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Resumo 

 

Objetivo – Este estudo pretende compreender o papel desempenhado pelo FGTS na melhoria 

da qualidade da política brasileira de proteção ao trabalhador em razão do desemprego em 

comparação com Áustria, Chile, Colômbia e República da Coreia. 

Metodologia – A pesquisa foi realizada por meio de estudo comparativo entre países que 

possuem fundo com finalidade de proteção ao trabalhador, para observar suas características e 

compreender seu funcionamento, com base em dados secundários obtidos de fontes múltiplas, 

como livros e artigos científicos, legislação, publicações, informações e dados estatísticos 

disponibilizados por órgãos oficiais dos países pesquisados e por organizações internacionais. 

A partir das discussões teóricas, foram estabelecidas três dimensões de análise e apurados 

indicadores para medir o nível de efetividade atingido por cada país com relação a sua política 

de proteção ao trabalhador. 

Resultados – Foi demonstrado que a utilização integrada de diversos instrumentos de proteção 

ao trabalhador aumenta a eficiência da respectiva política e protege de maneira mais abrangente 

o trabalhador desempregado. Ademais, verificou-se que o sistema brasileiro de proteção ao 

trabalhador desempregado demanda aprimoramentos com foco na integração do FGTS com o 

seguro desemprego e com os serviços de assistência ao desempregado, no reforço da estrutura 

e da capacidade do Sistema Nacional de Emprego, na ampliação da cobertura de trabalhadores 

abrangidos pelo FGTS, na alteração da forma de pagamento dos benefícios por ele conferidos 

e na revisão das hipóteses de saque dos recursos de suas contas vinculadas para preservar sua 

função enquanto instrumento de proteção ao trabalhador desempregado. 

Contribuições práticas – A realização da pesquisa se mostrou relevante por permitir avaliar o 

desempenho do FGTS e da política brasileira de proteção ao trabalhador desempregado, 

compará-lo com o desempenho dos demais países nessa área e identificar possibilidades de 

aprimoramento do sistema brasileiro para melhorar a proteção do trabalhador. 

Contribuições sociais – O tema da política de proteção ao trabalhador em razão do desemprego 

por si só já se mostra socialmente relevante. Nesse contexto, a análise da situação do FGTS e 

da política brasileira nessa área, a comparação de seu desempenho com o dos demais países e 

a identificação de oportunidades de melhoria, contribui positivamente para a discussão do tema 

e para a busca por melhoria da proteção dos trabalhadores brasileiros. 

Originalidade – A análise comparativa das soluções adotadas pelos países estudados na 

política de proteção ao trabalhador pelo desemprego e nos respectivos fundos de contas de 

poupança individuais, com avaliação de seu nível de desempenho por meio de indicadores de 

efetividade representou novo enfoque de abordagem do tema. 
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Abstract 

 

Purpose – This study aims to understand the role played by FGTS in improving the quality of 

the Brazilian worker protection policy due to unemployment compared to Austria, Chile, 

Colombia and the Republic of Korea. 

Design/Methodology – The research was carried out by means of a comparative study between 

countries that have a fund for the protection of workers, to observe their characteristics and 

understand their functioning, based on secondary data obtained from multiple sources, such as 

books and scientific articles, legislation, publications, information and statistical data made 

available by official agencies of the countries surveyed and by international organizations. 

Based on theoretical discussions, three dimensions of analysis were established, and indicators 

were set up to measure the level of effectiveness achieved by each country in relation to its 

worker protection policy. 

Findings – It has been shown that the integrated use of various worker protection instruments 

increases the efficiency of the respective policy and protects the unemployed worker more 

comprehensively. In addition, it was found that the Brazilian system for the protection of 

unemployed workers demands improvements with a focus on integrating FGTS with 

unemployment insurance and assistance services for the unemployed, strengthening the 

structure and capacity of the National Employment System, expanding coverage of workers 

covered by the FGTS, altering the form of payment of benefits conferred by it and reviewing 

the hypothesis of withdrawing resources from its linked accounts to preserve its function as an 

instrument of protection for the unemployed worker. 

Practical implications – The research was shown to be relevant because it allows evaluating 

the performance of the FGTS and the Brazilian policy for the protection of unemployed 

workers, comparing it with the performance of other countries in this area and identifying 

possibilities for improving the Brazilian system to improve worker protection. 

Social implications – The theme of the worker protection policy due to unemployment is 

already socially relevant. In this context, the analysis of the situation of the FGTS and of 

Brazilian policy in this area, the comparison of its performance with that of other countries and 

the identification of opportunities for improvement, contributes positively to the discussion of 

the theme and to the search for improvement in the protection of brazilian workers. 

Originality – The comparative analysis of the solutions adopted by the countries studied in the 

policy of protecting workers from unemployment and in the respective funds of individual 

savings accounts, with an assessment of their level of performance through effectiveness 

indicators, represented a new approach to addressing the issue. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS é mecanismo de formação de 

poupança adotado pelo Brasil como instrumento de proteção ao trabalhador frente ao risco de 

desemprego, tendo grande importância na vida de cerca de um terço do total de trabalhadores 

brasileiros (IBGE, 2020a). Do ponto de vista econômico, o FGTS administra recursos que 

somam cerca de 7,8% do produto interno bruto do país (IBGE, 2020b) e tem sido principal 

fonte de investimentos em habitação, saneamento e infraestrutura (CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, 2020, p. 3). 

Nesse contexto, o presente estudo busca compreender o papel desempenhado pelo 

FGTS na melhoria da qualidade da política brasileira de proteção ao trabalhador em razão do 

desemprego. Para tanto, se propôs a realizar pesquisa qualitativa por meio do estudo comparado 

da experiência de alguns países no intuito de observar semelhanças e diferenças entre as 

soluções adotadas internacionalmente e explorar possíveis aprendizados que possam contribuir 

para o aprimoramento do FGTS e da política brasileira de proteção ao trabalhador 

desempregado. 

Dentre os países que possuem fundo voltado à proteção do trabalhador em razão do 

desemprego, foram selecionados para o comparativo a Áustria e o Chile, que possuem fundos 

de contas de poupança individuais semelhantes ao FGTS, tidos como modelos, 

respectivamente, do sistema de contas de poupança individuais puro e do sistema misto de 

contas de poupança individuais com fundo público solidário (VODOPIVEC, 2013, p. 5). 

Também compuseram a análise a Colômbia, que possui sistema de fundos de contas de 

poupança individuais que se assemelham ao mecanismo do FGTS (COLÔMBIA, 1990), e a 

República da Coreia, que também possui fundos de contas de poupança individuais, porem com 

finalidade distinta da proteção ao desemprego, configurando-se em de fundo de pensão 

corporativo destinados a garantir a aposentadoria dos trabalhadores (YUN; HUR, 2012). 

A política de proteção ao trabalhador adota mecanismos que visam preservar os 

trabalhadores contra os riscos de perda do emprego e da renda para sustento próprio e de sua 

família, promover sua recolocação no mercado de trabalho, prestar orientação e propiciar 

capacitação profissional contínua. Esses mecanismos podem configurar-se em indenizações 

pela rescisão do contrato de trabalho, contas de poupança individuais para garantir recursos em 

situações de desemprego, seguro desemprego para propiciar renda durante o período em que o 

trabalhador busca novo trabalho e serviços de assistência ao desempregado, que prestam 

orientação, viabilizam intermediação laboral e fornecem meios de capacitação profissional ao 
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trabalhador (HOLZMANN et al., 2012; FERRER; RIDDELL, 2011; SETTY, 2017; 

VODOPIVEC, 2006). Cada um dos países comparados neste estudo tem sua política com 

características e funcionamento próprios, composta pela combinação peculiar desses 

instrumentos de proteção aos trabalhadores desempregados. E é justamente a análise 

comparativa dessa política que se vê a seguir. 

Assim, o texto segue estruturado, nos subitens abaixo, com a apresentação da 

contextualização, do problema de pesquisa, da relevância do estudo e da metodologia. O item 

2 trata da política de proteção ao trabalhador pela rescisão contratual, dos instrumentos que a 

compõem e de suas vantagens e desvantagens. O item 3 cuida dos instrumentos de proteção ao 

trabalhador adotados pelos países objeto deste estudo. No item 4 se desenvolve a análise das 

dimensões deste estudo comparado, seguindo-se pela discussão, no item 5, e pela conclusão, 

no item 6. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS tem grande importância na 

vida dos trabalhadores brasileiros e também para a economia do país como um todo. Criado na 

década de sessenta como regime de poupança para o trabalhador e como instrumento de 

financiamento da política habitacional (BRASIL, 1966), o FGTS atualmente abarca mais de um 

terço da população economicamente ativa no país (IBGE, 2020a) e administra recursos que 

alcançam cerca de 7,8% do PIB brasileiro (IBGE, 2020b). Trata-se, portanto, de importante 

instrumento da política trabalhista brasileira. 

Para além disso, o FGTS também tem por finalidade financiar habitação, 

saneamento básico e infraestrutura urbana (BRASIL, 1990b), sendo, junto com o Sistema 

Brasileiro de Poupança e Empréstimo – SBPE, as principais fontes de recursos do Sistema 

Financeiro de Habitação – SFH (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2020, p. 3), tendo em 

2018, alcançado volume de contratações para pessoas físicas correspondentes a 89 % do total 

contratado no SFH em tal modalidade, equivalentes a R$ 37 bilhões e R$ 47,8 bilhões, 

respectivamente (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020b). 

Em virtude dessa importância social e econômica do FGTS, este estudo decidiu 

analisar o funcionamento do FGTS e compará-lo a modelos semelhantes adotados em outros 

países. 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Nesse contexto, a pesquisa foi direcionada à busca de resposta ao seguinte 

problema: qual o papel exercido pelo FGTS na melhoria da qualidade da política brasileira de 

proteção ao trabalhador em razão do desemprego em comparação com a experiência de outros 

países? 

Assim, no presente estudo buscou-se compreender de que forma o FGTS impacta a 

política brasileira atual de proteção ao trabalhador desempregado, além de, a partir do estudo 

comparado com outros países que possuem fundo destinado à mesma finalidade, analisar o 

funcionamento dos respectivos fundos e as soluções adotadas por tais países, no intuito de 

verificar semelhanças e distinções que possam inspirar o aprimoramento das soluções adotadas 

pelo Brasil nessa área. 

Este estudo comparado das experiências de outros países tem o objetivo de explorar 

possíveis aprendizados a serem incorporados no modelo de negócios do FGTS e na política 

brasileira de proteção ao trabalhador em situações de desemprego. 

 

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Como dito antes, o FGTS tem por finalidade servir como instrumento de poupança 

em benefício do trabalhador para ser usada quando ele perder seu trabalho, sem ter dado causa 

à rescisão contratual, além de financiar habitação, saneamento e infraestrutura no Brasil. 

Sob o aspecto econômico, o FGTS, em 2018, possuía um total de ativos de R$ 529 

bilhões (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2019, p. 47), equivalentes a mais que o dobro dos 

ativos do Brasilprev, maior fundo de previdência privada brasileiro, que possuía R$ 261 bilhões 

em total de ativos em 31/12/2018 (BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., 2019). 

Ademais, os investimentos em habitação, saneamento e infraestrutura feitos pelo FGTS no 

exercício de 2018 representaram o dobro de recursos em comparação ao previsto no Orçamento 

Geral da União para despesas de capital com investimentos no mesmo período (BRASIL, 

2019d, p.186; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2019, p. 45). 

Ainda no intuito de compreender a magnitude e importância do FGTS, tem-se que, 

em 2018, a arrecadação bruta total das contribuições regulares ao FGTS, correspondentes a 8% 

do salário mensal de cada trabalhador, somou o montante de R$ 120,7 bilhões (CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, 2019, p. 44). Para comparar, observe-se, por exemplo, que as 

transferências constitucionais de recursos da União para os Estados (BRASIL, 2019e), por meio 
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do Fundo de Participação dos Estados – FPE, somaram R$ 71 bilhões, e, por meio do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – Fundeb, alcançaram o total de R$ 63 bilhões, valores que somados representam 

montantes de recursos equivalentes à arrecadação total das contribuições do FGTS, em 2018. 

Para além dos aspectos financeiros, a importância do FGTS está relacionada 

também ao tamanho do mercado de trabalho brasileiro (IBGE, 2020a), pois do total de 105 

milhões de pessoas que compunham a força de trabalho em dezembro de 2018, cerca de 36 

milhões delas (ou 34,3 %) correspondem aos empregados com carteira assinada dos setores 

público e privado, além dos empregados domésticos também com carteira assinada, os quais 

estão obrigatoriamente incluídos no sistema do FGTS. Consequentemente, fora do sistema do 

FGTS estão os servidores públicos civis e militares (10,4 milhões de pessoas ou 9,9 %), os 

empresários formais (8,3 milhões de pessoas ou 7,9 %) e informais (20 milhões de pessoas ou 

19 %), os trabalhadores informais (18,4 milhões de pessoas ou 17,5 %) e os desocupados (12 

milhões de pessoas ou 11,4 %). 

Ademais, no que se refere aos investimentos em habitação, saneamento e 

infraestrutura, o FGTS tem sido a principal fonte de recursos do Brasil. Para se ter ideia de sua 

importância, note-se que o orçamento operacional do FGTS, para aplicações em habitação, 

saneamento e infraestrutura, para o exercício de 2018, correspondeu ao montante de R$ 85,5 

bilhões (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2019, p. 45), enquanto que o orçamento total do 

governo federal com despesas de capital para investimento, no exercício de 2018, equivaleu a 

R$ 44 bilhões (BRASIL, 2019a, p.186), situação que se manteve semelhante no exercício de 

2019, em que o orçamento operacional do FGTS foi de R$ 78,6 bilhões (BRASIL, 2018a), 

enquanto o orçamento da União para investimentos foi de R$ 42 bilhões (BRASIL, 2020, 

p.179). Vale dizer que o FGTS investiu em habitação, saneamento e infraestrutura praticamente 

o dobro do que o governo federal investiu nos anos de 2018 e de 2019. 

Dessa forma, tendo em mira a importância do FGTS para os trabalhadores 

brasileiros e para a economia do país como um todo, estudar seu funcionamento e compará-lo 

a outros modelos adotados internacionalmente é tema relevante e desafiador, ao qual a presente 

pesquisa se dedicará. 

 

1.4 METODOLOGIA 

Na busca por resposta ao problema de pesquisa proposto, optou-se por realizar 

pesquisa qualitativa mediante estudo comparado entre países que possuem fundo com objetivo 
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de proteção ao trabalhador em situações de desemprego ou aposentadoria à semelhança do que 

o Brasil faz com o FGTS. 

Realizar estudo comparado entre países é método de pesquisa bastante utilizado nas 

ciências sociais e permite conhecer, descrever, explicar, interpretar e aprender sobre diversas 

realidades nacionais, como forma de compreender os problemas sociais e as respectivas 

soluções adotadas, colhendo elementos para elaboração de políticas publicas (GHARAWI; 

PARDO; GUERRERO, 2009; LANDMAN, 2008, p. 4; PIOVANI; KRAWCZYK, 2017, p. 

822). 

A estratégia para a seleção dos países que serão objeto da comparação depende do 

problema de pesquisa, podendo se configurar no estudo de caso de um país específico, no estudo 

comparativo de poucos países ou na análise de muitos países, sendo que cada uma dessas 

estratégias possui suas vantagens e desvantagens (LANDMAN, 2008, p. 45-46). 

No presente estudo, a opção foi por analisar alguns países que tivessem como 

característica comum um fundo com objetivo de proteção ao trabalhador. Numa busca 

preliminar, tendo a existência de tais fundos como fator de seleção, foram encontrados 

exemplos (HOLZMANN et al., 2012; BARBOSA; FOGUEL; BILO, 2017) em países africanos 

(Argélia, Marrocos, Tunísia), asiáticos (Coreia do Sul, Tailândia), europeus (Áustria, Chipre, 

Eslovênia, Estônia, Finlândia, Hungria, Irlanda, Itália, Romênia), latino-americanos (Brasil, 

Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela) e do oriente médio (Israel). 

Tendo em mira o objetivo buscado na presente pesquisa, qual seja, analisar as 

experiências de outros países e explorar possíveis aprendizados que possam ser incorporados 

ao modelo do FGTS e à política brasileira de proteção ao trabalhador desempregado, optou-se 

por restringir o escopo deste estudo comparativo às experiências, além da brasileira, à da 

Áustria, do Chile, da Colômbia e da República da Coreia. 

Áustria e Chile entraram no comparativo em razão de que seus sistemas de contas 

individuais são mencionados pelos autores como parâmetros, respectivamente, de adoção do 

modelo de contas individuais puras e do modelo misto, composto por fundo de contas 

individuais e fundo solidário (VODOPIVEC, 2013, p. 5). A escolha da Colômbia se deu ao fato 

de que este país possui sistema de fundos de contas individuais destinados a acumular recursos 

para serem usados na eventual rescisão do contrato de trabalho, havendo, ainda, exemplo de 

instituição com finalidades semelhantes à do FGTS, como o Fondo Nacional del Ahorro – FNA, 

instituição financeira pública que tem por objetivo arrecadar contribuições e operacionalizar o 

pagamento de indenizações por encerramento do contrato de trabalho dos servidores públicos 

colombianos, além de conceder créditos para financiamento habitacional para seus afiliados 
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(FNA, 2020). Já no que tange à República da Coreia, sua inclusão como país a ser comparado 

se deu em virtude da reforma em seu sistema de proteção ao trabalhador, implementada em 

2005, na qual introduziu-se, ao lado do sistema de indenizações por rescisão, um sistema 

opcional de contas individuais destinado à formação de fundo de pensão corporativa para 

substituir o referido sistema de indenizações (YUN; HUR, 2012), solução essa bastante distinta 

daquela adotada no Brasil, de forma que a análise comparativa de suas eventuais semelhanças 

e diferenças pode se mostrar rica e inspiradora para a compreensão da função do FGTS e 

eventuais aprimoramentos a ele aplicáveis. 

O passo seguinte foi retomar a elaboração do referencial teórico a fim de robustecer 

e esclarecer os principais aspectos discutidos pelos autores, relacionados à temática de política 

de proteção ao trabalhador em situações de desemprego, utilizando-se de tais elementos como 

fatores a serem observados na análise dos dados dos cinco países comparados. 

Os dados para a realização do estudo foram obtidos em fontes secundárias, a saber, 

livros, artigos científicos – especialmente aqueles encontrados por meio da utilização da base 

de dados EBSCO – legislação, publicações, informações e dados estatísticos disponíveis em 

sítios oficiais na rede mundial de computadores de ministérios, de empresas públicas e de 

entidades nacionais de estatística dos países pesquisados, além de publicações de organizações 

internacionais, como a Organização Mundial do Trabalho, o Banco Mundial, a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e a Organização das Nações Unidas e sua 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. 

Com base nos dados obtidos, buscou-se elaborar panorama com as características 

dos sistemas de proteção ao trabalhador e os fundos dos cinco países pesquisados, colhendo 

elementos para viabilizar a comparação entre eles e observar as semelhanças e diferenças nos 

modelos de proteção aos trabalhadores adotados por cada país. 

A partir disso e considerando os aspectos encontrados na discussão teórica, 

estabeleceram-se três principais dimensões comparativas e indicadores que permitissem medir 

e analisar a evolução do desempenho dos países estudados em cada uma dessas dimensões. 

A partir do resultado da comparação do conjunto de características do fundo de cada 

país observado em cada dimensão comparativa, pôde-se verificar quais conjuntos de 

características se destacaram como oferecendo solução que melhor atende ao objetivo de 

garantir proteção ao trabalhador. 

Por fim, com base na referida análise comparativa, foi possível identificar pontos 

de aprimoramento no FGTS, para ver reforçada sua função de mecanismo que contribui para a 
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melhoria da qualidade da política brasileira de proteção ao trabalhador em razão do 

desemprego. 

 

2 POLÍTICA DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PELA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

No Brasil, ciente de sua importância para os indivíduos e para toda a sociedade, a 

Constituição Federal elencou o trabalho no rol de direitos e garantias individuais, classificando-

o, em seu art. 6º, como direito social. Além disso, previu, no art. 7º, como direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, a proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa, com 

previsão de indenização compensatória nessa hipótese, o seguro desemprego em caso de 

desemprego involuntário, o fundo de garantia por tempo de serviço, dentre outros (BRASIL, 

1988). 

Os exemplos mencionados são típicos direitos que compõem a política de proteção 

do trabalhador contra o desemprego, adotada na maior parte dos países com diferentes 

combinações entre si, correspondentes à multa por demissão, ao programa de seguro 

desemprego e aos fundos de contas individuais (BARBOSA; FOGUEL; BILO, 2017, p. 47). 

Tais direitos podem ter sua lógica de financiamento baseada em recursos dos 

orçamentos públicos, na constituição de fundos públicos para os quais empregadores, 

trabalhadores e o próprio Estado contribuem, ou na estruturação de fundos de contas 

individuais, que recebem contribuição periódica dos empregadores e/ou dos trabalhadores, 

formando poupança própria para garantir a indenização por rescisão contratual ou compor 

recursos para sua aposentadoria (BARBOSA; FOGUEL; BILO, 2017; HOLZMANN et al., 

2012; ROBALINO; WEBER, 2013). 

Assim, ante toda essa diversidade de arranjos adotados por cada país em sua política 

de proteção ao trabalhador e tendo em vista o objetivo que motiva a presente pesquisa, qual 

seja, entender qual o papel exercido pelo FGTS na melhoria da qualidade da política pública de 

proteção ao trabalhador em comparação com as experiências de outros países, há que se 

compreender o que tem sido discutido atualmente sobre a política de proteção ao trabalhador 

ante o encerramento de seu contrato de trabalho, especialmente no que se refere aos 

instrumentos por ela adotados, com suas características, vantagens e desvantagens, o que será 

abordado a seguir. 
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2.1 INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PELA 

RESCISÃO CONTRATUAL 

O seguro desemprego é o típico instrumento de política pública de apoio aos 

trabalhadores em decorrência de seu desemprego (SETTY, 2017, p. 1303) e se constitui em 

benefício da seguridade social consubstanciado em pagamentos periódicos por tempo limitado 

com finalidade de garantir renda enquanto o trabalhador busca uma recolocação (PARSONS, 

2013, p. 4; SETTY, 2017, p. 1303; VODOPIVEC, 2006, p. 50). Normalmente é de participação 

obrigatória, custeado por tributos sobre a folha de pagamentos do empregador e com condições 

previamente definidas de elegibilidade para que o trabalhador acesse o benefício, como 

quantidade mínima de contribuições e causas específicas de demissão (SETTY, 2017, p. 1303; 

VODOPIVEC, 2006, p. 50). 

Note-se que o mercado privado de seguros oferece, em alguns países como Canada, 

Estados Unidos e Reino Unido, produtos relacionados com a situação de perda do emprego. É 

o caso do seguro de salário (wage insurance), que tem como objetivo cobrir eventuais perdas 

salariais sofridas pelo trabalhador, comparando-se seu salário anterior e aquele de seu novo 

emprego, e, ainda, do seguro de indenização (severance insurance), que cobre os custos da 

rescisão do contrato de trabalho, como salários e férias acumulados (PARSONS, 2013, p. 4-5). 

De toda sorte, como dito, são produtos do mercado privado de seguros e não benefícios da 

assistência social, como o seguro desemprego. 

Outro instrumento de política pública existente é a assistência ao desempregado, 

como se vê em países como Alemanha, Áustria, Estônia, Espanha, Irlanda, Portugal, dentre 

outros. Utilizado de forma autônoma ou em conjunto com o seguro desemprego e após a 

cessação de seu pagamento, pode se configurar em benefício financeiro que garante renda para 

que o trabalhador, em situação de desemprego por longo tempo, mantenha um padrão mínimo 

de vida para si e para sua família, hipótese em que, normalmente, é feita análise e 

acompanhamento da situação de renda familiar do trabalhador e de sua capacidade e 

disponibilidade para encontrar novo emprego (VODOPIVEC, 2006, p. 63). Por outro lado, a 

assistência ao desemprego também pode se apresentar na forma de serviço de intermediação 

laboral, que administra a oferta de vagas de empregos pelas empresas e a demanda por parte 

dos desempregados, e, ainda, serviços de capacitação e qualificação profissional, oferecendo 

cursos de aprimoramento e formação profissional para que os trabalhadores desenvolvam suas 

habilidades pessoais e aumentem sua empregabilidade (CACCIAMALI; JOSÉ-SILVA,  2018, 

p. 163-164; ROBALINO; WEBER, 2013). 
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A próxima ferramenta de política pública de proteção ao trabalhador é a multa ou 

indenização por encerramento do contrato de trabalho. Também chamada de severance pay,  

termo em inglês utilizado para se referir à indenização paga ao trabalhador em decorrência da 

extinção voluntária ou involuntária do contrato de trabalho, geralmente correspondente a uma 

quantia fixa em dinheiro, calculada com base no tempo de serviço e no salário recebido pelo 

trabalhador (HOLZMANN et al., 2012, p. 4; FERRER; RIDDELL, 2011, p. 4).  

