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O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) faz 40 anos 
e consolida-se como o mais duradouro programa socioeconômico do Brasil e um dos mais 
bem-sucedidos do mundo, com 19,5 milhões de pessoas favorecidas ao final de 2015. 
Assim, o PAT atende, com uma refeição diária, o equivalente a 211 estádios do Maracanã 
completamente lotados de trabalhadores. Em quatro décadas, estima-se que tenham sido 
servidas 79 bilhões de refeições, tendo esse programa gerado um impacto no PIB da ordem 
de R$ 2,4 trilhões. Com esses resultados, o PAT tornou-se referência para a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). 

Em um esforço conjunto entre o Governo Federal e a iniciativa privada, o programa exerce 
um importante papel social ao incentivar que cada vez mais empresas ofereçam aos 
trabalhadores uma dieta equilibrada, propiciando a eles e seus familiares mais qualidade 
de vida. 

Esta publicação, organizada pelo professor José Afonso Mazzon e apoiada pela Associação 
das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador (Assert), traz um 
panorama completo do PAT, desde os fatores que levaram à sua implantação, passando pela 
experiência internacional com programas similares e pelos impactos sobre a atividade 
econômica brasileira, até as projeções para os próximos anos e oportunidades de expansão. 

Uma ótima referência para quem quer conhecer em detalhes o PAT e seus impactos 
socioeconômicos no país. 

Boa leitura!
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DEPOIMENTOS

A criação e implementação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), há 

quarenta anos, não foi um ato que apenas aproximou o Brasil do cumprimento integral 

de uma das exigências fundamentais preconizadas na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (como acesso a uma vida digna, propiciada pela alimentação de qualidade, que 

lhe garanta saúde para desfrutar dos direitos sociais representados pela educação, mora-

dia, trabalho, lazer e segurança pública, entre outros); ela também promoveu a união da 

sociedade produtiva, e até aquela sem fins lucrativos, ao setor público, para, assim – mais 

que alimentar – dar real segurança alimentar ao trabalhador.

Abram Szajman

Presidente da Federação do Comércio de Bens,  

Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP)

Cerca de vinte milhões de trabalhadores são beneficiados pelo PAT. Isso faz dele 

uma das principais políticas públicas do país, transformando tributo em salário indireto 

sob a forma de alimentação. Dados indicam que a desoneração fiscal com o programa 

é pouco expressiva: apenas 2,4% da renúncia fiscal de pessoa jurídica e 0,5% do total 

do gasto tributário. Em relação ao PIB, é inferior a 0,02% (Estudo do Dieese sobre o 

PAT-2013). Gerido pela Comissão Tripartite do Programa de Alimentação do Traba-

lhador (CPTAT), que acentua ainda mais seu carácter democrático, comemoramos sua 
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existência na esperança de que cresça, chegando a todos os brasileiros. Um salve ao PAT 
nos seus 40 anos!

Ademir Figueiredo

Economista do Departamento Intersindical de Estatística  
e Estudos Socioeconômicos (Dieese)

A implantação do PAT foi decisiva no desenvolvimento do segmento de refeições 
coletivas. Ligado ao mercado há 55 anos, sou testemunha histórica de sua criação, cresci-
mento e estabilização. Graças ao médico e nutrólogo Dr. David Boianovsky, a proposta 
feita ao Professor Luiz Gonzaga Ferreira de investir recursos na alimentação do trabalha-
dor ganhou vida e teve sua história apoiada por pessoas muito importantes, como o então 
Ministro do Trabalho Arnaldo Prieto. Tive a honra de integrar este grupo e de ajudar a 
construir a regulamentação do PAT.

Antonio Guimarães

Diretor Superintendente da Associação Brasileira  
das Empresas de Refeições Coletivas (Aberc)

O PAT chega aos seus 40 anos de presença na vida nacional. Ele tem a grande virtu-
de de colocar a questão da alimentação, tão crucial para a qualidade de vida, na agenda 
da relação de trabalho. Lembro, então, de Arnaldo Prieto, Ministro do Trabalho respon-
sável pela ideia de instituição do PAT e que sempre enaltecia ser o programa voltado ao 
mundo do trabalho. O saudoso Ministro Prieto expressava sempre a sua felicidade por 
ter contribuído para a implantação do PAT diante do que representa a alimentação para 
o desenvolvimento de um país.

Artur Renato Brito de Almeida

Presidente do Sindicato das Empresas de Refeição  
Convênio do Estado de São Paulo (Sinderc-SP)

Em 40 anos de existência, o PAT tem atendido a maior parte dos trabalhadores em 
quase todo o Brasil. No início, algumas entidades sindicais achavam que não deviam reivin-
dicar o benefício, entendendo que as empresas “queriam comprar o trabalhador pela bar-
riga”, atrelando-o ao patronal para negar a luta sindical. O tempo passou e hoje uma das 
principais reivindicações das categorias é o benefício da alimentação. A luta agora é por 
aumentar a adesão de empresas ao PAT e também pela reformulação e atualização da legis-
lação, contribuindo para que esse seja o maior programa de inclusão dos trabalhadores.

Canindé Pegado

Secretário Geral da União Geral dos Trabalhadores (UGT) 
Presidente do SINCAB
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Depoimentos 7

O PAT chega aos seus 40 anos beneficiando 19,5 milhões de trabalhadores, mas 
poderia ser ainda melhor. Por isso, a bancada dos empregadores da Comissão Tripartite 
do Programa de Alimentação do Trabalhador (CTPAT) defende medidas que dinamizem o 
programa, como a simplificação de sua regulamentação, a destinação exclusiva do limite 
de 4% do lucro líquido como incentivo fiscal ao PAT, sem que tenha de competir com outras 
deduções, além da extensão desse incentivo às empresas enquadradas nos regimes do lucro 
presumido e do Simples Nacional. Com isso, haveria possibilidade de dobrarmos o número 
de trabalhadores assistidos pelo programa.

Frederico Toledo Melo
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

Fernando Marçal Monteiro
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)

Nicolino Eugênio da Silva Júnior
Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF)

Reinaldo Felisberto Damacena
Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Jovenilson Alves de Souza
Confederação Nacional do Transporte (CNT)

Nelson de Abreu Pinto
Confederação Nacional do Turismo (CNTur)

Comissão Tripartite do Programa de Alimentação do Trabalhador (CTPAT)

Nós, empresários do setor supermercadista, sabemos o quanto é importante uma 
alimentação saudável para todos os consumidores brasileiros. É por isso que programas de 
sucesso, como o PAT, têm todo o nosso apoio, pois priorizam o atendimento aos traba-
lhadores de baixa renda, isto é, aqueles que ganham até cinco salários mínimos mensais, 
facilitando o acesso de milhares de trabalhadores a uma boa alimentação. Certamente o 
sucesso desse programa se deu por ser estruturado na parceria entre governo, empresa 
e trabalhador. E é esse tripé, de grande união, que dá resultado.

Fernando Yamada
Presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras)

O PAT é um marco histórico, divisor de águas na organização das empresas e no dia a 
dia dos trabalhadores brasileiros e suas famílias. Na mesma época eu chegava ao Brasil, vindo 
da França, e pude colaborar na conceituação da modalidade refeição-convênio, iniciativa 
pio neira dirigida à principal refeição do dia. A demanda gerada pelo sistema tíquete-restau-
rante fomentou o desenvolvimento de novos restaurantes, mais econômicos, mudando a 

vida dos trabalhadores e trazendo ganhos de produtividade, especialmente para as empresas 
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nos meios urbanos. Acredito que o PAT pode, muito, ajudar o Brasil a crescer de forma 

justa e harmoniosa, para além de mais quarenta anos, beneficiando milhões de trabalha-

dores de mais baixa renda, nas pequenas e médias empresas, em todo o território nacional.

Firmin António
Fundador da Ticket Restaurante do Brasil e ex-Presidente  

do grupo Accor para a América Latina

Existe um grande contingente de trabalhadores atuando em micro, pequenos, médios 
e em grandes estabelecimentos, que ainda não são beneficiados pelo PAT. Uma questão 
que precisar ser superada!

Itamar Pedro da Silva
Divisão de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ)

Coordenador-Geral de Tributação do Conselho Estadual  
de Tecnologia da Informação e Telecomonicações (Cosit)

O PAT completa 40 anos como uma importante política pública na área do trabalho. 
O PAT atravessou essas décadas como um programa de adesão voluntária pelas empre-
sas, pois conta com a participação de trabalhadores, empregadores e governo, tanto na 
execução quanto na gestão. São mais de 19,5 milhões de trabalhadores alcançados em fá-
bricas, comércio, setor financeiro e outros segmentos da atividade econômica. O momento 
é de comemoração, mas também de reflexão sobre como podemos aperfeiçoar esse pro-
grama e oferecer aos trabalhadores uma alimentação de qualidade cada vez melhor. 

José Lopez Feijó
Secretário Especial do Trabalho do Ministério do Trabalho  

e Previdência Social (MTPS)

Os estabelecimentos que integram a Associação Brasileira de Gastronomia, Hos-
pedagem e Turismo (Abresi), como restaurantes, lanchonetes, bares e similares, servem 
refeições todos os dias a milhões de trabalhadores, especialmente no horário do almoço. 
Desse modo, ao aceitarem o cartão-refeição, asseguram o êxito do PAT. Além disso, con-
tribuem para o emprego formal, direto e indireto, de milhões de trabalhadores nas cadeias 
produtivas envolvidas, como a agricultura, a indústria de alimentos, as fábricas de equipa-
mentos para cozinhas e restaurantes e os demais estabelecimentos comerciais.

Nelson de Abreu Pinto
Presidente da Associação Brasileira de Gastronomia,  

Hospedagem e Turismo (Abresi)

O PAT é reconhecido pela importância que tem para a qualidade de vida e saúde de 
milhões de trabalhadores brasileiros. Ao melhorar esses dois aspectos, gera impacto rele-
vante na redução do absentismo. Além disso, por meio da oferta desse benefício, incentiva 
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Depoimentos 9

o aumento da demanda no setor de alimentação fora do lar, permitindo que esse mercado 
cresça com qualidade. Nesse sentido, vemos que, para os próximos anos, o estímulo para 
que as PMEs ofertem o vale-refeição aos seus funcionários é uma grande oportunidade 
para favorecer trabalhadores e economia.

Paulo Solmucci Júnior
Presidente Executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel)

O PAT, criado em abril de 1976, é uma política pública bem-sucedida, custeada pelo 
empregador e pelo trabalhador, além de um pequeno, mas importante, incentivo fiscal. 
O PAT permite e garante o direito do trabalhador a sua própria alimentação diária, pois 
sabemos que as suas despesas mensais são elevadas constantemente. Antes do PAT, o 
trabalhador levava para o seu local de trabalho a velha e conhecida marmita, que nem 
sempre continha o suficiente para alimentá-lo, quando não azedava pelo acondiciona-
mento inadequado. Sabemos da injusta concentração de renda no Brasil, e o PAT é um 
instrumento que contribui também para redistribuí-la, além de objetivar uma alimentação 
mais saudável e equilibrada, o que é bom para todos. O PAT não é nenhum favor ao tra-
balhador, mas um programa que visa a uma justa reposição alimentar de suas próprias 
energias despendidas no trabalho. O programa atende diariamente cerca de vinte milhões 
de assalariados, sendo, assim, um programa de imenso impacto social. 

Se considerarmos que o Brasil possui atualmente cerca de cinquenta milhões de tra-
balhadores com registro em carteira, é possível mais que dobrar o alcance do PAT. Mais 
do que nunca, são necessários a compreensão e o apoio governamental para que o PAT seja 
destravado de amarras burocráticas e exageros fiscais injustificados, possibilitando sua 
ampliação, para que contemple os milhões de assalariados das empresas do simples e do 
lucro presumido, que hoje não são incentivadas pelo programa. O PAT é uma conquista 
dos trabalhadores brasileiros e a sua ampliação é uma necessidade e uma bandeira perma-
nente de todo o movimento sindical.

Regis Savietto Frati
Integrante da Comissão Tripartite do Programa de Alimentação do Trabalhador 

(CTPAT), representando a Força Sindical

EMPRESAS, ESTABELECIMENTOS E USUÁRIOS
Em mais de quinze anos no mercado de trabalho, eu sempre pude contar com a 

parceria do vale-refeição. Já tive a oportunidade de trabalhar com diversos fornece-
dores e sempre apreciei a praticidade desse benefício, que entendo ser uma preocupação 
e zelo por parte dos empregadores que visam atender às necessidades dos seus colabo-
radores da melhor maneira possível. E é muito bom ver que a atuação do PAT continua 
forte no mercado.

Daniela Martins
Usuária do sistema de refeição e alimentação-convênio
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O Grupo Pão de Açúcar (GPA) reconhece a importância em conceder uma alimen-
tação de qualidade para os seus colaboradores. Atualmente somos o maior empregador 
privado do Brasil com mais de 150 mil funcionários e temos como compromisso garantir 
uma boa nutrição ou disponibilizar informação e orientação sobre hábitos de alimentação 
saudável. Acreditamos que melhorar a qualidade de vida do indivíduo, e de sua família, ao 
concedermos benefícios de refeição e alimentação, reflete também em melhor produtivi-
dade no trabalho, fazendo com que tenhamos pessoas mais felizes!

Eliane Andrade
Gerente de Benefícios do Grupo Pão de Açúcar

Eu realmente gosto muito do benefício que recebo da empresa em que trabalho. 
Quando vejo o valor que é descontado da minha folha de pagamento e comparo com o 
valor que é disponibilizado para mim mensalmente no cartão, acho muito claro o quanto 
é vantajoso. Por ser de uma rede que possui cobertura nacional, o meu cartão é aceito na 
maioria dos restaurantes, inclusive quando viajo a trabalho. Outro ponto é que trabalho 
com diversos stakeholders que não recebem o benefício de suas empresas, o que me faz 
perceber e valorizar esse benefício que compõe a remuneração pelo meu trabalho.

Fúlvio Cintra
Usuário do sistema de refeição e alimentação-convênio

Para nós, do Senac São Paulo, participar do PAT é motivo de orgulho. O programa é 
um aliado do desenvolvimento integral de nossas equipes. Beneficia mais de seis mil pro-
fissionais, que, graças a ele, conquistam mais saúde, qualidade de vida e renda. Ganhos 
não só para o cotidiano do funcionário, mas para toda a sua família. A iniciativa favo-
rece igualmente a instituição porque permite manter nosso pessoal motivado, saudável 
e produtivo. Por tudo isso, parabenizamos os 40 anos do PAT e desejamos vida longa a 
esse importante programa.

Laercio Marques
Senac São Paulo

O PAT tem um importante papel socioeconômico. Se, por um lado, oferece suporte 
ao orçamento de quem recebe o subsídio, as empresas também contam com equipes mais 
saudáveis e motivadas. O foco nas pessoas é um pilar estratégico para a Atento, uma das 
maiores empregadoras do país, comprometida com o bem-estar de nossos profissionais. 
Por isso, buscando oferecer melhores condições nutricionais aos nossos trabalhadores, 
aderimos ao programa desde nossa fundação. Acreditamos que iniciativas como essa 
contribuem para que figuremos entre as melhores empresas para trabalhar, segundo o 
Great Place To Work.

Majo Martinez 
Diretora Executiva de Recursos Humanos da Atento Brasil
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O PAT foi uma conquista extremamente importante para o trabalhador, para as 
empresas e para o setor de alimentação no Brasil, pois promoveu o desenvolvimento 
do mercado por meio dos incentivos concedidos às empresas, tendo como resultado o 
benefício da sociedade em geral: uma efetiva relação em que todos ganham. Essa come-
moração comprova que se trata de um programa eficaz e sustentável. A Allianz é uma 
das empresas que se beneficiam do PAT e entende que programas como este deveriam 
ser frequentemente implementados, pois contribuem para o bem da economia brasileira. 

Marco Antonio A. Campos 
Recursos Humanos da Allianz Seguros SA

O PAT é um programa que beneficia a todos. Além de favorecer milhões de traba-
lha dores e suas famílias, que podem contar com recursos que lhes permitem obter uma 
alimentação de melhor qualidade, beneficia também milhares de supermerca distas, permi-
tindo que esse segmento contribua com a economia do país. Acompanhei a evolução do 
PAT e dos benefícios que ele tem trazido para todos e espero poder continuar a contribuir 
para estreitar cada vez mais o relacionamento entre supermercados e empresas, para que 
juntos busquemos melhorar ainda mais os impactos que ele promove em toda a cadeia. 

Omar Abdul Assaf 
Supermercado Pirâmide Ltda.

Vice-presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas)
Diretor da Região Sudeste da Associação Brasileira de Supermercados (Abras)

Acho muito importante as empresas participarem do PAT, já que o programa visa 
melhorias nas condições nutricionais dos colaboradores, gerando, consequentemente, 
saúde, bem-estar e mais produtividade. Nós da Fundação Dorina temos a preocupação 
de garantir benefícios com qualidade, e poder contar com parceiros faz toda a diferença.

