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Relação do MTE com o

mundo do trabalho
(mercado de trabalho formal e não formal)

Na oferta de trabalho:

 Proteção ao trabalhador desempregado.

 Qualificacão e certificação do conhecimento profissional.

 Integração das políticas de emprego, trabalho e renda.

 Política salarial.

No funcionamento do mercado de trabalho:

Mediação de conflitos e modernização das relações de trabalho. 

Intermediação de mão-de-obra. 

Na demanda de trabalho:

 Estímulo à geração de emprego, trabalho e renda mediante crédito e 

microcrédito.

 Apoio à atividade produtiva, inclusive de forma solidária e 

autogestionária (cooperativismo e associativismo).

 Combate à discriminação e redução da precarização das relações de 

trabalho.

 Fiscalização das condições de segurança e saúde do trabalhador. 



Promover políticas universais de emprego, trabalho e

renda, articuladas com as políticas de

desenvolvimento, assegurando condições dignas de

trabalho, a promoção de um novo contrato social das

relações de trabalho e o estímulo ao

empreendedorismo e às atividades econômicas

orientadas pela autogestão.

Missão do MTE  

PPA 2008-2011



Programas Finalísticos

PPA 2008-2011

 Integração das Políticas Públicas de Emprego, 
Trabalho e Renda. 

Qualificação Social e Profissional.

 Rede de Proteção ao Trabalho.

 Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de 
Emprego e Renda.

 Erradicação do Trabalho Escravo.

 Segurança e Saúde no Trabalho.

 Democratização das Relações do Trabalho.

 Economia Solidária em Desenvolvimento.

Microcrédito Produtivo Orientado.



O orçamento do MTE é executado pelas Unidades Centrais, 
sediadas em Brasília (GM, SE, SPPE, SIT, SRT, CGFAT, 
CGRL e CGRH), Unidades Descentralizadas (27 
Superintendências) e Entidade Vinculada (FUNDACENTRO).

A execução das Políticas do MTE é feita por meio de 
transferências para os Estados, Municípios e entidades 
privadas sem fins lucrativos, mediante a celebração de 
Convênios.

Execução Orçamentária
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Assistir ao Ministro de Estado em sua representação 

política e social, nos assuntos internacionais, no 

acompanhamento de projetos em tramitação no 

Congresso Nacional e na publicação\ divulgação de 

matérias relacionadas à área de atuação do Ministério.

Órgãos de Assistência Direta

Gabinete do Ministro



Órgãos de Assistência Direta

Coordenar a formulação de políticas setoriais, melhorar a 

eficiência e a qualidade dos serviços prestados e avaliar 

programas na área do trabalho, emprego e renda.

Coordenar atividades voltadas ao planejamento, orçamento, 

administração financeira, organização e modernização 

administrativa, recursos de informação e informática, 

recursos humanos e serviços gerais.

Promover a articulação interna e representação junto a 

grupos de trabalho interministeriais ou de caráter tripartite, 

bem como acompanhamento de assuntos internacionais. 

Secretaria Executiva



Objetivos Setoriais

Promover novo contrato social em torno das 

questões sindicais e trabalhistas e fomentar práticas 

de mediação de conflitos das relações do trabalho.

Conceder registro sindical e de empresas de 

trabalho temporário, assistir à homologação de 

rescisões contratuais, atualizar o cadastro de 

entidades sindicais e analisar e registrar acordos e 

convenções coletivas.

Secretaria de Relações do Trabalho



Objetivos Setoriais

Implementar um Sistema Público de Emprego, Trabalho 

e Renda (SPETR) que estruture e integre ações básicas 

e complementares orientadas pela gestão participativa, 

maior inserção no mercado de trabalho, ampliação de 

emprego e renda, cidadania e a qualificação de 

trabalhadores (seguro-desemprego, intermediação de 

mão-de-obra, orientação profissional, qualificação 

social e profissional, certificação profissional e   

fomento a atividades empreendedoras).

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego



Objetivos Setoriais

Combater a precarização e a discriminação no trabalho 

e ampliar o alcance da fiscalização, com aplicação das 

normas legais, especialmente as de proteção à vida e à 

saúde.

Ações específicas: fiscalização de obrigações 

trabalhistas,  do trabalho do adolescente, do trabalho 

no campo e do FGTS, combate ao trabalho forçado e 

infantil e inspeção das normas de segurança e saúde 

do trabalhador.

Secretaria de Inspeção do Trabalho



Objetivos Setoriais

Secretaria Nacional de Economia Solidária

Apoiar e estimular atividades econômicas orientadas pelos 

princípios da autogestão, cooperação e solidariedade, com 

vistas à promoção de empreendimentos de produção e 

comercialização e ao fomento de finanças solidárias 

(bancos comunitários e fundos solidários).