A ideia de se pagar indenização por quebra de contrato de trabalho remonta às 

primeiras regulações das relações trabalhistas surgidas na Inglaterra, nos Estados Unidos e na 

Europa continental no século XIX, desenvolveu-se com a adoção de códigos do trabalho nos 

diversos países do mundo e teve sua configuração atual estabelecida por meio do 

aprimoramento da legislação trabalhista, especialmente no período de expansão do Estado do 

Bem-Estar Social, pós segunda Guerra Mundial (HOLZMANN et al., 2012, p. 5-9). Em sua 

origem, os programas de indenização por rescisão contratual decorriam essencialmente de 

negociação coletiva específica, de iniciativa das empresas e dos trabalhadores, sendo 

posteriormente adotados pelos países como parte de sua política trabalhista e de seguridade 

social (HOLZMANN et al., 2012, p.9). Vodopivec (2006, p. 65) pontua que o instrumento de 

severance pay normalmente é utilizado de forma restrita a determinados setores, a determinadas 

indústrias ou a empresas a partir de certo tamanho, sendo o sistema prevalente na maioria dos 

países desenvolvidos (como é o caso da Austrália, do Canada e dos países europeus, por 

exemplo) e pouco utilizado nos países de baixa renda (a exemplo da Gâmbia, do Haiti, do 

Iraque, do Líbano, do Timor-Leste, entre outros, nos quais não há qualquer mecanismo de 

proteção ao trabalhador desempregado). Ademais, ele oferece proteção inadequada para a renda 

dos trabalhadores e incorre em problemas de eficiência, ligados à situação de liquidez das 

empresas e ao fato de que a duração do desemprego não influencia no montante ou na forma de 

pagamento da indenização (HOLZMANN et al., 2012; VODOPIVEC, 2006, p. 65; 

VODOPIVEC, 2013, p. 4). 

No que se refere ao financiamento das indenizações por encerramento de contrato, 

Holzmann et al. (2012, p. 11) explicitam que ele: a) normalmente fica a cargo dos empregadores 

com seus próprios recursos, havendo exemplo em países como Áustria, Brasil, Chile, Peru, 

Venezuela e outros, que adotam contas de poupança individual; b) pode ser composto por 

contribuição também dos trabalhadores, como no Chile; e c) pode receber recursos públicos, na 

forma de socorro financeiro do governo, particularmente em situações de reestruturação de 

operações em larga escala das empresas e demissões em massa, como vê na Austrália, no 

Canada, na Dinamarca, na Franca, entre outros países. Ainda segundo os autores (HOLZMANN 
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et al., 2012, p. 11), as situações de financiamento das indenizações podem ser classificadas em 

a) financiamento interno com recursos do caixa da empresa; b) financiamento interno com 

reservas contábeis, em que a empresa realiza o provisionamento contábil parcial ou total, isento 

de impostos, constituindo reserva de ativos próprios como garantia para tais indenizações; c) 

provisão externa por meio de contas individuais mantidas em instituições financeiras; e d) 

provisionamento externo através de fundos públicos administrados por instituições 

governamentais que centralizam a arrecadação das contribuições periódicas para fins de 

indenização por fim de contrato e garantem seu pagamento. 

Seguindo essa ideia de financiamento das indenizações por encerramento de 

contrato de trabalho com provisões externas à empresa, seja utilizando-se de instituições do 

mercado financeiro ou de instituições governamentais, tem-se o último instrumento de proteção 

ao trabalhador em virtude do encerramento de seu contrato de trabalho que é a conta de 

poupança individual (individual savings account). Trata-se de poupança obrigatória composta 

de contribuições do próprio trabalhador, de seu empregador ou de ambos, tendo por base o 

salário recebido, depositadas em conta vinculada ao trabalhador (SETTY, 2017, p. 1302), que 

pode ter por finalidade constituir fundos para indenização pelo encerramento do contrato 

(severance pay), para situações de desemprego, para aposentadoria ou pensão ou, ainda, se 

configurar em fundo de previdência compreensivo, permitindo sua utilização por diversos 

motivos como desemprego, incapacidade, aposentadoria, compra da casa própria ou 

financiamento educacional (PARSONS, 2013, p. 4-5). 

Enquanto instrumento de proteção ao trabalhador em situações de desemprego, as 

contas de poupança individual têm sido vistas como mecanismo alternativo aos sistemas de 

seguro desemprego tradicionais (FERRER; RIDDELL, 2011, p. 31) e de indenização por 

encerramento de contrato (VODOPIVEC, 2013, p. 4). Nesse contexto, ter-se-ia o modelo de 

contas de poupança individuais como substituição pura e simples do modelo de severance pay, 

no qual as contribuições periódicas depositadas em tais contas formariam a poupança forçada 

que serviria para substituir o pagamento das indenizações pela empresa no momento da rescisão 

contratual, e ter-se-ia, ainda, um modelo híbrido, adotado pelo Chile e pelas Ilhas Maurício, em 

que, juntamente com as contas de poupança individuais, cria-se um fundo público solidário que 

custearia o benefício de seguro desemprego ao trabalhador, observadas certas regras e 

condições (SEHNBRUCH; CARRANZA, 2015, p. 2; VODOPIVEC, 2013, p. 4-5 e p. 14). 

De toda sorte, o sistema de contas de poupança individual ainda é pouco adotado 

pelos países, sendo mais comumente encontrado na América Latina. Foi o que demonstraram 

Holzmann et al. (2012) depois de analisar os sistemas de proteção ao trabalhador em 183 países. 
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Segundo eles, o mais adotado é o do pagamento de indenizações por encerramento contratual 

(severance pay), existente em 81% dos países, seguido pelo seguro desemprego, utilizado por 

42% dos países, como se vê de forma gráfica na Figura 1 abaixo e, detalhadamente, no Apêndice 

ao final deste estudo. 

 

 
Figura 1 – Percentual dos instrumentos de proteção ao trabalhador sobre o total de países 
Elaborado pelo autor. Fonte: HOLZMANN et al., 2012 

 

Feita a descrição de cada instrumento utilizado nas políticas de proteção ao 

trabalhador em situações de desemprego e a demonstração exemplificativa de sua incidência 

em diversos países pelo mundo, abaixo serão analisadas as vantagens e desvantagens de tais 

instrumentos. 

 

2.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS INSTRUMENTOS DE PROTEÇAO DO 

TRABALHADOR 

Um primeiro aspecto a ser analisado quando se trata dos instrumentos de proteção 

ao trabalhador desempregado é o que se chama de risco moral (moral hazard2), que, no contexto 

deste estudo, pode ser entendido como a falta de incentivo por parte do trabalhador para 

procurar novo emprego quando está protegido por benefícios que lhe garantam renda durante o 

período desemprego (ASENJO; PIGNATTI, 2019, p. 13) e, por parte da empresa, o 

comportamento tendente a evitar o pagamento de benefícios na rescisão contratual quando o 

 
2 Moral hazard é conceito econômico baseado na suposição de que os indivíduos são seres racionais e procuram 
maximizar a utilidade das situações em seu proveito (TRICKER, 2018).  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Indenizações com recursos da empresa

Seguro-desemprego

Assistência ao desempregado

Fundo de contas individuais

Fundo público centralizador



 
 27 

montante desses benefícios se mostra especialmente elevado (FERRER; RIDDELL, 2011, p. 4; 

PARSONS, 2016, p. 25). 

No caso das indenizações por término do contrato de trabalho, o mesmo fator de 

vantagem que responde por seu baixo risco moral também é tido como uma de suas 

desvantagens. Vale dizer que, considerando que o montante total da indenização é pago em 

parcela única, independentemente da duração do desemprego, o trabalhador desempregado 

pode esgotar os recursos antes de encontrar novo emprego, ficando sem renda, o que serviria 

como estímulo para que ele se esforce para conseguir logo sua recolocação no mercado de 

trabalho. Por outro lado, essa possibilidade de acabar o dinheiro da indenização antes de o 

trabalhador conseguir novo emprego faz com que o instrumento da indenização seja tido como 

mecanismo ineficiente do ponto de vista da proteção da renda ao desempregado (ASENJO; 

PIGNATTI, 2019, p. 9; BREUGEL, 2016, p. 55; VODOPIVEC, 2006, p. 65-66). 

Por outro lado, sob o ponto de vista do empregador, a indenização a ser paga ao 

empregado no momento da rescisão é vista como despesa demissional que aumenta 

proporcionalmente ao tempo de vínculo do trabalhador, podendo atingir altas somas e, assim, 

aumentar o risco moral, gerando incentivos para que a empresa busque meios de evitar tal 

pagamento (FERRER; RIDDELL, 2011, p. 4-5). Ademais, o pagamento de indenizações, por 

aumentar o custo da rescisão para a empresa, evita demissões injustificadas e influencia na sua 

decisão de demitir ou não empregados improdutivos e de contratar mais trabalhadores, fator 

que pode resultar em pouca flexibilidade e mobilidade do mercado de trabalho, além de 

contribuir para o aumento da informalidade (BREUGEL, 2016, p. 55-56; VODOPIVEC, 2006, 

p. 65-66), impactando negativamente na produtividade e eficiência da economia como um todo 

(ILO, 2017, p. 42). 

Outro aspecto econômico relevante a ser considerado refere-se à falta de 

desempenho do sistema em razão de problemas de liquidez, especialmente quando o 

empregador necessita de fazer grandes ajustes na sua força de trabalho, com muitas demissões 

simultâneas, ou mesmo na hipótese de falência da empresa, situações em que pode não haver 

recurso disponível suficiente para o pagamento das indenizações e, consequentemente, o 

trabalhador restar prejudicado (BREUGEL, 2016, p. 55; FERRER; RIDDELL, 2011, p. 4-5; 

VODOPIVEC, 2006, p. 65-66). 

De toda sorte, sob a ótica do governo, a administração do sistema de indenizações 

por demissão é bastante simples e não requer estrutura pública complexa para sua operação, já 

que ele se baseia em estabelecer a obrigação legal para a empresa pagar a indenização ao 
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trabalhador no momento da rescisão, sem que o governo necessite realizar qualquer atividade 

para tanto (ASENJO; PIGNATTI, 2019, p. 10; VODOPIVEC, 2006, p. 65). 

Passando para o instrumento das contas de poupança individuais dos trabalhadores, 

ele tem como vantagem em comparação com o das indenizações, a garantia do pagamento, na 

medida em que os recursos ficam depositados na referida conta e não dependem da situação de 

liquidez da empresa no momento da rescisão, razão pela qual também afasta o risco moral por 

parte da empresa. Ademais, como os depósitos nas contas individuais dos trabalhadores são 

feitos periodicamente pelas empresas, são vistos por elas como pagamentos diferidos e não 

como custos de rescisão, o que diminui o custo demissional e favorece a flexibilidade do 

mercado de trabalho sob a ótica da empresa (BREUGEL, 2016, p. 58-59; FERRER; RIDDELL, 

2011, p. 4-5). Do ponto de vista do trabalhador, diferentemente do acontece no sistema das 

indenizações, ele não perde o direito ao recursos já depositados em sua conta individual caso 

se demita, o que influencia na sua decisão de busca por empregos melhores e mais adequados 

à suas habilidades pessoais, favorecendo a mobilidade e a flexibilidade do mercado de trabalho 

(FERRER; RIDDELL, 2011, p. 32-33). 

Os recursos depositados nas contas de poupança individuais constituem patrimônio 

dos trabalhadores e servem para financiar os episódios de desemprego, de forma que custeando 

o próprio benefício, o trabalhador não perde o estímulo para buscar rapidamente novo emprego 

e, portanto, diminui-se, ou mesmo elimina-se, o risco moral por parte do trabalhador. (ASENJO; 

PIGNATTI, 2019, p. 14; BARBOSA; FOGUEL; BILO, 2017, p. 48; BREUGEL, 2016, p. 58; 

FERRER; RIDDELL, 2011, p. 32; SEHNBRUCH, 2016, p. 39; VODOPIVEC, 2006, p. 64). 

Ademais, comparado ao seguro desemprego, nas contas de poupança individual o sistema é 

autofinanciado – a poupança do trabalhador que o financia –, não dependendo de recursos 

públicos para o pagamento dos benefícios aos desempregados (BREUGEL, 2016, p. 58; 

SEHNBRUCH, 2016, p. 39; VODOPIVEC, 2006, p. 64), tampouco de investimento em 

estrutura de monitoramento extensivo do trabalhador para checagem dos requisitos que lhe 

garantem o recebimento do benefício (ASENJO; PIGNATTI, 2019, p. 13; FERRER; 

RIDDELL, 2011, p. 32-33). 

Por outro lado, como críticas ou desvantagens para adoção do sistema puro de 

contas de poupança individuais tem-se que, sob o aspecto do mecanismo de proteção à renda 

do trabalhador, tal sistema parece não oferecer amparo suficiente, principalmente em relação 

aos trabalhadores temporários e aos menos qualificados que, com salários mais baixos, tendem 

a ter menos volume de contribuição – ou menos poupança – e a ter mais episódios de 

desemprego em relação aos demais trabalhadores (ASENJO; PIGNATTI, 2019, p. 13; 
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BREUGEL, 2016, p. 59-60; FERRER; RIDDELL, 2011, p. 5). Ademais, como normalmente o 

saque ocorre de uma vez, correspondendo ao montante total do saldo existente na conta (lump 

sum), tal como ocorre nas indenizações por rescisão do contrato de trabalho, os trabalhadores 

podem esgotar os recursos sacados e ficar sem renda antes de ter conseguido outro emprego 

(BARBOSA; FOGUEL; BILO, 2017, p. 48; FERRER; RIDDELL, 2011, p. 31-32; 

VODOPIVEC, 2013, p. 14). 

Outra desvantagem das contas de poupança individuais é a possibilidade de o 

trabalhador se ver incentivado a encontrar formas de sacar os recursos acumulados em sua 

conta, seja retirando-se do mercado formal de trabalho e migrando para a informalidade 

(FERRER; RIDDELL, 2011, p. 3-4; VODOPIVEC, 2006, p. 64), seja simulando sua demissão 

com a participação do empregador, especialmente se os rendimentos dos recursos forem 

menores que aqueles praticados pelo mercado, gerando avaliação do sistema pelo trabalhador 

mais baixa que o custo do empregador com os respectivos pagamentos (BREUGEL, 2016, p. 

59; FERRER; RIDDELL, 2011, p. 6-7 e 30). 

Por fim, a ampliação das hipóteses de saque dos recursos para finalidades outras 

que o desemprego, pode afetar a efetividade do sistema de contas individuais e mesmo 

descaracterizar seu propósito de gerar renda para proteger o trabalhador desempregado, como 

se observou no Peru no período de 2002 a 2005 em que o governo, com o objetivo de estimular 

o consumo doméstico, autorizou, por diversas vezes, que o trabalhador sacasse o saldo total de 

sua conta (FERRER; RIDDELL, 2011, p. 9 e 26). Situação semelhante se observa no Brasil, 

que, além das hipóteses alternativas de saque já existentes, para habitação e por razões de saúde 

por exemplo, em 2017, liberou o saque de contas inativas do FGTS3 para estimular a economia 

(BRASIL, 2017b) e, em 2019, ainda com o objetivo de estimular a economia, autorizou o saque 

imediato de R$ 500,00 por conta4 e criou a sistemática do saque-aniversário5, por meio da qual 

o trabalhador pode sacar anualmente, no mês de seu aniversário, parte do saldo de sua conta 

vinculada (BRASIL, 2019c). 

Seguindo a análise, tem-se o instrumento de seguro desemprego tradicional que 

busca garantir padrões mínimos de renda ao trabalhador durante o período de desemprego e 

 
3 A Lei nº 13.446, de 25 de maio de 2017, autorizou o saque das contas inativas do FGTS, assim entendidas aquelas 
vinculadas a contrato de trabalho extinto até 31 de dezembro de 2015. 
4 A Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019, em seu art. 6º, autorizou o saque de R$ 500,00 por conta vinculada 
do FGTS com saldo superior a um salário mínimo em 24 de julho de 2019, ou do saldo total da conta, na hipótese 
de saldo inferior a um salário mínimo. 
5 A Lei nº 13.932, de 2019, estabeleceu a hipótese de saque-aniversario, cujo valor do saque no mês de aniversário 
do trabalhador pode variar de 5 a 50 % do saldo em conta, a depender da faixa de limite de saldo em que se 
enquadrar. 
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tem como vantagem reunir recursos em uma ampla base de trabalhadores e empregadores e, 

assim, partilhar o risco do desemprego pelo sistema, garantindo boa proteção aos trabalhadores 

(VODOPIVEC, 2006, p. 50 e 62). 

Por outro lado, é tipicamente no seguro desemprego que se observa o risco moral 

do trabalhador em ver-se desestimulado a buscar novo trabalho na medida em que tem renda 

garantida pelo recebimento do benefício durante seu período de desemprego (FERRER; 

RIDDELL, 2011, p. 4; VODOPIVEC, 2006, p. 62). 

Ademais, a operacionalização do sistema requer mais alto investimento público, 

seja para financiar o pagamento dos benefícios com recursos orçamentários advindos dos 

tributos, seja por requerer estrutura administrativa mais complexa para monitorar se o 

desempregado mantém as condições que lhe dão direito ao benefício e está efetivamente 

buscando novo trabalho (FERRER; RIDDELL, 2011, p. 6). 

Por último, o instrumento de assistência ao desempregado, por oferecer benefício 

ao trabalhador desempregado por longo tempo e sem recursos suficientes para manter seu lar, 

tem um aspecto relevante de redistribuição de renda e pode beneficiar trabalhadores que estão 

à margem da força de trabalho e que normalmente não preenchem os requisitos para acesso ao 

seguro desemprego (VODOPIVEC, 2006, p. 63). Em contrapartida, assim como o seguro 

desemprego, a operacionalização do sistema de assistência ao desempregado é financiada com 

recursos do orçamento público e requer estrutura administrativa mais complexa para 

monitoramento constante da situação de renda familiar dos beneficiários e de seu 

comportamento na busca por emprego (VODOPIVEC, 2006, p. 63-64). 

Em suma, as vantagens e desvantagens dos mecanismos de proteção ao trabalhador 

em situações de desemprego estão sintetizadas na Tabela I abaixo. 

 

Tabela I – Vantagens e desvantagens dos instrumentos de proteção ao desempregado 

 Vantagens Desvantagens 

Indenizações 
(severance pay) 

* garante recursos ao trabalhador e minimiza 
risco moral 
* desestímulo à demissão injustificada por 
parte da empresa 
* administração é simples 

* não garante renda ao trabalhador por todo o 
período de desemprego 
* potencial risco moral por parte da empresa 
* visto pela empresa como custo demissional 
que aumenta com antiguidade do trabalhador 
* risco de liquidez 

Contas de 
poupança 
individuais 

* poupança de propriedade do trabalhador 
* garantia de que haverá dinheiro no 
momento da rescisão 
* afasta o risco moral do trabalhador e da 
empresa 
* sistema autofinanciado, sem depender de 
recursos públicos 

* proteção inadequada da renda do 
desempregado 
* potencial incentivo para que o trabalhador 
encontre formas de sacar os recursos, migrando 
para a informalidade ou simulando, com 
auxílio do empregador, sua demissão  
* possibilidades de saque para uso em outras 
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* baixo custo administrativo para 
operacionalização 
* diminui o custo demissional e aumenta a 
flexibilidade e a mobilidade do mercado de 
trabalho 

finalidades, como o estímulo ao consumo, 
enfraquece o objetivo de proteção ao 
desemprego 
  

Seguro-
desemprego 

* benefício financeiro que garante renda ao 
trabalhador pelo período em que busca novo 
emprego 
* reúne recursos em ampla base de 
trabalhadores e empregadores e partilha o 
risco do desemprego pelo sistema 

* potencial risco moral por parte do trabalhador 
* alto custo administrativo para 
operacionalização 

Assistência ao 
desemprego 

* caráter redistributivo de renda * alto custo administrativo para 
operacionalização 

Elaborado pelo autor. 

 

Vale anotar, por fim, que se recomenda, para aumentar a efetividade das políticas 

de proteção ao desempregado, ampliando-a à maior parcela possível dos trabalhadores, 

especialmente aqueles mais vulneráveis, há que se buscar a integração dos benefícios 

financeiros de proteção ao desemprego, com as políticas ativas de auxílio ao desempregado – 

intermediação laboral e capacitação profissional – e com os mecanismos de seguridade social, 

criando – ou reforçando, onde já existente – a ligação entre, por exemplo, os trabalhadores 

beneficiários do seguro desemprego com as agências de intermediação laboral, com as 

instituições responsáveis por administrar programas de treinamento profissional e com as 

instituições de assistência social (ILO, 2017, p. 55; PARSONS, 2018, p. 7; PINTO, 2016a, p. 

99-100; SEHNBRUCH, 2006, p. 42). 

 

3 INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOTADOS PELOS 

PAÍSES 

Como visto até aqui, os governos podem lançar mão de diversos instrumentos para 

a composição de suas políticas de proteção ao trabalhador em situações de desemprego, de 

acordo com a realidade e necessidades específicas de cada país. 

Tendo em vista que este estudo busca compreender qual o papel exercido pelo 

FGTS na melhoria da qualidade da política de proteção ao trabalhador no Brasil em comparação 

com a experiência da Áustria, do Chile, da Colômbia e da República da Coreia, dentre os 

diversos mecanismos que compõe a política de proteção ao trabalhador em razão do 

desemprego adotada por cada um desses países, interessa particularmente os fundos utilizados 

para gerenciar os recursos que custeiam benefícios financeiros ao trabalhador. 
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Nesse contexto, considerando os apontamentos teóricos antes explicitados sobre as 

características, vantagens e desvantagens dos instrumentos utilizados pelas políticas de 

proteção ao trabalhador, especialmente os fundos de contas de poupança individuais, este tópico 

apresentará o detalhamento das soluções adotadas pelos países comparados. 

Com o objetivo de identificar quais dessas soluções demonstram atender mais 

adequadamente à finalidade de proteção ao trabalhador em situações de desemprego, no tópico 

seguinte, serão analisadas três principais dimensões que se relacionam com a eficiência dos 

fundos de contas individuais de poupança e do sistema como um todo, são elas: a) cobertura 

dos fundos, que objetiva analisar a parcela da força de trabalho abrangida pelo referido 

instrumento de proteção ao desempregado; b) capacidade de formação de poupança pelos 

fundos para a geração de renda para o trabalhador ao logo do período de desemprego c) a 

interação entre o fundo de contas de poupança individuais e o sistema de proteção em que ele 

está inserido, observando-se em que medida o sistema promove a proteção ao trabalhador 

desempregado. 

Todavia, antes de passar para a descrição dos instrumentos de proteção ao 

desempregado adotados em cada um dos países objeto deste estudo, vale apresentar um cenário 

comparativo das características gerais desses países. 

Dentre os países comparados, temos três sul americanos – Brasil, Chile e Colômbia 

–, um europeu – Áustria – e um asiático – República da Coreia –, sendo que apenas três deles 

são membros da OCDE – Áustria, Chile e República da Coreia (IBGE, 2020c). 

No que se refere ao tamanho da população, o Brasil é o mais populoso, ostentando, 

em 2018, a sexta maior população mundial, com o total de aproximadamente 209,5 milhões de 

habitantes. Na sequência tem-se a República da Coreia, com 51,2 milhões de habitantes, a 

Colômbia, com 49,7 milhões de habitantes, Chile, com 18,7 milhões de habitantes, e Áustria, 

com 8,9 milhões de habitantes (IBGE, 2020c). Ademais, todos eles apresentam média da taxa 

de população economicamente ativa na casa dos 60%, sendo que Áustria tem a menor taxa, de 

60,73%, e Colômbia a maior, de 68,68%, e os demais situam-se entre 62,5% e 64%. 

No que tange ao porte da economia desses países, observa-se que Brasil e República 

da Coreia apresentam os maiores números de Produto Interno Bruto – PIB total, atingindo, em 

2018, respectivamente, 1,87 e 1,72 trilhões de dólares americanos. Os demais países deste 

comparativo apresentam PIB total significativamente mais baixo, com Áustria somando US$ 

455 bilhões, seguida da Colômbia, com US$ 330 bilhões, e do Chile, com US$ 298 bilhões 

(IBGE, 2020c). Porém, quando se analisa o PIB per capita de tais países, em 2018, a situação 

se mostra bastante diferente, com Áustria apresentando o melhor número, US$ 51.230, seguida 
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da República da Coreia, com US$ 33.622. Chile situa-se em posição intermediária, com PIB 

per capita de US$ 15.923, e Brasil e Colômbia ocupam as últimas posições, com PIB per capita 

de US$ 8.921 e US$ 6.650, respectivamente (IBGE, 2020c). 

Por fim, quanto à qualidade de vida de sua população, medida através do Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, os dados de 2018 demonstram que Áustria e República da 

Coréia possuem os melhores resultados, com IDH de 0,914 e 0,906, respectivamente. Chile 

encontra-se em posição intermediária, com IDH de 0,847, e Brasil e Colômbia situam-se 

empatados na última posição entre os países comparados, com IDH de 0,761 (IBGE, 2020c). 

Abaixo tem-se a Tabela II, que apresenta, de forma sintética, o quadro comparativo 

das características dos países comparados. 

 

Tabela II – Características gerais dos países comparados 

 
Áustria Brasil Chile Colômbia República 

da Coreia 

População 8.891.383 209.469.320 18.729.166 49.661.056 51.171.700 
População 
economicamente 
ativa 

60,73% 64,05% 62,49% 68,68% 62,95% 

PIB total 455,5 bi 1.868 bi 298,2 bi 330,2 bi 172 bi 
PIB per capita 51.230 8.921 15.923 6.650 33.622 
IDH 0,914 0,761 0,847 0,761 0,906 
Região Europa América do Sul América do Sul América do Sul Ásia 
Membro da OCDE Sim Não Sim Não Sim 

Elaborado pelo autor. Fonte: IBGE, 2020c. Dados de 2018. 

 

Dito isso, passa-se à descrição dos componentes atuais das políticas de proteção ao 

trabalhador na Áustria, no Brasil, no Chile, na Colômbia e na República da Coreia, com enfoque 

principal nas soluções adotadas por tais países no que se refere à utilização de fundos para 

custear os respectivos mecanismos de proteção ao trabalhador desempregado. 