Raquel Santana 
Supervisora do Recursos Humanos da Fundação Dorina Nowill para Cegos

O PAT é um benefício fundamental. No Grupo Sanofi, oferecemos a todos nossos 
empregados uma cesta de benefícios alinhada às melhores práticas do mercado, visando 
sempre o bem-estar e a satisfação de nossos colaboradores. Para que isso tenha sucesso, 
é fundamental escolher o fornecedor mais adequado.

Rosilane Purceti 
Diretora de Recursos Humanos do Grupo Sanofi no Brasil
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PREFÁCIO

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Habituamo-nos a dar o nome de “entulho autoritário” às legislações produzidas 

durante o período conhecido como regime militar, iniciado em abril de 1964, com o mo-
vimento que destituiu João Goulart, encerrando-se graças à eleição indireta de Tancredo 
Neves para a presidência da República, em janeiro de 1985.

Faz-se necessário reconhecer, todavia, que muito do que foi feito, ao longo desses 
21 anos, permanece em vigor por atender a interesses nacionais relevantes. Vejamos alguns 
exemplos: a Lei nº 5.107, de 6 de setembro de 1967, que instituiu o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, hoje regido pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e incorporado 
ao rol dos Direitos Sociais na Constituição de 1988; a Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, 
que regula o trabalho rural; a Lei nº 6.019, de 3 de março de 1974, reguladora do trabalho 
temporário; o Decreto-Lei nº 200, de 1967, em que foram lançados os princípios que 
devem reger a moderna Administração Pública, e inscritas as diretrizes para a Reforma 
Administrativa, até hoje não concretizada.

Entre as leis que se consolidaram, que ganharam força e prestígio e que perduram até 
hoje, temos a Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, sancionada pelo então presidente da 
República, Ernesto Geisel, com o referendo dos ministros Mário Henrique Simonsen, 
Arnaldo Prieto e Paulo de Almeida Machado. Dispõe a referida lei sobre “a dedução, do 
lucro tributável, para fins do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro das 
despesas realizadas em programas de alimentação do trabalhador”.
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Tenho presentes na memória, dos meus anos iniciais como advogado de sindicatos 
de trabalhadores, as amargas reclamações contra a má qualidade da comida preparada 
e servida em poucas grandes empresas. A ausência da terceirização, aliada a medidas de 
exagerada economia, faziam com que os operários levassem a marmita de casa – daí 
a expressão “marmi teiro”, com o significado de: (1) operário que, no trabalho, come de 
marmita, ou (2) “alcunha que em 1945 se deu aos partidários de Getúlio Vargas, por 
alusão ao prestígio deste junto aos operários”, conforme registra o Dicionário Aurélio –, ou 
se servissem da comida preparada e servida pela cozinha da indústria. Na zona rural ficou 
célebre a expressão “boia-fria”, que ainda hoje designa o cortador de cana ou colhedor de 
café volante, sem vínculo de emprego, aliciado por “turmeiro” ou “gato”.

Nas décadas de 1940, 1950 e 1960, os refeitórios coletivos, assim como os sanitários, 
deixavam muito a desejar. O fornecimento de refeição balanceada, controlada por nutricio-
nistas, servida em ambiente agradável, não pertencia às preocupações dos empregadores. 
Quem chegou a conviver com operários deve se lembrar de que o intervalo para repouso 
e alimentação, previsto pelo art. 71 da CLT, não tinha significado relevante. Na ausência 
de refeitório, muitos procuravam algum canto isolado da fábrica para comer, de marmita, 
o magro feijão com arroz, ovo frito e dois pedaços de batata, pois nada melhor lhes ga-
rantiam os baixos salários. Distanciavam-se por se sentirem constrangidos de mostrar aos 
companheiros a pobreza da comida.

O advento do PAT contribuiu para consideráveis mudanças no cenário lastimável. 
O desenvolvimento industrial registrado a partir dos anos 1970, a presença combativa de 
sindicatos devotados aos interesses e direitos dos representados, e as importações da cultura 
americana ou europeia da gerência de administração de recursos humanos despertaram 
o interesse do governo para o problema da alimentação e o levaram a desenvolver progra-
mas de amparo aos trabalhadores, sobretudo de menor renda. Papel relevante desempenhou 
o Ministro do Trabalho Arnaldo Prieto.

Em 2015, o PAT beneficiou cerca de vinte milhões de trabalhadores de quase 225 mil 
empresas, a maioria deles com salários que atingem, no máximo, o correspondente a cinco 
salários mínimos. Além disso, ao estimular o consumo, estimula-se a criação de empresas de 
refeição e de alimentação-convênio, gerando grande volume de empregos diretos e indiretos.

Há, sem dúvida, considerável espaço para a ampliação do Programa de Alimentação 
do Trabalhador, sobretudo nas regiões não beneficiadas pelo desenvolvimento econômico.

Este livro, organizado pelo Professor José Afonso Mazzon, com a participação de 
diversos pesquisadores acadêmicos e editado graças à colaboração da Fundação Instituto 
de Administração, contém informações detalhadas sobre as origens, a construção, a evolução 
e os resultados alcançados pelo PAT, além de oferecer oportunas sugestões de aperfeiçoa-
mento, em benefício, sobretudo, das classes assalariadas. 

Trata-se de uma obra de excepcional importância para quem deseja conhecer mais 
acerca desse tema pouco divulgado e de grande interesse social.

Almir Pazzianotto Pinto

Advogado, ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho

ImpactosSocioeconomicos.indd   14 22/08/16   18:44



CONTEÚDO

INTRODUÇÃO   21

1. O BRASIL E OS DESAFIOS DA GLOBALIZAÇÃO  
 FINANCEIRA E COMERCIAL NO SÉCULO XXI 27

 Produto Interno Bruto (PIB) 28

 Saúde e nutrição  36

 Educação    45

 Produtividade  49

2. A FORÇA DE TRABALHO NO BRASIL 53

 População economicamente ativa (PEA) 53

 População ocupada  55

 A força de trabalho no setor formal 61

 Simples Nacional  72

 Previdência e seguridade social 75

 Salário mínimo  78

 Acidentes e enfermidades de trabalho no Brasil 80



40 anos do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador 16

3. PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES  
 E SEUS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS 87
 Nutrição e saúde  87

 Nutrição e atividades do trabalhador 91

 Os custos da má nutrição 94

 Nutrição, produtividade e desenvolvimento econômico 96

 A alimentação no trabalho 98

  Sistema 1 – Serviço próprio 100

   Conceito  100

   Características 100

  Sistema 2 – Administração de cozinha/restaurantes de coletividade 101

   Conceito  101

   Características 101

  Sistema 3 – Refeição transportada 101

   Conceito  101

   Características 101

  Sistema 4 – Voucher-refeição 102

   Conceito  102

   Características 102

  Sistema 5 – Voucher-alimentação 103

   Conceito  103

   Características 103

  Sistema 6 – Cesta de alimentos 104

   Conceito  104

   Características 104

 Os impactos socioeconômicos de um PAT bem-estruturado  104

 Implicações governamentais de um programa de alimentação  
 do trabalhador  105

4. EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS EM PROGRAMAS DE  
 ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES 107
 Experiências em alguns países 108

  Reino Unido  109

  França    114

  Bélgica    117



Conteúdo 17

  Itália    120

  Portugal    122

  México    125

  Japão    128

  República Tcheca 131

  Turquia    132

  Índia    134

  Marrocos   136

 Comparativo entre países 136

5. A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA – PROGRAMA DE  
 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 139
 Os números do PAT após 40 anos  142

 Novos horizontes para o PAT  160

6. PESQUISAS DE AVALIAÇÃO DO PAT 165
 Pesquisa junto a empregados 165

  Percepção dos trabalhadores sobre o PAT 166

  Utilização do benefício de refeição 168

  Utilização do benefício de alimentação 168

  Percepção geral dos benefícios refeição e alimentação 168

 Pesquisa junto a empresas participantes do PAT 169

  Caracterização da amostra 170

  Impactos socioeconômicos do PAT para as empresas  
  empregadoras  172

  Impactos socioeconômicos do PAT para os trabalhadores 174

  Impactos socioeconômicos do PAT para o setor de  
  restaurantes e alimentação 176

  Impactos socioeconômicos do PAT para as empresas  
  administradoras de refeição e alimentação-convênio 177

  Impactos socioeconômicos do PAT para o governo 178

  Impactos socioeconômicos do PAT para a sociedade em geral 179

  Percepção quanto à importância do benefício fiscal  
  e exoneração de encargos sociais do PAT 182

 Pesquisa junto a restaurantes e empresas alimentícias  183



40 anos do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador 18

  Caracterização da amostra 183

  Resultados obtidos 185

7. MODELOS DE SIMULAÇÃO DE IMPACTOS  
 SOCIOECONÔMICOS DO PAT 189

 Modelos de insumo-produto 189

  Referencial metodológico: modelos de insumo-produto 190

  Os quadros de insumo-produto 193

 Matrizes de insumo-produto do Brasil estimadas a partir do SCN 196

 Métodos básicos de análise 197

  Multiplicadores   197

  Geradores de emprego e valor adicionado 198

 Impactos socioeconômicos do PAT 199

  Impactos do faturamento no setor de restaurantes 200

  Impactos dos gastos com cesta básica e voucher-alimentação 201

  Impactos em novas instalações e/ou reforma de restaurantes 202

 Uma visão do PAT pela análise da dinâmica de sistemas 204

  A dinâmica de sistemas 205

  A dinâmica de sistema versus outras abordagens  207

  A representação dos modelos 209

  Small model  212

  Efeitos do PAT na viabilidade e sofisticação do setor de  
  fornecimento de refeições 215

  A representação do PAT 218

  Os efeitos do PAT sobre os acidentes de trabalho 222

  Os efeitos do PAT sobre a produtividade 224

  Os efeitos do PAT sobre o consumo do trabalhador 227

  Os efeitos do PAT sobre o setor de refeições fora de casa 228

  Da renúncia fiscal ao retorno em tributos diversos:  
  os efeitos do PAT sobre os cofres públicos 231

  Teste de políticas  234

   Vouchers ou dinheiro? 234

   Eliminação do incentivo fiscal 237

ImpactosSocioeconomicos.indd   18 22/08/16   18:44



Conteúdo 19

   Cobrança de encargos sociais 239

   Ampliação para outros regimes tributários 240

8. A INCLUSÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  
 NO PAT    245
 Potencial de empresas atingíveis pelo PAT  246

 Novos desafios do PAT 249

 Ampliação do PAT como instrumento para o alcance de  
 justiça social   250

  Representação da renúncia fiscal 252

   Simples Nacional 254

   Lucro Presumido 255

CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 257 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 261



ImpactosSocioeconomicos.indd   20 22/08/16   18:44



INTRODUÇÃO

Em 1973, os países árabes participantes da Organização dos Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), por razões políticas e econômicas, decidiram aumentar drasticamente 
o preço desse produto. A economia da maioria dos países dependia fortemente desse insumo, 
e o controle da produção e o aumento dos preços pelos países da OPEP tiveram sérias 
consequências para todo o mundo. A partir desse período, aumentou a consciência da 
fragilidade que os países tinham em relação à dependência da importação do petróleo. O im-
pacto no Brasil da chamada “primeira crise do petróleo” foi significativo em termos do 
balanço de pagamentos, do Produto Interno Bruto, da inflação, entre outros aspectos, 
afetando fortemente o que se convencionou chamar de “milagre econômico brasileiro” 
iniciado na década anterior. Foi a partir dessa crise que o Brasil passou a investir mais 
acentuadamente no crescimento da indústria petrolífera nacional, no desenvolvimento da 
indústria alcooleira e na diversificação da matriz energética.

Como forma de tornar o Brasil mais competitivo no cenário internacional, diversas 
políticas públicas foram implementadas. Uma dessas políticas foi a implantação do Pro-
grama de Alimentação do Trabalhador (PAT), com a edição da Lei 6.321, de 14 de abril de 
1976, conduzida pelo então Ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, com a participação 
do Ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, e do Ministro da Saúde, Paulo de 
Almeida Machado. O fundamento técnico para a concepção e implantação desse programa 
foi conduzido pelo médico e consultor do Banco Mundial, à época Secretário do Ministério 
do Trabalho, David Boianovsky, com o apoio de uma dedicada servidora pública desse 
ministério, Eglacy Porto Silva. Uma plêiade de brasileiros somou-se, ao longo de 40 anos 
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do PAT – o maior programa de alimentação para trabalhadores do mundo e o mais longevo 
no Brasil –, para desenvolver e consolidar esse programa junto às empresas e aos traba-
lhadores brasileiros. Destacam-se, em especial, profissionais da área de gestão de pessoas 
ligados à Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), lideranças de empresas 
especializadas na prestação de serviços para o fornecimento de refeição e alimentação 
aos trabalhadores – notadamente da Associação das Empresas de Refeição e Alimenta-
ção-Convênio para o Trabalhador (ASSERT), da Associação Brasileira das Empresas de 
Refeições Coletivas (ABERC) e da Associação Brasileira de Produtores e Distribuidores 
de Cestas de Alimentos Básicos ao Trabalhador (ABRACESTA) – associações patronais, de 
trabalhadores e de profissionais de nutrição, dentre outras. O crescimento e a disse minação 
do benefício alimentar ao trabalhador proporcionado por esse programa, vale dizer, repou-
sam tanto em iniciativas governamentais quanto em esforços da iniciativa privada. 

Ao mesmo tempo, nesse período profundas transformações estavam ocorrendo na 
sociedade brasileira, como a migração de populações de áreas rurais para centros urbanos; 
o crescimento acentuado das regiões metropolitanas conurbadas entre as capitais e mu-
nicípios circunvizinhos, com todas as implicações relacionadas com o tempo e desgaste 
para o deslocamento dos trabalhadores de suas residências para os locais de trabalho; o 
crescimento do setor de serviços e das micro e pequenas empresas, principalmente nos 
centros metropolitanos; os impressionantes números de acidentes de trabalho em decor-
rência de inadequada alimentação (desjejum e almoço/jantar/ceia) durante a jornada de 
trabalho, calcada fundamentalmente no uso de marmitas transportadas e armazenadas em 
condições precárias de conservação dos alimentos; da dificuldade e dos custos crescentes 
para disponibilizar espaços dentro das empresas que pudessem servir de cozinha e/ou refei-
tório para os trabalhadores, inclusive para aquecer sua refeição; a concentração de esforços 
das empresas mais para sua atividade-fim do que para uma atividade-meio, o que levou ao 
surgimento de um setor especializado na administração de sistemas de fornecimento de 
alimentação para trabalhadores; do fortalecimento reivindicatório de movimentos sindi-
cais e associativos por mais e melhores benefícios aos empregados; da conscientização das 
comunidades acadêmica e empresarial quanto à relevância de investir no ser humano como 
um recurso social, intelectual e produtivo fundamental para o desenvolvimento econômico, 
entre outras transformações.

Desde o final da década de 1970, pesquisadores da Fundação Instituto de Administração 
(FIA) e da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), vinculadas à Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, vêm desenvol-
vendo estudos e pesquisas acerca da importância da nutrição no desenvolvimento econô-
mico do país e das organizações empresariais. Em particular, diversos trabalhos foram 
realizados sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), identificando dificul-
dades na sua implantação e gestão, resultados decorrentes da adesão ao programa, sugestões 
de melhoria na legislação, impactos socioeconômicos junto a diferentes stakeholders, como 
o governo, empresas e trabalhadores beneficiados, empresas especializadas no fornecimento 
de refeição, alimentação e cesta de alimentos, setor de restaurantes, setor agropecuário e 
outros players envolvidos. A primeira pesquisa nacional de avaliação do PAT foi conduzida 
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pelo organizador deste livro ao final da década de 1970 para o Ministério do Trabalho (FIPE, 
1979), bem como a primeira tese de doutorado sobre esse programa (MAZZON, 1981).

Com o advento dos 40 anos de implantação do PAT, decidiu-se pela elaboração de um 
livro comemorativo desse importante programa socioeconômico, que contou com o patro-
cínio da Associação das Empresas de Refeição e Alimentação-Convênio (ASSERT). A equipe 
responsável por esse trabalho dedicou-se ao levantamento de dados secundários a respeito 
de alimentação para trabalhadores no Brasil e em diversos outros países da América do Sul, 
Europa e Ásia, complementou esses dados com uma pesquisa de dados primários junto a 
empresas beneficiárias do PAT e restaurantes bem como procedeu à avaliação de um con-
junto de indicadores do impacto socioeconômico que o Programa de Alimentação do Tra-
balhador gerou ao longo de sua existência, que resulta em aumento da eficiência na cadeia 
produtiva. Diversas simulações a respeito de indicadores do PAT para a próxima década 
tam bém foram realizadas, evidenciando as perspectivas de seu desenvolvimento diante de 
diferentes cenários formulados. Por último, sugestões são apresentadas visando maior pene-
tração desse programa principalmente: i) para as regiões Norte e Nordeste; ii) para alguns 
setores específicos de atividade, como construção civil, agricultura, educação, entre outros; 
iii) para empresas sujeitas ao regime de tributação do Simples Nacional e de Lucro Presumido, 
geralmente de porte pequeno e micro, com baixa participação nesse programa.