O Conselho Nacional de Economia Solidária-CNES, órgão 

consultivo e propositivo, tem como finalidade estimular a 

participação da sociedade civil e do Governo no âmbito da 

política de Economia Solidária. Em 2007, promoveu 

processo participativo na construção do PPA 2008-2011 e 

teve papel preponderante na inclusão das cooperativas nos 

benefícios não tributários do Super Simples.



Entidade Vinculada

FUNDACENTRO

A Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e 

Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO tem como 

objetivo Produzir e difundir conhecimentos voltados à 

promoção de segurança e saúde dos trabalhadores, 

além de qualificar trabalhadores e profissionais 

ligados ao tema.

Para atender às necessidades específicas de cada 

região do País, mantém 13 unidades descentralizadas, 

em 11 Estados (BA, PE, ES, MG, PA, PR, RJ, RS, SC, 

MS e SP) e no Distrito Federal.



Conselho Nacional 

de Imigração

Responsável por formular políticas sobre o ingresso de trabalhadores 

estrangeiros no Brasil e resoluções sobre aspectos como trabalho de 

marítimos, pescadores, artistas e técnicos estrangeiros.

Segundo as Resoluções do CNIg, terão prioridade brasileiros 

qualificados para exercer atividades demandadas por empresas que 

solicitem a vinda de mão-de-obra estrangeira.

De modo geral, quando o estrangeiro é autorizado a trabalhar no país, 

a empresa requerente deve apresentar, como contrapartida, um plano 

de qualificação de mão-de-obra brasileira para a mesma função.

No segmento marítimo, somente é autorizada a vinda de mão-de-obra 

estrangeira quando a quota mínima de brasileiros em cada 

embarcação é cumprida.



Informações estatísticas

RAIS (Relação Anual de Informações Sociais): estoque de empregados 

em cada empresa, em um determinado ano. Possibilita verificar 

tendências regionais, ocupacionais, sociais e econômicas do mercado de 

trabalho. Viabiliza o pagamento do Abono Salarial.

CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados):
demonstra a movimentação de trabalhadores nos estabelecimentos 

durante o mês, permitindo a gestão local e setorial das políticas ativas de 

emprego (pagamento do SD, qualificação e intermediação). 

 PED (Pesquisa sobre Emprego e Desemprego): pesquisa domiciliar 

mensal e amostral, realizada no DF e em seis regiões metropolitanas (SP, 

BH, Salvador, POA, Recife e Fortaleza), sobre as formas de inserção 

ocupacional e desemprego.

Informações geradas pelo Sistema Nacional de Emprego – SINE: 

informações sobre vagas captadas e trabalhadores inseridos por meio da 

intermediação de mão-de-obra (IMO).

CBO (Classificação Brasileira de Ocupações): descreve e identifica  

características das ocupações\famílias ocupacionais do mercado de 

trabalho, melhorando a eficiência da qualificação profissional e IMO. 



Informações estatísticas

Outras informações estatísticas relevantes para o 

mercado de trabalho:

PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) -

IBGE: analisa as características gerais da população, migração, 

educação, trabalho, famílias, domicílios, rendimento, composição 

e mobilidade populacional, educação, situação do mercado de 

trabalho, sindicalização, cobertura previdenciária, situação dos 

rendimentos, condições da habitação, posse de bens duráveis, 

acesso à Internet e posse de telefone móvel celular para uso 

pessoal.

PME (Pesquisa Mensal de Emprego) – MTE e DIEESE:
produz indicadores mensais sobre a força de trabalho em seis 

regiões metropolitanas, para avaliar tendências do mercado de 

trabalho. 



ProJovem Trabalhador

 PÚBLICO BENEFICIÁRIO: jovens com idade entre 18 
e 29 anos, em situação de desemprego e que sejam 
membros de famílias com renda mensal per capita 
de até meio salário mínimo (Salário mínimo R$ 465 -
meio salário mínimo R$ 232,50)

 PÚBLICO POTENCIAL: 2.437.965 jovens

 OBJETIVO: Preparar o jovem para o mercado de 
trabalho e ocupações alternativas geradoras de 
renda, por meio da qualificação social e profissional 
e do estímulo a sua inserção



Aprendizagem Profissional

 É estabelecida pela Lei nº 10.097/2000 e 

regulamentada pela decreto nº 5.598/2000

 Todas as empresas de médio e grande porte 

estão obrigadas a contratar adolescentes e 

jovens entre 14 e 24 anos

 Potencial Mínimo 1.200.000 mil (RAIS 2009)

 META : 800.000



www.mte.gov.br