 

3.1 ÁUSTRIA 

Em 2003, a Áustria implementou reforma em sua política de proteção ao 

trabalhador, substituindo o até então vigente sistema convencional de indenização por rescisão 

do contrato de trabalho – pago pelas empresas com seus recursos próprios aos trabalhadores do 

setor privado, demitidos pelo empregador ou por consentimento mútuo, e que contavam com 
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pelo menos 3 anos de trabalho para o mesmo empregador – por um novo sistema (Abfertigung 

Neu) baseado em contribuições compulsórias periódicas depositadas em contas de poupança 

individual (mitarbeitervorsorgekasse – MVK) (HOFER; SCHUH; WALCH, 2012, p.178). 

Referida reforma buscou afastar os efeitos negativos  sobre o mercado de trabalho 

austríaco que eram motivo de crítica ao sistema anterior de indenizações por encerramento do 

contrato. Primeiramente, ele limitava a mobilidade no mercado de trabalho, na medida em que 

os empregados não se viam incentivados a mudar de emprego, pois tal mudança voluntária 

representaria perda do direito à indenização. Outro ponto referia-se à cobertura do sistema de 

indenizações anterior, no qual apenas um terço dos trabalhadores alcançavam o direito a 

indenização pela rescisão contratual. Ademais, o antigo sistema possuía desvantagem 

econômica especialmente para pequenas e médias empregas, que enfrentavam dificuldade de 

liquidez nas situações em que tinham que pagar várias indenizações ao mesmo tempo (HOFER; 

SCHUH; WALCH, 2012, p.178). 

Além disso, a reforma também pretendeu fortalecer o segundo pilar do modelo de 

pensão austríaco6, na medida em que as contribuições depositadas em contas individuais dos 

trabalhadores em fundos de pensão (Betrieblichen Vorsorgekassen – BVK) objetivam formar 

reserva financeira para custear aposentadoria (WKO, 2020a). Ademais, com a reforma, o novo 

sistema substituiu o esquema anterior, baseado em benefício definido e no salário final do 

trabalhador, por outro esquema fundado em contribuição definida, autofinanciado e com 

incentivos fiscais para que os recursos sejam utilizados como renda para a aposentadoria 

(HOFER; SCHUH; WALCH, 2012, p. 179). 

Estão obrigatoriamente incluídos no sistema BVK os trabalhadores e os 

empresários sujeitos ao seguro obrigatório de acordo, respectivamente, com a Lei Geral de 

Seguro Social (Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz – ASVG) e com a Lei do Seguro Social 

Comercial (Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz – GSVG). Ademais, podem participar 

voluntariamente nos planos de pensão os profissionais liberais, agricultores e silvicultores 

(WKO, 2020a). 

As contribuições mensais são pagas pelos empregadores, calculadas aplicando-se o 

percentual de 1,53% sobre a remuneração do trabalhador e são obrigatórias desde o primeiro 

dia de trabalho do empregado. Os trabalhadores contribuintes voluntários utilizam o mesmo 

 
6 O modelo dos três pilares, comum na maioria dos países europeus, organiza o sistema de pensões baseado a) em 
programa de pensão pública (1º pilar), financiado com recursos de impostos e contribuições de previdência social; 
b) as pensões ocupacionais (2º pilar), baseadas em fundos de pensão empresarial financiado pelas empresas e pelos 
empregadores; e c) os planos privados de previdência (3º pilar), contratados livremente no mercado. (WKO, 
2020b) 
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percentual de 1,53% para calcular sua contribuição e a base de cálculo é a mesma utilizada 

como salário base de contribuição para a seguridade social, cujo limite máximo é de 5.810 EUR, 

desde 2017. Em ambos os casos, o recolhimento é feito juntamente com a contribuição devida 

à seguridade social e as entidades da seguridade social transferem os valores equivalentes aos 

fundos de pensão de cada trabalhador (WKO, 2020a). 

Apesar de não haver aporte de recursos públicos no sistema BVK, há incentivos 

fiscais para empregadores e trabalhadores, na medida em que: a) o pagamento das contribuições 

é considerando despesa operacional dedutível para fins fiscais, tanto para empregadores quanto 

para os profissionais liberais, agricultores e silvicultores; b) há isenção de imposto de renda e 

de todos os custos salariais auxiliares para os trabalhadores; e c) os rendimentos dos recursos 

aplicados nas MVK também são isentos de imposto de renda e do imposto sobre ganhos de 

capital (WKO, 2020a). 

No caso de demissão, o trabalhador com mais de três anos de vínculo com o mesmo 

empregador pode escolher entre retirar todo o saldo de sua conta no fundo de pensão ou mantê-

lo aplicado para utilização em sua aposentadoria. Se o empregado pede demissão ou não tem 

três anos de trabalho quando do encerramento do contrato, o saldo não pode ser por ele sacado, 

mas continua aplicado para fins de aposentadoria (HOFER; SCHUH; WALCH, 2012, p. 179). 

A escolha do fundo de pensão que se encarregará da gestão das contas individuais 

dos trabalhadores é feita em comum acordo entre o empregador e o conselho de empregados 

(HOFER; SCHUH; WALCH, 2012, p. 178; WKO, 2020a). Nas empresas que não possuem 

conselho de empregados, a escolha é feita pelo empregador e comunicada aos trabalhadores, 

que podem rejeitá-la mediante manifestação por escrito de um terço do total de empregados, 

situação na qual o empregador deverá indicar novo fundo de pensão (WKO, 2020a). 

Os recursos acumulados nas MKV’s são garantidos pelas instituições financeiras 

administradoras dos fundos de pensão e aplicados no mercado financeiro, sob uma serie de 

restrições e regulamentações impostas pelo governo para reduzir o risco dos investimentos, 

como por exemplo, limite máximo de 25% dos saldos aplicados no mesmo grupo bancário, até 

50% dos recursos investidos em moeda estrangeira, máximo de 40% dos recursos aplicados no 

mercado de ações e até 10% em títulos e ações do mesmo emissor, dentre outras (WKO, 2020a). 

Ademais, as administradoras dos fundos de pensão possuem um conselho fiscal 

composto por 4 representantes de capital e dois representantes indicados pelos sindicatos dos 

trabalhadores e tem seus planos de investimento e suas contas sob monitoramento da autoridade 

governamental de supervisão do mercado financeiro (Financial Market Supervision – FMA), 

do Banco Central austríaco (Oesterreichische Nationalbank – OeNB) e pelos comissários 
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estaduais de comércio nomeados pelo Ministério das Finanças (Staatskommissäre die 

Geschäftstätigkeit) (WKO, 2020b). 

Para além do sistema de contas de poupança individuais, note-se que a Áustria conta 

com os benefícios de seguro desemprego (arbeitslosengeld) e de assistência emergencial de 

desemprego (notstandshilfe) e com um serviço público de emprego (Arbeitsmarktservice – 

AMS), que presta assistência para recolocação do desempregado no mercado de trabalho 

(EUROPEAN COMISSION, 2020). 

O seguro desemprego é benefício financeiro mensal da seguridade social para 

manutenção de renda mínima e é pago ao trabalhador desempregado que atenda aos requisitos 

legais e esteja efetivamente buscando novo emprego, registrado e à disposição do serviço oficial 

de emprego (AMS) e pronto a aceitar trabalho de pelo menos 20 horas por semana – ou de pelo 

menos 16 horas por semana se for responsável por criança menor de 10 anos de idade ou com 

deficiência. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador tem que ter cumprido um prazo mínimo 

como segurado da previdência social, correspondente a 52 semanas no período de 24 meses – 

prazos que se reduzem pela metade no caso de trabalhadores até 25 anos. O valor do benefício 

é calculado sobre as últimas 12 bases de contribuição mensal à previdência, variando de 55% 

do seu rendimento líquido diário, com valor mínimo equivalente à taxa de referência do 

subsídio de compensação (Ausgleichszulagen-Richtsatz), estabelecida em EUR 966,65 para 

2020 (US$ 1.138,237), até o máximo de 60% do seu rendimento líquido diário –  ou 80%, caso 

receba abono de família, devido em razão dos dependentes, filho menor ou deficiente e cônjuge 

ou companheiro sem renda. O seguro desemprego pode ser recebido por até 20 semanas, 

chegando a até 52 semanas a depender da idade e do tempo de contribuição do beneficiário, 

podendo ser estendido a até 78 semanas caso o desempregado preencha os requisitos específicos 

e complete a reabilitação profissional ou, ainda, a até 3 ou 4 anos, no caso de o desempregado 

frequentar curso de formação profissional oferecido por uma fundação trabalhista 

(arbeitsstiftung). O trabalhador deve informar à AMS caso consiga novo empregou e também 

sobre alterações na renda familiar que impactem no direito ao benefício e pode ter seu direito 

ao seguro desemprego suspenso por pelo menos 6 meses se recusar uma oferta de trabalho ou 

negar-se a participar de atividade de capacitação profissional (AMS, 2020; EUROPEAN 

COMISSION, 2020). 

Esgotado o direito de recebimento do seguro desemprego e estando ainda 

desempregado, o trabalhador pode solicitar a assistência emergencial (notstandshilfe), que 

 
7 Cotação em 7 de agosto de 2020. 
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corresponde a 92% do valor do benefício de seguro desemprego recebido recentemente ou, no 

mínimo, o equivalente a 95 % da taxa de referência do subsídio de compensação. Para tanto, 

deve continuar cumprindo os requisitos de estar apto e capaz de trabalhar e efetivamente 

buscando novo emprego, estar registrado e à disposição da AMS e pronto a aceitar trabalho de 

pelo menos 20 horas por semana ou de pelo menos 16 horas por semana, se for responsável por 

criança menor de 10 anos de idade ou com deficiência. O benefício da assistência emergencial 

não tem prazo predeterminado para fim de recebimento, porem é necessário renovar o pedido 

do benefício junto à AMS a cada 52 semanas (AMS, 2020; EUROPEAN COMISSION, 2020). 

Por fim, o serviço público de emprego (AMS) oferece serviços de assistência ao 

desempregado, prestando informações e aconselhamento vocacional por meio dos centros de 

informações sobre carreiras (Berufsinformationssystem - BIS), fazendo intermediação laboral 

por meio de serviço on-line de busca proativa de emprego (eJob-Room) e prestando informação 

e aconselhamento a trabalhadores e a empregadores (AMS, 2020). 

Em resumo, a Tabela III abaixo sintetiza o que foi descrito neste tópico a respeito 

dos instrumentos de proteção ao trabalhador em razão do desemprego utilizados no sistema 

austríaco. 

 

Tabela III – Resumo dos instrumentos de proteção ao trabalhador adotados pela Áustria 

FUNDO 
Tipo de fundo Contas de poupança individuais 

Finalidade Desemprego + Aposentadoria/ pensão 
Regime Obrigatório 

Trabalhadores 
abrangidos 

Obrigatório Trabalhadores e empresários formais (contribuintes obrigatórios da 
seguridade social) 

Facultativo Profissionais liberais, agricultores e silvicultores 

Contribuição 
Empregador 1,53% sobre a remuneração 
Trabalhador - 

Benefício principal Saque total do saldo da conta 

Outras hipóteses de 
saque/utilização dos recursos Transferir o saldo para o sistema de aposentadoria/pensão 

Condições de elegibilidade Fim da relação contratual + 3 anos de vínculo de trabalho com o mesmo 
empregador 

Administração do fundo Instituições financeiras privadas administradoras de fundo de pensão 
Aplicação dos recursos Mercado financeiro 

OUTROS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 
Seguro desemprego 

Serviços de auxílio ao desempregado - Intermediação laboral 
Serviços de auxílio ao desempregado - Capacitação profissional 

Outros auxílios financeiros ao desempregado (assistência emergencial) 
Elaborado pelo autor. 
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3.2 BRASIL 

O Brasil adota o instrumento de conta de poupança individual como mecanismo de 

proteção ao trabalhador em razão da rescisão do contrato de trabalho. Trata-se do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, criado em 1966, por meio da Lei nº 5.107, de 13 de 

setembro de 1966 (BRASIL, 1966), como regime opcional e alternativo ao até então vigente 

regime de estabilidade no emprego após 10 (dez) anos de trabalho na mesma empresa, sendo 

atualmente regulamentado pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 (BRASIL, 1990b). O 

diagnóstico à época de sua instituição era o de que o regime de estabilidade vinha sendo 

sistematicamente burlado pelas empresas, que demitiam seus empregados antes de 

completarem os 10 anos de trabalho para evitar ter que mantê-los obrigatoriamente contratados 

até que se aposentassem. Conforme dados apresentados pelo Ministério do Trabalho, em 1966, 

somente 15% dos trabalhadores contratados sob o regime da legislação trabalhista tinham 

direito à estabilidade, sendo que, se fossem consideradas apenas empresas novas, com menos 

de 15 anos de existência, esse percentual cairia para 1% dos trabalhadores (CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, 2006, p. 12). 

Segundo a legislação brasileira vigente (BRASIL, 1990b, arts. 15 e 16), trabalhador 

beneficiário do FGTS é a pessoa física que presta serviços a empregador, a locador ou tomador 

de mão-de-obra, com contrato de trabalho formalizado sob o regime da Consolidação das Leis 

do Trabalho – CLT (BRASIL, 1943), o diretor administrador de empresa, não empregado, 

equiparado pela respectiva empresa ao trabalhador sujeito ao regime do FGTS e, desde 2015, o 

empregado doméstico (BRASIL, 2015, art. 21). Por outro lado, estão expressamente excluídos 

do regime do FGTS os trabalhadores eventuais, os trabalhadores autônomos e os servidores 

públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio (BRASIL, 1990b, art. 15, § 2º). 

O FGTS é financiado por meio da contribuição mensal paga pelos empregadores, 

em valor equivalente a 8% da remuneração do trabalhador (BRASIL, 1990b, art. 15). Ademais, 

em caso de demissão sem justa causa, o empregador deve recolher multa rescisória equivalente 

a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada do trabalhador, multa 

essa que cai para 20% na hipótese de demissão por culpa recíproca ou força maior, reconhecida 

pela Justiça do Trabalho (BRASIL, 1990b, art. 18). Já no caso dos trabalhadores domésticos, o 

valor da contribuição total devida por seu empregador equivale aos mesmos 8%, acrescidos de 

3,2% da remuneração mensal a título de pagamento antecipado da multa por demissão sem justa 

causa ou por culpa do empregador, ressalvado o direito de saque, pelo empregador, do montante 

total dessa contribuição adicional na hipótese de dispensa por justa causa ou a pedido, de 
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término do contrato de trabalho por prazo determinado, de aposentadoria ou de falecimento do 

empregado doméstico, e de saque da metade da contribuição adicional pelo empregado e da 

outra metade pelo empregador, no caso de rescisão contratual por culpa recíproca (BRASIL, 

2015, art. 22). 

Considerando que a finalidade central das contas de poupança individuais é garantir 

recursos para utilização pelo trabalhador em caso de encerramento de seu contrato de trabalho, 

a legislação brasileira (BRASIL, 1990b, art. 20) autoriza o saque total do saldo (lump sum) da 

conta vinculada do FGTS, pelo trabalhador, nas hipóteses de rescisão do contrato de trabalho 

sem culpa 8  deste ou na hipótese de sua aposentadoria. Ademais, existem diversas outras 

situações em que são autorizados saques, total ou parciais, da conta vinculada do trabalhador, 

sendo as principais a) para fins de moradia, seja para aquisição de moradia própria ou de lote 

urbanizado, liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento 

imobiliário, ou para pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento 

habitacional; b) em razão da inatividade da conta, que se configura quando o trabalhador 

permanece três anos ininterruptos fora do regime do FGTS; c) em situações de doença do 

trabalhador ou de dependente seu, como no caso de ser portador do vírus HIV ou estiver em 

estágio terminal em razão de doença grave; e d) em outras hipóteses previstas na lei9. 

No que se refere à gestão do FGTS, vale destacar, inicialmente, que o fundo, em 

virtude de sua natureza jurídica, constitui-se numa instituição peculiar, sem personalidade 

jurídica, com características distintas de órgãos ou entidades da administração direta ou indireta 

do Poder Executivo, e não é dotado de estruturas administrativa e operacional próprios (FGTS, 

2012, p. 23). Em vista disso, a gestão e operacionalização do FGTS é realizada por diversos 

órgãos e entidades públicas. A função de estabelecer normas de regência e diretrizes para a 

 
8 São consideradas hipóteses de rescisão do contrato de trabalho sem culpa do trabalhador: a) demissão sem justa 
causa; b) demissão sem justa causa indireta; c) rescisão por culpa recíproca; d) dispensa por força maior; e) 
extinção do contrato de trabalho por acordo entre empregador e empregado, nos termos do art. 484-A da CLT; f) 
extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de 
parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato de trabalho nas condições do art. 19-A, ou ainda 
falecimento do empregador individual sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão de contrato de 
trabalho, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão judicial transitada 
em julgado (BRASIL, 1990b, art. 20). 
9 A Lei nº 8.036, de 1990, prevê, ainda, como hipóteses de saque da conta vinculada do FGTS: a) falecimento do 
trabalhador com o saldo da conta pago a seus dependentes; b) trabalhador com idade igual ou superior a 70 anos; 
c) necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural; d) quando o trabalhador com 
deficiência, por prescrição, necessite adquirir órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão 
social; e) saque aniversário; f) aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, regidos pela Lei n° 6.385, 
de 7 de dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de 50 % do saldo existente e disponível em sua conta 
vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção; g) integralização de cotas 
do FI-FGTS, respeitado o disposto na alínea i do inciso XIII do art. 5º da mesma Lei, permitida a utilização máxima 
de 30% do saldo existente e disponível na data em que exercer a opção; e h) a qualquer tempo, quando seu saldo 
for inferior a R$ 80,00 e não houver ocorrido depósitos ou saques por, no mínimo, 1 ano (BRASIL, 1990b). 
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gestão do FGTS e para alocação de seus recursos está a cargo do Conselho Curador do FGTS 

– CCFGTS, composto por 12 conselheiros, sendo 3 representantes dos trabalhadores, 3 dos 

empregadores e 6 dos órgãos e entidades governamentais (BRASIL, 2017a). As atividades de 

arrecadação das contribuições regulares, a gestão das contas vinculadas, de seus saldos e dos 

saques é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, enquanto agente operador do FGTS 

(BRASIL, 1990b, art. 4º). As atividades de fiscalização e apuração das contribuições ao FGTS 

não pagas no prazo, com a aplicação das multas e demais encargos devidos está a cargo da 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e as atividades de 

inscrição em Dívida Ativa dos débitos de FGTS, bem como a representação judicial e 

extrajudicial do fundo para a correspondente cobrança de tais débitos é de responsabilidade da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (BRASIL, 1994; BRASIL, 2019b). Por fim, a 

definição da política estratégica de habitação, de saneamento básico e de infraestrutura urbana 

e o papel de gestor da aplicação dos recursos do FGTS está sob responsabilidade do Ministério 

do Desenvolvimento Regional (BRASIL, 1994; BRASIL, 2019b). 

Os recursos depositados nas contas vinculadas individuais dos trabalhadores são 

garantidos pelo Governo Federal e recebem atualização monetária com base no mesmo índice 

de reajuste dos depósitos de poupança, equivalente à Taxa Referencial – TR calculada e 

divulgada pelo Banco Central do Brasil (BRASIL, 1991, art. 1º), acrescido de juros de 3% ao 

ano (BRASIL, 1990b, ART. 13). Destaque-se que, desde 2017, em razão da edição da Lei nº 

13.446, de 25 de maio de 2017, a remuneração do saldo das contas vinculadas do FGTS passou 

a ser acrescida, anualmente, pela distribuição de parte do resultado positivo auferido pelo FGTS 

na gestão dos recursos, o que representou aumento da rentabilidade anual, chegando ao total de 

7,14%, em 2017 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2018), e de 6,18%, em 2018 (CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, 2019), enquanto a rentabilidade acumulada da poupança no mesmo 

período equivaleu, respectivamente, a 6,16% e 4,24% (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2020a). 

Note-se, ainda, que, no Brasil, além do instrumento de conta de poupança individual 

correspondente ao FGTS, principal foco do presente estudo, há também o programa de seguro 

desemprego, regido pela Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 (BRASIL, 1990a), e o Sistema 

Nacional de Emprego – SINE, regido pela Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018 (BRASIL, 

2018b), que presta serviços de assistência ao desempregado. Todavia, estes outros instrumentos 

de proteção ao trabalhador são executados de forma paralela, independente e sem qualquer 

condiciomento ou vinculação ao FGTS. 
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O programa do seguro desemprego brasileiro (BRASIL, 1990a) é benefício da 

seguridade social que tem por finalidade garantir assistência financeira temporária ao 

trabalhador desempregado – assim entendido como aquele que tinha contrato de trabalho formal 

regido pela CLT, inclusive o doméstico10 –, dispensado involuntariamente, e, ainda, o pescador 

profissional durante o período do defeso11 e o trabalhador resgatado da condição semelhante à 

de escravo12. Citado benefício financeiro corresponde ao pagamento de três a cinco parcelas 

mensais, calculadas por faixa salarial13 sobre a média de rendimentos recebidos nos três meses 

anteriores à dispensa, não podendo ser inferior a um salário mínimo nem superior ao valor de 

R$ 1.813,03, no ano de 2020 (ou US$ 339,9714). Ademais, para acesso ao seguro desemprego 

exige-se, como regra, que o trabalhador comprove, para primeira solicitação 15 , vínculo 

empregatício de pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses imediatamente anteriores à data de 

dispensa – 9 meses nos últimos 12 meses, para a segunda solicitação, e 6 meses para as demais 

–, não possuir renda própria que seja suficiente à sua manutenção e de sua família e não receber 

qualquer benefício previdenciário de prestação continuada (SECRETARIA ESPECIAL DE 

PREVIDÊNCIA E TRABALHO, 2020). 

Já o SINE foi originalmente concebido como sistema público de emprego composto 

por três pilares, quais sejam, o seguro desemprego, a intermediação de mão de obra e a 

qualificação profissional (CACCIAMALI; JOSÉ-SILVA, 2018, p. 163). Criado pelo Decreto 

nº 76.403, de 8 de outubro de 1975, teve sua evolução lenta e atualmente conta com uma rede 

composta por mais de 1500 postos de atendimento presentes em mais de 1200 municípios de 

26 estados brasileiros e no Distrito Federal, sendo a execução de suas ações e serviços realizadas 

 
10 O empregado doméstico tem direito a receber até 3 parcelas de seguro desemprego, em valor equivalente a um 
salário-mínimo, desde que comprove vínculo empregatício de pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses 
(BRASIL, 2015, arts. 26 e 28). 
11 O pescador que exerça sua atividade profissional ininterruptamente, de forma artesanal e individualmente ou em 
regime de economia familiar, durante o período do defeso de atividade pesqueira para a preservação da espécie, 
terá direito a receber de 3 a 5 parcelas de seguro desemprego equivalentes a um salário-mínimo, desde que tenha 
exercido atividade durante o período compreendido entre o defeso anterior e o em curso (ou nos 12 meses 
imediatamente anteriores ao do defeso em curso, o que for menor) e não disponha de fonte de renda diversa da 
decorrente da atividade pesqueira (BRASIL, 2003, art. 1º). 
12 O trabalhador resgatado da condição análoga à de escravo tem direito a receber 3 parcelas de seguro desemprego, 
equivalentes a um salário-mínimo (BRASIL, 1990a, art. 2º-C). 
13 Para faixa de salário médio até R$ 1.599,61, multiplica-se o salário médio por 0,8; para faixa de salário médio 
entre R$ 1.599,62 e R$ 2.666,29, multiplica-se o que exceder a R$ 1.599,62 por 0,5 e soma-se R$ 1.279,69; e para 
faixa de salário médio superior a R$ 2.666,29, o valor da parcela será fixo e equivalente a R$ 1.813,03 
(SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO, 2020). 
14 Cotação em 4 de agosto de 2020. 
15 Para segunda solicitação, o trabalhador deve comprovar vínculo empregatício de pelo menos 9 meses nos 
últimos 12 meses imediatamente anteriores à data de dispensa e de 6 meses anteriores à data da dispensa para as 
demais solicitações (BRASIL, 1990a, art. 3º). 
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conjuntamente pelo governos federal mediante convênio com estados, Distrito Federal e 

municípios (PORSCH; CARRIJO; AMORIM, 2016, p. 13 e 16). 

Por fim, o SINE oferece ao trabalhador serviços de orientação, recolocação e 

qualificação profissional, habilitação ao seguro desemprego, emissão da Carteira de Trabalho 

e Previdência Social – CTPS e fomento ao empreendedorismo e à economia solidária (BRASIL, 

2018b, art. 4º; PORSCH; CARRIJO; AMORIM, 2016, p. 10). 

Em síntese, a Tabela IV abaixo condensa o que foi descrito neste tópico a respeito 

dos instrumentos de proteção ao trabalhador em razão do desemprego utilizados no sistema 

brasileiro. 

 

Tabela IV – Resumo dos instrumentos de proteção ao trabalhador adotados pelo Brasil 

FUNDO 
Tipo de fundo Contas de poupança individuais 

Finalidade Desemprego 
Regime Obrigatório 

Trabalhadores 
abrangidos 

Obrigatório Trabalhadores formais (empregados sob regime da legislação trabalhista), 
inclusive domésticos 

Facultativo Diretores não empregados 

Contribuição 
Empregador 8% sobre a remuneração 
Trabalhador - 

Benefício principal Saque total do saldo da conta 

Outras hipóteses de 
saque/utilização dos recursos Habitação, inatividade da conta, doença e outras hipóteses previstas na lei 

Condições de elegibilidade Fim da relação contratual sem justa causa 
Administração do fundo Instituição financeira pública + órgãos públicos 
Aplicação dos recursos Financiamento habitacional 

OUTROS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 
Seguro desemprego 

Serviços de auxílio ao desempregado - Intermediação laboral 
Serviços de auxílio ao desempregado - Capacitação profissional 

Elaborado pelo autor. 

