliado se os mesmos tiverem acesso a urn 

dos ingredientes necessaries a consolidac;8o e crescimento desses neg6cios - o 

credito. 

0 microcredito surgiu no mundo como uma tentativa de eliminar a pobreza 

pelo acesso ao credito, recorrendo a estrategias descentralizadas de financiamento. 

Os paises com disponibilidade de credito elevada tern crescimento economico e 

social tambem elevado. 

0 BNDES (1999. p. 37), ao instituir o microcredito, afirma que os 

microneg6cios desempenham urn importante papel na melhoria da qualidade de vida 

dessas famflias pode ser ampliado se as mesmas tiverem acesso a urn dos 

ingredientes necessaries a consolidac;ao e crescimento dessa empresas - o credito. 
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Apesar da importancia s6cio-econ6mica dos microneg6cios, o credito - um direito de 

cidadania- nao lhes tem sido viabilizado. 

No entanto, constata-se que, segundo relat6rio do BlcY8
:, durante a decada 

de 1990, o nfvel media de credito concedido ao setor privado na regiao foi de 

apenas 28 % do PIB, uma taxa, significativamente mais baixa que a de outros 

grupos de pafses em desenvolvimento, como Leste da Asia e Pacifico (72%) e 

Oriente Media e Norte da Africa (43%). 0 tamanho dos mercados de credito da 

regiao ( ... ) e surpreendentemente pequeno quando comparado como o dos pafses 

desenvolvidos (84%). 

Visando implementar esta polftica o CODEFAT, criou o PROGER- Programa 

de Gera<;ao de Emprego e Rendci9, por meio da Resolu<;ao n° 059, em 1994, tendo 

por justificativa, a necessidade da ado<;ao de urgentes providencias no sentido do 

desenvolvimento de a<;oes com vistas a gera<;ao de emprego, de forma articulada 

com as acoes do Programa de Combate a Fom e e a Miseria, mediante execu<;ao 

descentralizada de Projetos de Gera<;ao de Emprego e Renda e, por objetivo, dar 

credito aos segmentos normalmente com poucos recursos ou sem aceso ao sistema 

financeiro tradicional nos setores urbanos e rurais. 

As linhas de credito estao destinadas ao financiamento do investimento de 

capital fixo e capital de giro associados ffi micro e pequenas empresas, micro e 

pequenos produtores rurais, cooperativas e outras forrnas associativa de produyao e 

pessoas que atuam no setor informal da economia, financiando suas atividades com 

o intuito de que estas se integrem ao mercado de trabalho. 

Estas linhas de credito passaram a ser operadas por meio dos bancos oficiais 

e neste sentido e relevante, para os fins deste projeto de pesquisa, acentuar, com o 

apoio do BNDES (1999, p.5), que: 

As instituigoes bancarias, pelo fato de apenas visarem ao Iuera, priorizam 

operagoes de maior vulto. Alem disso, as exigencias de documenta<;ao e garantias, 

os tramites longos e burocraticos, os juros excessivos e terrninologia utilizada sao 

fatores par demais complicados, constrangedores e de alto custo para as 

caracterfsticas dos proprietaries de pequenos neg6cios. 

28 
Libertar o Crec;ito, op. Cit. ?.5 
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Neste senticlo e imperioso registrar a FEBRABAN - Federac;ao Brasileira dos 

Bancos tem acento no CODEFAT, e, portanto, participa do direcionamento da 

polftica de credito. A participac;ao do setor tinanceiro pode ter ocasionado um efeito 

adverso na conduc;ao e na implementac;ao da polftica de credito e de microcredito. 

Veja··se, neste senticlo, um breve trecho da justiticativa esboc;ada pelo 

Ou seja, a politica de credito e microcredito implementada pelo CODEFAT, 

pode, em tese, ter perdido a coer€mcia com os prop6sitos que orientaram a 

constituiyao do FAT na medida em que os recursos sejam destinados, 

prioritariamente, a atividades intensivas de capital em detrimento das atividades 

intensivas de mao-dEX)bra. 

Cabe, portanto, formular algumas indagac;Qes: 1) Qual o foco da polftica de 

credito e microcredito, com recursos do FAT: atividades empreendedoras intensivas 

de capital ou intensivas de mao-de-obra? 2) Os criterios de acesso ao credito 

definido pelo CODEFAT contemplam ou excluem, a priori, grupos vulnerareis, a 

exemplo de: populac;ao de baixa renda, desempregados, microempresas, pequeno 

produtor rural? 3) A intervenc;ao publica, por meio dos bancos oficiais, ao atuar a 

partir de paradigmas de protec;ao ao capital, contribui no combate ao desemprego ou 

ratifica a exclusao? 

Estas quest5es nortearao a elucidac;ao do objeto de pesquisa da dissertac;ao 

da autora deste, a saber, o que e: as polfticas de credito e microcredito, 

implementadas com recursos do FAT, tendo como objetivo principal veriticar se ela 

cumpre a sua finalidade de amparo ao trabalhador desempregado ou em dificuldade 

economica e social, por meio do apoio creditfcio a atividades autonomas e 

empresariais de pequeno, medio e grande portes, intensivas de mao-de-obra. 

29 CONSH.HO DEUBERA TIVO DO FUNDO DE AMP ARO AO TRABALHADOR. Resoluviio no 059 DE 
marva de 1994. Dispoe sobre a criaviio do PROGER - Programa de Gera91io de Trabalho, Emprego e Renda, 
Brasilia, 25 mar. 1994. 
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