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Contexto da intermediação
pública de trabalho (Sine)



Objetivos da intermediação pública de trabalho (Sine):

. Ofertar serviços que possibilitam ao trabalhador desocupado obter 
uma nova ocupação, reduzindo o ‘desencontro’ entre o ofertante e o 
demandante por trabalho (por conta da informação insuficiente de 
ambos – desocupação ‘friccional’).

. Ademais, ofertar serviços que favorecem uma alocação mais 
eficiente de recursos no mercado de trabalho, reduzindo os custos 
para as empresas (especialmente para as pequenas e médias) –
custos de seleção, por ex.



Ano Iniciativa Norma

1958 Definição de diretrizes para a instituição de serviços públicos de emprego. Convenção nº 88 da OIT

1975 Instituição do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Decreto nº 76.403/1975

1988

Definição de competência privativa da União para legislar sobre a 
organização do Sine. Destinação da arrecadação de PIS/Pasep para custear 
o seguro desemprego, o abono salarial e os serviços de intermediação e 
qualificação.

Constituição Federal de 1988 
(arts.22 e 239)

1990
Instituição do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Vinculação dos 
serviços de intermediação e qualificação ao programa seguro desemprego.

Lei nº  7.998/1990

1990
Altera a legislação do seguro desemprego, ampliando o seu escopo com 
ações para geração de renda e determinando que a execução das ações 
seja feita em articulação com estados e municípios, por meio do Sine.

Lei nº 8.019/1990

2004 1º Congresso Nacional do Sistema Público de Emprego Resolução do congresso

2005 2º Congresso Nacional do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda Resolução do congresso

2012 1ª Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente Resolução da conferência

Evolução legislativa do Sine:



Alguns problemas do Sine:

. Heterogeneidade na rede atendimento
(unidades com estruturas/capacidades bastante diferenciadas);

. Dificuldades na articulação das diferentes políticas
(seguro desemprego, intermediação e qualificação);

. Dificuldades de inserção no território
(para além das maiores cidades/metropolitanas);



Alguns problemas do Sine:

. Dificuldades na articulação federativa
(transferência/gestão de recursos);

. Insuficiência de recursos
(recursos do FAT destinados a seguro desemprego e abono salarial);

. Diminuta efetividade na prestação dos serviços
(que se reflete nos indicadores a seguir).



Estrutura do Sine:

. Atualmente são cerca de 2,3 mil unidades de atendimento, entre 
unidades próprias e conveniadas, distribuídas pelo Brasil.

. Alguns serviços ofertados (variam segundo a unidade):
. Habilitação ao seguro desemprego;
. Intermediação de trabalho;
. Qualificação ocupacional;
. Orientação ocupacional;
. Certificação ocupacional;
. Fomento a empreendedores (Proger/PNMPO).



Estrutura das unidades
de atendimento do Sine:

Serviços oferecidos
(Em % do total de unidades)

Serviços isoladamente considerados %

% postos que oferece SD 79,1

% postos que oferece IMO

Captação de vagas 49,6

Intermediação 47,0

% postos que oferece QP 26,6

Serviços conjuntamente considerados

%

Três serviços 19,8

Dois serviços %

SD/QP 6,6

SD/IMO 27,1

IMO/QP 0,0

Apenas um serviço %

SD 25,6

IMO 3,8

QP 0,2
Fonte: Ministério do Trabalho, 2017.
Elaboração própria.



Evolução da despesa do FAT com serviços

(intermediação, qualificação etc.) (Em R$ bi dez/2016)
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Fonte: Codefat, 2017. Elaboração própria.



Distribuição da despesa corrente em políticas de trabalho (Em %)
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Notas: 1) Incluindo despesas correntes com intermediação de trabalho, qualificação de trabalho e outras despesas variadas - mas 
não incluindo despesas de capital (BNDES etc.). Fonte: Codefat, 2017. Elaboração própria.



Indicadores de resultado do Sine (Em %)
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Notas: Tx. efetividade: nº colocados / nº inscritos; Tx. aproveitamento de vagas: nº colocados / nº vagas captadas;
Tx. admissão: nº colocados / nº admitidos como assalariados registrados. Fonte: Ministério do Trabalho, 2017. Elaboração própria.



Quais as razões dessa dinâmica do Sine?

. Heterogeneidade na rede atendimento
(unidades com estruturas/capacidades bastante diferenciadas);

. Dificuldades na articulação das diferentes políticas
(seguro desemprego, intermediação e qualificação);

. Dificuldades de inserção no território
(para além das maiores cidades/metropolitanas);



Quais as razões dessa dinâmica do Sine?

. Dificuldades na articulação federativa
(transferência/gestão de recursos);

. Insuficiência de recursos
(recursos do FAT destinados a seg.desemprego e abono salarial);

. Diminuta efetividade na prestação dos serviços
(que se reflete nos indicadores examinados).



A utilização do Sine,
antes e após a crise

















Considerações finais

. Quando necessitam procurar ocupação, os trabalhadores têm 
preferência por mecanismos ‘individuais’, que não envolvem 
instituições laborais (públicas ou mesmo privadas). Entre estes, 
destacam-se: o contato com empresas, diretamente ou mediante 
anúncios; bem como o contato com familiares, amigos e colegas.

. Entre 2012 e 2017, a relevância desses meios não só se manteve 
como ainda aumentou. Ou seja, mesmo com uma conjuntura 
econômica e laboral bastante distinta, manteve-se a estrutura de 
preferências dos trabalhadores em busca de nova ocupação.



Considerações finais

. Nesse período, alguns atributos ‘clássicos’ (como condição no 
domicílio, sexo, idade e cor/raça), que afetam variáveis importantes 
do mercado de trabalho, pareceram não afetar a (reduzida) 
importância do Sine como mecanismo de reinserção ocupacional dos 
trabalhadores desocupados.

. Na verdade, no lapso entre 2012 e 2017, os atributos que 
pareceram realmente influenciar a utilização do Sine foram quase 
sempre os mesmos: a instrução dos trabalhadores (proxy de sua 
‘classe social’), bem como o tempo de procura por uma nova 
ocupação.



Considerações finais

. O Sine parece ter sido usado especialmente pelos menos instruídos 
(ou mais ‘vulneráveis’). Ou seja, esses trabalhadores parecem 
depender mais de intermediadores ‘institucionais’ na busca por 
ocupação (e intermediadores públicos e gratuitos).

. Além disso, o Sine parece ter sido utilizado principalmente por 
aqueles que estão há mais tempo na situação de desocupação. Pode 
ser que o recurso dos trabalhadores a este intermediador público 
seja uma ‘última opção’, sacada quando os demais mecanismos de 
procura tenham falhado.



Considerações finais

. Enfim, o Sine deveria desempenhar papéis-chave no mercado de 
trabalho brasileiro, mas parece encontrar dificuldades para 
desempenhá-los, tanto antes da crise econômica quanto no seu 
auge. Mesmo com 14,2 milhões de trabalhadores à procura de uma 
ocupação, o Sine é utilizado somente por uma fração destes.

. Ainda que essa fração (os trabalhadores mais ‘vulneráveis’) pareça 
necessitar muito de seus serviços, o Sine parece ser a ‘última opção’ 
desses trabalhadores, usada apenas quando nenhum outro 
mecanismo mostra resultados.
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