 

3.3 CHILE 

Até 2002, o Chile contava apenas com o sistema de indenizações por encerramento 

do contrato de trabalho (severance pay) como instrumento de proteção ao trabalhador. 

Referidas indenizações eram devidas em razão da rescisão do contrato de trabalho por iniciativa 

do empregador, sem que o trabalhador tenha dado causa à demissão, e equivaliam a um mês de 

salário por ano trabalhado, limitado a 11 salários. Naquele ano foi instituído um sistema de 
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poupança obrigatória baseado em contas individuais com um componente de seguro, desenhado 

para garantir fonte de renda ao trabalhador em caso de desemprego, a partir das contribuições 

para sua conta de poupança individual (Cuenta Individual de Cesantía - CIC) e para um fundo 

solidário (BERSTEIN; FAJNZYLBER; GANA, 2012, p. 260-261; SEHNBRUCH; 

CARRANZA, 2015, p. 12). 

Estão obrigatoriamente incluídos no novo sistema, os trabalhadores da iniciativa 

privada, maiores de 18 e menores de 65 anos, contratados formalmente com base na legislação 

trabalhista a partir de outubro de 2002, sendo a migração opcional para os trabalhadores com 

contratos de trabalho iniciados antes dessa data. Por outro lado, estão fora do referido sistema 

os trabalhadores autônomos, os informais, os aprendizes, os aposentados, os servidores públicos 

civis e militares e os empregados domésticos (AFC, 2020; BERSTEIN; FAJNZYLBER; 

GANA, 2012, p. 261; SEHNBRUCH; CARRANZA, 2015, p. 12). 

O sistema é financiado por meio de contribuições dos empregadores e dos 

trabalhadores e, ainda, por recursos orçamentários do governo, aportados anualmente ao fundo 

solidário. As contribuições são calculadas com base na remuneração do trabalhador e 

correspondem, no caso de contratos de trabalho com prazo indeterminado, a 1,6% sob 

responsabilidade do empregador e 0,6% do trabalhador, direcionadas a sua respectiva conta de 

poupança individual, além de contribuição adicional de 0,8% paga pelo empregador sobre o 

total de sua folha de pagamento bruta para custear o fundo solidário. Nos contratos de prazo 

determinado, apenas o empregador contribui em montante equivalente 3% da remuneração do 

trabalhador, sendo 2,8 % destinados à conta de poupança individual e 0,2% ao fundo solidário 

(AFC, 2020; BERSTEIN; FAJNZYLBER; GANA, 2012, p. 261; SEHNBRUCH; 

CARRANZA, 2015, p. 9-10). 

Note-se que há um limite máximo de base remuneratória para as contribuições, 

equivalente a 120,4 UF (unidades de fomento) para 2020, o que corresponde a 3.451.114 pesos 

(US$ 4.479,64 16 ). Ademais, as contribuições para a conta de poupança individual do 

trabalhador são devidas até que se completem 11 anos de trabalho com o mesmo empregador, 

deixando de ser exigidas a partir de então, porém mantendo-se exigíveis as contribuições do 

empregador para o fundo solidário até o encerramento da relação de trabalho (AFC, 2020; 

BERSTEIN; FAJNZYLBER; GANA, 2012, p. 261; SEHNBRUCH; CARRANZA, 2015, p. 9-

10). 

 
16 Cotação em 4 de agosto de 2020. 
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Para acessar os recursos de sua conta individual, basta que o trabalhador fique 

desempregado, independentemente do motivo da rescisão do contrato de trabalho, além de 

contar, nos últimos 24 meses, com pelo menos 12 contribuições, contínuas ou não, no caso de 

contrato por prazo indeterminado, e no mínimo 6 meses de contribuição para os contratos por 

prazo determinado (AFC, 2020; BERSTEIN; FAJNZYLBER; GANA, 2012, p. 262; 

SEHNBRUCH; CARRANZA, 2015, p. 9). Há, ainda, a hipótese de saque, pelo trabalhador, do 

valor total do saldo existente em sua conta individual, em decorrência de sua aposentaria ou, 

por seus herdeiros, no caso de falecimento do trabalhador (AFC, 2020). 

Todavia, para ter acesso aos benefícios financiados com recursos do fundo 

solidário, o trabalhador precisa: a) estar desempregado; b) ter sido despedido em razão do 

vencimento do contrato por prazo determinado, da conclusão do trabalho ou serviço que deu 

origem a sua contratação, por caso fortuito ou força maior, por necessidade da empresa ou em 

razão da falência dela; c) não ter saldo suficiente em sua conta de poupança individual para 

custear o pagamento do benefício; d) contar com o mínimo de 12 contribuições, contínuas ou 

não, nos últimos 24 meses, sendo que as três últimas contribuições devem ser contínuas e com 

o mesmo empregador; e e) inscrever-se na bolsa nacional de emprego até o dia seguinte ao da 

solicitação do benefício do fundo solidário (AFC, 2020). 

Além dos requisitos distintos, os benefícios custeados com recursos das contas de 

poupança individuais são bastante diferentes daqueles custeados pelo fundo solidário. No que 

se refere aos benefícios financiados com recursos da conta individual do trabalhador, desde que 

haja saldo suficiente na referida conta, ele pode realizar de 1 a 13 saques mensais, calculados a 

partir da média das suas 12 últimas remunerações anteriores à rescisão contratual. O valor do 

saque inicial corresponderá a 70% da mencionada média salarial, reduzindo-se17 nos meses 

seguintes até o mínimo de 30% a partir do sexto mês, mantendo-se nesse patamar nos meses 

subsequentes, até se esgotar o saldo de sua conta individual (AFC, 2020). 

Por outro lado, o fundo solidário permite o pagamento de até 3 parcelas mensais do 

benefício no caso de contratos de prazo determinado e até 5 parcelas para os de prazo 

indeterminado, podendo ser pagas duas parcelas adicionais na hipótese em que a taxa de 

desemprego nacional calculada pelo Instituto Nacional de Estadísticas seja superior a 1% da 

média da taxa de desemprego dos últimos 4 anos. O cálculo das parcelas é feito sobre a média 

das suas 12 últimas remunerações anteriores ao fim do contrato de trabalho e varia de 50% a 

35%, para os contratos por prazo certo, e de 70% a 35%, para os contratos por prazo 

 
17 Os percentuais utilizados para o cálculo dos saques são: 70 % para o primeiro saque, 55 % para o segundo, 45 
% para o terceiro, 40 % para o quarto, 35 % para o quinto e 30 % a partir do sexto saque (AFC, 2020).  
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indeterminado, observados os limites18 mínimos e máximos respectivos. Ademais, o saque de 

benefícios do fundo solidário está limitado a 10 parcelas no prazo de 5 anos, desconsiderando 

as eventuais parcelas adicionais pagas em virtude de a taxa de desemprego ter sido mais do que 

1 % superior à média dos últimos 4 anos (AFC, 2020). 

No tocante à gestão do sistema de fundos de contas de poupança individuais e 

solidário, ela é feita pela Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. – 

AFC Chile, empresa privada, constituída sob a forma de sociedade anônima fechada, e 

selecionada por meio de leilão público. Dentre suas atribuições está a arrecadação das 

contribuições devidas aos fundos, a gestão dos benefícios pagos aos trabalhadores, o 

investimento no mercado financeiro dos recursos dos fundos, de acordo com as disposições 

legais e regulamentares aplicáveis, o atendimento às dúvidas e consultas públicas e a solução 

das reclamações dos trabalhadores e empregadores (SUPERINTENDENCIA DE 

PENSIONES, 2020). 

A AFC Chile tem suas atividades supervisionadas pela Superintendencia de 

Pensiones, órgão público chileno, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, 

que regula o sistema de pensões no país. Note-se que há, ainda, o acompanhamento da gestão 

dos fundos de contas individuais e solidário por uma comissão de usuários (Comisión de 

Usuarios del Seguro de Cesantía), composta por 3 representantes dos trabalhadores, 3 

representantes dos empregadores e seu presidente, um acadêmico da universidade do Chile, 

com mandato de 3 anos. Essa comissão tem a função de conhecer e acompanhar a gestão 

implementada pela AFC e elaborar relatórios de performance sobre o sistema (BERSTEIN; 

FAJNZYLBER; GANA, 2012, p. 260). 

Registre-se, ainda, que o sistema dos fundos de contas de poupança individuais e 

solidário, substituiu parcialmente o mecanismo de pagamento de indenizações por rescisão do 

contrato de trabalho (severance pay), ainda em funcionamento no Chile. O ponto de contato 

entre os dois sistemas reside na possibilidade de dedução do montante devido a título de 

indenização ao trabalhador demitido do saldo de sua conta individual, correspondente às 

contribuições pagas pelo trabalhador e pelo empregador mais os rendimentos acumulados na 

 
18 Nos contratos por prazo determinado:  a primeira parcela do benefício equivale a 50 % da média da remuneração, 
obedecidos o limite máximo de 466.398 pesos e mínimo de 139.918 pesos; a segunda, 40 %, limitados entre 
373.118 e 111.936 pesos; e a terceira, 35 %, limitados entre 326.478 e 97.944 pesos. Já para os contratos por prazo 
indeterminado: a primeira parcela do benefício corresponde a 70 % da média da remuneração, obedecidos o limite 
máximo de 652.956 pesos e mínimo de 195.887 pesos; a segunda, 55 %, limitados entre 513.038 e 153.912 pesos; 
a terceira, 45 %, limitados entre 419.757 e 125.927 pesos; a quarta, 40 %, limitados entre 373.118 e 111.936 pesos; 
e a quinta, 35 %, limitados entre 326.478 e 97.944 pesos. No caso de pagamento adicional de duas parcelas em 
virtude da taxa de desemprego ter superado em 1 % a média da taxa de desemprego dos últimos 4 anos, o valor 
das parcelas adicionais será de 30 %  da média salarial, limitado a 279.838 e 83.951 pesos (AFC, 2020). 
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referida conta, o que, na prática, representa cerca de 20% do valor da indenização (BERSTEIN; 

FAJNZYLBER; GANA, 2012, p. 278). 

Por fim, anote-se que o governo chileno oferece serviços de assistência ao 

desempregado, como o serviço nacional de intermediação de emprego, que utiliza a ferramenta 

informatizada Bolsa Nacional de Emprego – BNE para viabilizar o registro do trabalhador 

desempregado e das oportunidades de trabalho oferecidas pelos empregadores, com a 

consequente gestão da oferta e da demanda de empregos, e o Serviço Nacional de Capacitação 

e Emprego – SENCE, que oferece oportunidades de capacitação profissional ao trabalhador 

desempregado. Tais serviços de assistência estão conectados aos sistema de seguro desemprego 

do fundo solidário na medida em que, caso o trabalhador rejeite oferta de emprego com salário 

equivalente a pelo menos 50% do seu salário anterior ou rejeite a oferta de capacitação advindas 

dos serviços públicos de intermediação do trabalho e de capacitação laboral, ele terá suspenso 

o direito de receber os benefícios do fundo solidário (SEHNBRUCH; CARRANZA, 2015, p. 

12). 

Dessa forma, a Tabela V abaixo resume o que foi descrito neste tópico a respeito 

dos instrumentos de proteção ao trabalhador desempregado utilizados no sistema chileno. 

 

Tabela V – Resumo dos instrumentos de proteção ao trabalhador adotados pelo Chile 

FUNDO 
Tipo de fundo Contas de poupança individuais + Fundo Solidário 

Finalidade Desemprego 
Regime Obrigatório 

Trabalhadores 
abrangidos 

Obrigatório Trabalhadores formais (sob regime da legislação trabalhista) entre 18 e 
65 anos 

Facultativo - 

Contribuição 
Empregador 1,6% sobre a remuneração (ou 2,2 % no caso de contrato por prazo 

determinado) + 0,8% sobre a folha de pagamentos para o fundo solidário 

Trabalhador 0,6% sobre a remuneração (apenas para contrato por prazo 
indeterminado) 

Benefício principal 

Benefício mensal: 
a) Conta individual: 1 a 13 saques 
b) Fundo solidário: até 3 parcelas para contrato com prazo determinado e 
até 5 parcelas para contrato com prazo indeterminado 

Outras hipóteses de 
saque/utilização dos recursos 

Saque total do saldo da conta em caso de aposentadoria ou falecimento 
do trabalhador 

Condições de elegibilidade 

Fim da relação contratual + mínimo de 12 contribuições nos últimos 24 
meses, sendo as 3 últimas contínuas e com o mesmo empregador 
*Fundo solidário, além do mínimo de 12 contribuições, demanda 
rescisão sem culpa do trabalhador, não ter saldo suficiente na conta 
individual e inscrever-se nos serviços oficiais de emprego 

Administração do fundo Instituições financeiras privadas administradoras de fundo de pensão 
Aplicação dos recursos Mercado financeiro 
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OUTROS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 
Indenização por rescisão do contrato de trabalho (severance pay) 

Serviços de auxílio ao desempregado - Intermediação laboral 
Serviços de auxílio ao desempregado - Capacitação profissional 

Elaborado pelo autor. 

 

3.4 COLÔMBIA 

Na Colômbia, a política de proteção ao trabalhador conta com três sistemas 

vigentes. Um sistema tradicional de indenizações por rescisão do contrato de trabalho 

(severance pay), um sistema de poupança obrigatória baseada em contas individuais por 

trabalhador e o chamado Mecanismo de Protección al Cesante - MPC, que compreende 

políticas ativas – assistência ao desempregado, como intermediação para busca de emprego e 

oferta de cursos de capacitação profissional – e passivas – benefício financeiro para pagamento 

das contribuições aos sistemas públicos de saúde e de pensão e para a manutenção de renda 

mínima – para proteção ao trabalhador desempregado (PINTO, 2016b, p. 137). 

As indenizações (severance pay) são devidas aos trabalhadores formais regidos pela 

legislação trabalhista nas hipóteses de rescisão sem justa causa de contrato de trabalho por 

tempo indeterminado e calculadas considerando a faixa salarial em que o empregado se 

enquadra e seu tempo de serviço. Para trabalhadores que recebem menos de 10 salários mínimos 

mensais19, o valor da indenização será equivalente a 30 dias de salário, se tiver até um ano de 

trabalho, acrescida de 20 dias de salário para cada ano de trabalho adicional. Aos que ganham 

mais de 10 salários mínimos, a indenização será de 20 dias de salário para o primeiro ano de 

trabalho, somadas de 15 dias de salário por cada ano de trabalho subsequente (OECD, 2020b; 

PINTO, 2016b, p. 139). No caso de contratos de trabalho por tempo determinado, a indenização 

pela demissão sem justa causa corresponderá ao salário devido pelo tempo restante do prazo 

contratual, sendo, no mínimo, equivalente a 15 dias de salário (PINTO, 2016b, p. 139). 

Paralelamente ao direito a indenização por demissão sem justa causa (severance 

pay), os trabalhadores formais regidos pela legislação trabalhista têm direito ao auxílio 

desemprego (auxilio de cesantía), um benefício social pago pelo empregador ao trabalhador no 

encerramento do contrato de trabalho, correspondente a um mês de salário por ano trabalhado. 

Com as alterações promovidas na legislação trabalhista pela Lei nº 50, de 28 de dezembro de 

1990 (COLÔMBIA, 1990), o auxílio desemprego, até então custeado com os recursos do caixa 

 
19 Em 2020, o salário mínimo mensal na Colômbia é de $ 877.803,00 pesos, equivalentes na cotação de 5 de agosto 
de 2020 a US$ 231,43. 
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da empresa e desembolsados apenas no momento da rescisão contratual (ou durante a vigência 

da relação de trabalho nas situações autorizadas pela lei), passou a ser operacionalizado por 

meio de fundos formados por contas de poupança individuais dos trabalhadores e geridos por 

instituições financeiras administradoras de fundos de pensão (Sociedades Administradoras de 

Fondos de Cesantía). O empregador passou a ter a obrigação de depositar, até o dia 15 de 

fevereiro de cada ano, o valor correspondente ao auxilio de cesantía do ano anterior, acrescido 

de juros de 12 %, na respectiva conta individual do fundo de cesantía escolhido pelo trabalhador 

(COLÔMBIA, 1990; PINTO, 2016b, p. 139-140). 

Além da possibilidade de saque dos recursos existentes em sua conta de poupança 

individual em situações de rescisão contratual, os trabalhadores também podem utilizar tais 

recursos para aquisição de casa própria ou terreno, construção, reforma ou melhoria em sua 

casa ou, ainda, para custear a formação superior própria, de seu cônjuge ou companheiro e 

filhos (PINTO, 2016b, p. 140) 

Os trabalhadores podem escolher livremente a administradora de fundo de pensão 

que administrará os recursos de seu auxílio de cesantía, transferir o saldo de sua conta 

individual para outra instituição e escolher o portfólio de investimentos que julgar mais 

adequado (de curto ou de longo prazo), considerando o grau de risco que deseja assumir e a 

expectativa de rentabilidade correspondente (ASOFONDOS, 2020). A aplicação dos recursos 

dos fundos de pensão é feita no mercado financeiro e as sociedades privadas administradoras 

de tais fundos são supervisionadas pela Superintendência Financeira da Colômbia, entidade 

pública vinculada ao Ministério da Fazenda colombiano e responsável pela regulação do 

mercado financeiro no país (SFC, 2020). 

Interessante notar que, para os servidores públicos, há um regime específico do 

auxilio de cesantía, regulado pelo Decreto Extraordinário nº 3.118, de 26 de dezembro de 1968, 

e pela Lei nº 432, de 29 de janeiro de 1998 (COLÔMBIA, 1998). As características essenciais 

do benefício são as mesmas, ou seja, depósito equivalente a um salário por ano de trabalho em 

contas de poupança individuais dos servidores públicos, possibilidade de saque em razão de 

desemprego ou para compra, construção, reforma e melhoria de casa própria e, ainda, para 

custear formação superior do próprio servidor, de seu cônjuge ou companheiro e de seus filhos. 

Todavia, a administração dos recursos é feita pelo Fondo Nacional de Ahorro - FNA, empresa 

pública criada especificamente para esta finalidade e para gerir os benefícios de desemprego e 

de aposentadorias de seus afiliados, além de aplicar os recursos por ela geridos na execução das 

políticas de financiamento habitacional (COLÔMBIA, 1998; FNA, 2020) 
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Seguindo o estudo, temos que, para além do direito à indenização por demissão sem 

justa causa (severance pay) e do auxílio de desemprego (auxilio de cesantía), a Colômbia 

instituiu, em 2013, o Mecanismo de Proteção ao Desempregado (Mecanismo de Protección al 

Cesante - MPC), sistema que busca garantir a proteção social do trabalhador em situações de 

desemprego, mediante o oferecimento benefícios financeiros, seja custeando as contribuições 

(com base no salário mínimo) para que o trabalhador se mantenha vinculado aos sistemas 

oficiais de assistências social (saúde e aposentadoria), seja realizando transferência de recursos 

para permitir manutenção de renda mínima enquanto busca recolocação no mercado de 

trabalho, ou, ainda, oferecendo serviços de busca de emprego e de capacitação laboral 

(COLÔMBIA, 2013; MINISTERIO DEL TRABALHO, 2020; PINTO, 2016b, p. 141). 

Estão obrigatoriamente cobertos pelo MPC os trabalhadores públicos e privados 

que tenham contribuído para as Cajas de Compensación Familiar20 por pelo menos um ano, 

contínuo ou não, nos últimos 3 anos (COLÔMBIA, 2013, art. 3º; MINISTERIO DEL 

TRABALHO, 2020), com exceção dos trabalhadores autônomos e de salário integral (superior 

a 13 salários mínimos), para os quais a filiação é facultativa e o tempo mínimo de contribuição 

para as caixas de compensação familiar é de 2 anos, contínuos ou não, nos últimos 3 anos 

(PINTO, 2016b, p. 141). 

Além dos mencionados prazos de contribuição, são requisitos para ter acesso aos 

benefícios do MPC: a) o termino contratual por qualquer motivo, para os trabalhadores em 

geral, ou o cumprimento do prazo contratual sem ter outro contrato ou nenhuma outra fonte de 

renda, para os trabalhadores autônomos; b) inscrever-se em alguma unidade do serviço público 

de emprego e iniciar a busca por novo trabalho; c) estar inscrito nos programas de capacitação 

oficiais; e d) para os que tiverem optado por poupar parte de seu auxilio de cesantía, que o 

percentual de poupança tenha sido de pelo menos 10% da média salarial  do último ano, para 

os trabalhadores com renda de até 2 salários mínimos, e ao menos 25%, para os demais 

trabalhadores (COLÔMBIA, 2013, art. 13; MINISTERIO DEL TRABALHO, 2020; PINTO, 

2016b, p. 141). 

Todavia, perde o direito aos benefícios financeiros o trabalhador que não se 

inscrever no serviço de intermediação laboral ou não cumprir os respectivos trâmites, que rejeite 

oferta de trabalho com remuneração de no mínimo 80% comparada àquela de seu trabalho 

 
20 De acordo com os art. 39 e 41 da Lei nº 21, de 22 de janeiro de 1982, as Caixas de Compensação Familiar são 
pessoas jurídicas privadas sem fins lucrativos que cumprem funções de seguridade social e estão incumbidas de 
operar o subsídio familiar (benefício financeiro pago mensalmente ao trabalhador em função da quantidade de 
pessoas da família sob sua responsabilidade) e as políticas sociais que contribuem para a melhoria da qualidade de 
vida da população vulnerável. 
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anterior e que não aceitar ou deixar de participar de processo de capacitação profissional 

oferecida pelo sistema (COLÔMBIA, 2013, art. 14). Ademais, o pagamento dos benefícios 

financeiros se encerra após 6 meses de seu recebimento, se o trabalhador se reempregar antes 

desse prazo ou, ainda, se deixar de cumprir com os requisitos de fruição dos referidos benefícios 

(COLÔMBIA, 2013, art. 15). 

Os elementos chave do Mecanismo de proteção ao Desempregado são: a) o serviço 

de intermediação de emprego e gestão da oferta e procura no mercado de trabalho formal, 

operacionalizado pelo Servicio Público de Empleo e sua rede de agências de emprego, 

juntamente com os serviços de capacitação profissional, geridos pelo o Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA e pelas caixas de compensação familiar; b) o fundo de fomento ao emprego 

e proteção ao desempregado (Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 

Cesante – FOSFEC), criado com recursos do orçamento público para financiar as contribuições 

mínimas ao sistema oficial de saúde e ao sistema oficial de aposentadoria e pensão e para 

custear a cota financeira do subsídio familiar; e c) as contas individuais de cesantías, 

voluntariamente empregadas como mecanismo de complementação de renda durante o período 

de desemprego (COLÔMBIA, 2013, art. 2º; MINISTERIO DEL TRABALHO, 2020). 

Especificamente no que se refere ao auxílio de desemprego (auxilio de cesantías), 

respeitados os limites mínimos de poupança antes mencionados, o trabalhador escolhe o 

percentual a ser poupado para ser vinculado ao MPC, o que lhe dará direito ao benefício 

adicional calculado proporcionalmente ao montante poupado a ser pago durante o período de 

desemprego juntamente com os demais benefícios custeado pelo FOSFEC. De toda sorte, o 

trabalhador mantém inalterado o direito de utilização dos recursos do auxílio de cesantía, 

vinculados ou não ao MPC, para financiar educação e habitação (MINISTERIO DEL 

TRABALHO, 2020). 

Por fim, a Tabela VI abaixo compila o que foi descrito neste tópico a respeito dos 

instrumentos de proteção ao trabalhador em razão do desemprego utilizados no sistema 

colombiano. 

 

Tabela VI – Resumo dos instrumentos de proteção ao trabalhador adotados pela Colômbia 

FUNDO 
Tipo de fundo Contas de poupança individuais 

Finalidade Desemprego 
Regime Obrigatório 

Trabalhadores 
abrangidos 

Obrigatório Trabalhadores formais (empregados sob regime da legislação trabalhista) 

Facultativo - 
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Contribuição 
Empregador um mês de salário por ano 
Trabalhador - 

Benefício principal Saque total do saldo da conta 

Outras hipóteses de 
saque/utilização dos recursos Habitação e educação 

Condições de elegibilidade Fim da relação contratual 

Administração do fundo Instituições financeiras públicas e privadas administradoras de fundo de 
pensão 

Aplicação dos recursos 
Mercado financeiro, no caso dos fundos privados. 
*FNA (fundo dos servidores públicos) investe em financiamento 
habitacional. 

OUTROS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 
Indenização por rescisão do contrato de trabalho (severance pay) 

Serviços de auxílio ao desempregado - Intermediação laboral 
Serviços de auxílio ao desempregado - Capacitação profissional 

Outros auxílios financeiros ao desempregado (mecanismo de proteccíon al cesante) 
Elaborado pelo autor. 

 

3.5 REPÚBLICA DA COREIA 

Na Coreia, a política de proteção ao trabalhador em razão do desemprego conta 

como principal instrumento o benefício de seguro desemprego operado dentro do sistema 

público de seguridade social (OECD, 2020d, p. 6). 

Todavia, a legislação trabalhista do país prevê a indenização por término do 

contrato de trabalho (severance pay), chamada de benefício de aposentadoria (retirement 

allowance), e com características que a identificam como plano de pensão corporativo, estando 

vinculada ao evento de aposentadoria do trabalhador e não à situação de desemprego, como 

temos visto até aqui. Prevista na legislação trabalhista desde 1953, inicialmente era mecanismo 

de adoção voluntária aplicável a empresas com mais de 30 empregados, tendo se tornado 

obrigatório em 1961. Em 1989 passou a ser obrigatório para empresas com 5 ou mais 

empregados e, em 2010, foi estendido às empresas com pelo menos 1 empregado (YUN; HUR, 

2012, p. 195). 