Com o propósito de evidenciar a lógica de organização deste livro, apresenta-se a 
seguir a estrutura dos oito capítulos que o compõe.

No primeiro capítulo – “O Brasil e os desafios da globalização financeira e comercial 
no século XXI” – procurou-se evidenciar a evolução histórica de um conjunto de indica-
dores macroeconômicos, de saúde e nutrição, de educação e de produtividade da força de 
trabalho do Brasil em comparação com países da América Latina, BRICS e da OCDE. 

O segundo capítulo destina-se a traçar um perfil da força de trabalho no Brasil. São 
analisados aspectos relacionados com o tamanho dessa força, remuneração, escolaridade 
e tempo no emprego, evidenciando-se diferenças entre estabelecimentos e trabalhadores 
com vínculos ativos em empresas pertencentes ao regime de tributação por Lucro Real 
e de outros regimes. Procurou-se destacar que o PAT, ao contribuir para o aumento no 
consumo médio de proteínas e uma melhor alimentação, está relacionado positivamente 
com diversos indicadores socioeconômicos. 

O terceiro capítulo dedica-se a analisar a relação entre nutrição e saúde, e destas com 
a produtividade da força de trabalho e impactos na economia. Destacam-se estudos de 
diferentes instituições, como a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agri-
cultura (FAO), Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e Banco Mundial (BIRD), mostrando séria preocupação com a questão da 
má nutrição, seja por insuficiência de nutrientes, seja por sobrepeso e obesidade, situação 
essa que gera custos consideráveis para os países. São apresentados, ainda, resultados de 
pesquisa que mostram o retorno positivo de investimentos realizados para reduzir a má 
nutrição. Esses indicadores evidenciam que programas como o PAT, Bolsa Família e simi-
lares, se geridos adequadamente, apresentam impactos positivos para o país. 
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Procura-se apresentar, no quarto capítulo, uma síntese de características associadas 
com programas de alimentação para trabalhadores existentes em 11 de 39 países. Esses 
programas têm por finalidade permitir que as empresas beneficiem os seus empregados 
com refeição durante a jornada de trabalho ou com alimentação para fazer em casa. 
Evidencia-se que esses programas trazem inúmeros impactos positivos para os diferentes 
stakeholders envolvidos. Mostra-se que, em sua quase totalidade, não há incidência de 
tributos sobre o valor do benefício até um teto compatível com a aquisição de uma refei-
ção adequada para suprir as necessidades requeridas de nutrição de um empregado, prin-
cipalmente durante o seu horário de trabalho. Pode-se depreender, da análise efetuada, 
a reafirmação do direito de tomar uma refeição pelo trabalhador como um benefício 
alimentar e não como rendimento de trabalho.

O quinto capítulo é dedicado à análise da evolução de um conjunto de indicadores 
de desempenho do PAT ao longo de seus 40 anos de existência, assim como diferentes 
aspectos de uma análise custo/benefício desse programa. Os resultados alcançados 
mostram a força que o PAT vem adquirindo em termos econômicos e sociais, caracte-
rizando-o como o maior e mais diversificado programa de alimentação do trabalhador 
do mundo.

O capítulo sexto destaca resultados de três pesquisas realizadas junto a trabalha-
dores, empregadores e restaurantes/lanchonetes. Esses três stakeholders percebem 
benefícios significativos da refeição proporcionada pelo Programa de Alimentação do 
Trabalhador em diferentes dimensões, como a qualidade da refeição, a saúde do traba-
lhador, os impactos econômicos para o empregado, o empregador, os prestadores de 
serviço de refeição/alimentação, o governo e a sociedade em geral.

Assim, do capítulo terceiro ao capítulo sexto, efetuou-se a avaliação de programas 
de alimentação para trabalhadores e particularmente do PAT, segundo várias abordagens 
metodológicas. Complementando essas diferentes abordagens metodológicas de avalia-
ção do PAT, o sétimo capítulo é dedicado à avaliação do programa segundo duas outras  
metodologias: a da matriz de insumo-produto e a de modelagem de sistemas complexos, 
por meio da técnica de dinâmica de sistemas.

No capítulo oitavo, são apresentadas contribuições para efeito de expansão do 
PAT com o propósito de inclusão de empresas dos regimes Simples Nacional e de Lucro 
Presumido na legislação desse programa. 

Por fim, o resultado alcançado para a publicação deste livro somente foi possível 
graças ao envolvimento e dedicação dos autores e diversos colaboradores. A elaboração 
de cada capítulo contou com um líder como autor principal e de contribuições dos outros 
autores. Os capítulos 1, 2, 3 e 5 tiveram como autor principal Fábio Meletti de Oliveira 
Barros, e o capítulo 5 contou como coautora Jane Aparecida Marques. Os capítulos 4 
e 6 tiveram como autora principal Giuliana Isabella. O capítulo sétimo, no que se refere 
à modelagem pela matriz insumo-produto, teve como autor principal Joaquim José 
Martins Guilhoto, enquanto a parte referente à modelagem por dinâmica de sistemas 
teve como autor principal Hamilton Coimbra Carvalho. Por fim, o capítulo oitavo teve 
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como autor principal Fernando Aurélio Zilveti. Inúmeros colaboradores emprestaram 
seu esforço para a realização deste livro, cabendo destacar Adriana Cristo, Ana Maria 
Vizzone, Edson Bourguignon Oliveira, Luis Eduardo Marola de Queiroz, Marenice Batalha, 
Nathalie Renaudin e Soray Issack Navarro Lucas.

Como é desejável em qualquer trabalho de natureza científica, espera-se que este 
livro propicie algumas respostas a questões específicas relacionadas com o PAT, mas 
principalmente que suscite dúvidas, questionamentos e novas ideias para serem pesquisa-
das que levem a um aprimoramento contínuo desse programa.
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O BRASIL E OS DESAFIOS DA 
GLOBALIZAÇÃO FINANCEIRA 
E COMERCIAL NO SÉCULO XXI

Nas últimas décadas, as economias dos principais países do mundo vêm passando 
por um intenso processo de integração e interdependência, resultado da globalização fi-
nanceira e da dinamização do comércio mundial de produtos e serviços. Esse fenômeno 
direcionou os holofotes a um novo grupo de países, em especial à China e aos demais 
países do grupo que recebeu a denominação de BRICS (Brasil, China, Índia, Rússia e 
África do Sul). Essas e outras nações chamadas de emergentes passaram a estar no centro 
da nova realidade econômica internacional. No entanto, desde a crise financeira mundial 
de 2007-2008, cujos efeitos ainda permeiam a economia global, a maioria dos países, e em 
maior intensidade os emergentes como o Brasil, enfrenta novos desafios para continuar 
se desenvolvendo economicamente e expandindo a política de inclusão econômica e social 
de grande parte da população. 

Em termos competitivos, nas últimas décadas verificou-se um processo de criação de 
blocos econômicos e uma tendência à integração comercial e alfandegária. Nas Américas, 
são exemplos: Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (North American Free Trade 
Agreement – NAFTA), reunindo Estados Unidos, Canadá e México, que juntos possuem PIB 
equivalente a 24% do PIB mundial; Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), composto 
por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, representando cerca de 2,8% do 

1
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PIB mundial; Pacto Andino; e Mercado Comum e Comunidade do Caribe (CARICOM); 
além da possibilidade futura de aglutinação de todos esses blocos por meio da criação da 
Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). É importante notar ainda a intensificação 
nas tratativas para o estabelecimento de acordos de livre-comércio entre o Mercosul e a 
União Europeia.

Nos outros continentes, tem-se a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC) 
e a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN); a União Europeia e a Comunidade 
dos Estados Independentes (CEI – ex-União Soviética e países bálticos); e a Comunidade para 
o Desenvolvimento da África Austral (Southern Africa Development Community – SADC) 
na África Meridional.

Assim, mudanças nos intercâmbios comerciais, que começaram a ser direcionados das 
nações mais desenvolvidas para os países emergentes e sofreram uma desaceleração nos 
últimos anos, acabam afetando a economia e, consequentemente, também o dia a dia dos 
trabalhadores. Isso pode ser inferido, entre outros fatores, pela dependência da economia 
nacional em relação ao investimento direto de empresas estrangeiras e às exportações das 
multinacionais. Na década passada, o mundo assistiu ao que se convencionou chamar de 
boom das commodities; já nesta, a desaceleração da economia mundial, especialmente 
da chinesa, reduziu os volumes de investimento e impactou as exportações brasileiras. 

Assim, existe a necessidade de apresentar, além de um ambiente propício ao inves-
timento estrangeiro, com estabilidade econômica e segurança jurídica, a capacidade de 
produzir bens e serviços com qualidade e preços competitivos, o que exige capital humano 
qualificado e melhoria crescente de produtividade. De acordo com a Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (2014a), ainda que o Brasil tenha 
man tido o nível de desemprego relativamente baixo por um longo período, o crescimento 
econômico desacelerou nos anos recentes, com queda efetiva no PIB em 2015 e prevista 
para 2016, ressaltando a premência de se investir no aumento da produtividade e da com-
petitividade do país em termos de custos. Assim, o propósito central deste capítulo é eviden-
ciar alguns aspectos relevantes associados com o fator humano (saúde, nutrição e educação) 
como propulsor de desenvolvimento econômico (PIB, produtividade e redução da desigual-
dade) e competitividade da nação diante dos desafios da globalização financeira e comercial 
e dos blocos econômicos neste século XXI. 

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)
O Brasil é um país relativamente bem-posicionado em termos de renda média; seu 

desem penho econômico consistente nas últimas décadas e a capacidade de resposta go-
vernamental às questões associadas à pobreza permitiram o aumento dos níveis de renda 
da população.

Com um Produto Interno Bruto (PIB) de cerca de 2,35 trilhões de dólares (em 
dólares correntes), o Brasil, em números de 2014, apresentava-se como a sétima maior 
economia do mundo, uma posição de destaque entre as mais de duas centenas de países 
do globo.
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Tabela 1.1 – Produto Interno Bruto total em 2014

Ranking País US$ (correntes)
1 Estados Unidos 17.419.000.000.000

2 China 10.360.105.247.908

3 Japão 4.601.461.206.885

4 Alemanha 3.852.556.169.656

5 Reino Unido 2.941.885.537.461

6 França 2.829.192.039.172

7 Brasil 2.346.118.175.194

8 Itália 2.144.338.185.065

9 Índia 2.066.902.397.333

10 Rússia 1.860.597.922.763

11 Canadá 1.786.655.064.510

12 Austrália 1.453.770.210.672

13 Coreia do Sul 1.410.382.943.973

14 Espanha 1.404.306.536.058

15 México 1.282.719.954.862

16 Indonésia 888.538.201.025

17 Holanda 869.508.125.480

18 Turquia 799.534.963.354

19 Arábia Saudita 746.248.533.333

20 Suécia 570.591.266.160

Fonte: Banco Mundial (2015b).

Levando-se em consideração a paridade do poder de compra (PPC) entre as diversas 
economias, de acordo com a metodologia de cálculo utilizada pelo Banco Mundial, o Brasil 
ocupa a mesma posição no ranking, em números de 2014, com um PIB anual de cerca de 
3,3 trilhões de dólares correntes.

Tabela 1.2 – Produto Interno Bruto PPC em 2014

Ranking País US$ (correntes)
1 China 18.030.931.605.307

2 Estados Unidos 17.419.000.000.000

3 Índia 7.393.075.780.537

4 Japão 4.630.941.366.907

5 Rússia 3.745.156.800.194

6 Alemanha 3.689.840.387.614

7 Brasil 3.263.865.955.588

8 Indonésia 2.676.108.548.626

(continua)
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Ranking País US$ (correntes)
9 França 2.571.970.459.926

10 Reino Unido 2.524.728.021.419

11 Itália 2.131.920.366.274

12 México 2.125.257.079.182

13 Coreia do Sul 1.732.351.775.501

14 Arábia Saudita 1.603.763.681.422

15 Canadá 1.566.925.200.640

16 Espanha 1.566.776.845.069

17 Turquia 1.459.881.849.408

18 Irã 1.280.896.421.912

19 Nigéria 1.049.101.646.362

20 Austrália 1.031.279.835.053

Fonte: Banco Mundial (2015b).

Nos últimos 40 anos, mais precisamente no período entre 1975 e 2014, a econo-
mia brasileira mais que triplicou de tamanho, crescendo aproximadamente 228% em 
dólares a valores constantes de 2005 (média de 3% ao ano no período). Contrastando 
essa evolução com a de outros países relevantes da América Latina, nota-se que a taxa 
brasileira de crescimento foi muito próxima (ligeiramente maior) àquelas observadas 
no México e no Peru, superior às verificadas na Argentina e na Venezuela (2,3% e 1,9% 
ao ano, respectivamente) e inferior às observadas no Chile e na Colômbia (4,8% e 
3,7%, respectivamente).

Figura 1.1 – Evolução do PIB PPC – Brasil e América Latina (preços constantes em valores de 2005)

Tabela 1.2 – Produto Interno Bruto PPC em 2014 (continuação)

Fonte: Banco Mundial (2015b).
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Entre os BRICS, no período analisado, o Brasil apresentou crescimento bem inferior 
ao observado na China e na Índia (9,2% e 5,7% ao ano, respectivamente) e superior ao 
da África do Sul (2,3% ao ano). A Rússia apresenta dados apenas a partir de 1990.

Figura 1.2 – Evolução do PIB PPC – Brasil e BRICS (preços constantes em valores de 2005)

Fonte: Banco Mundial (2015b).

O crescimento do Brasil no período entre 1975 e 2014 apresentou uma taxa média 
superior à da maioria dos países da OCDE analisados, ainda que seja bastante próxima 
à taxa apresentada pelos Estados Unidos (2,7% ao ano) e bastante inferior à da Coreia 
do Sul (6,5% ao ano) no mesmo período.

Figura 1.3 – Evolução do PIB PPC – Brasil e países da OCDE (preços constantes em valores 
de 2005)

Fonte: Banco Mundial (2015b).



40 anos do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador 32

No entanto, é importante notar que o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, 
com uma população total estimada em cerca de 202 milhões de pessoas em 2014. 

Tabela 1.3 – População (2014)

Ranking País População Total

1 China 1.364.270.000

2 Índia 1.267.401.849

3 Estados Unidos 318.857.056

4 Indonésia 252.812.245

5 Brasil 202.033.670

6 Paquistão 185.132.926

7 Nigéria 178.516.904

8 Bangladesh 158.512.570

9 Rússia 143.819.569

10 Japão 127.131.800

11 México 123.799.215

12 Filipinas 100.096.496

13 Etiópia 96.506.031

14 Vietnã 90.730.000

15 Egito 83.386.739

16 Alemanha 80.889.505

17 Irã 78.470.222

18 Turquia 75.837.020

19 Congo 69.360.118

20 Tailândia 67.222.972

Fonte: Banco Mundial (2015b).

A análise do PIB per capita, considerando a paridade do poder de compra, mostra 
que o Brasil está apenas na 64ª posição entre todos os países do mundo, indicando que, 
apesar de ser uma economia relevante no cenário mundial, a sua renda total em função 
do tamanho da sua população é relativamente menor e que ganhos de produtividade 
associados à continuação e mesmo à ampliação das políticas de redução da desigualdade 
são necessários para levar o país a um patamar mais elevado de renda e bem-estar para 
a sua população. A renda per capita no país é menor até mesmo que a de outros países 
da América Latina, como Chile, Venezuela e México, dentre outros. Em 1990, o PIB 
per capita brasileiro era 12,3% maior que o do Chile; já em 2014 o PIB per capita do 
Chile era 42% maior que o brasileiro.
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Figura 1.4 – Evolução do PIB PPC per capita em dólares internacionais – Brasil e América 
Latina (preços constantes em valores de 2011)

Fonte: Banco Mundial (2015b).

Em 2014, o PIB per capita brasileiro continuava inferior ao observado na Rússia. 
A diferença, que chegou a praticamente zero em meados da década de 1990, voltou a 
crescer e, atualmente, o PIB per capita russo é 50% superior ao do Brasil. Os demais países 
dos BRICS (China, Índia e África do Sul) ainda apresentam PIB per capita inferior ao 
verificado no Brasil, mas a trajetória de forte crescimento deve fazer com que a China em 
breve ultrapasse o Brasil nesse indicador.