O montante da indenização, devida pelo empregador aos trabalhadores com pelo 

menos um ano de vínculo de emprego, equivale a um mês de salário por ano trabalhado. 

Note-se que, desde 2005, o governo coreano autorizou e incentivou, mediante 

concessão de benefícios fiscais, que as empresas e empregados optassem por substituir o regime 

de pagamento de indenizações por um esquema de pensão corporativa, no qual a contribuição 

equivalente ao montante anual da indenização (um mês de salário por ano trabalhado) deve ser 

depositada em conta individual do trabalhador gerida por uma instituição financeira 



 
 52 

administradora de fundos de pensão (OECD, 2020a, p. 74; REPÚBLICA DA COREIA, 2005; 

YUN; HUR, 2012, p. 203). 

O benefício de aposentadoria deve ser pago, em parcela única, aos trabalhadores 

que se mantiveram no sistema de indenizações, ou em parcelas anuais, por no mínimo 5 anos, 

ao trabalhador que migrou para um fundo de pensão corporativo e que contar com pelo menos 

55 anos de idade e 10 anos de contribuição – ou em parcela única, caso não preencha tais 

requisitos. Note-se que há, ainda, a possibilidade de o trabalhador, antes de sua aposentadoria, 

utilizar os recursos do referido fundo de pensão para compra da casa própria ou como garantia 

de financiamento habitacional (OECD, 2020ª, p. 74; REPÚBLICA DA COREIA, 2005; YUN; 

HUR, 2012, p. 203). 

Por outro lado, retomando o foco para os mecanismos de proteção ao trabalhador 

em razão do desemprego, foi implementado na Coreia, em 1995, como benefício de assistência 

social, o sistema de seguro desemprego que foca, não apenas em garantir benefício financeiro 

para suprir uma renda mínima ao trabalhador desempregado durante o período de busca por 

novo emprego, mas também em oferecer instrumentos de política ativa de proteção ao emprego. 

Assim, o denominado sistema de seguro de emprego coreano conta com um benefício principal 

para manutenção de renda mínima ao trabalhador desempregado, abonos financeiros adicionais 

e serviços de auxílio ao desempregado (REPÚBLICA DA COREIA, 2016, art. 1; YOO, 2011, 

p. 12; YUN; HUR, 2012, p. 195). 

Estão abrangidos pelo sistema de seguro de emprego coreano os trabalhadores de 

empresas com pelo menos um empregado, com exceção dos maiores de 65 anos, aqueles que 

trabalham menos de 15 horas por semana ou 60 horas por mês, os servidores públicos civis, os 

professores e os trabalhadores postais de serviços especiais. Já os trabalhadores autônomos 

podem ser segurados voluntários do sistema (REPÚBLICA DA COREIA, 2016, art. 8 e 10; 

YOO, 2011, p. 16). 

Para usufruir dos benefícios financeiros do sistema, o trabalhador desempregado 

deve contar com no mínimo 180 dias segurados – de trabalho e contribuição – nos últimos 18 

meses, registrar-se junto aos escritórios oficiais de emprego e estar capaz e apto a procurar 

ativamente novo emprego, além de não ter dado causa à rescisão contratual ou não ter pedido 

demissão (OECD, 2020d, p. 6-7; REPÚBLICA DA COREIA, 2016, art. 40 e 58; YOO, 2011, 

p. 13 e 47-48; YUN; HUR, 2012, p. 195). 

A legislação coreana prevê um período de espera de 7 dias, contados da data de 

demissão, para que se inicie o direito ao recebimento do benefício de seguro desemprego pelo 

trabalhador, sendo que tal benefício equivale a 50% da média salarial dos três últimos meses e 
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tem limites mínimo de 90% do salário mínimo21 e máximo anunciado anualmente, sendo de 

2.009.700 KRW (US$ 1.689,4022) por mês, em 2019 (OECD, 2020d, p. 7; REPÚBLICA DA 

COREIA, 2016, art. 46 e 49; YOO, 2011, p. 49). 

O prazo de recebimento do benefício de seguro desemprego varia entre 90 e 240 

dias dentro de 12 meses, a depender da idade e do período de contribuição do beneficiário 

(OECD, 2020d, p. 7; REPÚBLICA DA COREIA, 2016, art. 50; YOO, 2011, p. 49) e pode ser 

estendido por até 2 anos para custear a participação do desempregado em programa de formação 

profissional oferecido pelo sistema ou, ainda, por 60 dias, em montante equivalente a 70% do 

benefício até então recebido, observadas circunstâncias individuais de especial dificuldade para 

conseguir recolocação laboral e de subsistência familiar ou em razão do aumento excepcional 

nas taxas de  desemprego do país, reconhecido pelo Ministro do Trabalho (YOO, 2011, p. 49-

51). 

O pagamento do seguro desemprego é interrompido caso o trabalhador consiga 

novo emprego ou abra um negócio próprio que garanta seu sustento de forma estável e, também, 

em caso de seu falecimento. Pode, ainda, ocorrer a suspensão do pagamento do benefício, por 

2 semanas, se o trabalhador rejeitar oferta de trabalho sem motivo justo ou, por 4 semanas, se 

recusar de participar de treinamento oferecido pelos serviços oficiais de emprego ou, por fim, 

pode haver o cancelamento do benefício com obrigação de ressarcimento aos cofres públicos 

no caso de fraude praticada pelo desempregado (REPÚBLICA DA COREIA, 2016, art. 14, 60 

e 61;YOO, 2011, p. 49-51). 

Além do benefício principal de seguro desemprego, com as características acima 

descritas, o sistema de seguro de emprego coreano oferece abonos financeiros adicionais de 

promoção ao emprego. São eles: a) abono de reemprego antecipado (early reemployment 

allowance), concedido ao desempregado que conseguir um novo emprego ou abrir negócio 

próprio antes do fim do pagamento de todas as parcelas do seguro desemprego a que tinha 

direito e correspondente ao pagamento, em parcela única, 6 meses após a volta ao trabalho, do 

valor equivalente a 50% das parcelas de seguro desemprego que ainda receberia; b) abono de 

formação profissional (vocational skills development allowance), concedido ao desempregado 

para participação em programa de formação profissional; c) abono pela procura de emprego em 

locais distantes (long-distance job search allowance), pago ao desempregado como forma de 

reembolso de despesas decorrentes da procura por emprego em localidade distante mais de 50 

 
21 Em 2020, o salário mínimo por hora na Coreia do Sul é de 8.350 won, equivalentes, na cotação de 7 de agosto 
de 2020, a US$ 7,02. 
22 Cotação em 7 de agosto de 2020. 
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km daquela onde mora; e d) abono de mudança (relocation allowance) pago ao desempregado 

e seus dependentes como forma de reembolso de despesas decorrentes da mudança de 

residência para outra cidade, necessária para seu reemprego ou para participação em programa 

de formação profissional (OECD, 2020d, p. 6 e 15-16; REPÚBLICA DA COREIA, 2016, art. 

37 e 64-67;YOO, 2011, p. 52-53). 

O sistema de seguro de emprego coreano é administrado e operacionalizado pelo 

Ministério do Emprego e Trabalho, com recursos do orçamento público destinados ao Fundo 

de Seguro de Emprego (REPÚBLICA DA COREIA, 2016, art. 5, 19 e 78). O financiamento do 

sistema de seguro de emprego é feito essencialmente por meio do pagamento de prêmios de 

seguro (de natureza tributária) equivalentes à contribuição do trabalhador, no montante de 

0,55% de seu salário mensal, e do empregador, também no montante de 0,55% do salário 

mensal do trabalhador, acrescida da contribuição para o programa de desenvolvimento de 

habilidades profissionais que varia, a depender do tipo de negócio, entre 0,1 e 0,5% da folha de 

pagamento do empregador (YOO, 2011, p. 57) 

Interessante destacar, por fim, que, em 2016, o governo sul coreano lançou um 

conjunto de medidas voltadas à inserção de jovens no mercado de trabalho, dentre as quais duas 

se relacionam mais especificamente com políticas de proteção ao trabalhador em razão do 

desemprego, quais sejam, o programa de auxílio mútuo para jovens empregados (Tomorrow 

Mutual Aid Programme for Young Employees) e o abono para jovens em busca de emprego 

(Youth Job Search Allowance). O primeiro consiste na formação de um fundo de auxílio 

(mutual aid fund) a partir de contribuições do trabalhador, da empresa e do governo, para gerar 

um benefício correspondente a 30 milhões de won (US$ 2.521,8823), pagos em parcela única a 

jovens empregados de pequenas e médias empresas, com idade entre 15 e 34 anos e que 

permanecerem trabalhando na mesma empresa por 2 ou 3 anos (a depender do esquema de 

dedução de impostos escolhido pela empresa). Já o abono para jovens em busca de emprego 

corresponde a uma ajuda financeira de 500.000 won (US$ 420,3224) por 6 meses paga a jovens 

de até 34 anos, graduados a no máximo 2 anos, com o objetivo de facilitar o planejamento de 

sua carreira e a busca efetiva por uma colocação no mercado de trabalho (HUR, 2019; OECD, 

2020d, p. 24). 

Em resumo, a Tabela VII abaixo sintetiza o que foi descrito neste tópico a respeito 

dos instrumentos de proteção ao trabalhador utilizados no sistema coreano. 

 
23 Cotação em 7 de agosto de 2020. 
24 Cotação em 7 de agosto de 2020. 
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Tabela VII – Resumo dos instrumentos de proteção ao trabalhador adotados pela República da 
Coreia 

FUNDO 
Tipo de fundo Contas de poupança individuais 

Finalidade Aposentadoria/ pensão 
Regime Facultativo 

Trabalhadores 
abrangidos 

Obrigatório Trabalhadores em empresas com pelo menos um empregado 

Facultativo - 

Contribuição 
Empregador um mês de salário por ano 
Trabalhador - 

Benefício principal Benefício anual ao aposentado 
Outras hipóteses de 

saque/utilização dos recursos 
Habitação e saque total do saldo da conta (se, ao se aposentar, não tiver 55 
anos + 10 anos de contribuição) 

Condições de elegibilidade Aposentar-se + 1 ano de vínculo de trabalho com o mesmo empregador + 
55 anos de idade + 10 anos de contribuição 

Administração do fundo Instituições financeiras privadas administradoras de fundo de pensão 
Aplicação dos recursos Mercado financeiro 

OUTROS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 
Seguro desemprego 

Indenização por rescisão do contrato de trabalho (severance pay) 
Serviços de auxílio ao desempregado - Intermediação laboral 

Serviços de auxílio ao desempregado - Capacitação profissional 
Outros auxílios financeiros ao desempregado (abono de reemprego antecipado, abono de formação 

profissional, abono pela procura de emprego em locais distantes e abono de mudança) 
Elaborado pelo autor. 

 

3.6 SÍNTESE COMPARATIVA DOS INSTRUMENTOS DE PROTEÇAO AO 

TRABALHADOR ADOTADOS PELOS PAÍSES 

Como se viu de forma mais detalhada nos tópicos acima, os países objeto deste 

estudo utilizam-se de diferentes combinações entre os instrumentos de proteção ao trabalhador. 

Assim, ao tempo em que todos eles possuem fundo de contas de poupança individuais – seja 

com finalidade de socorrer o trabalhador em situações de desemprego, seja para sua 

aposentadoria – e oferecem serviços e/ou benefícios financeiros complementares de assistência 

ao desempregado, Chile, Colômbia e República da Coreia mantém vigente o mecanismo de 

indenizações em razão da rescisão do contrato de trabalho (severance pay) e somente a 

Colômbia não possui seguro desemprego. É o que demonstra a Tabela VIII a seguir. 
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Tabela VIII - Instrumentos de proteção ao trabalhador desempregado utilizados pelos países 

 
Indenizações 

(severance pay) 
Contas de poupança 

individuais 
Seguro 

desemprego 
Assistência ao 
desempregado 

Áustria  X X X 
Brasil  X X X 
Chile X X X X 
Colômbia X X  X 
Coreia X X X X 

Elaborado pelo autor. 

 

Além disso, tendo em vista que o principal foco deste estudo está em compreender 

o papel do FGTS na melhoria da política brasileira de proteção ao trabalhador mediante a 

comparação do referido fundo com os sistemas adotados pela Áustria, pelo Chile, pela 

Colômbia e pela República da Coreia, importa destacar, de maneira compilada, as principais 

características dos fundos utilizados por cada um desses países, como se observa da Tabela IX 

abaixo. 

 

Tabela IX – Principais características dos fundos utilizados pelos países 

   Áustria Brasil Chile Colômbia Coreia 

Tipo de fundo 
Contas de poupança 

individuais X X X X X 

Fundo Solidário     X     

Finalidade 
Desemprego X X X X   

Aposentadoria/pensão X       X 

Regime 
Obrigatório X X X X   

Facultativo         X 

Trabalhadores 
abrangidos 

Obrigatório 
Empregados formais X X X X X 

Empresários formais X         

Facultativo 
Profissionais liberais X         

Agricultores e silvicultores X         

Diretores não empregados   X       

Contribuição 
Trabalhador     X     

Empregador X X X X X 

Benefício principal 

Saque total do saldo da conta X X   X   

Benefício mensal     X     

Benefício anual         X 

Outras hipóteses de 
saque/utilização dos 

recursos 

Habitação   X   X X 
Saúde   X       

Educação       X   
Aposentadoria/pensão X   X   X 

Falecimento do trabalhador   X X     
Outras previsões legais   X       
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Condições de elegibilidade 

Fim da relação contratual X   X     

Fim da relação contratual sem 
justa causa 

  
X 

      

Tempo mínimo de vínculo X   X   X 
Outros requisitos legais     X     

Administração do fundo 

Instituições financeiras 
privadas administradoras de 

fundo de pensão 
X 

  
X X X 

Instituições financeiras 
públicas 

  
X 

  
X 

  

Órgãos públicos   X       

Aplicação dos recursos 
Mercado financeiro X   X X X 

Financiamento habitacional   X   X   
Elaborado pelo autor. 

 

Nesse contexto, tem-se que o Chile se destaca dos demais países, que se utilizam 

de fundos de contas de poupança individuais, por combinar este mecanismo com o fundo 

solidário. Por outro lado, no que tange à finalidade dos fundos, enquanto Brasil, Chile e 

Colômbia os dedicam principalmente às situações de desemprego, a República da Coreia os 

instituiu como fundo de pensão, para garantir a aposentadoria dos trabalhadores por eles 

cobertos, e somente a Áustria permite que o trabalhador opte por acessar os recursos de suas 

contas de poupança individuais em situações de desemprego ou os transfira ao sistema de 

pensões para custeio de sua aposentadoria. Ademais, em todos os países comparados, exceto na 

Coreia, em que sua adoção é facultada às empresas, o sistema dos fundos é regime legalmente 

obrigatório. 

Em todos os sistemas estudados, os fundos de contas de poupança individuais 

abrangem os empregados formais. Porém, a Áustria determina, ainda, que os empresários 

formais também sejam obrigatoriamente abrangidos pelo sistema dos referidos fundos e permite 

a adesão facultativa de profissionais liberais, de agricultores e silvicultores, enquanto somente 

o Brasil permite inclusão facultativa pelas empresas de seus diretores não empregados. 

No que se refere à contribuição para os fundos, somente o Chile prevê que os 

trabalhadores com contrato por prazo indeterminado sejam contribuintes, enquanto nos demais 

países, somente os empregadores devem pagar as contribuições. 

Passando aos benefícios principais decorrentes dos fundos, o sistema chileno 

contempla pagamento de benefícios mensais, o sistema coreano, benefícios anuais, e, nos 

demais países, o benefício principal corresponde ao saque total do saldo da conta de poupança 

individual. Além disso, há previsão de outras situações em que os trabalhadores podem se 

beneficiar dos recursos de suas contas de poupança individuais, seja para fins de habitação, 
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como no Brasil, Colômbia e República da Coreia, para fins de saúde (Brasil), de educação 

(Colômbia), de aposentadoria ou pensão (Áustria, Chile e Coreia), falecimento do trabalhador 

(Brasil e Chile) ou outras hipóteses previstas em lei (Brasil). 

Para ter acesso ao benefício principal, as principais condições de elegibilidade são 

o fim da relação contratual trabalhista – independente do motivo, no caso da Áustria e do Chile, 

e sem justa causa, no caso do Brasil – e tempo mínimo de vínculo de trabalho na Áustria, no 

Chile e na República da Coreia, além de outros requisitos específicos para acesso aos benefícios 

custeados pelo fundo solidário no caso do Chile. 

No tocante à administração dos fundos em estudo, somente o Brasil prevê 

administração conjunta por órgãos públicos e instituição financeira também pública. Já a 

Colômbia permite que tanto instituições financeiras públicas quanto privadas podem 

administrar os referidos fundos e os demais países atribuem a gestão dos fundos a instituições 

financeiras privadas administradoras de fundos de pensão. 

Por fim, os recursos dos fundos de contas de poupança individuais são geralmente 

aplicados no mercado financeiro, exceto no Brasil e na Colômbia em que os recursos podem 

ser aplicados em financiamento habitacional. 

 

4 ANÁLISE DAS DIMENSÕES DO ESTUDO COMPARADO 

Feita a descrição detalhada das soluções, com base nos dados e características de 

cada sistema, este tópico analisará as três principais dimensões que se relacionam com a 

eficiência dos fundos de contas individuais de poupança e com a efetividade do sistema como 

um todo, buscando compreender quais das soluções adotadas pelos países comparados 

demonstram atender mais adequadamente à finalidade de proteção ao trabalhador em situações 

de desemprego. 

Na primeira dimensão, será analisada a cobertura dos fundos – isto é, quais 

trabalhadores estão inseridos no sistema dos fundos de contas de poupança individuais – e como 

forma de avaliar essa dimensão, será utilizada como métrica a taxa de cobertura dos fundos, 

calculada com base na quantidade de trabalhadores neles inseridos em comparação com o total 

da força de trabalho do respectivo país. 

A segunda dimensão analisada será a capacidade de formação de poupança pelos 

fundos para a geração de renda para o trabalhador ao logo do período de desemprego, 

observando-se os fatores relacionados a essa dimensão e adotando-se como indicador para 
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medir o resultado da formação de poupança a evolução do montante de recursos acumulados 

pelos fundos. 

A última dimensão a ser estudada é a interação entre o fundo de contas de poupança 

individuais e o sistema de proteção ao trabalhador em que ele está inserido, observando-se em 

que medida o referido sistema promove a efetiva proteção ao trabalhador desempregado. Serão 

destacadas as principais características dos países estudados que se relacionam com essa 

dimensão e será utilizada como medida de efetividade do sistema o indicador 1.3.1 dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, apresentado pela Organização 

Internacional do Trabalho com o enfoque específico na proporção de desempregados que 

efetivamente recebem benefícios do sistema de proteção social do trabalhador (ILO, 2017). 

 

4.1 COBERTURA DO SISTEMA 

O primeiro aspecto relevante a ser analisado refere-se à cobertura dos fundos de 

conta de poupança individuais, ou seja, quais trabalhadores estão incluídos no sistema. Nesse 

contexto, a cobertura dos fundos como instrumentos de proteção ao trabalhador desempregado 

será analisada sob o enfoque das categorias de trabalhadores legalmente cobertos (ANSEJO E 

PIGNATTI, 2019, p. 16). 

No que se refere ao que determina a legislação, na Áustria estão obrigatoriamente 

incluídos no sistema de contas de poupança individuais os trabalhadores e os empresários 

sujeitos ao respectivo regime de seguro social, sendo facultada a participação voluntária dos 

profissionais liberais, dos agricultores e silvicultores. Ao analisar os efeitos da reforma no 

sistema de indenizações, que redundou na implementação do mecanismo das contas de 

poupança individuais, Hofer, Schuh e Walch (2012, p. 180) identificaram que o número de 

trabalhadores abrangidos pelo sistema saiu de cerca de um quarto do total de empregados em 

2004 para dois terços em dezembro de 2008, chegando a 71,4% dos empregados em 2010. 

Segundo dados atuais das câmaras econômicas austríacas, em 2019, o total de beneficiários do 

sistema de fundos contas individuais alcançou 3,62 milhões de trabalhadores, o que equivale a 

79,5% da força de trabalho da Áustria no mesmo ano (OECD, 2020C; WKO, 2020a). 

No Chile, a legislação vincula obrigatoriamente ao sistema de proteção ao 

desempregado os trabalhadores formais da iniciativa privada, maiores de 18 e menores de 65 

anos, e deixa de fora do sistema os trabalhadores autônomos, informais, aprendizes, 

aposentados, servidores públicos civis e militares e empregados domésticos. Conforme 

afirmado por Ferrer e Riddell (2011, p. 18-19), o sistema tem sido bem sucedido, tendo 
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aumentado de 2,2 milhões de trabalhadores afiliados, em 2003, para 6,7 milhões, em 2010, o 

que correspondia a cerca de 86% do total da força de trabalho em 2010 (OECD, 2020c). 

Note-se, todavia, que há limitação nos dados oficiais chilenos, pois os dados sobre 

os afiliados do sistema são fornecidos pela Superintendencia de Pensiones 

(SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, 2020) e correspondem aos trabalhadores que se 

registraram como contribuintes, excluídos os que se saíram do sistema por terem se aposentado 

ou falecido. Nesse contexto, estão incluídos aqueles trabalhadores que não tiveram 

contribuições registradas no período, o que pode significar situação de inadimplência – estão 

trabalhando, mas não estão pagando regularmente as contribuições – ou ausência de contrato 

de trabalho vigente – não estão trabalhando efetivamente. Ante tal fragilidade, é possível 

afirmar apenas que, dentro do número de afiliados está incluído o número efetivo de 

trabalhadores com vínculo laboral ativo no período, mas, também, os demais trabalhadores, 

sendo inviável a distinção entre esses grupos ante a forma em que estão divulgados os dados. 

Por fim, essa fragilidade dos dados se mostra relevante na comparação entre o total de afiliados 

ao sistema de auxilio de cesantía e o total da força de trabalho estimada pelo Instituto Nacional 

de Estadísticas do Chile (INE, 2020), na medida em que, a partir de 2018, o número de afiliados 

supera o número total da estimativa da força de trabalho chilena, como se vê de forma ilustrativa 

na Figura 2 abaixo. 

 

 
Figura 2 – Comparativo entre afiliados e força de trabalho chilena entre 2010 e 2020 
Elaborado pelo autor. Fonte: Instituto Nacional de Estadísticas e Superintendencia de Pensiones 
(INE, 2020; SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, 2020) 
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De toda sorte, apesar dessa fragilidade dos dados oficiais chilenos, para fins de 

análise da evolução da cobertura do sistema de contas individuais, o número crescente de 

afiliados desde a implantação do sistema até os dias atuais consegue demonstrar 

satisfatoriamente a ampliação contínua da cobertura do sistema no universo de trabalhadores 

do Chile. 

Passando a analisar os dados da Colômbia, tem-se que sua legislação prevê 

vinculação obrigatória aos fundos de contas individuais (fondos de cesantía) apenas aos 

trabalhadores formais privados regidos pela legislação trabalhista – há, ainda, um regime 

específico de auxilio de cesantía para os servidores públicos. Segundo dados da Associación 

Colombiana de Administradoreas de Fondos de Pensiones y de Cesantías, em dezembro de 

2004, havia 2,9 milhões de afiliados a fundos privados de desemprego, tendo subido para 5,4 

milhões em dezembro de 2010, chegando a aproximadamente 9 milhões de afiliados em 2020 

(ASOFONDOS, 2020). De acordo com a pesquisa econômica da OECD (OECD, 2019) sobre 

a Colômbia, os cerca de 8 milhões de afiliados aos fundos privados de desemprego (fondos de 

cesantías), em 2018, correspondiam a 90% dos trabalhadores formais, porém apenas 36% do 

total de trabalhadores se somados os formais e informais. Por fim, comparando-se o total de 

afiliados aos Fondos de Cesantías com o total da força de trabalho colombiana, tem-se aumento 

na cobertura do sistema, partindo, em 2010, de 25% de participantes em relação ao total da 

força de trabalho para 32%, em 2019 (ASOFONDOS, 2020; OECD, 2020c). 

No que se refere à República da Coreia, recorde-se que o sistema de contas 

individuais por ela adotado em substituição ao sistema de indenizações por rescisão do contrato 

de trabalho é de adoção facultativa e tem por finalidade aposentadoria e pensão dos 

trabalhadores a ele vinculados, não se relacionando a situações de desemprego, como nos 

demais países. De toda sorte, a legislação coreana prevê que as empresas com mais de um 

empregado são obrigadas a: a) pagar indenização por encerramento do contrato de trabalho, 

equivalente a um mês de salário por ano trabalhado, ao trabalhador que contar com pelo menos 

um ano de vínculo com ela; ou b) adotar regime de pensão corporativa, passando a depositar o 

valor equivalente a um mês de trabalho do empregado por ano de trabalho em conta a ele 

vinculada numa instituição financeira administradora de fundos de pensão. 

Yun e Hur (2012, p. 203) asseveram que os benefícios associados ao antigo sistema 

de indenizações demonstram-se mais vantajosos aos trabalhadores e aos empregadores do que 

o sistema dos fundos de pensão, o que refletiria baixa taxa de migração de 25,7% dos 

trabalhadores elegíveis no ano de 2010, já que, dos 7,7 milhões de trabalhadores elegíveis, 

apenas 2 milhões deles passaram para o sistema de fundo de pensão corporativo. Os motivos 
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para tanto estão relacionados aos baixos incentivos fiscais concedidos pelo governo como 

estímulo à migração para o novo sistema, não compensando, para o trabalhador, a perda da 

liberdade de escolha de utilização do total dos recursos da indenização pela rescisão, que 

passam a estar vinculados a sua aposentadoria, e, para as empresas com liquidez reduzida, 

assumir a obrigação de realizar pagamentos periódicos ao invés de eventual pagamento total no 

momento da rescisão. 

Atualmente, a situação de cobertura do sistema de fundos corporativos de pensão 

coreano evolui, pois, apesar da ainda baixa taxa de migração por parte das empresas, 

correspondente a 27,3% do total, em 2018 – ou seja, das 1,3 milhões de empresas aptas a 

estabelecerem regime de pensão corporativa, apenas 364 mil delas efetivamente aderiram ao 

sistema – por parte dos trabalhadores, a taxa de migração alcançou 51,3%, o que demonstra 

que, de um total de cerca de 11 milhões de trabalhadores elegíveis, 5,6 milhões estão afiliados 

a um fundos de pensão (REPÚBLICA DA COREIA, 2020). 

No Brasil, vale ressalvar, inicialmente, que não há dados precisos publicados sobre 

a cobertura do sistema do FGTS, pois a Caixa Econômica Federal, agente operador do fundo, 

não divulga dados sobre a quantidade de trabalhadores beneficiários do fundo, mas publica 

apenas a quantidade de contas vinculadas existentes. Como cada conta vinculada corresponde 

a um contrato de trabalho formal firmado entre trabalhador e empregador, um mesmo 

trabalhador pode ter tantas contas vinculadas quantos seja os vínculos contratuais que ele 

possuir durante sua vida laboral, informação que inviabiliza a análise da quantidade efetova de 

trabalhadores participantes do regime do FGTS. 

De toda sorte, a legislação brasileira determina que são beneficiários do FGTS os 

trabalhadores formais contratados sob o regime da CLT e os diretores administradores de 

empresa não empregados, equiparados pela respectiva empresa ao trabalhador vinculado ao 

FGTS. Em contrapartida, restam fora do sistema do FGTS os trabalhadores eventuais, os 

trabalhadores autônomos, os servidores públicos civis e militares, que possuem regime próprio, 

e os trabalhadores informais. 

Partindo dessa definição legal de beneficiário do FGTS e tendo em mente que a 

CLT obriga o uso da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS para identificação do 

trabalhador e registro das informações sobre o contrato de trabalho formal (BRASIL, 1943, art. 

13), o dado estatístico existente atualmente que permite vislumbrar de forma mais próxima 

possível o universo de trabalhadores vinculados ao FGTS é a quantidade de trabalhadores com 

carteira de trabalho assinada, dado estimado pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua – PNAD Contínua (IBGE, 2020a). 
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Dessa forma, considerando os dados disponíveis da PNAD Contínua entre os anos 

de 2012 e 2019, observa-se que a quantidade de trabalhadores com CTPS assinada apresenta 

redução ao longo do tempo, tanto em números absolutos quanto em percentual relativo ao total 

da força de trabalho. Os dados da PNAD Contínua demonstram que, em 2012, os trabalhadores 

com CTPS assinada somavam aproximadamente 37,7 milhões de pessoas, ao passo que, em 

2019, esse montante caiu para 36 milhões de pessoas. Em termos percentuais com relação ao 

total da força de trabalho brasileira, a taxa de trabalhadores com carteira assinada saiu de 39,7%, 

em 2012 para 34 %, em 2019 (IBGE, 2020a), situação que reflete diretamente nos dados de 

cobertura do FGTS e que indicam perda de desempenho do fundo nesse aspecto. 

Todavia, essa evolução negativa dos números dos trabalhadores com carteira 

assinada no Brasil, que implica na redução nos dados de cobertura do FGTS, demonstra estar 

relacionada à própria composição do mercado de trabalho brasileiro e não a algum fator 

diretamente relacionado ao FGTS em si. Tal conclusão surge da análise do cenário geral da 

distribuição da força de trabalho brasileira nos anos de 2012 a 2019, como se vê de forma 

ilustrativa nas Figuras 3 e 4 abaixo. Nesse período, observa-se um decréscimo, em termos 

quantitativos e percentuais, dos trabalhadores formais (com carteira assinada) e um acréscimo 

significativo na quantidade de pessoas desocupadas – saiu de 7 bilhões, em 2012, para 

aproximadamente 12 bilhões de pessoas, em 2019, o que representou, respectivamente, 7,3% e 

11,9% do total da força de trabalho no período. Ademais, nota-se um acréscimo também no 

total de empregadores e trabalhadores por conta própria, que, somados, corresponderam a 24,4 

bilhões de pessoas, ou 27,5% da forca de trabalho, em 2012, atingindo a soma de 31,4 bilhões 

de pessoas, ou 29,7% do total da força de trabalho, em 2019 (IBGE, 2020a). 

 

 
Figura 3 – Composição da força de trabalho brasileira entre 2012 e 2019. 
Elaborado pelo autor. Fonte: PNAD contínua (IBGE, 2020a). 
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Figura 4 – Evolução percentual da composição da força de trabalho brasileira entre 2012 e 2019 
Elaborado pelo autor. Fonte: PNAD contínua (IBGE, 2020a) 

 

Em suma, no tocante à cobertura dos instrumentos de contas de poupança 

individuais adotados pelos cinco países comparados, sob o enfoque dos trabalhadores neles 

incluídos, os dados obtidos, ressalvadas suas limitações explicitadas acima, permitem perceber 

que houve salto de cobertura entre 2010 e a situação atual de todos os países, com exceção do 

Brasil, em que se nota uma redução da cobertura de 39%, em 2012 – dados de 2010 não 

disponíveis – para 34%, em 2019, como se vê na Figura 5 abaixo. 
 

 
Figura 5 – Comparativo da taxa de cobertura de 2010 e de 2019 
Elaborado pelo autor. 
*Os dados brasileiros estão disponíveis a partir de 2012, enquanto nos demais países desde 2010, e os dados 
coreanos publicados vão até 2018, enquanto nos demais países, até 2019. 
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Anote-se, por fim, que, no caso do Brasil, a baixa taxa de cobertura do FGTS 

decorre, essencialmente, da limitação de acesso ao sistema aos trabalhadores formais, o que 

poderia ser aprimorado por meio da ampliação do acesso obrigatório ao sistema para os 

servidores públicos, com potencial de abranger mais de 10 milhões de trabalhadores, e por meio 

da viabilização da participação facultativa de outras categorias profissionais, como os 

trabalhadores autônomos e os empresários, público potencial de mais de 8 milhões de pessoas. 

Essas duas medidas somadas teriam o potencial de ampliar a cobertura do FGTS dos atuais 34% 

da força de trabalho brasileira para mais da metade dos trabalhadores – 51,8% da força de 

trabalho total, segundo dados de 2018 (IBGE, 2020a). 

 

4.2 CAPACIDADE DE FORMAÇÃO DE POUPANÇA 

O instrumento das contas de poupança individuais dos trabalhadores é mecanismo 

de poupança forçada com o objetivo de acumular recursos para serem utilizados pelo 

trabalhador que ficar desempregado, garantindo-lhe renda para sustento próprio e de sua família 

(ASENJO; PIGNATTI, 2019, p. 13-14; SETTY, 2017, p. 1302). Como instrumento de 

formação de poupança, o primeiro aspecto observado é a origem dos recursos que comporão 

essa poupança. 

Dentre os países comparados, todos obrigam os empregadores a realizar 

contribuições periódicas e apenas o Chile prevê o recolhimento de contribuições também dos 

trabalhadores. No que se refere ao montante das contribuições, Áustria adota o menor patamar, 

exigindo depósito mensal de 1,53% sobre o salário do trabalhador, seguida por Chile, com 

percentual de contribuição mensal total de 3% sobre o salário, distribuído entre 0,6% pagos 

pelo trabalhador e depositados em sua conta de poupança individual, 1,6% pagos pelo 

empregador e depositados na conta individual do trabalhador e outros 0,8% também pagos pelo 

empregador e vertidos ao fundo solidário. Já Brasil, Colômbia e República da Coreia recolhem 

contribuições equivalentes a um mês de salário do trabalhador por ano trabalhado, com o 

pagamento ocorrendo mensalmente, no caso brasileiro – 8% do salário mensal –, e anualmente 

para os demais países. É o que se vê sinteticamente na Figura 6 a seguir. 
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Figura 6 – Percentual de contribuições aos fundos de contas de poupança individuais 
Elaborado pelo autor. 

 

Note-se, ainda, que, dentre os países comparados, apenas no Chile, por adotar um 

sistema misto com fundo de contas de poupanças individuais e fundo solidário, há aporte de 

recursos públicos ao sistema. Na Áustria, Brasil, Colômbia e República da Coreia o sistema é 

autofinanciado com os recursos das contribuições dos empregadores. Tal aspecto alinha os 

fundos analisados às discussões teóricas que apontam vantagens da adoção desse sistema no 

que se refere ao afastamento do risco moral por parte dos trabalhadores e empregadores 

(ANSEJO; PIGNATTI, 2019, p. 14; BARBOSA; FOGUEL; BILO, 2017, p. 48; BREUGEL, 

2016, p. 58; FERRER; RIDDELL, 2011, p. 32; SEHNBRUCH, 2016, p. 39; VODOPIVEC, 

2006, p. 64) e ao baixo custo administrativo de sua operação (ANSEJO; PIGNATTI, 2019, p. 

10; VODOPIVEC, 2006, p. 65). 

O próximo aspecto que influencia na capacidade de formação de poupança desses 

fundos refere-se às possíveis hipóteses de acesso aos recursos. A principal hipótese é o 

encerramento do contrato de trabalho, inclusive pela aposentadoria do trabalhador, e está ligada 

à própria finalidade essencial dos fundos, que é formar poupança para garantir renda ao 

trabalhador em razão do desemprego. Para além disso, Brasil, Colômbia e República da Coreia 

permitem acesso aos recursos da respectiva conta individual para que o trabalhador invista em 

habitação. Colômbia adiciona a hipótese de saque destinada a custear a educação do trabalhador 

ou de seus dependentes e Brasil prevê outras hipóteses de saque, como em razão de problemas 

de saúde do trabalhador e de seus dependentes, inatividade da conta, saque-aniversário etc. Ao 

tratar da ampliação das hipóteses de saque dos recursos dos fundos para situações outras que 

não aquelas ligadas ao desemprego, Ferrer e Riddell (2011, p. 9) indicam que esse pode ser 
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fator que afeta a efetividade do sistema. A racionalidade do argumento é a de que, utilizando 

os recursos para outras finalidades, quando o trabalhador vier a ficar desempregado pode não 

haver recursos disponíveis para socorrê-lo durante o período de desemprego. 

Exemplo desse efeito da ampliação das hipóteses de saque é visto no Brasil. Em 

2017 o governo autorizou o saque das contas inativas, entendidas como aquelas vinculadas a 

contrato de trabalho extinto até 2015 (BRASIL, 2017b), o que resultou no saque, em 2017, de 

R$ 47,3 bilhões, equivalentes a 41% do total de saques daquele ano. Em 2019, de forma 

semelhante, restou autorizado o saque imediato de R$ 500,00 por conta com saldo superior a 

um salário mínimo em 24 de julho de 2019, ou do saldo total da conta, na hipótese de saldo 

inferior a um salário mínimo (BRASIL, 2019c). Essa autorização de saques excepcional somou 

R$ 37,6 bilhões, em 2019, o correspondente a 23% do total de saques naquele ano. Também 

em 2019, criou-se nova sistemática de saque chamada saque-aniversário, por meio da qual o 

trabalhador pode sacar anualmente, no mês de seu aniversário, parte do saldo de sua conta 

vinculada (BRASIL, 2019c). Os saques-aniversário começaram a acontecer em 2020, tendo 

somado, no primeiro semestre do ano, R$ 3,7 bilhões, equivalentes a cerca de 6% do total de 

saques do mesmo período. 

Como se vê da Figura 6 abaixo, em 2017 e em 2019, observam-se pico que fogem 

ao padrão da evolução dos saques dos últimos 20 anos, o que alerta para a necessidade de análise 

do impacto de tais situações excepcionais na efetividade e sustentabilidade do FGTS no futuro. 

 

 
Figura 7 – Evolução dos saques do FGTS de 1999 a 2019. 
Elaborado pelo autor. Fonte: Números do FGTS (FGTS, 2020). 
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Outro aspecto relevante que influencia na capacidade de garantir renda ao 

trabalhador desempregado é a forma de saque dos recursos nas situações de rescisão contratual. 

A discussão teórica sobre esse ponto caminha na direção de que a forma de saque em montante 

único, equivalente ao saldo total da conta de poupança individual do trabalhador, como ocorre 

na maioria dos países comparados, à exceção do Chile, parece ser mecanismo inadequado de 

proteção à renda do desempregado, pois pode não oferecer amparo suficiente na medida em 

que os recursos recebidos pelo desempregado podem se esgotar no início do período de 

desemprego, deixando o trabalhador sem renda antes de ter conseguido novo emprego 

(BARBOSA; FOGUEL; BILO, 2017, p. 48; FERRER; RIDDELL, 2011, p. 31-32; 

VODOPIVEC, 2013, p. 14). 

No caso do Chile, pela própria concepção de seu sistema de proteção ao 

desemprego, tal fragilidade estaria afastada, pois os benefícios concedidos ao trabalhador são 

pagos em parcelas, primeiramente utilizando-se dos recursos da respectiva conta de poupança 

individual e, na sequencia, caso o trabalhador opte e atenda aos requisitos legais, as parcelas do 

benefício passam a ser custeadas pelo fundo solidário. 

Em recente estudo, Gerard e Naritomi (2019) buscaram observar esse aspecto por 

meio da análise do comportamento de consumo de trabalhadores brasileiros desempregados, 

beneficiários do FGTS e do seguro desemprego. Por meio do cruzamento dos dados da RAIS – 

Relação Anual de Informações Sociais – com os dados do programa Nota Fiscal Paulista. A 

RAIS contém informações detalhadas sobre o mercado trabalho formal brasileiro. Já o 

programa Nota Fiscal Paulista, criado pelo estado de São Paulo, em 2007, com o objetivo de 

combater a sonegação e aumentar a arrecadação tributária do estado, se baseia na inclusão do 

CPF – número de identificação do contribuinte – na nota fiscal de cada compra realizada, além 

da devolução de parte do imposto pago e de sorteio de prêmios financeiros para o contribuinte, 

como mecanismo de estímulo à cultura de se exigir emissão de notas fiscais nas transações 

comerciais cotidianas. O resultado desse estudo demonstrou relação direta entre a 

disponibilidade de recursos nas mãos do desempregado e o aumento de seu consumo, tendo 

como principal achado o aumento de cerca de 35% no consumo do trabalhador no momento da 

demissão, a despeito da perda de 17% no padrão de consumo no longo prazo. Ademais, também 

foi possível verificar que: a) os desempregados consumiam 20% mais na semana em que 

recebiam o pagamento da parcela do seguro desemprego; b) os trabalhadores beneficiados com 

uma parcela a mais de seguro desemprego apresentaram hábitos de consumo sensivelmente 

mais altos apenas no período em que usufruíram do benefício adicional; e c) os trabalhadores 

desempregados não foram capazes de suavizar seu consumo no tempo, mesmo prevendo a 
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queda de sua renda quando o benefício do seguro desemprego acabasse. Por fim, ante tais 

resultados foi possível evidenciar a importância da diferença na forma de desembolso do 

benefício adotada no sistema das contas de poupança individuais – pagamento total em 

momento único – e no sistema do seguro desemprego – pagamento do benefício em parcelas –

, sendo possível considerar que o valor assecuratório da renda, proporcionado pela forma 

parcelada de pagamento do seguro desemprego, é mais alto que o do instrumento das contas 

individuais, seja porque o pagamento único do total do benefício não considera o risco de o 

trabalhador permanecer por longo tempo desempregado, seja em razão de o comportamento de 

consumo do trabalhador ser muito sensível ao momento do pagamento do benefício. Dessa 

forma, os achados do referido estudo alinham-se à discussão teórica no sentido de que o 

pagamento do benefício de maneira parcelada ao desempregado parece atender mais 

adequadamente à finalidade de garantir renda ao trabalhador durante o período de desemprego 

do que o pagamento em montante único no momento da rescisão do contrato de trabalho 

(ASENJO; PIGNATTI, 2019, p. 13; BREUGEL, 2016, p. 59-60; FERRER; RIDDELL, 2011, 

p. 5). 

Passando, agora, para a análise da efetiva capacidade dos fundos de contas 

individuais para a formar poupança e garantir renda ao trabalhador ao logo do período de 

desemprego, note-se, incialmente, que os dados disponíveis, publicados pelos países objeto 

deste estudo, não permitem uma análise abrangente de todos os aspectos relacionados a essa 

dimensão. Assim, como forma de demonstrar a capacidade de formação de poupança de cada 

sistema, a variação do volume de recursos acumulados anualmente parece atender, em certa 

medida, a tal objetivo, pois evidencia a existência de recursos poupados para cumprir a 

finalidade de proteção ao trabalhador. 

Os dados obtidos nos sítios dos órgãos oficiais de estatística apresentam o valor 

total de ativos de cada fundo de contas individuais – no caso do Chile, também do Fundo 

Solidário – e foram agrupados a partir do ano de 2003, primeiro ano com dados apurados nos 

novos sistemas implantados na Áustria e no Chile, até 2019, com exceção da República da 

Coreia, cujos dados se referem  aos anos de 2015 a 2018, pois não foi possível encontrar dados 

publicados relativos aos demais exercícios. O resumo dos dados consta da tabela X, abaixo. 
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Tabela X – Evolução dos recursos dos fundos de cada país  

 
Áustria Brasil 

Chile 
Colômbia República da 

Coreia 

 

Fundo Contas 
Individuais Fundo Solidário 

 Ativos Aumento Ativos Aumento Ativos Aumento Ativos Aumento Ativos Aumento Ativos Aumento 

2003 172 - 27424 - 76 - 10 - - - - - 

2004 429 149% 28629 4% 189 148% 38 289% 805 - - - 

2005 821 91% 30806 8% 336 78% 80 111% 956 19% - - 

2006 1328 62% 33202 8% 535 59% 145 82% 975 2% - - 

2007 1906 44% 35316 6% 796 49% 237 63% 991 2% - - 

2008 2518 32% 38783 10% 1105 39% 355 50% 1046 6% - - 

2009 3331 32% 41928 8% 1406 27% 491 38% 1283 23% - - 

2010 4203 26% 46431 11% 1794 28% 667 36% 1491 16% - - 

2011 5045 20% 51785 12% 2299 28% 881 32% 1479 -1% - - 

2012 6209 23% 58123 12% 2847 24% 1132 28% 1680 14% - - 

2013 7322 18% 65161 12% 3483 22% 1448 28% 1742 4% - - 

2014 8622 18% 73199 12% 4222 21% 1897 31% 1972 13% - - 

2015 9778 13% 81622 12% 4800 14% 2226 17% 2132 8% 1049 - 

2016 11094 13% 90126 10% 5396 12% 2594 17% 2408 13% 1219 16% 

2017 12490 13% 87963 -2% 5891 9% 2924 13% 2740 14% 1401 15% 

2018 13533 8% 94394 7% 6698 14% 3359 15% 2804 2% 1584 13% 

2019 15661 16% 95609 1% 7723 15% 4022 20% 3322 18% - - 
Elaborado pelo autor. Fonte: órgãos oficiais de estatística de cada país (ASOFONDOS, 2020; FGTS, 2020; 

REPÚBLICA DA COREIA, 2020; SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, 2020; WKO, 2020a). Valores 

em milhões de dólares americanos, na cotação de 21 de agosto de 2020. 

 

Da análise da evolução dos valores absolutos dos ativos de cada fundo, observa-se 

que todos demonstram crescimento ao longo dos anos, com exceção do Brasil, que viu os ativos 

do FGTS reduzirem-se de US$ 90 bilhões, em 2016, para US$ 87,9 bilhões, em 2017, 

retomando a tendência de crescimento nos anos seguintes (FGTS, 2020). Isso se deve, 

principalmente, ao impacto dos saques das contas vinculadas excepcionalmente autorizados 

pelo governo para estimular a economia no ano de 2017. 

Cotejando a taxa percentual de crescimento dos recursos do fundo austríaco, 

calculada pela variação dos ativos de um ano para o outro, observa-se que ele apresentou, 

naturalmente, pico na taxa de crescimento do volume de recursos nos primeiros anos de 

funcionamento do sistema, assumindo tendência estável nos anos seguintes, com taxa 

percentual de crescimento média de 22% (WKO, 2020a). Abaixo, a Figura 8 demonstra a 
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evolução do montante total de recursos do referido fundo e a Figura 9 ilustra a evolução de sua 

taxa de crescimento anual. 

 

    
Figura 8 – Evolução do montante de recursos do 
fundo austríaco em milhões de dólares. 
Elaborado pelo autor. Fonte: Wirtschaftskammern - 
câmaras de comércio austríacas (WKO, 2020a). 

Figura 9 – Evolução do percentual anual de 
crescimento dos recursos do fundo austríaco. 
Elaborado pelo autor. Fonte: Wirtschaftskammern - 
câmaras de comércio austríacas (WKO, 2020a). 

 
No caso dos fundos chilenos, a situação é semelhante à do fundo austríaco. 

Observa-se percentual elevado da taxa crescimento dos recursos, tanto no fundo de contas de 

poupança individual quanto no fundo solidário, nos primeiros anos de funcionamento do 

sistema, assumindo tendência estável nos anos seguintes, com taxa percentual de crescimento 

média de 26% e 32%, respectivamente (SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, 2020). A 

evolução de ambos os fundos chilenos é ilustrada a seguir, por meio da Figura 10, que apresenta 

a variação do montante de recursos dos mencionados fundos, e por meio da Figura 11, que 

demonstra o desenvolvimento de sua taxa de crescimento anual. 

 

    
Figura 10 – Evolução do montante de recursos dos 
fundos chilenos em milhões de dólares. 
Elaborado pelo autor. Fonte: Superintendência de 
pensões (SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, 
2020). 

Figura 11 – Evolução do percentual anual de 
crescimento dos recursos dos fundos chilenos. 
Elaborado pelo autor. Fonte: Superintendência de 
pensões (SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, 
2020). 
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Já o montante total de recursos do FGTS, no geral, apresenta curva ascendente, 

exceto no ano de 2017, como demonstra a Figura 12, ao passo que a evolução da taxa de 

crescimento dos referidos mostra-se bastante instável, variando sensivelmente ao longo dos 

anos, como se observa na Figura 13. Como visto antes, no ano de 2017 os dados de evolução 

dos recursos do FGTS destoaram dos demais anos em razão, principalmente, da autorização 

excepcional de saque dos recursos das contas inativas (BRASIL, 2017b), o que representou 

retirada de R$ 47,3 bilhões do FGTS naquele ano (FGTS, 2020) e taxa negativa de -2% de 

crescimento do montante de recursos do fundo comparada ao montante de recursos do ano 

anterior. De toda sorte, a taxa médica de crescimento dos recursos do FGTS entre 2004 e 2019 

ficou positiva, correspondendo a 9% de aumento de recursos do fundo ao ano. 

 

    
Figura 12 – Evolução do montante de recursos do 
fundo brasileiro em milhões de dólares. 
Elaborado pelo autor. Fonte: FGTS (FGTS, 2020). 

Figura 13 – Evolução do percentual anual de 
crescimento dos recursos do fundo brasileiro. 
Elaborado pelo autor. Fonte: FGTS (FGTS, 2020). 

 

A situação da Colômbia é semelhante à brasileira no que se refere à evolução 

ascendente do total de recursos de seus fundos de contas de poupança individuais (fondos de 

cesantías), como se vê na Figura 14, enquanto a taxa anual de crescimento desses recursos 

apresenta grande instabilidade ao longo dos anos, como demonstrado na Figura 15. A despeito 

disso, a taxa média anual de crescimentos de recursos dos fundos entre 2005 e 2019 mostrou-

se positiva, equivalente a 13% (ASOFONDOS, 2020). 

Note-se, todavia, que as razões que provocam essa variação na taxa de crescimento 

dos sistemas brasileiro e colombiano não restaram claras com base nos dados obtidos no 

presente estudo, podendo estar relacionadas a questões de funcionamento do próprio sistema 

ou ainda, mais provavelmente, a aspectos atinentes à evolução da economia e do mercado de 

trabalho de cada um desses países, questões essas que fogem ao escopo do presente estudo e 

demandam análise mais aprofundada em estudos futuros. 
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Figura 14 – Evolução do montante de recursos do 
fundo colombiano em milhões de dólares. 
Elaborado pelo autor. Fonte: Associação colombiana 
das administradoras de fundos de pensão e desemprego 
(ASOFONDOS, 2020). 

Figura 15 – Evolução do percentual anual de 
crescimento dos recursos do fundo colombiano. 
Elaborado pelo autor. Fonte: Associação colombiana 
das administradoras de fundos de pensão e 
desemprego (ASOFONDOS, 2020). 

 

Por fim, no que se refere-se à República da Coreia, apesar de os dados estarem 

limitação aos anos de 2015 a 2018, observa-se tendência estável crescente, tanto dos volumes 

de recursos acumulados (Figura 16), quanto da taxa percentual de variação dos ativos do fundo 

coreano (Figura 17), com taxa média de crescimento equivalente a 15% ao ano (REPÚBLICA 

DA COREIA, 2020). 

 

    
Figura 16 – Evolução do montante de recursos do 
fundo coreano em milhões de dólares. 
Elaborado pelo autor. Fonte: Kostat (REPÚBLICA DA 
COREIA, 2020). 