Figura 1.5 – Evolução do PIB PPC per capita em dólares internacionais – Brasil e BRICS 
(preços constantes em valores de 2011)

Fonte: Banco Mundial (2015b).
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Entre 1990 e 2014, o PIB per capita brasileiro subiu cerca de 50%, taxa apenas um 
pouco maior que a média verificada entre os países da OCDE analisados, à exceção da 
Coreia do Sul, que apresentou um avanço de 178%. Nesse período, o país asiático partiu 
de uma renda per capita 20% maior que a brasileira, em 1990, para uma renda per capita 
mais de duas vezes maior do que a observada no Brasil em 2014.

Figura 1.6 – Evolução do PIB PPC per capita em dólares internacionais Brasil e OCDE (preços 
constantes em valores de 2011)

Fonte: Banco Mundial (2015b).

De maneira geral, o Brasil foi capaz de manter o crescimento médio da renda per capita 
por volta de 1,6% ao ano, entre 1990 e 2014. Entretanto, para garantir a criação de em-
pregos e a redução significativa da pobreza, é necessário que o país priorize a sua competiti-
vidade econômica. De acordo com o Banco Mundial, entre 2003 e 2013, mais de 26 milhões 
de pessoas saíram da pobreza e a desigualdade foi reduzida significativamente (Banco Mun-
dial, 2015a). A renda dos 40% mais pobres da população cresceu, em média, 2,6 pontos 
percentuais acima do crescimento da renda da população total. No entanto, a redução 
da pobreza e da desigualdade vem mostrando sinais de estagnação desde 2013.

Com base em dados de 2012 do Banco Mundial (2015b) (World Development 
Indicators - WDI), nota-se que quase 7% da população brasileira (aproximadamente 
13,5 milhões de pessoas) ainda viviam com menos de US$ 2 por dia. O país continua com 
níveis relativamente elevados de desigualdade, especialmente quando comparados aos 
dos demais países emergentes e de renda média similar. 

Como as tabelas a seguir evidenciam, o Brasil, em 2012, apesar da redução da 
desigualdade verificada na década anterior, ainda apresentava um elevado grau de desi-
gualdade social, de acordo com o valor observado para o coeficiente de Gini para o país. 
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Esse coeficiente é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano 
Corrado Gini e é comumente utilizado para calcular a desigualdade de distribuição de 
renda. Consiste em valores entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade de renda 
(todos possuem a mesma renda) e 1 corresponde à completa desigualdade. O índice de Gini 
é uma medida percentual, baseada no coeficiente de Gini.

Tabela 1.4 – Desigualdade no rendimento ou consumo

País

Parcela do rendimento ou consumo 
(%)

Medidas de desigualdade 
(%)

10%  
mais 
ricos

20%  
mais 
ricos

20%  
mais 

pobres

10% 
mais 

pobres

10% mais ricos/ 
10% mais 

pobres

20% mais ricos/ 
20% mais 

pobres

Índice 
de Gini

África do Sul (2011) 53,8 69,9 2,5 1,1 51,2 28,5 65,0

Colômbia (2012) 42,0 57,9 3,3 1,1 39,2 17,5 53,5

Brasil (2012) 41,7 57,2 3,4 1,0 40,1 16,9 52,7

Chile (2011) 41,7 57,0 4,5 1,7 24,8 12,6 50,8

México (2012) 38,9 54,1 4,9 1,9 21,0 11,1 48,1

Peru (2012) 33,8 50,1 4,2 1,4 23,5 11,9 45,3

Venezuela (2006) 33,2 49,5 4,2 1,2 27,9 11,7 44,8

Argentina (2011) 31,8 48,7 4,6 1,6 20,3 10,6 43,6

Estados Unidos (2010) 29,6 46,0 4,7 1,4 21,5 9,8 41,1

Rússia (2009) 31,0 47,0 6,5 2,6 11,9 7,3 39,7

Reino Unido (2010) 28,6 44,1 5,8 1,9 15,0 7,6 38,0

China (2010) 30,0 47,1 4,7 1,7 17,7 10,1 37,0

Espanha (2010) 25,2 41,3 5,4 1,4 18,5 7,6 35,8

Índia (2009) 28,8 42,8 8,5 3,7 7,8 5,0 33,6

Japão (2008) 24,8 39,7 7,4 2,7 9,2 5,4 32,1

França (2005) 24,7 39,7 7,8 3,1 8,0 5,1 31,7

Alemanha (2010) 24,4 39,1 8,3 3,3 7,4 4,7 30,6

Holanda (2010) 22,9 37,5 8,4 3,1 7,4 4,5 28,9

Noruega (2010) 21,9 36,0 9,0 3,3 6,7 4,0 26,8

Suécia (2005) 21,4 35,7 9,5 3,8 5,6 3,7 26,1

Fonte: Banco Mundial (2015b).

De acordo com o livro Poverty reduction and growth: virtuous and vicious circles, 
publicado pelo Banco Mundial (PERRY et al., 2006), países em desenvolvimento relativa-
mente mais ricos e que apresentam maiores níveis de desigualdade – como Argentina, Brasil, 
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Colômbia e México – precisam tanto de maior crescimento quanto de uma redistribuição 
significativa se desejam um avanço rápido e contundente no sentido de reduzir a pobreza.

SAÚDE E NUTRIÇÃO
Em termos de saúde de sua população, o Brasil apresenta resultados ainda bem 

abaixo daqueles esperados para um país com tal nível econômico e relevância no cenário 
mundial. Mesmo entre os países latino-americanos analisados, o Brasil é o que apresenta 
a maior probabilidade de morte entre adultos e a menor expectativa de vida quando con-
sideradas pessoas tanto do sexo masculino quanto do feminino. Em relação às causas de 
mortalidade da população, verifica-se que o Brasil apresenta taxas mais altas do que a 
maioria dos demais países para a morte por doenças contagiosas, ficando atrás apenas do 
Peru. As doenças crônicas, típicas de economias industrializadas e mais desenvolvidas, são 
mais altas na Argentina, no Chile e no México, enquanto mortes por danos apresentam 
índices mais baixos na Argentina e no Chile, indicando condições gerais de maior segu-
rança para a população desses países. O Brasil apresenta taxa menor apenas em relação 
à Colômbia e à Venezuela para esses indicadores.

Em relação aos BRICS, o Brasil apresenta menor expectativa de vida apenas em 
relação à China. A probabilidade de morte entre adultos é bem mais alta na Rússia e na 
África do Sul, e a incidência de mortes por doenças contagiosas é bem maior entre os 
habitantes de Índia e África do Sul. É interessante notar, ainda, que apesar de possuir um 
sistema universal de saúde pública, o Brasil só apresenta número maior de leitos por 
1.000 habitantes do que a Índia. Esses dados, juntamente com os indicadores econômi-
cos, mostram como os países que compõem os BRICS, apesar de algumas características 
comuns, são bastante heterogêneos entre si política e culturalmente, e mesmo em termos 
dos seus vetores de crescimento econômico.

Todos os países da OCDE apresentam resultados bem melhores que os do Brasil 
para os indicadores de saúde, à exceção dos indicadores de obesidade, que acabam por 
se refletir nos percentuais de óbitos por doenças crônicas, um problema mundial, com 
alta incidência nos países industrializados e desenvolvidos.
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Tabela 1.5 – Indicadores de Saúde – Brasil e América Latina

País Argentina Brasil Chile Colômbia México Peru Venezuela

Expectativa de vida  
ao nascer (anos)  
– feminina

79,9 77,6 82,7 77,7 79,8 77,6 77,7

Expectativa de vida  
ao nascer (anos)  
– masculina

72,6 70,4 77,1 70,4 75,1 72,2 71,7

Probabilidade de  
morrer – adultos do 
sexo feminino (por 
1.000 habitantes)

78,1 111,1 56,8 90,5 75,0 94,6 92,5

Probabilidade de  
morrer – adultos do 
sexo masculino (por 
1.000 habitantes)

155,8 213,9 110,7 194,5 135,7 154,9 174,3

Probabilidade de 
morrer com menos de 
cinco anos de idade 
(por 1.000  
nascidos vivos) 

13,3 13,7 8,2 16,9 14,5 16,7 14,9

Taxa de mortalidade  
infantil antes de  
completar 1 ano de 
idade (por 1.000  
nascidos vivos)

11,9 12,3 7,1 14,5 12,5 12,9 12,9

Mortes por doenças  
contagiosas (% do total)

11,3 13,5 8 12,6 10,5 23,7 11,1

Mortes por doenças  
crônicas (% do total)

81,4 74,2 83,7 69,3 77,3 66,3 67,3

Mortes por danos  
(% do total)

7,3 12,3 8,3 18,1 12,2 10 21,6

Prevalência de diabetes  
(% da população com 
idade entre 20 e 79)

5,7 8,7 11,2 7,3 12,6 6,5 6,9

Índice de Massa  
Corporal ≥ 25  
(estimativa padronizada 
por faixa etária)

61,7 54,1 63,1 56,5 55,9 33,5 62,3

Leitos hospitalares  
(por 1.000 habitantes)

4,7 2,3 2,1 1,5 1,5 1,5 0,9

Fonte: Banco Mundial (2015b).
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Tabela 1.6 – Indicadores de Saúde – Brasil e BRICS

País Brasil China Índia Rússia África do Sul

Expectativa de vida  
ao nascer (anos) – fe-
minina

77,6 76,7 68,3 76,4 58,8

Expectativa de vida  
ao nascer (anos) –mas-
culina

70,4 74,1 64,7 66,0 54,7

Probabilidade de  
morrer – adultos do 
sexo feminino (por 
1.000 habitantes)

111,1 75,0 155,8 137,2 415,6

Probabilidade de  
morrer – adultos do 
sexo masculino (por 
1.000 habitantes)

213,9 101,5 236,4 367,1 463,6

Probabilidade de 
morrer com menos  
de cinco anos de 
idade (por 1.000 
nascidos vivos) 

13,7 12,7 52,7 10,1 43,9

Taxa de mortalidade 
infantil antes de  
completar 1 ano de 
idade (por 1.000 
nascidos vivos)

12,3 10,9 41,4 8,6 32,8

Mortes por doenças 
contagiosas  
(% do total)

13,5 5,3 27,9 6,0 48,5

Mortes por doenças 
crônicas (% do total)

74,2 87,1 59,8 85,7 43,4

Mortes por danos  
(% do total)

12,3 7,5 12,4 8,3 8,1

Prevalência de  
diabetes (% da  
população com idade 
entre 20 e 79)

8,7 8,6 9,1 5,0 9,4

Índice de Massa  
Corporal >= 25  
(estimativa padronizada 
por faixa etária)

54,1 34,4 22 58,7 53,9

Leitos hospitalares (por 
1.000 habitantes)

2,3 3,8 0,7 9,7 2,8

Fonte: Banco Mundial (2015b).
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Apesar de indicadores ainda bastante preocupantes na área da saúde, especialmente 
quando comparados com os de outros países, inclusive os demais países dos BRICS e da 
América Latina, nota-se que o Brasil, entre 1975 e 2013, apresentou uma enorme redução 
na taxa de mortalidade de crianças com até cinco anos de idade. Entre todos os países 
analisados, o Brasil e o Peru foram os que apresentaram a maior redução (88,1%). Se, 
em 1975, de cada mil nascidos vivos no país, 115 morriam até os cinco anos de idade, em 
2013 essa taxa caiu para 13,7 crianças em cada mil nascimentos. Em 1975, dos países 
estudados, apenas Índia, Peru e África do Sul apresentavam números piores que os do 
Brasil. Em 2013, o Brasil ultrapassou os números de Venezuela, Colômbia e México e se 
aproximou bastante de países como Argentina, Rússia e China, países que, em 1975, 
apresentavam resultados bem menos negativos que o Brasil.

Tabela 1.8 – Mortalidade com menos de 5 anos

País
Taxa por 1.000 nascidos vivos

Redução
1975 2013

África do Sul 120,1 43,9 -63,4%

Alemanha 20,8 3,9 -81,3%

Argentina 63,6 13,3 -79,1%

Brasil 115,0 13,7 -88,1%

Chile 64,5 8,2 -87,3%

China 85,3 12,7 -85,1%

Colômbia 78,1 16,9 -78,4%

Coreia do Sul 26,9 3,7 -86,2%

Espanha 23,5 4,2 -82,1%

Estados Unidos 18,8 6,9 -63,3%

França 15,0 4,2 -72,0%

Holanda 13,1 4,0 -69,5%

Índia 193,3 52,7 -72,7%

Japão 13,3 2,9 -78,2%

México 91,1 14,5 -84,1%

Noruega 12,9 2,8 -78,3%

Peru 140,5 16,7 -88,1%

Reino Unido 18,0 4,6 -74,4%

Rússia 36,8 10,1 -72,6%

Suécia 10,3 3,0 -70,9%

Venezuela 53,2 14,9 -72,0%

Fonte: Banco Mundial (2015b).
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Figura 1.7 – Evolução da taxa de mortalidade infantil no Brasil até os 5 anos de idade 
entre 1975 e 2013 (óbitos por 1.000 habitantes)

Fonte: Banco Mundial (2015b).

Dados do Banco Mundial mostram que o Brasil apresentou um aumento de 1,8 ponto 
percentual com o gasto público em saúde em função do PIB entre 1995 e 2013, passando de 
2,86% em 1995 para 4,66% em 2013 e aproximando-se dos níveis de gastos observados na 
Argentina (4,92%) e na Colômbia (5,18%). Os demais países estudados na América Latina 
não ultrapassam os 3,7% (Chile), apesar de todos terem apresentado aumento nos gastos 
públicos com saúde como percentual do PIB, à exceção da Venezuela, onde se observou uma 
queda de 0,5 ponto percentual, levando os valores em 2013 para menos de 1% do PIB.

Figura 1.8 – Evolução dos gastos públicos em saúde (em % do PIB) – Brasil e América Latina

Fonte: Banco Mundial (2015b).
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Entre os países dos BRICS, o Brasil apresenta o maior valor para os gastos públicos 
com saúde, como percentual do PIB. Apenas a África do Sul apresenta valores similares, 
com 4,3%. Brasil, China e África do Sul apresentaram aumento mais acentuado nesses 
valores entre 1995 e 2013, enquanto a Índia se manteve praticamente estável, com pouco 
mais de 1% do PIB, e a Rússia apresentou queda nos gastos, passando de 4% em 1995 
para pouco mais de 3% em 2013.

Figura 1.9 – Evolução dos gastos públicos em saúde (em % do PIB) – Brasil e BRICS

Fonte: Banco Mundial (2015b).

Em média, os países da OCDE apresentam 3,7 pontos percentuais a mais que o Brasil 
em gastos públicos de saúde, como percentual do PIB. Países como Holanda e França gas-
tam o dobro em termos de pontos percentuais. Apenas a Coreia do Sul apresenta um nível 
de gasto como percentual do PIB inferior ao observado no Brasil, apesar de ter apresentado 
forte aumento no período estudado, crescendo de 1,44% em 1995 para 3,83% em 2013.

Figura 1.10 – Evolução dos gastos públicos em saúde (em % do PIB) – Brasil e países da OCDE

Fonte: Banco Mundial (2015b).
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Entre os diversos fatores que contribuem para a melhoria da saúde observada no Brasil, 
como o aumento da expectativa de vida da população e a redução da mortalidade infantil, 
além dos avanços na renda e no sistema de saúde brasileiro, nota-se grande investimento 
nas últimas décadas no combate à desnutrição no país. De acordo com dados da Organi-
zação das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 2014), no início da década 
de 1990, o Brasil ainda apresentava uma prevalência de desnutrição de 14,8% da sua po-
pulação. Ao longo das últimas décadas, a incidência foi reduzida continuamente até alcançar 
patamares similares aos dos países da OCDE (menos de 5%). O indicador de prevalência 
de desnutrição, medida empregada pela FAO há cinquenta anos para dimensionar e acom-
panhar a fome em nível internacional, atingiu o limite estatístico da medida, abaixo do qual 
se considera que um país superou o problema da fome. De acordo com esses dados, ainda 
que também tenham apresentado redução no mesmo período, países como Índia, China, 
Peru e Colômbia evidenciam patamares um pouco mais elevados de desnutrição.