Figura 17 – Evolução do percentual anual de 
crescimento dos recursos do fundo coreano. 
Elaborado pelo autor. Fonte: Kostat (REPÚBLICA 
DA COREIA, 2020). 

 

4.3 INTERAÇÃO ENTRE OS FUNDOS E O RESTANTE DO SISTEMA 

Buscar estabelecer uma política de proteção ao trabalhador por meio da adoção 

integrada de instrumentos que visam proteger a renda ante o risco de perda do emprego, 

estimular e facilitar a busca por trabalho e viabilizar a capacitação permanente dos 

trabalhadores é o caminho ideal apontado pela teoria (ILO, 2017, p. 55; PARSONS, 2018, p. 7; 

PINTO, 2016a, p. 99-100; SEHNBRUCH, 2006, p. 42) para aumentar a taxa de emprego e 
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reduzir o desemprego, fomentar a flexibilidade no mercado de trabalho e aumentar a 

produtividade da economia como um todo (ILO, 2017, p. 42). 

Partindo desse norte, observa-se que todos países objeto deste estudo adotam mais 

de um instrumento de proteção ao trabalhador, além dos fundos de contas de poupança 

individuais que proveem recursos para indenizar o trabalhador em caso de desemprego. 

O sistema austríaco de proteção ao trabalhador se compõe dos fundos de contas de 

poupança individuais, do programa de seguro desemprego, do benefício de assistência 

emergencial de desemprego e do serviço público de emprego, que promove serviços de 

intermediação laboral e de capacitação profissional. O sistema dos fundos de contas individuais 

opera paralela e independentemente ao do seguro desemprego e demais benefícios e serviços 

de assistência social ao trabalhador desempregado, estes últimos estando, todavia, conectados 

e integrados entre si. Tal integração se observa desde a definição legal dos requisitos para acesso 

ao sistema e durante sua operacionalização, na medida em que o trabalhador desempregado está 

obrigado a inscrever-se e permanecer à disposição do serviço oficial de emprego para ter acesso 

aos demais benefícios, sofre penalidade de suspensão dos benefícios financeiros caso rejeite 

oferta de trabalho de no mínimo 20 horas semanais ou rejeite oferta de capacitação profissional 

feita pelo serviço oficial de emprego e, ainda, só acessa o benefício emergencial de assistência 

ao desempregado depois de esgotado o período de recebimento do seguro desemprego e se 

comprovar, no momento do requerimento e periodicamente, que sua situação de renda familiar 

se enquadra nos limites e condições previstas para acesso a tal benefício. 

Já o Brasil conta com o FGTS, o programa de seguro desemprego e o Sistema 

Nacional de Emprego, que oferece ao trabalhador serviços de orientação, recolocação e 

capacitação profissional, dentre outros. O FGTS opera paralela e independentemente dos 

demais benefícios e serviços de assistência ao trabalhador desempregado. Já o SINE tem a 

integração de suas ações e serviços como uma de suas diretrizes previstas legalmente (BRASIL, 

2018b, art. 2º), de forma que, ao menos conceitualmente, o programa de seguro desemprego e 

os serviços de intermediação laboral e de capacitação profissional devem funcionar de forma 

integrada. Todavia, conforme afirmam Cacciamali e José-Silva (2018, p. 175-176), o SINE 

demanda investimento em melhoria institucional e aprimoramento de sua capacidade de 

prestação de serviços ao trabalhador. As principais questões que dificultam o funcionamento 

eficaz do SINE relacionam-se com sua configuração institucional – já que seu funcionamento 

se baseia na inter-relação entre os diversos entes federativos brasileiros, que compartilham as 

responsabilidades de operacionalização do sistema – com a constante diminuição dos recursos 

orçamentários a ele dedicados e com a sua limitada capacidade operacional, que demanda 
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investimentos em estrutura e qualificação de sua mão de obra (CACCIAMALI; JOSÉ-SILVA 

(2018, p. 171; BORGES, 2018, p. 181). Ademais, diferentemente do que ocorre na Áustria, não 

se verifica no Brasil a previsão legal de requisitos obrigatórios que vinculem o acesso aos 

benefícios do seguro desemprego com a necessidade de inscrição no SINE ou de participação 

em programas de capacitação, tampouco há a previsão de penalidades relacionadas a eventual 

rejeição de oferta de trabalho ou de participação em ação de formação profissional. 

Passando para o sistema chileno, nota-se que ele possui o mecanismo de 

indenizações por encerramento do contrato de trabalho (severance pay), o instrumento do fundo 

de contas de poupança individuais associado ao fundo solidário, o serviço nacional de 

intermediação de emprego e o serviço nacional de capacitação e emprego. O mecanismo de 

indenizações funciona independentemente dos demais instrumentos utilizados pelo Chile, 

sendo que o único ponto de contato entre eles reside na possiblidade de ser descontado do valor 

devido a título de indenização pela demissão, por parte do empregador, o montante do saldo da 

conta de poupança individual do trabalhador. Já o sistema do fundo de contas individuais e do 

fundo solidário e os serviços de intermediação de emprego e de capacitação possuem um certo 

nível de integração, pois, a despeito de não haver requisito específico que obrigue a inscrição 

nos serviços oficiais de emprego para ter acesso aos benefícios financeiros custeados pelos 

fundos, há a previsão de suspensão do benefício pago pelo fundo solidário na hipótese de o 

trabalhador rejeitar oferta de emprego com salário equivalente a pelo menos 50% do seu salário 

anterior ou de rejeitar ação de capacitação oferecidas pelos serviços públicos de emprego. 

Na Colômbia tem-se operando simultânea e independentemente o sistema de 

indenizações por encerramento do contrato de trabalho (severance pay), o fundo de contas de 

poupança individuais e o mecanismo de proteção ao desempregado (MPC), que engloba o fundo 

de fomento ao emprego e proteção ao desempregado – que custeia as contribuições dos sistemas 

públicos de saúde e de pensão e que financia os benefícios financeiros de renda mínima – o 

serviço público de emprego, que cuida da intermediação laboral, e o serviço nacional de 

aprendizagem, responsável por programas de capacitação profissional juntamente com as 

caixas de compensação familiar. Note-se que não há programa de seguro desemprego na 

Colômbia. De toda sorte, vê-se que o mecanismo de proteção ao desempregado tem, em sua 

concepção, oferta integrada de benefícios financeiros assistenciais, serviço de intermediação 

laboral e programas de capacitação profissional, havendo, ainda, como único ponto de contato 

com os fundos de contas de poupança individual a previsão da possibilidade de o trabalhador 

destinar um percentual da respectiva conta para o MPC, o que lhe garante receber benefício 

financeiro adicional proporcional ao montante vertido ao mecanismo. Ademais, para acesso aos 
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benefícios do MPC é necessário que o trabalhador se inscreva nos serviços oficiais de 

intermediação laboral e de capacitação profissional, havendo, ainda, previsão de perda do 

direito a tais benefícios se o trabalhador não fizer a mencionada inscrição, se não cumprir com 

os tramites exigidos pelos serviços públicos de emprego, se rejeitar oferta de trabalho com 

remuneração de, no mínimo, 80% da sua remuneração anterior ou se deixar de participar de 

ação de capacitação profissional oferecida pelo sistema. Todavia, o MPC apresenta problemas 

ligados à: a) cobertura dos trabalhadores abrangidos pelo sistema, pois, apesar de ter 

multiplicado por quatro o número de beneficiários desde sua criação até 2017, o total de 

beneficiários do MPC representava apenas 7,2% dos desempregados, em 2017 (OECD, 2019, 

p. 137); e b) à baixa capacidade operacional, demonstrada pela execução orçamentária do 

programa, que, em 2016, gastou 44% do orçamento total previsto, sendo que, para o custeio 

dos benefícios financeiros, a execução foi ainda menor, 28,5% da parcela do orçamento 

destinada a tal finalidade (PINTO, 2016b, p. 144). 

Por fim, analisando a realidade da República da Coreia, vê-se que o mecanismo de 

indenizações por encerramento do contrato de trabalho (severance pay) e o dos fundos de contas 

de poupança individuais adotado voluntariamente em substituição ao das indenizações não 

fazem parte do sistema de proteção ao desempregado, na medida em que têm finalidade de 

garantir recursos para a aposentadoria do trabalhador. Porém, como mecanismos de proteção 

ao trabalhador desempregado, a Coreia possui o sistema de seguro desemprego, que oferece o 

benefício financeiro principal de reposição parcial da renda do trabalhador desempregado, os 

benefícios financeiros adicionais correspondentes ao abono de reemprego antecipado, ao abono 

de formação profissional, ao abono pela procura de emprego em locais distantes e ao abono de 

mudança de residência, e os serviços de intermediação laboral e capacitação profissional. Em 

sua concepção o sistema de seguro desemprego coreano demonstra integração entre os 

benefícios financeiros e os serviços de intermediação laboral e de capacitação profissional, pois, 

para acessar o sistema o trabalhador deve inscrever-se nos serviços oficiais de emprego, além 

de demonstrar-se capaz e apto a buscar novo trabalho. Ademais, os benefícios financeiros do 

referido sistema podem ser suspensos, por 2 semanas, caso o trabalhador desempregado rejeite 

oferta de emprego sem motivo justo, e, por 4 semanas, caso ele se negue a participar de 

capacitação, ou, ainda, podem ser cancelados, com obrigação ressarcimento dos valores 

recebidos, em casos de fraude. De toda sorte, ao analisar a situação atual do mercado de trabalho 

coreano, a OECD (2020a, p. 85-89) apontou a necessidade de aprimoramento na política de 

proteção ao trabalhador desempregado para: a) ampliar a cobertura do seguro desemprego para 

os trabalhadores informais, pois, em 2018, enquanto 95% dos trabalhadores formais estavam 
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cobertos pelo sistema, entre os informais a taxa foi de apenas 71%; b) reforçar a fiscalização 

para aumentar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte dos empregadores como 

mecanismo de combate à informalidade; c) ampliar o orçamento das políticas voltadas ao 

mercado de trabalho, na medida em que ele representa percentual de gastos em relação ao PIB 

dois terços mais baixo que a média dos países da OECD, em 2017; e d) reorganizar o padrão 

de gastos com os programas de ativação do mercado de trabalho, alterando o foco atual voltado 

para a criação de empregos diretos – onde está alocado cerca de metade do orçamento total a 

ser gasto com políticas do mercado de trabalho – para aportar maior volume de recursos aos 

programas de capacitação profissional e ao serviço público de emprego e, assim, impactar 

positivamente a taxa de empregos no médio e longo prazo. 

Vale notar outro fator que influencia na eficiência do sistema de proteção ao 

trabalhador desempregado que é a capacidade operacional requerida para sua execução. A 

teoria aponta no sentido de que quanto maior a variedade e complexidade dos requisitos para 

acesso, maior e mais complexa também será a necessidade de estrutura administrativa para sua 

operação, de forma que o sistema de indenizações por encerramento do contrato de trabalho 

apresentaria menor necessidade de capacidade administrativa em comparação ao do seguro 

desemprego, por exemplo (FERRER; RIDDELL, 2011, p. 6; FERRER; RIDDELL, 2011, p. 

213; PARSONS, 2018, p. 4; ROBALINO; WEBER, 2013; SEHNBRUCH, 2006, p. 39; 

VODOPIVEC, 2006, p. 69; VODOPIVEC, 2013, p. 9). Nesse contexto, a integração dos 

diversos instrumentos adotados por cada país estudado – indenizações, fundo de contas 

individuais, seguro desemprego e serviços de assistência ao desempregado – é elemento que 

aumenta sensivelmente a necessidade de existir capacidade administrativa mais robusta e 

complexa para monitoramento dos requisitos de elegibilidade dos benefícios oferecidos aos 

desempregados, merecendo destaque para os contextos brasileiro, colombiano e coreano que, 

como visto acima, demandam aprimoramento da capacidade administrativa desses países para 

melhorar a eficiência de seus respectivos sistemas. 

Feita a análise das características e nível de integração dos sistemas de proteção ao 

trabalhador adotados por cada país estudado, como forma de medir sua efetividade, optou-se 

por utilizar o indicador 1.3.1 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS das Nações 

Unidas, apresentado pela Organização Internacional do Trabalho. Os ODS representam uma 

agenda mundial adotada pelos países vinculados à ONU na Cúpula das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, realizada entre 25 e 27 de setembro de 2015, em Nova York, e 
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contém 17 objetivos e 169 metas a serem alcançadas até 203025, abrangendo temas como a 

erradicação da pobreza, saúde, educação, trabalho decente, crescimento econômico, dentre 

outros (ONU, 2020). 

No que se refere ao objeto do presente estudo, interessa especialmente o ODS 1, 

descrito como “Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares” (ONU, 

2020). Mais especificamente, dentre as 5 metas diretamente ligadas ao alcance do ODS 1 e as 

2 metas sobre os meios para sua implementação, esta pesquisa se atém à meta 1.3 voltada para 

“implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados, para 

todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis” 

(ONU, 2020).26 

Como forma de medir se as metas vinculadas a cada ODS estão sendo atingidas, 

foram adotados alguns indicadores, dentre os quais o indicador 1.3.1, que apresenta a proporção 

da população abrangida por regimes de proteção social, tendo como grupos populacionais 

analisados, por exemplo, as crianças, os idosos, as mulheres grávidas, as pessoas com 

deficiência, os desempregados, dentre outros grupos vulneráveis (ONU, 2020). Por certo, no 

que respeita ao objeto deste estudo, interessa o enfoque específico dado pelo indicador 1.3.1 ao 

grupo vulnerável dos trabalhadores desempregados. De toda sorte, no Anexo ao presente estudo 

encontram-se mais detalhes sobre os indicadores parciais direcionados aos demais grupos 

vulneráveis e que compõem o indicador 1.3.1. 

Assim, tem-se que o indicador 1.3.1, na parte relacionada aos trabalhadores 

desempregados, apresenta o percentual dos trabalhadores desempregados que efetivamente 

recebem benefícios dos sistemas de proteção ao trabalhador desempregado de cada país 

pesquisado, sendo que tal percentual é obtido pela comparação entre o número de trabalhadores 

que recebem algum benefício de desemprego e o número total de desempregados no período. 

Note-se, ainda, que o trabalho de apuração e divulgação do indicador 1.3.1 ligado aos 

desempregados está a cargo da Organização Mundial do Trabalho e é feito com base nos dados 

da pesquisa de seguridade social coletados em 75 países (ILO, 2017). 

Os resultados do percentual dos trabalhadores desempregados que efetivamente 

recebem benefícios dos sistemas de proteção ao trabalhador desempregado – indicador 1.3.1 

dos ODS – disponíveis para os países objeto deste estudo referem-se ao período de 2005 a 2015, 

 
25 Informações mais detalhadas sobre os objetivos e metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
estão disponíveis no sítio oficial da Organização das Nações Unidas na rede mundial de computadores (ONU, 
2020). 
26 A descrição das metas e indicadores vinculados ao ODS 1 pode ser vista no Anexo ao final deste estudo. 
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com exceção do Brasil, que não tem informação sobre o indicador do ano de 2011, e da 

Colômbia que apresentou apenas o indicador para o ano de 2015, não tendo colhido os dados 

dos anos anteriores (ILO, 2017), conforme se vê de forma consolidada na Tabela XI e na Figura 

18 abaixo. 

 

Tabela XI – Percentual dos trabalhadores que efetivamente recebem 
benefícios de desemprego (indicador 1.3.1 ODS) 

 
Colômbia Brasil Chile República da 

Coreia Áustria 

2005 - 5,1% 9,7% 27,5% 89,4% 
2007 - 6,2% 19,6% 34,9% 89,8% 
2008 - 8,0% 19,5% 39,4% 90,4% 
2009 - 7,2% 20,7% 39,2% 91,3% 
2010 - 7,8% 21,1% 36,0% 91,4% 
2011 - - 23,7% 35,8% 90,5% 
2015 4,6% 7,8% 45,6% 40,0% 100,0% 

Elaborado pelo autor. Fonte: World Social Protection Report 2017–19 (ILO, 2017). 

 

 
Figura 18 – Evolução do percentual dos trabalhadores que efetivamente recebem benefícios de 
desemprego (indicador 1.3.1 ODS). 
Elaborado pelo autor. Fonte: World Social Protection Report 2017–19 (ILO, 2017). 
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relação à efetividade do sistema de proteção ao trabalhador desempregado foi a Áustria, que 
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trabalhadores desempregados recebendo benefícios em 2015. Isso demonstra que o esquema 

por ela adotado, que contempla de forma abrangente instrumentos de política ativa e passiva, 

garantindo renda ao trabalhador desempregado e oferecendo serviços de intermediação laboral 

e de capacitação profissional, tem se mostrado bastante eficiente. 

O desempenho apresentado pelo Chile também merece destaque, pois conseguiu 

partir de 9,7% de trabalhadores desempregados efetivamente recebendo benefícios, em 2005, 

para 45,6%, em 2015, o que representa melhoria significativa da efetividade de seu sistema de 

proteção ao trabalhador desempregado, porém restando ainda larga margem para 

aprimoramento e ampliação da entrega de benefícios ao maior número possível de 

trabalhadores, especialmente no que se refere à integração entre o mecanismo dos fundos, o 

instrumento das indenizações e os serviços de assistência ao trabalhador. 

O sistema de seguro desemprego da República da Coreia apresentou evolução 

positiva, partindo de 27,5% de trabalhadores que efetivamente receberam o seguro desemprego, 

em 2005, para 40%, em 2015, todavia, assim como o Chile, tem bastante espaço para melhor 

seus resultados. 

Já Brasil e Colômbia foram os países que apresentaram piores resultados. No caso 

da Colômbia, ante a falta de dados dos anos anteriores, não é possível analisar a evolução do 

país nessa área, porém, o indicador obtido de apenas 4,6% de trabalhadores efetivamente 

recebendo algum dos benefícios de seu sistema de proteção ao trabalhador desempregado, em 

2015, demonstra que a situação atual de funcionamento dos mecanismos adotados é muito 

precária. A seu turno, a posição do Brasil não é muito diferente, na medida em que a evolução 

obtida nos últimos 10 anos foi bastante tímida, partindo de 5,1% de trabalhadores beneficiados 

pelo FGTS e/ou pelo seguro desemprego, em 2005, para 7,8%, em 2015, o que demonstra a 

necessidade premente de aprimoramento do sistema, investindo-se, principalmente, na 

integração mais eficiente do conjunto de instrumentos e na melhoria e ampliação da capacidade 

administrativa para sua operacionalização. 

Em resumo, com base nas análises das três dimensões observadas e dos indicadores 

apurados, Áustria demonstra possuir o melhor conjunto de instrumentos da política de proteção 

ao trabalhador desempregado, seguida do Chile, enquanto as soluções adotadas pela República 

da Coreia apresentam desempenho mediano. Já os sistemas utilizados por Brasil e Colômbia 

demonstram os mais baixos indicadores de desempenho, o que representa grau 

significativamente mais baixo de proteção ao trabalhador desempregado em comparação com 

os demais países. É o que se ver ilustrativamente da Figura 19 abaixo, que condensa os 

resultados dos indicadores das dimensões analisadas. 
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Figura 19 – Quadro geral dos indicadores 
Elaborado pelo autor. 

 

5 DISCUSSÃO 

Como visto anteriormente, o FGTS se enquadra como instrumento de contas de 

poupança individuais e convive com o programa de seguro desemprego e serviços de 

intermediação laboral e de capacitação profissional. Em sintonia com as discussões teóricas, 

ele apresenta como vantagens em relação ao seguro desemprego e aos serviços de assistência 

ao desempregado ser autofinanciado pelas contribuições dos empregadores, sem necessidade 

de aporte de recursos públicos (BREUGEL, 2016, p. 58; SEHNBRUCH, 2016, p. 39; 

VODOPIVEC, 2006, p. 64), afastar o risco moral do trabalhador e do empregador (ANSEJO; 

PIGNATTI, 2019, p. 13; FERRER; RIDDELL, p. 2011, p. 4) e demandar baixa complexidade 

de operacionalização (ANSEJO; PIGNATTI, 2019, p. 13; FERRER; RIDDELL, p. 2011, p. 32-

33). Por outro lado, diferentemente do seguro desemprego, o pagamento do benefício se dá em 

montante único no momento da rescisão do contrato de trabalho, desconsiderando o tempo em 

que o trabalhador pode ficar desempregado, o que lhe confere proteção inadequada como 

mecanismo de garantia de renda ao trabalhador pelo período de busca por novo trabalho 

(BARBOSA; FOGUEL; BILO, 2017, p. 48; FERRER; RIDDELL, p. 2011, p. 31-32; 

VODOPIVEC, 2013, p. 14). 

Em comparação com os demais países estudados, o FGTS exerce a mesma função 

e possui características semelhantes aos fundos de contas de poupança individuais adotados 
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pela Áustria e pela Colômbia, diferenciando-se da República da Coreia em razão da finalidade, 

pois o fundo coreano se destina a cobrir situação de aposentadoria, não de desemprego como 

acontece com o fundo brasileiro. 

A seu turno, o sistema adotado pelo Chile se mostrou peculiar ao combinar um 

fundo de contas de poupança individuais com um fundo solidário para financiar benefícios 

mensais, primeiramente custeados pela conta individual do trabalhador e, caso se esgote o 

respectivo saldo e o trabalhador preencha os demais requisitos, o benefício passa a ser pago 

pelo fundo solidário. Dadas suas características, a solução chilena misturou elementos dos 

fundos de contas individuais com os do seguro desemprego, agregando às vantagens de 

autofinanciamento e de afastamento do risco moral, a melhor adequação ao objetivo de 

proporcionar renda ao trabalhador desempregado por período maior de tempo do que o FGTS. 

Em todos os países comparados, como recomendam as discussões teóricas, se 

observa a busca pela integração, em alguma medida, dos diversos instrumentos adotados em 

sua política de proteção ao trabalhador desempregado (ILO, 2017, p. 55; PARSONS, 2018, p. 

7; PINTO, 2016a, p. 99-100; SEHNBRUCH, 2006, p. 42). Todavia, à exceção do Chile em que 

há uma ligação conceitual direta entre o fundo de contas individuais e o fundo solidário, os 

fundos de contas de poupança individuais dos demais países operam-se de forma paralela e 

independente dos sistemas de seguro desemprego e dos serviços de assistência ao 

desempregado. 

Os resultados das análises realizadas no capitulo anterior demonstraram que o 

sistema austríaco possui o conjunto mais eficiente dentre os países comparados, atingindo 100% 

na taxa de efetividade do sistema como um todo, 79,5% na cobertura do mecanismo de fundos 

de contas de poupança individuais, com média de crescimento de seus ativos equivalente a 22% 

ao ano. Tais resultados podem ser associados ao conjunto dos mecanismos de proteção ao 

trabalhador adotados pela Áustria, que demonstraram estar eficientemente integrados, cobrindo 

de maneira abrangente o risco de desemprego, a proteção à renda do trabalhador desempregado 

e as necessidades de orientação, de auxílio na recolocação no mercado de trabalho e de 

capacitação profissional. 

No caso brasileiro, os resultados obtidos pelo conjunto de instrumentos da política 

de proteção ao trabalhador desempregado estão entre os piores deste estudo. O desempenho do 

FGTS se mostrou baixo, com taxa de cobertura de 34% da força de trabalho (IBGE, 2020a) e 

taxa média de crescimento dos ativos do fundo equivalente a 9% ao ano (FGTS, 2020). Da 

mesma forma, a eficiência do sistema como um todo está em 7,8% dos trabalhadores que 

efetivamente recebem algum benefício de desemprego em comparação com o total de 
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desempregados (ILO, 2017). Em vista disso, e tendo por parâmetro os resultados demonstrados 

pela Áustria e pelo Chile, países com melhores conjuntos de indicadores do presente estudo, o 

Brasil necessita investir em aprimoramentos de seu sistema de proteção ao desempregado, com 

foco na integração do FGTS com o seguro desemprego e com os serviços de assistência ao 

desempregado, além de reforçar a estrutura e ampliar a capacidade do Sistema Nacional de 

Emprego para melhorar a prestação dos serviços de assistência ao trabalhador (CACCIAMALI; 

JOSÉ-SILVA, 2018). 

Nessa linha de integração entre os instrumentos de proteção ao trabalhador 

desempregado, uma possibilidade de melhoria no sistema brasileiro seria estabelecer 

mecanismo semelhante ao adotado no Chile, vinculando e integrando, em alguma medida, o 

FGTS e o programa de seguro desemprego. Isso poderia se dar, como faz o Chile, 

estabelecendo-se saques mensais dos recursos existentes na conta vinculada do trabalhador no 

FGTS para prover sua renda durante o período de desemprego, condicionando-se o pagamento 

das parcelas do seguro desemprego a que o trabalhador fizer jus ao esgotamento do saldo de 

sua conta vinculada no FGTS. 

Por outro lado, especificamente no que se refere ao FGTS, independentemente da 

eventual integração com o seguro desemprego, o aprimoramento da forma de pagamento do 

beneficio ao trabalhador desempregado se mostra recomendável como meio de robustecer sua 

capacidade enquanto instrumento de garantia de renda ao desempregado por período maior de 

tempo. Assim, a sugestão de melhoria na forma de pagamento do benefício do FGTS seria 

passar a permitir acesso aos recursos depositados na conta vinculada do trabalhador 

desempregado de forma parcelada, ao invés de como se faz hoje, entregando em saque único o 

total do saldo da conta no momento da rescisão do contrato de trabalho. 

No que toca à cobertura do FGTS, como visto, a taxa de cobertura por ele obtida 

foi de 34% do total da força de trabalho brasileira, o que equivale a dizer que a maior parte dos 

trabalhadores brasileiros não está abrangida pelo fundo. Nesse contexto, uma possibilidade de 

ampliar a cobertura do FGTS, à semelhança da própria origem do fundo – que, na época de sua 

criação, veio para substituir o regime de estabilidade dos trabalhadores da iniciativa privada 

pelo mecanismo de poupança forçada consubstanciado no FGTS (BRASIL, 1966) – seria 

incluir os servidores públicos no regime do FGTS, em substituição ao atual regime de 

estabilidade no serviço público. 

Ainda no que se refere à ampliação da cobertura do FGTS, outra possibilidade de 

aprimoramento seria permitir a adesão facultativa de outras categorias de trabalhadores, à 

exemplo do que acontece na Áustria, em que profissionais liberais, agricultores e silvicultores 
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podem participar do fundo de contas de poupança individuais austríaco como contribuintes 

facultativos. Dessa forma, no caso brasileiro, uma opção seria permitir a adesão facultativa ao 

FGTS por parte dos trabalhadores autônomos e dos empresários individuais. 

Com isso, considerando-se a parcela da força de trabalho referente aos 

trabalhadores autônomos, aos empresários individuais e, ainda, aos servidores públicos, a 

inclusão dessas classes de trabalhadores no FGTS teria o potencial de aumentar a cobertura do 

fundo para mais da metade da força de trabalho brasileira, o que poderia totalizar cerca de 52% 

do seu total (IBGE, 2020a). 

De toda sorte, ainda restariam fora da cobertura do FGTS e dos instrumentos 

formais de proteção ao trabalhador no Brasil, os trabalhadores e empresários informais, que 

somam juntos 36,5% da força de trabalho brasileira, e os desocupados, que correspondem a 

11,5% da força de trabalho (IBGE, 2020a). Para atingir essa parcela significativa da população, 

o Brasil precisaria tomar medidas em diversas áreas, como a econômica, trabalhista e social, 

por exemplo, medidas estas tendentes a impulsionar a economia e transformar as características 

do mercado de trabalho brasileiro como um todo, análise que, por sua amplitude e 

complexidade, foge ao escopo do presente estudo. 

Por fim, no que se refere às situações que autorizam o acesso aos recursos existentes 

nas contas vinculadas dos trabalhadores no FGTS, com o objetivo de se preservar a finalidade 

básica de formar poupança para garantir renda ao trabalhador em situação de desemprego, 

recomenda-se que o Brasil reavalie as hipóteses de saque atualmente existentes, destinadas a 

cobrir outras finalidades que não o desemprego, e que se abstenha de estabelecer novas 

hipóteses excepcionais de saque de recursos, especialmente aquelas que objetivam fomentar o 

consumo para reaquecer a economia, como visto em 2017 e 2019, sob risco de se perder, no 

médio e longo prazo, a eficácia do FGTS enquanto instrumento da política de proteção ao 

trabalhador brasileiro. 

 

6 CONCLUSÃO 

O presente estudo buscou compreender o papel desempenhado pelo FGTS na 

melhoria da qualidade da política brasileira de proteção ao trabalhador em razão do 

desemprego. Para responder a tal questionamento, elaborou-se pesquisa qualitativa por meio do 

estudo comparado da experiência da Áustria, do Brasil, do Chile, da Colômbia e da República 

da Coreia, observando semelhanças e diferenças entre as características do sistema de proteção 

ao trabalhador em virtude do desemprego adotadas por cada país. 
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Verificou-se que a política de proteção ao trabalhador se utiliza de diversos 

mecanismos que visam preservar os trabalhadores contra os riscos de perda do emprego e da 

renda para sustento próprio e de sua família, promover sua recolocação no mercado de trabalho, 

prestar orientação e propiciar capacitação profissional contínua. Dessa forma, constatou-se que 

a Áustria adota o mecanismo de fundo de contas de poupança individual juntamente com o 

sistema de seguro desemprego e os serviços de assistência ao desempregado. O Brasil escolheu 

instituir o fundo de contas de poupança individual, o benefício de seguro desemprego e o 

serviço nacional de emprego. No Chile, implementaram-se as indenizações pela demissão do 

trabalhador em paralelo com o sistema de fundo de contas de poupança individual associado a 

um fundo solidário, além de serviços de assistência ao desemprego. A Colômbia constituiu o 

mecanismo de indenizações pela demissão do trabalhador paralelamente ao de contas de 

poupança individual e ao mecanismo de proteção ao desempregado. Por fim, a Coreia adotou o 

sistema de contas de poupança individual vinculadas a fundos de pensões corporativas, o 

sistema de seguro desemprego e os serviços de assistência ao desempregado. 

Para analisar o conjunto de instrumentos adotados por cada país na formulação de 

sua política de proteção ao trabalhador em razão do desemprego foram identificadas três 

dimensões comparativas com base nas discussões teóricas. A primeira delas disse respeito à 

cobertura do respectivo fundo de contas individuais, em que se observou o universo de 

trabalhadores por ele abrangido, medindo-se sua efetividade por meio da taxa de cobertura, 

obtida pelo cálculo da quantidade de trabalhadores incluídos no sistema relacionada com o total 

da força de trabalho do país. A dimensão seguinte referiu-se à capacidade dos fundos para a 

formação de poupança, com a consequente garantia de recursos para custear os benefícios aos 

trabalhadores desempregados, e foi apurada com base na evolução do montante de recursos 

neles acumulados. A terceira dimensão analisou o sistema como um todo e o nível de interação 

entre os mecanismos por ele adotados, tendo como métrica o indicador 1.3.1 dos ODS, 

revelando a taxa efetiva de trabalhadores que recebem algum benefício de desemprego em 

relação ao total de desempregados do país. 

Os resultados encontrados demonstraram que a Áustria possui o conjunto de 

instrumentos de proteção ao desempregado mais eficiente e que ampara de maneira integrada e 

abrangente as necessidades do trabalhador. Nas dimensões avaliadas neste estudo, a Áustria 

obteve 100% no indicador 1.3.1 dos ODS, demonstrando que todos os trabalhadores 

desempregados efetivamente recebem benefício de desemprego, e teve taxa de cobertura do 

instrumento dos fundos de contas de poupança individual equivalente a 79,5% e taxa média de 

crescimento dos respectivos ativos correspondente a 22% ao ano. 
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O segundo melhor conjunto de resultados nas três dimensões observadas foi o do 

Chile, que obteve taxa de cobertura de seu sistema de fundos de 100% e taxa de crescimento 

dos respectivos ativos de 27% ao ano, e, com relação ao sistema como um todo, alcançou 45,6% 

no indicador 1.3.1 dos ODS. Tais resultados atestaram que o mecanismo do fundo de contas 

individuais e do fundo solidário tem demonstrado funcionamento eficiente, porém o sistema 

como um todo necessita de aprimoramentos, especialmente quanto à integração entre o 

mecanismo dos fundos, o instrumento das indenizações e os serviços de assistência ao 

trabalhador. 

A República da Coreia obteve desempenho intermediário, com taxa de cobertura de 

51,3% e taxa anual de crescimento dos ativos de 15% para os fundos de contas de poupança 

individuais, voltados para garantir aposentadoria do trabalhador. Quanto ao sistema de proteção 

ao trabalhador em virtude do desemprego, composto por benefícios financeiros e por serviços 

de assistência ao trabalhador, o resultado da taxa de efetividade medida pelo indicador 1.3.1 

dos ODS, atingiu o patamar de 40% de trabalhadores que efetivamente recebem algum 

benefício de desemprego em comparação com o total de desempregados. Dessa forma, a 

política de proteção ao trabalhador da Coreia indicou necessidade de aprimoramentos, 

principalmente no que se refere à ampliação da cobertura e da fiscalização do cumprimento das 

obrigações trabalhistas para aumentar a abrangência dos trabalhadores informais pelo sistema 

de seguro desemprego, além de ampliar e reformular a distribuição do orçamento destinado ao 

financiamento das políticas de ativação do mercado de trabalho, diminuindo os investimentos 

em criação de empregos diretos e aumentando os recursos para capacitação profissional e para 

melhorar a estrutura e o funcionamento do serviço publico de emprego. 

Colômbia exibiu um dos priores resultados no conjunto das dimensões analisadas, 

com taxa de cobertura dos fundos de contas individuais de 32% e taxa média de crescimento de 

seus ativos de 13% ao ano. Já o indicador 1.3.1 dos ODS, apurado apenas a partir de 2015, foi 

de 4.6% de trabalhadores efetivamente recebendo benefícios de desemprego em relação ao total 

de desempregados. Tal desempenho pode ser explicado pelo fato de a Colômbia não possuir 

seguro desemprego e de que os instrumentos existentes demandam integração e coordenação 

entre si. Nesse contexto, para melhorar o cenário, recomendou-se, além da mencionada 

integração do sistema, que se amplie o numero de trabalhadores por ele cobertos e se invista 

em estruturação e ampliação de sua capacidade operacional. 

No caso brasileiro, os resultados obtidos pelo conjunto de instrumentos da política 

de proteção ao trabalhador desempregado situaram-se entre os piores deste estudo. O 

desempenho do FGTS se mostrou baixo, com taxa de cobertura de 34% da força de trabalho e 
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taxa média de crescimento dos ativos do fundo equivalente a 9% ao ano. Da mesma forma, a 

eficiência do sistema como um todo, medida pelo indicador 1.3.1 dos ODS, atingiu 7,8%. 

Em vista disso e buscando responder ao problema de pesquisa objeto deste estudo, 

verificou-se que o FGTS é importante instrumento da política de proteção ao trabalhador 

desempregado juntamente com o programa de seguro desemprego e com o Sistema Nacional 

de Emprego. Considerado pela Constituição brasileira como direito social, os efeitos de seu 

funcionamento extrapolam o âmbito das relações de trabalho e impactam significativamente a 

política habitacional e a economia brasileiras. 

Note-se que o principal aspecto discutido neste estudo, apontado pela teoria como 

de grande importância na configuração e implementação da política de proteção aos 

trabalhadores é a integração dos instrumentos por ela adotados. O esforço dos países para ter 

uma visão sistemática dos instrumentos de proteção ao trabalhador, buscando estabelecer seu 

funcionamento da forma mais integrada possível tende a incrementar a eficiência do sistema 

como um todo, proporcionando proteção mais abrangente aos trabalhadores, assim como 

agregando racionalidade e economicidade à sua respectiva política. 

Nesse contexto, a partir dos resultados deste estudo comparado e considerando mais 

especificamente os resultados demonstrados pela Áustria e pelo Chile, países com melhor 

conjunto de indicadores, o Brasil revelou demandar aprimoramentos em seu sistema de 

proteção ao trabalhador, com foco na integração do FGTS com o seguro desemprego e com os 

serviços de assistência ao desempregado, além de reforço na estrutura e ampliação da 

capacidade operacional do SINE. Ademais, como possibilidades de aprimoramento do FGTS, 

indicou-se a alternativa de alterar a forma de pagamento do benefício ao trabalhador 

desempregado, passando do pagamento único no momento da rescisão para pagamentos 

parcelados mensais. Ainda no que se refere à forma de pagamento do benefício, outra 

alternativa seria adotar solução semelhante ao do sistema chileno, em que os recursos da conta 

vinculada do trabalhador serviriam para custear as parcelas do benefício de desemprego e, 

somente após esgotado o saldo da conta, seria permitida a fruição do benefício do seguro 

desemprego pelo trabalhador. Finalmente, no que tange às hipóteses de saque dos recursos da 

conta vinculada do trabalhador ao FGTS, para preservar sua finalidade enquanto mecanismo de 

proteção ao trabalhador em razão do desemprego, recomendou-se a reavaliação das hipóteses 

existentes que não tem ligação com situações de desemprego e que fosse evitada a criação de 

novas hipóteses excepcionais de saque, especialmente aquelas destinadas a fomentar o consumo 

para aquecer a economia. 
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Por fim, tendo em vista o escopo restrito deste estudo comparativo, que envolveu a 

política de proteção ao trabalhador desempregado em alguns países e, mais detidamente, 

considerou o papel do FGTS enquanto instrumento de formação de poupança obrigatória 

voltada a garantir tal proteção ao desempregado brasileiro, tem-se que outros aspectos 

relevantes restaram latentes na pesquisa teórica realizada e nos dados encontrados, porém, 

demandariam aprofundamento e recomendariam realização de estudos futuros. Seria o caso, 

por exemplo, da investigação de aspectos ligados às relações entre economia e mercado de 

trabalho e seus impactos, tanto para os agentes econômicos, quanto para os trabalhadores. De 

forma semelhante, aspectos relacionados ao mercado de trabalho informal no Brasil e em outros 

países que vivenciam realidade semelhante também é tema que mereceria aprofundamento em 

estudos futuros. 

Em conclusão, o presente estudo permitiu avaliar o desempenho do FGTS e da 

política brasileira de proteção ao trabalhador desempregado, comparar referido desempenho 

com o obtido por outros países e identificar possibilidades de aprimoramento no sistema 

brasileiro no intuito de robustecer a proteção aos seus trabalhadores. Ademais, a análise 

comparativa das soluções adotadas pelos países estudados na política de proteção ao trabalhador 

pelo desemprego e nos respectivos fundos de contas de poupança individuais, com avaliação 

de seu nível de desempenho por meio de indicadores de efetividade representou novo enfoque 

de abordagem do tema. 
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APÊNDICE – Inventário dos mecanismos de proteção ao trabalhador em 183 países 

 

Indenizações com 
recursos da empresa 

Fundo público 
centralizador 

Fundo de contas 
individuais 

Seguro 
desemprego 

Assistência ao 
desempregado 

Afeganistão X         

África Central X         

África do Sul X     X   

Albania X     X   

Alemanha X     X X 

Angola X         

Antígua e Barbuda X       X 

Arábia Saudita X         

Argélia   X   X   

Argentina X     X   

Armênia X     X   

Austrália X       X 

Áustria     X X X 

Azerbaijão X     X   

Bahamas X     X   

Bahrein X     X   

Bangladesh X         

Bélgica       X   

Belize X         

Benin X         

Bielorússia X     X   

Bolívia X     X   
Bósnia e 
Herzegovina X     X   

Botsuana X         

Brasil     X X   

Brunei           

Bulgária X     X   

Burkina Faso X         

Burundi X         

Butão           

Cabo Verde X         

Camarões X         

Cambodja X         

Canadá X     X   

Catar X         

Cazaquistão X     X   

Chade X         
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Chile   X X X   

China X     X   

Chipre       X   

Colômbia     X X   

Comores X         

Costa do Marfim X         

Costa Rica X     X   

Croácia X     X X 

Dinamarca X     X   

Djibouti           

Dominica X         

Egito X     X   

El Salvador X     X   

Emirados Árabes 
Unidos 

X         

Equador X     X   

Eritreia X         

Eslováquia X     X   

Eslovênia X     X   

Espanha X     X X 

Estados Unidos       X   

Estônia X     X X 

Etiópia X         

Fiji X         

Filipinas X         

Finlândia X     X X 

França X     X X 

Gabão X         

Gâmbia           

Gana X         

Geórgia X     X   

Granada X         

Grécia X     X   

Guatemala X     X   

Guiana X         

Guiné X         

Guiné Equatorial X         

Guiné-Bissau X         

Haiti           

Honduras X     X   

Hong Kong X       X 

Hungria X     X   
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Iêmen X         

Ilhas Marshall           

Ilhas Maurício X         

Ilhas Salomão X         

Índia X     X   

Indonésia X         

Irã X     X   

Iraque           

Irlanda X     X X 

Islândia       X   

Israel X     X   

Itália   X X X   

Jamaica X         

Japão X     X   

Jordânia X         

Kosovo X         

Kuwait X         

Laos X         

Lesoto X         

Letônia X     X   

Líbano           

Libéria X         

Lituânia X     X   

Luxemburgo X     X   

Macedônia X     X   

Madagascar X         

Malásia X         

Malawi X         

Maldivas           

Mali X         

Marrocos   X       

Mauritânia X         

México X         

Micronésia           

Moçambique X         

Moldávia X     X   

Mongólia X         

Montenegro X     X   

Namíbia X         

Nepal X         

Nicarágua X         

Níger X         
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Nigéria X         

Noruega X     X   

Nova Zelândia X       X 

Omã X     X   

Países Baixos       X X 

Palau           

Panamá X     X   

Papua-Nova Guiné X         

Paquistão X         

Paraguai X     X   

Peru     X     

Polônia       X   

Porto Rico       X   

Portugal X     X X 

Quênia X         

Quirguistão X     X   

Quiribati           

Reino Unido X     X X 
República da 
Coreia X   X X   

República 
Democrática do 
Congo 

X         

República do 
Congo X         

República 
Dominicana X         

República Tcheca X     X   

Romênia X     X   

Ruanda X         

Rússia X     X X 

Samoa           

Santa Lúcia X         
São Cristóvão e 
Névis           

São Tomé e 
Príncipe X         

São Vicente e 
Granadinas 

X         

Senegal X         

Serra Leoa X         

Sérvia X     X   

Seychelles X         

Singapura           

Síria X         

Sri Lanka X       X 
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Suazilândia X         

Sudão X         

Suécia       X X 

Suíça X     X   

Suriname X         

Tailândia X     X   

Taiwan X     X   

Tajiquistão X         

Tanzânia X         
Territórios 
Palestinos X         

Timor-Leste           

Togo X         

Tonga           

Trindade e Tobago X         

Tunísia   X     X 

Turquia X     X   

Ucrânia X     X   

Uganda X         

Uruguai X       X 

Uzbequistão X     X   

Vanuatu X         

Venezuela X   X X   

Vietnã X     X   

Zâmbia X         

Zimbábue X         

Percentual sobre 
o total de países 81% 3% 4% 42% 11% 

Elaborado pelo autor. Fonte: HOLZMANN et al., 2012. 
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ANEXO – Objetivo do Desenvolvimento Sustentável – ODS 1, metas e indicadores 

Mais de 150 países vinculados à Organização das Nações Unidas adotaram 

formalmente, na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada 

entre 25 e 27 de setembro de 2015, na sede da ONU em Nova York, uma nova agenda de 

desenvolvimento sustentável que contém 17 objetivos e 169 metas a serem alcançadas até 2030, 

abrangendo temas como a erradicação da pobreza, saúde, educação, trabalho decente, 

crescimento econômico, dentre outros (ONU, 2020). 

Como dito no tópico 4.3 do corpo desta dissertação, dentre os objetivos, metas e 

indicadores da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o objetivo 1, a meta 1.3 e o 

indicador 1.3.1 com foco nos trabalhadores desempregados foram utilizados como fonte de 

dados e informações que contribuíram para o desenvolvimento deste estudo comparado entre 

Áustria, Brasil, Chile, Colômbia e República da Coreia. 

Com o intuito de situar melhor o leitor no contexto do ODS 1 voltado à erradicação 

da pobreza, apresenta-se a seguir a descrição detalhada do ODS1, com suas respectivas metas 

e indicadores a elas correspondentes, elaborada com base nos dados disponíveis nos sítios 

oficiais na rede mundial de computadores da Organização das Nações Unidas – Brasil (ONU, 

2020) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2020). 

 

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 

Meta 1.1 - Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os 

lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,90 por dia. 

Indicador 1.1.1 - Percentual da população abaixo da linha internacional de pobreza 

extrema, por sexo, idade, status de ocupação e localização geográfica 

(urbano/rural). 

Meta 1.2 - Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e 

crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo 

com as definições nacionais. 

Indicador 1.2.1 - Proporção da população vivendo abaixo da linha de pobreza 

nacional, por sexo, idade, condição perante o trabalho e localização geográfica 

(urbano/rural). 

Indicador 1.2.2 - Proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades 

vivendo na pobreza em todas as dimensões de acordo com as definições nacionais. 
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Meta 1.3 - Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social 

adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos 

pobres e vulneráveis. 

Indicador 1.3.1 - Proporção da população abrangida por regimes de proteção social, 

por sexo e para os seguintes grupos populacionais: crianças, população 

desempregada, população idosa, população com deficiência, mulheres grávidas, 

crianças recém-nascidas, pessoas que sofreram acidentes de trabalho, população em 

risco de pobreza e outros grupos populacionais vulneráveis. 

Meta 1.4 - Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres 

e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a 

serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, 

herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, 

incluindo microfinanças. 

Indicador 1.4.1 - Proporção da população que vive em domicílios com acesso a 

serviços básicos. 

Indicador 1.4.2 - Proporção da população adulta total com direitos de posse da terra 

garantidos, com documentação legalmente reconhecida e que percebe os seus 

direitos à terra como seguros, por sexo e por tipo de posse. 

Meta 1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de 

vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos 

relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais. 

Indicador 1.5.1 - Número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas diretamente 

afetadas atribuído a desastres por 100 mil habitantes. 

Indicador 1.5.2 - Perdas econômicas diretas atribuídas a desastres em relação ao 

Produto Interno Bruto (PIB) global. 

Indicador 1.5.3 - Número de países que adotaram e implementaram estratégias 

nacionais de redução de risco de desastres em linha com o Quadro de Sendai para 

a Redução de Risco de Desastres 2015-2030. 

Indicador 1.5.4 - Proporção de governos locais que adotam e implementam 

estratégias locais de redução de risco de desastres em linha com as estratégias 

nacionais de redução de risco de desastres. 

Meta 1.a - Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade 

de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, para 

proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em 
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particular os países menos desenvolvidos, implementem programas e políticas para 

acabar com a pobreza em todas as suas dimensões. 

Indicador 1.a.1 - Proporção de recursos gerados domesticamente alocados pelo 

governo diretamente a programas de redução de pobreza. 

Indicador 1.a.2 - Proporção do total das despesas públicas com serviços essenciais 

(educação, saúde e proteção social). 

Indicador 1.a.3 - Soma das subvenções totais e das entradas que não geram dívidas 

diretamente alocadas a programas de redução da pobreza como proporção do PIB. 

Meta 1.b - Criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional, 

com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para 

apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza. 

Indicador 1.b.1 - Proporção das despesas governamentais recorrentes e de capital 

em setores que beneficiam desproporcionalmente mulheres, grupos pobres e 

vulneráveis. 

 

No que se refere especificamente ao indicador 1.3.1, vale esclarecer, além do que 

já foi mencionado no tópico 4.3 do corpo desta dissertação, que referido indicador é composto 

pelo conjunto de indicadores específicos para cada grupo populacional vulnerável avaliado no 

contexto da meta 1.3 (implementar medidas e sistemas de proteção adequados para todos) do 

ODS 1 (erradicação da pobreza). Segundo a Organização Mundial do Trabalho, responsável 

pela apuração e divulgação do mencionado indicador, com base nos dados da pesquisa de 

seguridade social, são realizados os cálculos dos indicadores separadamente para distinguir a 

cobertura efetiva de cada parcela da população correspondente às crianças, aos desempregados, 

aos idosos, às pessoas com deficiência, às mulheres grávidas e com bebês recém-nascidos, aos 

trabalhadores vítimas de acidente do trabalho e aos pobres e vulneráveis (ILO, 2017, p. 199). 

Assim, os mencionados indicadores são obtidos da seguinte forma: 
a. Proporção da população protegida em pelo menos uma área: Proporção da 

população total que recebe benefícios em dinheiro em pelo menos uma das 

contingências (benefício contributivo ou não contributivo) ou contribui ativamente 

para pelo menos um plano de previdência social. 

b. Proporção de crianças cobertas por benefícios de proteção social: proporção de 

crianças/familiares que recebem benefícios financeiros para crianças ou famílias em 

relação ao número total de crianças/familiares com filhos. 

c. Proporção de mulheres que dão à luz cobertas por benefícios de maternidade: 

proporção de mulheres que recebem benefícios financeiro de maternidade em 
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comparação com o número das mulheres que dão à luz no mesmo ano (estimado com 

base nas taxas de fertilidade específicas por idade veiculadas na publicação 

Perspectivas da População Mundial das Nações Unidas ou no número de nascidos 

vivos corrigidos com base na proporção de nascimentos de gêmeos e trigêmeos). 

d. Proporção de pessoas com deficiência que recebem benefícios: proporção de 

pessoas que recebem benefícios monetários por deficiência em comparação com o 

número das pessoas com deficiência grave. Este último é calculado como o produto 

da prevalência das taxas de deficiência (publicadas para cada grupo de países pela 

Organização Mundial da Saúde) e a população de cada país. 

e. Proporção de desempregados que recebem prestações: proporção de beneficiários 

de prestações pecuniárias de desemprego em relação ao número de desempregados. 

f. Proporção de trabalhadores cobertos em caso de acidentes de trabalho: proporção 

de trabalhadores protegidos por seguro de acidentes de trabalho em relação ao total 

de empregados ou à força de trabalho. 

g. Proporção de pessoas idosas que recebem uma pensão: proporção de pessoas 

acima da idade legal para aposentadoria que recebem uma pensão por idade em 

comparação com o número de pessoas acima da idade legal de aposentadoria 

(incluindo aposentadoria contributiva e não contributiva). 

h. Proporção de pessoas vulneráveis que recebem benefícios: proporção de 

beneficiários de assistência social em relação ao número total de pessoas vulneráveis. 

Este último é calculado subtraindo do total da população todas as pessoas em idade 

produtiva que contribuem para a seguridade social ou que recebem benefícios 

contributivos e todas as pessoas acima da idade de aposentadoria que recebem 

benefícios contributivos. (ILO, 2017, p. 199-200) 

Dessa forma, tendo em vista a complexidade que é medir a cobertura do sistema de 

proteção social dos países, é com a conjugação desses oito indicadores setoriais que se consegue 

alcançar um cenário mais abrangente da efetiva cobertura do mencionado sistema de proteção 

social (ILO, 2017, p. 200), de forma a demonstrar como os países estão evoluindo na direção 

do atingimento do objetivo geral de erradicar da pobreza – ODS 1. 