Tabela 1.9 – Subnutrição

País
Prevalência de desnutrição (%)

1990-92 1995-97 2000-02 2005-07 2010-12 2013-15*

Índia 23,7 20,5 17,5 20,5 15,6 15,3

China 23,9 18,5 16 15,3 11,7 9,8

Colômbia 14,6 10,2 9,6 9,7 11,2 9,5

Peru 31,6 25,1 20,7 18,9 10,7 8,1

África do Sul <5,0 5,4 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Alemanha <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Argentina <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Brasil 14,8 13,6 11,2 <5,0 <5,0 <5,0

Chile 9,0 5,5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Coreia do Sul <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Estados Unidos <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Espanha <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

França <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Holanda <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Japão <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

México 6,9 6,1 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Noruega <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Reino Unido <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Rússia <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Suécia <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Venezuela 14,1 16,0 15,3 9,0 <5,0 <5,0

Fonte: FAO (2014).
 (*) Previsto

ImpactosSocioeconomicos.indd   43 22/08/16   18:44



40 anos do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador 44

Em termos de segurança alimentar, de acordo com dados da FAO (2014), de 1990 a 
2011 foi possível observar um aumento de 37% na disponibilidade média de proteína no 
Brasil, que pulou de 67 gramas por pessoa por dia, no triênio 1990 a 1993, para 92 gramas no 
triênio 2009 a 2011. Entre os países estudados na América Latina, o Brasil fica atrás apenas 
da Argentina em termos da disponibilidade média de proteína, no último triênio analisado.

Figura 1.11 – Evolução da disponibilidade média de proteína – Brasil e América Latina

Fonte: FAO (2014).

Entre 1990 e 2013, praticamente todos os BRICS apresentaram aumento na dispo-
nibilidade média diária de proteína, em especial o Brasil e a China, permitindo que am-
bos os países se aproximassem da Rússia, que apresenta os maiores valores em gramas 
por pessoa por dia.

Figura 1.12 – Evolução da disponibilidade média de proteína – Brasil e BRICS

Fonte: FAO (2014).
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Em 2013, o Brasil apresentou uma disponibilidade média de proteína cerca de 10% 
menor que a média dos países da OCDE analisados. No entanto, entre os anos 1990 a 
1993 e 2009 a 2011, essa diferença se reduziu em cerca de 10 pontos percentuais.

Figura 1.13 – Evolução da disponibilidade média de proteína – Brasil e Países da OCDE

Fonte: FAO (2014).

O Brasil reduziu de forma muito expressiva a fome, a desnutrição e a subalimenta-
ção nos últimos anos. No entanto, há uma preocupação em relação à prevalência cres-
cente de excesso de peso na população brasileira, entre todas as classes sociais, que vem 
chamando a atenção de gestores nacionais há mais de uma década. De acordo com o 
Relatório de Insegurança Alimentar no Mundo  (FAO, 2014), há uma epidemia crescen-
te de sobrepeso e obesidade e das doenças crônicas associadas, entre pessoas de todas as 
classes sociais, em países industrializados e emergentes. Na figura a seguir, é possível 
observar que, apesar de apresentar taxa ainda inferior às observadas em outros países 
desenvolvidos e emergentes, mais de 50% da população brasileira apresenta índice de 
massa corporal (IMC) acima de 25. Todos os países analisados apresentam crescimento 
na prevalência de IMC superior a 25 entre 2010 e 2014, estando o Brasil entre os países 
que observaram maior crescimento (3 pontos percentuais), ficando atrás apenas de China 
(4,3 p.p.), Coreia do Sul (3,9 p.p.), Peru (3,4 p.p.) e África do Sul (3,2 p.p.).

EDUCAÇÃO
De acordo com o Country Note de 2014 da OCDE, o investimento público em 

educação no Brasil aumentou fortemente a partir do ano 2000 e está entre os maiores 
verificados para países integrantes e parceiros dessa organização. Em 2011, 19% do gasto 
público foi destinado à educação, representando 6,1% do PIB, valor superior à média dos 
países da OCDE (5,6%).
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Figura 1.14 – Prevalência de IMC superior a 25 (% da população)

Fonte: FAO (2014).

Tabela 1.10 – Gastos públicos em educação (em % do PIB em 2011)

País %

Noruega 6,6
Suécia 6,5
Brasil 6,1

África do Sul 6,0
Reino Unido 5,8

Holanda 5,5
França 5,5

Estados Unidos 5,2
México 5,1

Argentina 5,0
Espanha 4,8

Alemanha 4,8
Colômbia 4,5

Chile 4,1
Índia 3,9
Japão 3,8
Peru 2,7

Fonte: Banco Mundial (2015b).

Apesar de o Brasil estar entre os países com maior gasto público em educação em 
percentual do PIB, tendo o maior crescimento entre os países do G20 entre 2000 e 2011 
(de 3,5% para 6,1%), os gastos anuais quando calculados por estudante, para todos os 
níveis de educação, são bem inferiores à média dos gastos entre os países da OCDE, quan-
do comparados em termos da paridade do poder de compra (US$ 2.985 vs. US$ 8.952), 
sendo o segundo menor entre os países integrantes e parceiros da OCDE.
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O WDI 2015 apresenta 103 indicadores relacionados à educação. No entanto, boa 
parte desses indicadores não apresenta dados para o Brasil, especialmente aqueles rela-
cionados com resultados, como frequência à escola, progressão e persistência no sistema 
educacional. Na Tabela 1.11, são apresentados os dados comparativos entre países nos 
indicadores para os quais o Brasil possui informações no WDI.

À exceção da Índia, país no qual, em 2006, quase 40% dos adultos ainda eram 
analfabetos, o Brasil apresenta a maior incidência de analfabetos entre os adultos 
(8,7%). É importante notar que houve grandes avanços para esse indicador no país 
nos últimos trinta anos, uma vez que, em 1980, mais de 25% da população brasileira 
adulta era composta por analfabetos; em 2000, o percentual era de 13,6% e, atualmente, 
situa-se em nível relativamente baixo (não se considerando o problema do analfabe-
tismo funcional).

Em termos da relação alunos por professor, o Brasil está entre os países que apresentam 
os maiores valores para esse indicador, tanto no ensino primário quanto no secundário. 
Em 2013, o país apresentava valor (21,2) inferior apenas àqueles observados na Índia 
(35, em 2011), na África do Sul (32), no México (28, em 2012) e na Colômbia (25) para 
a relação no ensino primário. No ensino secundário, o país apresentava valor inferior 
(17) apenas aos observados em Índia (26, em 2011), Colômbia (25,5), África do Sul (25), 
Chile (21) e México (17,7).

Os discentes repetentes brasileiros representam percentual maior do total de alunos 
matriculados do que em qualquer outro país analisado, tanto no ensino fundamental 
quanto no médio. No ensino fundamental, o percentual de repetentes chega a ser quase 
o dobro do país com a segunda maior taxa (Índia). 

Por fim, do total da força de trabalho brasileira em 2011, apenas 17,2% apresentava 
curso superior, valor acima apenas aos observados na Índia (9,8%), no Peru (15,1%) e 
na África do Sul (16,5%) e pouco menor que a metade da média dos valores observados 
entre os países da OCDE analisados (34,9%).

Outra questão importante é que o sistema educacional não parece ser capaz de preve-
nir que a pobreza se reproduza de uma geração à outra. Muitas crianças, especialmente as 
mais pobres, continuam deixando a escola antes de completar a educação compulsória, e 
aqueles que abandonam os estudos apresentam habilidades numéricas e níveis de alfabeti-
zação insuficientes, como demonstram os resultados do país no Programme for International 
Student Assessment (PISA) (OCDE, 2014b). O PISA é uma pesquisa internacional trienal 
com o objetivo de avaliar sistemas de educação em todo o mundo, testando as habilidades 
de alunos de quinze anos de idade. 

Apesar da evolução nos índices de abandono escolar e de distorção idade-série, os 
valores ainda são relativamente elevados, especialmente quando comparados com outros 
países de renda média.
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Tabela 1.11 – Indicadores comparativos na área de educação

País Alfabetização 
de Adultos 
(%)

Relação Aluno-
-Professor, 
Ensino  
Fundamental

Relação Aluno-
-Professor, 
Ensino Médio

Repetentes 
no Ensino 
Fundamental 
(% do total)

Repetentes 
no Ensino 
Médio  
(% do total)

Força de 
Trabalho com 
Educação 
Superior  
(% do total)

África do Sul 93,7 (2012) 32,0 (2013) 25 (2009) n.d. n.d. 16,5 (2011)
Alemanha n.d. 11,6 (2013) 12,6 (2013) 0,44(2013) 2,38 (2013) 28,1 (2012)
Argentina 97,9 (2012) 16,3 (2008) 10,9 (2008) 3,55 (2012) 8,50 (2012) 20,6 (2012)
Brasil 91,3 (2012) 21,2 (2013) 17,2 (2013) 8,74 (2011) 16,25 (2011) 17,2 (2011)
Chile 98,6 (2009) 19,5 (2013) 21,0 (2013) 4,40 (2013) 7,17 (2013) 19,7 (2011)
China 95,1 (2010) 16,9 (2013) 15,1 (2013) 0,15 (2013) 0,09 (2013) n.d.
Colômbia 93,6 (2011) 25,0 (2013) 25,5 (2013) 1,41 (2013) 2,23 (2013) 22,6 (2011)
Coreia do Sul n.d. 17,9 (2013) 15,6 (2014) 0 (2014) 0,03 (2014) 35,0 (2007)
Espanha 97,9 (2012) 12,6 (2013) 11,4 (2012) 2,38 (2013) 11,41 (2012) 34,8 (2012)
Estados Unidos n.d. 14,4 (2012) 14,7 (2012) n.d. n.d. n.d.
França n.d. 18,2 (2013) 12,9 (2013) n.d. 4,21 (2013) 33,7 (2012)
Holanda n.d. 11,7 (2013) 14,1 (2013) n.d. 5,32 (2010) 32,1 (2012)
Índia 62,8 (2006) 35,2 (2011) 25,9 (2011) 5,02(2011) 4,62 (2008) 9,8 (2010)
Japão n.d. 17,1 (2012) 11,7 (2012) 0 (2012) n.d. 41,4 (2008)
México 94,2 (2012) 28,0 (2012) 17,7 (2012) 2,05 (2013) 1,86 (2012) 23,3 (2011)
Noruega n.d. 9,0 (2013) n.d. n.d. n.d. 37,4 (2012)
Peru 93,8 (2012) 18,1 (2013) 15,5 (2013) 4,76 (2013) 4,15 (2013) 15,1 (2011)
Reino Unido n.d. 18,4 (2013) 15,9 (2013) 0 (2012) 0 (2012) 38,1 (2012)
Rússia 99,7 (2010) 19,6 (2012) 8,8 (2013) 0,37 (2013) 0,29 (2013) 54,0 (2008)
Suécia n.d. 9,6 (2012) 9,5 (2012) 0 (2013) 1,67 (2013) 34,0 (2012)
Venezuela 95,5 (2009) n.d. n.d. 3,22 (2013) 4,61 (2012) 28,3 (2011)

Fonte: Banco Mundial (2015b).

Tabela 1.12 – Abandono escolar e distorção idade-série no Brasil (%)

Indicador 2007 2008 2009 2010

Abandono no Ensino Fundamental 4,8 4,4 3,7 3,1
Abandono no Ensino Médio 13,2 12,8 11,5 10,3
Distorção idade-série − Fundamental 27,7 22,1 23,3 23,6
Distorção idade-série − Médio 44,8 38,2 38,1 37,8

Fonte: IBGE (2015a).

Observa-se que a proporção de pessoas em faixas de maior tempo de estudo vem 
aumentando na população brasileira. No entanto, é preocupante notar que, se de 2001 a 
2009 houve uma redução na proporção de pessoas sem instrução ou com menos de um 
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ano de estudo, em 2011 parece ter havido um retrocesso, com a proporção desse grupo 
retornando a níveis verificados em 2003 e 2004.

Tabela 1.13 – Evolução do tempo de escolaridade de pessoas maiores de 10 anos de idade

Anos de Estudo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011

Sem instrução ou menos 
de 1 ano

12,65 11,87 11,53 11,4 10,91 10,24 10,17 10,21 9,68 11,48

1 a 3 anos 16,51 15,76 14,84 14,53 14,14 13,57 13,39 12,66 12,62 10,49
4 a 7 anos 33,12 32,95 32,16 31,47 31,19 30,8 29,35 28,23 28,06 25,51
8 a 10 anos 15,64 15,72 16,35 16,45 16,36 16,44 16,96 17,21 16,52 17,35
11 a 14 anos 16,95 18,37 19,58 20,46 21,54 22,71 23,49 24,64 25,57 26,96
15 anos ou mais 4,74 4,99 5,24 5,43 5,58 6,05 6,44 6,88 7,40 8,09
n.d. 0,39 0,35 0,30 0,28 0,27 0,19 0,20 0,17 0,16 0,11

Fonte: IBGE (2015a).

Programas como o Bolsa Família, dentre diversos programas governamentais, têm 
se mostrado ferramentas eficazes na redução da pobreza, melhorando a educação, a nu-
trição e a saúde, além de reduzirem a evasão escolar, e, segundo a OCDE (2014a), devem 
continuar cumprindo essa função. Entretanto, além de iniciativas como estas, há muito a 
ser feito em busca de melhor qualidade dos resultados alcançados e no acesso a níveis 
mais elevados de educação.

PRODUTIVIDADE
Apesar dos diversos avanços observados nas últimas décadas, o país enfrenta um 

momento difícil, com forte desaceleração do crescimento, pressão inflacionária resiliente 
e forte desequilíbrio fiscal. Para enfrentar os atuais desafios em nível macro e estimular o 
crescimento, as autoridades brasileiras formularam metas de superávit primário para 
2015 e 2016, que acabaram por ser revistas pela dificuldade em reduzir rapidamente o 
gasto público e encontrar novas fontes de receitas em um país que possui uma carga tribu-
tária bem superior à dos demais países de renda média. Até agora, para reduzir o déficit 
fiscal, foram anunciadas medidas de redução de direitos, corte de despesas discricionárias 
e redução do apoio do Tesouro aos bancos públicos e ao setor energético.

De acordo com o Banco Mundial, apesar do fraco desempenho econômico e das 
pressões sobre o setor externo, não há ameaça iminente de crise externa, visto que o Brasil 
possui US$ 360 bilhões de reserva (cerca de 17% do PIB) e um setor financeiro sólido. As 
perspectivas de médio prazo do país vão depender do sucesso dos ajustes atuais e da 
adoção de novas reformas que favoreçam o crescimento. O aumento da produtividade e 
da competitividade é o principal desafio para o Brasil aumentar seu índice de cresci mento 
no médio prazo. 
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Nota-se, nas figuras a seguir, que a produtividade da mão de obra brasileira, que tripli-
cou entre 1950 e 2014, é ainda baixa, mesmo quando comparada com a de outros países 
da América Latina. Entre os países estudados na região, apenas Colômbia e Peru apresen-
tam produtividade da hora trabalhada inferior à brasileira, de acordo com a metodologia 
utilizada pelo The Conference Board (2015), ainda que, pelas taxas de crescimento apre-
sentadas nos últimos anos, esses países possam ultrapassar o Brasil num futuro próximo. 

Figura 1.15 – Produtividade por hora trabalhada – Brasil e América Latina

Fonte: The Conference Board (2015).

Entre os BRICS analisados, o Brasil só apresenta produtividade maior que a da China. 
No entanto, nota-se que a trajetória dos chineses aponta para um forte e contínuo cres-
cimento da produtividade, enquanto o Brasil, assim como Rússia e África do Sul, parece 
estar em um momento de estagnação.

Figura 1.16 – Produtividade por hora trabalhada – Brasil e BRICS

Fonte: The Conference Board (2015).
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Quando se contrastam as curvas de produtividade do Brasil com as dos países anali-
sados da OCDE, o fosso é ainda maior. Em 2014, a produtividade média da hora traba-
lhada nos países dessa organização analisados era 3,5 vezes maior que a brasileira. O mais 
preocupante, no entanto, são as curvas de crescimento para esse indicador, que apontam 
para um contínuo distanciamento do Brasil em relação a esses países.

Figura 1.17 – Produtividade por hora trabalhada – Brasil e países da OCDE (valores em 
US$ de 2014)

Fonte: The Conference Board (2015).

Com o recuo dos fatores que fomentaram o crescimento do país ao longo da última 
década – o consumo alimentado pelo crédito e a expansão do mercado de trabalho e das 
commodities –, serão necessários mais investimentos e ganhos de produtividade para 
promover o desenvolvimento.

O relatório da OCDE sobre o Brasil ressalta os pontos necessários para enfrentar as 
dificuldades observadas desde 2010, que atravancam um crescimento sustentável e con-
tínuo. A pesquisa econômica de 2013 da OCDE (2014a) sobre o Brasil apontou a neces-
sidade de avanços adicionais no arcabouço macroeconômico e um reforço nas reformas 
estruturais necessárias para remover os entraves à melhoria da produtividade e da compe-
tividade da economia brasileira.

Entre essas ações, é essencial a adoção de medidas que eliminem os gargalos de in-
fraestrutura para aumentar o nível de escolaridade da população e o desempenho dos estu-
dantes brasileiros, permitindo melhorar as habilidades e capacidades da força de trabalho, 
além de aumentar a eficiência do sistema tributário e reduzir a complexidade regulató-
ria. De acordo com a OCDE, para economias como a do Brasil, a ampliação do progresso 
econômico e social implica em esforços continuados em medidas estruturais, sociais, am-
bientais e institucionais.
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Essa organização sugere três principais macrorreformas necessárias para a melhoria 
do crescimento de longo prazo no país, que são:

• Melhorar os resultados e a democratização do acesso à educação de qualidade: o 
aumento do nível de educação da força de trabalho como um todo tem o potencial 
de acelerar os ganhos de produtividade.

• Aumentar os incentivos para a formalização da força de trabalho, especialmente 
entre os mais velhos: a reforma de programas de benefícios públicos pode aumen-
tar os níveis de participação no setor formal, que ainda são relativamente baixos.

• Reduzir distorções no sistema tributário: um sistema tributário que onere menos 
a produção pode contribuir para ganho acelerado de produtividade.

É interessante notar que todas as propostas da OCDE se baseiam em uma questão 
principal: os ganhos de produtividade da mão de obra. De acordo com o próprio relatório, 
o objetivo de todas as propostas é a melhoria da produtividade e da utilização da mão de 
obra brasileira de maneira a obter uma aceleração do crescimento da economia nacional.

Em síntese, neste primeiro capítulo procurou-se mostrar a evolução do Brasil nas úl-
timas décadas, diante de uma série de países, em relação a um conjunto relevante de indi-
cadores de saúde/nutrição e educação que estão associados com indicadores de crescimento 
econômico e de produtividade da mão de obra. Ainda que o PIB e a renda per capita te-
nham aumentado nas últimas décadas, permanece ainda uma elevada desigualdade social. 
Não obstante os gastos com saúde e educação serem expressivos como percentual do PIB, 
em termos per capita são relativamente pequenos. O quadro se agrava se considerarmos a 
baixa eficiência na alocação dos recursos na saúde e na educação, situação em que o Brasil se 
encontra em posição desfavorável. Especificamente em termos de alimentação, o Brasil 
apresentou uma evolução bastante positiva no consumo médio de proteínas, reduzindo a 
distância que o separa dos países da OCDE. É razoável admitir que o crescimento da quan-
tidade de trabalhadores beneficiados pelo Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) 
tenha contribuído para essa melhoria. Contudo, um aspecto preocupante relaciona-se com 
o aumento da proporção da população com sobrepeso e obesidade, ainda que esses indi-
cadores situem-se em níveis menos desfavoráveis que os de países mais desenvolvidos. 

O aspecto mais crítico evidenciado relaciona-se com a questão da produtividade 
média por hora trabalhada da mão de obra brasileira, comparativamente à dos países da 
OCDE. Em 1950, esse indicador situava o Brasil em nível relativamente próximo desses 
países. Ao longo dos anos, a distância que separa o Brasil dessas nações aumentou consi-
deravelmente. Isso parece revelar a necessidade de investimentos mais eficientes na forma-
ção de recursos humanos com mais saúde, alimentados de forma mais saudável, melhor 
instruídos e capacitados para usar mais produtivamente os recursos materiais e tecnoló-
gicos disponíveis. Somente nessas condições o Brasil poderá “aumentar significativamente 
e distribuir melhor o bolo (PIB)”, reduzindo a desigualdade social e, principalmente, a 
distância que o separa dos países mais desenvolvidos. Apenas nessas condições poderemos 
ter, de fato, uma mão de obra sadia e altamente qualificada para enfrentar os desafios 
competitivos impostos pela globalização financeira e comercial.
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Delineados os principais desafios que o Brasil deverá enfrentar nas próximas décadas 
em relação à sua população, procurar-se-á estabelecer, neste segundo capítulo, um quadro 
geral da população economicamente ativa e da força de trabalho formal, pilar essencial 
e força motriz para enfrentar e superar os desafios destacados. Esse contingente de traba-
lhadores formais representa o potencial de mercado passível de ser atingido por ações do 
governo e de agentes privados. O conhecimento das características desse mercado é im-
portante para efeito de planejamento e implementação de um programa de ação para 
integrar no PAT empresas e trabalhadores ainda não atingidos.

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA)
De acordo com dados da divulgação trimestral (entre abril e junho de 2015) da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), a força 
de trabalho brasileira nesse trimestre era formada por aproximadamente 100,6 mi-
lhões de pessoas, ou 61,2% dos cerca de 164 milhões de brasileiros em idade de trabalhar 
(IBGE, 2015b). Análises dos dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
(2015a) sobre a população economicamente ativa do Brasil apontam para uma taxa de 
participação econômica, em 2015, de 69,7% da população total entre os indivíduos 
com 15 ou mais anos de idade.

2
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Entre os países estudados, a taxa de participação econômica do Brasil só é inferior 
às observadas na China (73,1%) e no Peru (76,8%). Nota-se também que a participação 
econômica entre as mulheres brasileiras é bastante relevante (60%) quando comparada 
com os demais países estudados. Além de China e Peru, apenas a Noruega apresenta taxa 
superior à observada para o Brasil. Entretanto, a diferença em pontos percentuais na 
participação econômica entre homens e mulheres no Brasil ainda é maior que a observa-
da na maior parte dos países da OCDE e na África do Sul, na China, no Peru e na Rússia.

Tabela 2.1 – População economicamente ativa (PEA) estimada em 2015

Países

População Economicamente 
Ativa (milhões)

Taxa de Participação Econômica 
(%)

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres

África do Sul 19.459 11.189 8.270 53,3 62,0 44,8

Alemanha 41.784 22.687 19.097 59,0 65,6 52,7

Argentina 19.735 11.678 8.058 61,4 75,2 48,5

Brasil 109.070 60.768 48.302 69,7 79,9 60,0

Chile 8.650 5.157 3.493 60,9 74,1 48,3

China 823.471 459.497 363.973 73,1 79,5 66,4

Colômbia 24.617 13.882 10.735 68,3 79,5 57,7

Coreia do Sul 25.144 14.720 10.424 59,9 71,0 49,1

Estados Unidos 164.208 88.703 75.506 63,4 69,8 57,3

Espanha 23.719 13.221 10.497 59,1 67,0 51,5

França 29.304 15.492 13.812 55,7 61,1 50,7

Holanda 8.980 4.868 4.112 64,2 70,4 58,1

Índia 516.153 385.370 130.783 55,4 80,6 28,8

Japão 64.827 37.131 27.696 59,1 70,2 48,8

México 54.751 34.296 20.455 62,6 80,5 45,7

Noruega 2.728 1.442 1.286 66,0 69,9 62,2

Peru 17.034 9.322 7.712 76,8 84,4 69,3

Reino Unido 32.711 17.677 15.033 61,9 68,2 55,9

Rússia 75.325 38.396 36.928 63,4 71,4 56,8

Suécia 5.101 2.697 2.404 63,9 68,1 59,8

Venezuela 15.132 9.002 6.130 67,2 80,4 54,1

Fonte: OIT (2015a).
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De acordo com dados da OIT (2015a), a participação econômica no Brasil tem se 
mantido relativamente estável nos últimos 25 anos no patamar próximo a 70%. No entanto, 
a participação econômica das mulheres vem aumentando em contraste a uma pequena 
queda na participação econômica dos homens. 

Figura 2.1 – Evolução da participação econômica no Brasil

Fonte: OIT (2015a).

De acordo com os resultados da PNAD Contínua, o IBGE (2015b) estima em 100,6 
milhões o total de habitantes na força de trabalho brasileira no trimestre de abril a junho 
de 2015, contingente 1,8% superior ao observado no mesmo período de 2014. A força de 
trabalho brasileira no trimestre em questão representa 61,2% da população em idade 
de trabalhar (idade igual ou superior a 14 anos) e a população ocupada representa 56,2% 
desse total.

POPULAÇÃO OCUPADA
Os resultados da PNAD Contínua para o segundo trimestre de 2015 mostram que 

91,7% do total da força de trabalho brasileira, o equivalente a 92,2 milhões de habitantes, 
encontrava-se ocupada no período e, portanto, 8,3% da força de trabalho estava desocupada, 
taxa 1,5 ponto percentual maior que a observada no mesmo período do ano anterior 
(6,8%) (IBGE, 2015b).

Ainda de acordo com dados do IBGE (2015c), obtidos por meio do Ipeadata, a taxa de 
ocupação apresentou um crescimento de quatro pontos percentuais entre 2003 e 2012, 
passando de 89,5% para 93,3%, quando a desocupação alcançou o seu menor nível 
desde 1995 (6,7%). No entanto, em meio à crise que o país vem enfrentando nos últimos 
anos, a curva de ocupação apresenta uma tendência de reversão, com aumento da taxa 
de desocupação.
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Figura 2.2 – Evolução da taxa de ocupação no Brasil (1993 a 2014)

Fonte: IBGE (2015c).

Tabela 2.2 – Taxa de desemprego

País Fonte
Taxa de 

desemprego 
em 2014 (%)

África do Sul LFS – Quarterly Labour Force Survey 24,9

Espanha LFS – EU Labour Force Survey 24,4

França LFS – EU Labour Force Survey   9,9

Colômbia LFS – Gran Encuesta Integrada de Hogares   9,1

Suécia LFS – EU Labour Force Survey   8,0

Argentina LFS – Encuesta Permanente de Hogares   7,3

Venezuela LFS – Encuesta de Hogares por Muestreo   7,0

Brasil LFS – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua   6,8

Holanda LFS – EU Labour Force Survey   6,8

Estados Unidos LFS – Current Population Survey   6,2

Reino Unido LFS – EU Labour Force Survey   6,1

Chile LFS – Nueva Encuesta Nacional de Empleo   6,0

Peru LFS – Encuesta Especializada de Niveles de Empleo   6,0

México LFS – Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo   5,2

Rússia LFS – Population survey on employment problems   5,2

Alemanha LFS – EU Labour Force Survey   5,0

Índia LFS – Employment-Unemployment Survey   4,9

China ADM-EOR – Unemployment registered records   4,1

Coreia do Sul LFS – Economically Active Population Survey   3,5

Noruega LFS – EU Labour Force Survey   3,5

Fonte: OIT (2015b).
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Com base em dados de 2014 compilados pela OIT, o Brasil ocupava uma posição 
intermediária entre os países estudados no tocante à taxa de desemprego na sua força de 
trabalho. Não obstante, quando comparada com a taxa dos demais BRICS, a taxa brasi-
leira (6,8%) é menor apenas que a da África do Sul (24,9%).

Ao longo do último século, com a evolução e a modernização da sociedade e da eco-
nomia brasileira, a composição da população ocupada foi se alterando com uma participa-
ção cada vez maior dos setores secundário e, principalmente, terciário na população econo-
micamente ativa. De acordo com dados da PNAD Contínua (IBGE, 2015b), no segundo 
trimestre de 2015, mais de dois terços (67,7%) da população ocupada trabalhava no setor 
terciário da economia, 14,2% na indústria em geral, 10,4% no setor primário e 7,7% no 
setor de construção. A figura a seguir evidencia que se mantém a tendência da expansão da 
participação no mercado de trabalho do setor terciário (serviços) em detrimento da partici-
pação dos demais setores. Entre 2012 e 2015, o setor terciário apresentou um aumento de 
quase 2,5 pontos percentuais de participação na força de trabalho ocupada, diante de uma 
redução de 1,4 ponto percentual no setor primário (agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura) e de 0,5 ponto percentual para os setores de construção e industrial.

Figura 2.3 – Evolução da participação dos setores (segundo trimestre de 2012 a 2015)

Fonte: IBGE (2015b).

Considerando toda a população ocupada no setor de serviços (62,4 milhões de pes-
soas), a maior parcela (28,2%) trabalha no comércio e no setor de reparação de veículos. 
Em seguida, o maior contingente de trabalhadores está ocupado em atividades relacionadas 
aos serviços de interesse público (24,5%), seguidos daqueles que trabalham no setor de ser-
viços profissionais de diversas naturezas (17,3%). Os serviços domésticos respondem por 
quase 10% de todos os trabalhadores ocupados no setor de serviços, enquanto as atividades 
relacionadas com alojamento e alimentação e aquelas referentes a armazenamento, trans-
portes e correio apresentam participação muito próxima (6,9% do total de trabalhadores 
ocupados no setor de serviços).
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Figura 2.4 – Distribuição da ocupação por atividade econômica no setor de serviços  
(abr/mai/jun de 2015)

Fonte: IBGE (2015b).

Do total da população ocupada no Brasil no segundo trimestre de 2015, quase 40% 
eram de trabalhadores empregados no setor privado com registro formal. Nesse período, 
quase um quarto dos trabalhadores brasileiros (23,9%) trabalhavam por conta própria, 
12,4% estavam ocupados no setor público, 10,9% no setor privado sem carteira assinada, 
6,5% eram trabalhadores domésticos e 4,3% eram empregadores.

Figura 2.5 – Distribuição da ocupação por posição (abr/mai/jun de 2015)

Fonte: IBGE (2015b).

O rendimento médio habitual para toda a população ocupada no Brasil ao final do 
segundo trimestre de 2015 era de R$ 1.882. O maior rendimento médio foi observado 
entre os trabalhadores do setor de serviços (R$ 1.944), seguido pelo industrial (R$ 
1.916). O setor primário era o de menor rendimento médio, com R$ 1.031, enquanto o 
de construção apresentava média de R$ 1.490. 
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Figura 2.6 – Rendimento médio habitual por setor da economia  
(segundo trimestre de 2015)

Fonte: IBGE (2015b).

Dentro de setor de serviços, a subcategoria com maior rendimento médio habitual é 
a que compreende o setor de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliá-
rias, profissionais e administrativas, com R$ 2.687. Em seguida, a subcategoria de maior 
rendimento médio é aquela que engloba os serviços públicos ou de interesse público, com 
R$ 2.269. No outro extremo estão os serviços domésticos, com o menor rendimento médio 
dentre todas as categorias analisadas, com R$ 740, seguida pelos serviços de alojamento 
e alimentação, com média de R$ 1.300.

Figura 2.7 – Rendimento médio habitual por subcategoria do setor de serviços  
(segundo trimestre de 2015)

Fonte: IBGE (2015b).

Os empregadores são os que apresentam o maior rendimento médio dentre todas as 
posições nas ocupações analisadas, com R$ 5.026 de remuneração. Em seguida, os maiores 
rendimentos são verificados entre os empregados no setor público, com R$ 2.812, e os 
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em pregados no setor privado com carteira assinada, com remuneração média de R$ 1.798. 
As posições que apresentam os menores rendimentos médios são aquelas de trabalhadores 
domésticos (R$ 740) e de empregados no setor privado sem carteira assinada (R$ 1.039). 
Tra balhadores por conta própria apresentavam um rendimento médio habitual de R$ 1.439 
ao final do segundo trimestre de 2015.

Figura 2.8 – Rendimento médio habitual por subcategoria do setor de serviços (segundo 
trimestre de 2015)

Fonte: IBGE (2015b).

O rendimento médio total bruto das pessoas ocupadas no Brasil apresentou um 
crescimento de 101,6% entre 1992 e 2015.

Figura 2.9 – Evolução do rendimento médio habitual entre 1992 e 2015 (média mensal)

Fontes: IBGE (2015b; 2015c).
Notas:
 (*) Média para os quatros trimestres de 2014.
 (**) Média para os dois primeiros trimestres de 2015.
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A FORÇA DE TRABALHO NO SETOR FORMAL
Dentre diversos problemas econômicos e trabalhistas historicamente enfrentados 

pela sociedade brasileira, um dos mais relevantes é a informalidade da economia, tanto 
em termos da legalização dos estabelecimentos quanto das relações de trabalho. De acordo 
com a definição III para o grau de informalidade, conforme regra apresentada no Ipeadata 
(IBGE, 2015c), entre 1993 e 2013 observou-se no país uma redução de quase 20%, ou 
mais de 10 pontos percentuais, na taxa de informalidade entre a população ocupada, 
caindo de 54,4% para 44,2%. No entanto, nota-se um pequeno aumento no ano de 2014 
(0,8 ponto percentual), para 45% da população ocupada.

A definição III é uma das três diferentes caracterizações do grau de informalidade ofe-
recidas no Ipeadata com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do 
IBGE (2015c). Esta taxa corresponde ao resultado da seguinte divisão: (empregados sem 
carteira assinada + trabalhadores por conta própria) / (trabalhadores protegidos + empre-
gados sem carteira assinada + trabalhadores por conta própria + empregadores). A figura 
a seguir apresenta a evolução da informalidade entre a população ocupada no Brasil.

Figura 2.10 – Evolução do grau de informalidade entre 1993 e 2014

Fonte: IBGE (2015c).

De acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2014, no 
dia 31/12/2014 havia 49,6 milhões de vínculos trabalhistas ativos. Como a população 
ocupada no último trimestre desse ano é estimada em 92,9 milhões de pessoas, os víncu-
los ativos ao final de 2014 representam aproximadamente 53,4% de toda a população 
ocupada (MTE, 2014).

Do total de vínculos ativos em 31/12/2014 observados na RAIS, mais de um quarto 
estavam associados a pequenos estabelecimentos com menos de vinte vínculos ativos. Da 
mesma maneira, mais de um quarto dos vínculos estava ligado a estabelecimentos de 
grande porte, com mais de mil vínculos ativos. Portanto, os estabelecimentos que se situam 
na faixa entre 20 e 999 vínculos respondiam por quase a metade dos vínculos ativos na 
RAIS (47,3%) (MTE, 2014).
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Figura 2.11 – Distribuição dos vínculos por tamanho do estabelecimento (em 31/12/2014)

Fonte: MTE (2014).

Tabela 2.3 – Vínculos ativos por tamanho do estabelecimento em 31/12/2014

Tamanho do Estabelecimento Vínculos Ativos 
em 31/12/2014

% % Acum.

Até 4 vínculos ativos 4.248.410 8,6% 8,6%

5 a 9 vínculos ativos 4.187.610 8,4% 17,0%

10 a 19 vínculos ativos 4.682.038 9,4% 26,5%

20 a 49 vínculos ativos 5.952.585 12,0% 38,5%

50 a 99 vínculos ativos 4.083.225 8,2% 46,7%

100 a 249 vínculos ativos 5.162.073 10,4% 57,1%

250 a 499 vínculos ativos 4.180.050 8,4% 65,6%

500 a 999 vínculos ativos 4.095.353 8,3% 73,8%

1.000 ou mais vínculos ativos 12.980.166 26,2% 100,0%

Fonte: MTE (2014).

Entre os vínculos ativos, apenas pouco mais de 1% dos trabalhadores tinha me-
nos de 18 anos e igual percentual tinha 65 anos ou mais. Quase um terço dos traba-
lhadores com vínculos ativos tinha menos de 30 anos em 31/12/2014 e cerca de 62% 
tinham idade inferior a 40 anos. As faixas com as maiores concentrações de vínculos 
são aquelas que compreendem trabalhadores entre 30 e 39 anos (30,1%) e entre 40 e 49 
anos (21,4%).
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Figura 2.12 – Distribuição dos vínculos por faixa etária em 31/12/2014

Fonte: MTE (2014).

Tabela 2.4 – Vínculos ativos por faixa etária em 31/12/2014

Faixa Etária Vínculos Ativos 
em 31/12/2014

% % Acum.

10 a 14 anos 8.343 0,0% 0,0%

15 a 17 anos 525.538 1,1% 1,1%

18 a 24 anos 7.714.970 15,6% 16,6%

25 a 29 anos 7.710.983 15,6% 32,2%

30 a 39 anos 14.904.707 30,1% 62,3%

40 a 49 anos 10.626.574 21,4% 83,7%

50 a 64 anos 7.551.664 15,2% 98,9%

65 anos ou mais 528.481 1,1% 100,0%

Fonte: MTE (2014).

Da totalidade da força de trabalho formal brasileira em 31/12/2014, apenas uma 
parcela muito pequena (0,3%) era composta por analfabetos. Da mesma maneira, uma par-
cela reduzida (0,7%) possuía mestrado ou doutorado. Quase 20% dos trabalhadores com 
vínculos formais de trabalho possuíam ao menos o curso superior completo, enquanto 
cerca de 70% tinham ao menos o curso médio completo e quase 88% tinham terminado 
pelo menos o curso fundamental. Cerca de metade dos trabalhadores formais possuía 
somente o ensino médio, enquanto 18,2% concluíram apenas o fundamental e 18,8% fina-
lizaram o ensino superior, mas não possuíam mestrado ou doutorado.
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Figura 2.13 – Distribuição dos vínculos por grau de escolaridade em 31/12/2014

Fonte: MTE (2014).

Tabela 2.5 – Vínculos ativos por grau de escolaridade em 31/12/2014

Grau de Escolaridade Vínculos Ativos 
em 31/12/2014

% % Acum.

Mestrado ou Doutorado 347.700 0,7% 0,7%

Superior Completo 9.327.945 18,8% 19,5%

Médio Completo 24.720.802 49,9% 69,4%

Fundamental Completo 9.013.271 18,2% 87,6%

Fundamental Incompleto 6.005.213 12,1% 99,7%

Analfabeto 156.579 0,3% 100,0%

Fonte: MTE (2014).

Se, de acordo com a PNAD Contínua, o rendimento médio habitual para toda a 
população ocupada no Brasil, ao final do segundo trimestre de 2015, era de R$ 1.882, 
segundo os dados da RAIS, em dezembro de 2014, o rendimento nominal médio de um 
trabalhador com vínculo formal de trabalho era de R$ 2.352. Esse resultado mostra 
que trabalhadores do mercado informal têm rendimento significativamente inferior aos 
do mercado formal. Quase a metade dos trabalhadores formais brasileiros ganhava mais de 
dois salários mínimos no mês de dezembro de 2014, enquanto cerca de 30% ganhavam 
mais de três salários mínimos, 15% auferiam mais de cinco salários mínimos e 5,2%, ou 
cerca de 2,5 milhões de trabalhadores formais, recebiam mais de dez salários mínimos. 
Nota-se que cerca da metade dos trabalhadores formais tinha como remuneração no 
máximo dois salários mínimos. No entanto, apenas 5,7% ganhavam um salário ou menos, 
enquanto 0,6%, ou cerca de 267 mil trabalhadores formais, tinha como remuneração 
valores não superiores a meio salário mínimo (MTE, 2014).
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Figura 2.14 – Distribuição dos vínculos ativos em 31/12/2014 por faixa de remuneração 
em dezembro de 2014

Fonte: MTE (2014).

Tabela 2.6 – Vínculos ativos em 31/12/2014 por faixa de remuneração

Remuneração em Dezembro Vínculos Ativos 
em 31/12/2014

% do Total 
Informado

Até ½ salário mínimo 266.439 0,6%

Mais de ½ até 1 salário mínimo 2.434.051 5,1%

Mais de 1 até 2 salários mínimos 21.519.089 45,2%

Mais de 2 até 3 salários mínimos 9.296.431 19,5%

Mais de 3 até 5 salários mínimos 6.944.383 14,6%

Mais de 5 até 10 salários mínimos 4.666.684 9,8%

Mais de 10 salários mínimos 2.487.450 5,2%

Total informado 47.614.527 100,0%

Não classificado 1.956.983 -

Fonte: MTE (2014).

Do total da força de trabalho com vínculos ativos em 31/12/2014, o tempo médio no 
emprego atual era de 5,02 anos. Cerca de um terço desses trabalhadores estava no emprego 
há menos de um ano, enquanto metade estava há menos de dois anos e cerca de 60% há 
menos de três anos. Quase 29% da força de trabalho formal se encontrava no mesmo em-
prego há cinco anos ou mais e 15,5% há mais de 10 anos.
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Figura 2.15 – Distribuição dos vínculos ativos em 31/12/2014 por faixa de tempo no 
emprego

Fonte: MTE (2014).

Tabela 2.7 – Vínculos ativos em 31/12/2014 por faixa de tempo no emprego

Tempo no Emprego Vínculos Ativos em 
31/12/2014

% do Total 
Informado

Menos de 3 meses 4.750.439 9,6%

De 3 a menos de 6 meses 4.461.087 9,0%

De 6 meses a menos de 1 ano 7.019.733 14,2%

De 1 a menos de 2 anos 8.197.217 16,5%

De 2 a menos de 3 anos 4.883.292 9,9%

De 3 a menos de 5 anos 6.049.022 12,2%

De 5 a menos de 10 anos 6.516.101 13,1%

10 anos ou mais 7.677.811 15,5%

Total informado 49.554.702 100,0%

Não classificado 16.808 -

Fonte: MTE (2014).

A jornada de trabalho semanal média entre os trabalhadores formais brasileiros 
com vínculos ativos em 31/12/2014 era de 40,8 horas. Quase 70% dos vínculos formais de 
trabalho apresentavam jornada média entre 41 e 44 horas. Considerando jornadas iguais 
ou superiores a 31 horas, o percentual sobe para quase 90% da força de trabalho formal.
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Figura 2.16 – Distribuição dos vínculos ativos em 31/12/2014 por jornada semanal 
contratual

Fonte: MTE (2014).

Tabela 2.8 – Vínculos ativos em 31/12/2014 por jornada semanal contratual

Jornada Semanal 
Contratual

Vínculos Ativos 
em 31/12/2014

%

Até 12 horas 524.391 1,1%

13 a 15 horas 66.056 0,1%

16 a 20 horas 1.171.886 2,4%

21 a 30 horas 3.244.942 6,5%

31 a 40 horas 10.421.401 21,0%

41 a 44 horas 34.142.834 68,9%

Fonte: MTE (2014).

Quase 80% dos vínculos trabalhistas eram regidos pela CLT em 31/12/2014, sendo 
76% de trabalhadores urbanos vinculados a pessoas jurídicas por prazo indeterminado. 
Os estatutários ou servidores públicos respondiam por cerca de 18% da força de trabalho 
formal no país, sendo a maior parte, ou 13,7%, formada por servidores regidos pelo regi-
me jurídico único e militar (federal, estadual e municipal) vinculado ao regime próprio de 
previdência. Os trabalhadores regidos pela CLT com vínculo por prazo indeterminado e os 
estatutários respondiam por cerca de 97% da força de trabalho formal do país no período 
em questão.
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Tabela 2.9 – Vínculos ativos em 31/12/2014 por tipo de vínculo

Tipo de Vínculo Vínculos 
Ativos em 

31/12/2014

% Remuneração 
Média em R$ 
em Dezembro  

de 2014

Jornada 
Semanal 
Média

Tempo 
Médio 

no 
Emprego

CLT − trabalhador urbano vinculado a empregador 
pessoa jurídica por prazo indeterminado

37.664.059 76,0% 2.104 42,1 3,6

CLT − trabalhador urbano vinculado a empregador 
pessoa física por prazo indeterminado

392.863 0,8% 1.333 42,9 3,5

CLT − trabalhador rural vinculado a empregador 
pessoa jurídica por prazo indeterminado

372.606 0,8% 1.435 43,7 3,7

CLT − trabalhador rural vinculado a empregador 
pessoa física por prazo indeterminado

757.457 1,5% 1.228 43,6 3,8

Estatutário regido pelo regime jurídico único e 
militar (regime próprio de previdência)

6.783.440 13,7% 4.247 35,5 13,2

Estatutário RGPS regido pelo regime jurídico único 
e militar (regime geral de previdência social)

984.678 2,0% 1.840 36,8 10,2

Servidor público não efetivo 1.241.009 2,5% 2.299 37,2 3,9

Trabalhador avulso 71.454 0,1% 1.180 41,2 8,3

Trabalhador temporário 156.502 0,3% 1.452 41,0 0,8

Menor aprendiz 361.290 0,7% 520 24,4 0,6

CLT − trabalhador urbano vinculado a empregador 
pessoa jurídica por prazo determinado

310.914 0,6% 1.799 41,0 1,7

CLT − trabalhador urbano vinculado a empregador 
pessoa física por prazo determinado

4.761 0,0% 1.229 43,3 1,9

CLT − trabalhador rural vinculado a empregador 
pessoa jurídica por prazo determinado

40.875 0,1% 1.220 43,8 1,1

CLT − trabalhador rural vinculado a empregador 
pessoa física por prazo determinado

24.370 0,0% 1.242 43,6 1,7

Diretor sem vínculo empregatício com recolhimento 
ao FGTS ou dirigente sindical

18.496 0,0% 8.940 42,3 7,1

Contrato de trabalho por prazo determinado, 
regido pela lei 9.601

79.555 0,2% 1.541 40,7 1,5

Contrato de trabalho por tempo determinado 32.329 0,1% 2.267 36,2 1,7

Contrato de trabalho por prazo determinado, 
regido por lei estadual

87.954 0,2% 1.512 37,0 3,0

Contrato de trabalho por prazo determinado, 
regido por lei municipal

186.898 0,4% 1.481 36,1 2,1

Fonte: MTE (2014).
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Tabela 2.10 – Vínculos ativos em 31/12/2014 por UF

UF

Vínculos 
Ativos em 

31/12/2014

% no 
Total de 
Vínculos

População 
Estimada em 

01/07/2014(*)

% da 
População 

Total

% da Força 
de Trabalho 
Formal na 
População

Jornada 
Semanal 
Média

Remuneração 
Média em 
Dezembro  
de 2014

Rondônia 374.101 0,8% 1.748.531 0,9% 21,4% 41,3 2.078

Acre 133.161 0,3% 790.101 0,4% 16,9% 39,7 2.297

Amazonas 642.920 1,3% 3.873.743 1,9% 16,6% 39,4 2.255

Roraima 94.320 0,2% 496.936 0,2% 19,0% 39,4 2.460

Pará 1.148.221 2,3% 8.063.393 4,0% 14,2% 39,5 2.094

Amapá 132.833 0,3% 750.912 0,4% 17,7% 40,8 2.770

Tocantins 275.913 0,6% 1.496.880 0,7% 18,4% 40,8 2.204

Maranhão 738.826 1,5% 6.850.884 3,4% 10,8% 38,9 1.863

Piauí 457.730 0,9% 3.194.718 1,6% 14,3% 40,0 1.831

Ceará 1.552.447 3,1% 8.842.791 4,4% 17,6% 40,3 1.713

Rio Grande  
do Norte

632.140 1,3% 3.408.510 1,7% 18,5% 40,8 1.963

Paraíba 679.180 1,4% 3.943.885 1,9% 17,2% 39,6 1.742

Pernambuco 1.768.543 3,6% 9.277.727 4,6% 19,1% 40,9 1.938

Alagoas 514.391 1,0% 3.321.730 1,6% 15,5% 39,9 1.775

Sergipe 417.023 0,8% 2.219.574 1,1% 18,8% 40,2 2.055

Bahia 2.372.583 4,8% 15.126.371 7,5% 15,7% 40,7 1.958

Minas Gerais 5.071.906 10,2% 20.734.097 10,2% 24,5% 40,7 2.010

Espírito Santo 967.728 2,0% 3.885.049 1,9% 24,9% 40,7 2.136

Rio de Janeiro 4.641.380 9,4% 16.461.173 8,1% 28,2% 40,7 2.779

São Paulo 14.111.450 28,5% 44.035.304 21,7% 32,0% 41,4 2.638

Paraná 3.167.134 6,4% 11.081.692 5,5% 28,6% 40,7 2.215

Santa Catarina 2.273.933 4,6% 6.727.148 3,3% 33,8% 41,4 2.173

Rio Grande do 
Sul

3.109.179 6,3% 11.207.274 5,5% 27,7% 40,4 2.292

Mato Grosso 
do Sul

653.578 1,3% 2.619.657 1,3% 24,9% 41,2 2.186

Mato Grosso 804.530 1,6% 3.224.357 1,6% 25,0% 41,7 2.187

Goiás 1.514.532 3,1% 6.523.222 3,2% 23,2% 41,2 2.040

Distrito Federal 1.321.828 2,7% 2.852.372 1,4% 46,3% 40,5 4.225

Total 49.571.510 100,0% 202.758.031 100,0% - - -

Fontes: MTE (2014);

 (*) IBGE (2015a).
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Apesar de sua população representar 21,7% da população brasileira, segundo 
estimativas de 01/07/2014 do IBGE (2015a), São Paulo respondia em 31/12/2014 por 
28,5% da força de trabalho formal no país, ficando atrás apenas do Distrito Federal 
em termos de participação da sua força de trabalho na população total da unidade da 
federação, com 33,4%, enquanto o Distrito Federal apresentava 46,3% para esse indi-
cador. Os estados da região Sudeste respondiam por 42% da população nas estimativas 
do IBGE e por 50% da força de trabalho formal brasileira, de acordo com a RAIS 2014. 
Por outro lado, os estados do Nordeste representavam 27,7% da população, mas so-
mente 18,4% da força de trabalho formal. No estado do Maranhão, por exemplo, a 
força de trabalho formal representava cerca de apenas 11% de toda a sua população 
(MTE, 2014).

O Distrito Federal apresentou a maior média para a remuneração dos vínculos ati-
vos em 31/12/2014, com R$ 4.225. Em sequência, o Rio de Janeiro (R$ 2.779), o Amapá 
(R$ 2.770), São Paulo (R$ 2.638) e Roraima (R$ 2.460) são as unidades da federação que 
apresentaram as maiores remunerações médias, enquanto os estados da região Nordeste 
apresentaram, de maneira geral, as menores remunerações médias, com valores na faixa 
entre R$ 1.713, no Ceará, e R$ 2.055, no Sergipe.

Os mapas a seguir ilustram a distribuição da participação da força de trabalho formal 
na população estimada e a remuneração média por unidade da federação e por município, 
utilizando quintis da distribuição para esses indicadores.

Figura 2.17 – Participação por UF dos vínculos ativos em 31/12/2014 na estimativa da 
população com base em 01/07/2014

Fontes: MTE (2014); IBGE (2015a).
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Figura 2.18 – Remuneração média em dezembro de 2014 por UF dos vínculos ativos em 
31/12/2014

Fontes: MTE (2014); IBGE (2015a).

Figura 2.19 – Participação por município dos vínculos ativos em 31/12/2014 na estimativa 
da população com base em 01/07/2014

Fontes: MTE (2014); IBGE (2015a).
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Figura 2.20 – Remuneração média em dezembro de 2014 por município dos vínculos 
ativos em 31/12/2014

Fontes: MTE (2014); IBGE (2015a).

SIMPLES NACIONAL
De acordo com a Receita Federal do Brasil, o Simples Nacional é um regime tribu-

tário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006. O Simples consiste em um regime compartilhado por todos os 
entes federados (União, estados, Distrito Federal e municípios) para arrecadação, cobrança 
e fiscalização de tributos, aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte. A 
Figura 2.21 ilustra a maior concentração dos estabelecimentos regidos pelo Simples 
Nacional nas faixas mais baixas em termos do número de vínculos.

Segundo dados da RAIS 2014, 22,3% dos vínculos ativos em 31 de dezembro desse 
ano eram de trabalhadores em empresas optantes pelo Simples Nacional. Esses estabeleci-
mentos respondiam por 52,3% do total de estabelecimentos constantes na RAIS, com um 
número médio de 2,6 vínculos por estabelecimento em contraste com 9,8 em estabeleci-
mentos de outros regimes tributários. A força de trabalho em estabelecimentos optantes 
pelo Simples apresentou em dezembro de 2014 uma remuneração média de R$ 1.277 (me-
diana de R$ 1.083), em contraste com uma remuneração média de R$ 2.661 (mediana de 
R$ 1.552) para trabalhadores de empresas que não participam do Simples (MTE, 2014).
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Figura 2.21 – Distribuição dos vínculos por tamanho do estabelecimento em 31/12/2014 
segundo participação ou não no Simples Nacional

Fonte: MTE (2014).

Quase 75% dos trabalhadores de estabelecimentos participantes do Simples Nacional 
apresentavam remuneração não superior a dois salários mínimos em dezembro de 2014, 
incidência mais de 30 pontos percentuais acima do que a verificada entre trabalhadores 
de estabelecimentos participantes de outros regimes tributários (44%). Enquanto quase 
20% dos vínculos em estabelecimentos que não participam do Simples apresentaram remu-
neração superior a cinco salários mínimos, entre os trabalhadores de empresas optantes 
pelo Simples Nacional, esse percentual não superou 2%.

Figura 2.22 – Distribuição dos vínculos ativos em 31/12/2014 por faixa de remuneração 
segundo participação ou não no Simples Nacional

Fonte: MTE (2014).

A quase totalidade (92,6%) dos trabalhadores de estabelecimentos participantes do 
Simples Nacional se encontra na maior faixa para a jornada de trabalho semanal contratual 
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(41 a 44 horas semanais). A maioria dos trabalhadores de estabelecimentos de outros 
regimes também se encontra na maior faixa para a jornada de trabalho. No entanto, a 
incidência verificada para esses estabelecimentos é 30 pontos percentuais abaixo da verifi-
cada nos estabelecimentos optantes pelo Simples. Nos estabelecimentos sob outros regimes 
de tributação, 7,6% dos vínculos apresentam jornadas entre 21 e 30 horas e 26,2% entre 
31 e 40 horas, enquanto nos estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional, para nenhuma 
dessas faixas a incidência supera o patamar de 3% dos vínculos.

Figura 2.23 – Distribuição dos vínculos ativos em 31/12/2014 por faixa da jornada 
semanal contratual segundo participação ou não no Simples Nacional

Fonte: MTE (2014).

Figura 2.24 – Participação dos vínculos ativos em 31/12/2014 de empresas optantes 
pelo Simples Nacional na força de trabalho total da UF

Fonte: MTE (2014).
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Figura 2.25 – Participação dos vínculos ativos em 31/12/2014 de empresas optantes pelo 
Simples Nacional na força de trabalho total do município

Fonte: MTE (2014).

PREVIDÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL
O Informe da Previdência Social de outubro de 2014, a partir de dados da 

PNAD, ressaltou que, em 2013, existiam no Brasil 64 milhões de pessoas com idade 
entre 16 e 59 anos protegidas pela Previdência Social, de um universo de 88,2 milhões 
de pessoas que se declararam ocupadas e se encontravam na mesma faixa etária (co-
bertura total de 72,5%). Por outro lado, 24,2 milhões de trabalhadores (ou seja, 
27,5% da população ocupada entre 16 e 59 anos de idade) encontravam-se sem co-
bertura previdenciária.

De acordo com dados da Previdência Social, em 2013, os contribuintes pessoas 
físicas totalizaram quase 70 milhões de pessoas, entre empregados e pessoas que reali-
zaram contribuições por meio de guias de recolhimento. Esse contingente de contri-
buintes representa um aumento de 39,5% em relação ao observado no ano de 2007. 
A figura a seguir apresenta a evolução no número de contribuintes da previdência entre 
2007 e 2013.
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Figura 2.26 – Evolução do contingente de contribuintes pessoas físicas da Previdência 
Social entre 2007 e 2013

Fonte: MPS (2015a).

Do total das pessoas físicas que realizaram contribuição à previdência social em 
2013, 53,3 milhões de trabalhadores (76,6%) contribuíram apenas como empregados. 
Pouco menos de 13% dos contribuintes, ou 8,7 milhões de pessoas físicas, fizeram o 
recolhimento apenas por meio da Guia da Previdência Social (GPS), que é o documen-
to hábil para o recolhimento das contribuições sociais a ser utilizado pela empresa, 
contribuinte individual, facultativo, segurado especial e empregador doméstico. Quase 
cinco milhões de pessoas (7,1%) fizeram contribuições apenas por meio da Guia de 
Reco lhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de Informações à 
Previdência Social (GFIP), que é uma guia utilizada para o recolhimento do FGTS e 
para disponibilizar à Previdência Social informações relativas aos segurados. Outros 
2,6 milhões de pessoas (3,7%) fizeram contribuições por meio de combinações entre os 
diversos tipos (empregados, GPS e GFIP). O total de empregados que apresentaram 
con tribuições à Previdência, considerando as contribuições exclusivas como empregados 
e a combinação dessa modalidade com o recolhimento por meio de outras guias, foi de 
55,7 milhões de pessoas.

A tabela a seguir apresenta a distribuição dos contribuintes da Previdência Social 
por unidade da federação.
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Tabela 2.11 – Distribuição de contribuintes pessoas físicas da Previdência Social por unidade 
da federação

UF Contribuintes 
da Previdência 
Social em 2013

% 
Contrib.

População Estimada 
em 01/07/2014

% Pop.

Alagoas 633.673 0,9% 3.321.730 1,6%

Amazonas 782.265 1,1% 3.873.743 1,9%

Bahia 3.285.718 4,7% 15.126.371 7,5%

Ceará 1.969.572 2,8% 8.842.791 4,4%

Mato Grosso do Sul 902.827 1,3% 2.619.657 1,3%

Espírito Santo 1.438.709 2,1% 3.885.049 1,9%

Goiás 2.199.504 3,2% 6.523.222 3,2%

Maranhão 847.084 1,2% 6.850.884 3,4%

Mato Grosso 1.195.407 1,7% 3.224.357 1,6%

Minas Gerais 7.943.347 11,4% 20.734.097 10,2%

Pará 1.434.413 2,1% 8.063.393 4,0%

Paraíba 826.430 1,2% 3.943.885 1,9%

Paraná 4.493.549 6,5% 11.081.692 5,5%

Pernambuco 2.269.469 3,3% 9.277.727 4,6%

Piauí 562.495 0,8% 3.194.718 1,6%

Rio de Janeiro 6.476.366 9,3% 16.461.173 8,1%

Rio Grande do Norte 792.228 1,1% 3.408.510 1,7%

Rio Grande do Sul 4.465.161 6,4% 11.207.274 5,5%

Santa Catarina 3.219.844 4,6% 6.727.148 3,3%

São Paulo 20.738.328 29,8% 44.035.304 21,7%

Sergipe 521.742 0,8% 2.219.574 1,1%

Distrito Federal 1.374.345 2,0% 2.852.372 1,4%

Acre 152.586 0,2% 790.101 0,4%

Amapá 131.518 0,2% 750.912 0,4%

Rondônia 457.810 0,7% 1.748.531 0,9%

Roraima 100.421 0,1% 496.936 0,2%

Tocantins 345.865 0,5% 1.496.880 0,7%

Total informado 69.560.676 100,0% 202.758.031 100,0%

Não informado 108.805 - - - 

Total 69.669.481 - - - 

Fonte: MPS (2015b).
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Figura 2.27 – Distribuição das contribuições de pessoas físicas em 2013 por tipo de contri-
buinte/fonte

Fonte: MPS (2015b).

SALÁRIO MÍNIMO
Em 29/12/2015, o Decreto nº 8.618/2015 da Presidência da República reajustou em 

11,5% o salário mínimo no Brasil para o valor de R$ 880, com vigência a partir de 
01/01/2016. Entre 01/07/1994 e janeiro de 2016, o salário mínimo cresceu de R$ 64,79 para 
R$ 880, um aumento de 1.258,2%. Como a inflação medida pelo IPCA no período foi 
de aproximadamente 423,6%, o ganho real do salário mínimo no período foi de 159,4%.

Tabela 2.12 – Salário mínimo de 1994 a 2016

Norma Legal Vigência Valor em R$

Decreto 8.618/2015 01/01/2016 880

Decreto 8.381/2014 01/01/2015 788

Decreto 8.166/2013 01/01/2014 724

Decreto 7.872/2012 01/01/2013 678

Decreto 7.655/2011 01/01/2012 622

Lei 12.382/2011 (MP 516, de 30/12/2010) 01/03/2011 545

MP 516/2010 01/01/2011 540

Lei 12.255/2010 (MP 474, de 23/12/2009) 01/01/2010 510

Lei 11.944/2009 (MP 456, de 30/01/2009) 01/02/2009 465

(continua)
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Norma Legal Vigência Valor em R$

Lei 11.709/2008 (MP 421, de 29/02/2008) 01/03/2008 415

Lei 11.498/2007 (MP 362, de 29/03/2007) 01/04/2007 380

Lei 11.321/2006 (MP 288, de 30/03/2006) 01/04/2006 350

Lei 11.164/2005 (MP 248, de 20/04/2005) 01/05/2005 300

Lei 10.888/2004 (MP 182, de 29/04/2004) 01/05/2004 260

Lei 10.699/2003 (MP 116, de 02/04/2003) 01/04/2003 240

Lei 10.525/2002 (MP 35, de 27/03/2002) 01/04/2002 200

MP 2194-6/2001 (MP 2.142, de 29/03/2001) 01/04/2001 180

Lei 9.971/2000 (MP 2.019, de 23/03/2000) 03/04/2000 151

Lei 9.971/2000 (MP 1.824, de 30/04/1999) 01/05/1999 136

Lei 9.971/2000 (MP 1.656, de 29/04/1998) 01/05/1998 130

Lei 9.971/2000 (MP 1.572, de 29/04/1997) 01/05/1997 120

Lei 9.971/2000 (MP 1.415, de 29/04/1996) 01/05/1996 112

Lei 9.032/1995 01/05/1995 100

Lei 9.063/1995 (MP 598, de 31/08/1994) 01/09/1994 70

Lei 9.069/1995 (MP 566, de 29/07/1994) 01/07/1994 64,79

Fonte: MPS (2015b).

Figura 2.28 – Evolução do salário mínimo entre 1995 e 2016

Fonte: MPS (2015b).

Tabela 2.12 – Salário mínimo de 1994 a 2016 (continuação)
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ACIDENTES E ENFERMIDADES DE TRABALHO NO BRASIL
A OIT (2012) estima que, todo ano, cerca de 2,34 milhões de pessoas morrem e 317 

milhões sofrem ferimentos ou danos causados por acidentes ou doenças relacionadas com 
o trabalho. Estudos da organização estimam que os acidentes e as enfermidades de tra-
balho custam em média cerca de 4% do PIB. Em países em desenvolvimento, os percentuais 
podem ser até 4 vezes maiores do que esse (OIT, 2003).

No Brasil, os acidentes de trabalho registrados vinham caindo fortemente até o ano 
de 1994, saindo de cerca de 1 milhão de acidentes em 1988 para pouco menos de 400 mil 
em 1994. No período entre 1994 e 1998, os números apresentaram certa estabilidade 
nesse patamar e voltaram a cair até o ano de 2001, quando atingiram a marca de apro-
ximadamente 340 mil acidentes. A partir do ano de 2002, o número de acidentes voltou 
a subir, atingindo o patamar de 755 mil acidentes em 2008, número mais de duas vezes 
maior do que o registrado em 2001. Entre 2008 e 2013, após ligeira redução, os números 
mantêm certa estabilidade no patamar entre 700 e 750 mil acidentes por ano.

Figura 2.29 – Evolução do número de acidentes de trabalho no Brasil entre 1988 e 2013

Fonte: MPS (2015b).

É importante notar, no entanto, que em 2007 o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) implementou nova metodologia de registro de benefícios acidentários, que con-
sidera tanto a Comunicação de Acidentes do Trabalho (CAT) como acidentes ocorridos 
sem envio da CAT, o que resultou em um aumento significativo na quantidade de aciden-
tes do trabalho (MPS, 2015b). A emissão da CAT é o meio pelo qual os acidentes do 
trabalho devem ser registrados até 24 horas após a sua ocorrência. No entanto, em diver-
sas ocasiões, a CAT ou é entregue com atraso ou mesmo não é entregue, gerando um 
sub-registro de acidentes do trabalho.

Se considerarmos apenas os acidentes de trabalho com CAT, o número de aciden-
tes de 2013 foi de 559 mil, valor 9,2% superior ao observado em 2006 (512 mil). 
Nesse sentido, ainda que seja fundamental ter o quadro completo dos acidentes no país 
(com e sem CAT), é importante fazer uma análise também da evolução dos acidentes 
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com CAT, de maneira a per mitir a análise do fenômeno ao longo dos anos dentro de 
uma mesma base de comparação.

Figura 2.30 – Evolução do número de acidentes de trabalho com CAT no Brasil entre 1997 
e 2013

Fonte: MPS (2015b).

Os dados apresentados são números absolutos de acidentes. No entanto, conforme 
relatado, a população ocupada e a força de trabalho formal brasileira vêm aumentando 
e, portanto, é necessário analisar a incidência dos acidentes no contingente total de 
traba lhadores. Em virtude da mudança de metodologia adotada pelo INSS em 2007, apre-
sentam-se as informações tanto para os acidentes totais como somente para os acidentes 
com registro por meio da CAT.

Observa-se que, quando ponderada pela população ocupada, mesmo com o efeito 
da mudança metodológica em 2007, a série histórica de acidentes de trabalho apresenta 
uma taxa de crescimento mais baixa do que a observada em termos absolutos. Quando 
ponderada pelos vínculos formais da RAIS, nota-se certa estabilidade entre 2004 e 2013, 
apesar de um pico registrado em 2008.

Figura 2.31 – Evolução do número de acidentes de trabalho por mil pessoas ocupadas 
(com e sem CAT)

Fontes: MPS (2015b); IBGE (2015c).
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Figura 2.32 – Evolução do número de acidentes de trabalho por mil vínculos na RAIS (com 
e sem CAT)

Fontes: MPS (2015b); DIEESE (2015).

Para melhor entendimento da evolução relativa dos acidentes de trabalho, realiza-
ram-se as mesmas análises apenas para os acidentes com CAT, mantendo assim certa 
comparabilidade entre os anos. Quando isolados somente os acidentes com CAT, nota-se 
que houve forte redução na incidência dos acidentes sobre a população ocupada (27%) 
entre 1997 e 2001, com crescimento entre 2001 e 2005 aos níveis de 1997. Entre 2005 
e 2013, a relação de acidentes com CAT e a população ocupada vem se mantendo cons-
tante, por volta de seis acidentes anuais com CAT por mil pessoas ocupadas. Quando 
contrastados com a força de trabalho formal entre 2002 e 2013, os acidentes de traba-
lho com CAT apresentaram um ligeiro crescimento entre 2002 e 2005, quando come-
çaram a cair gradualmente até 2013. Entre 2005 e 2013, houve uma redução de 24% 
na incidência de acidentes de trabalho sobre a força de trabalho formal, caindo de 15,1 
acidentes com CAT por mil vínculos na RAIS em 2005 para 11,4 acidentes por mil 
vínculos em 2013.

Figura 2.33 – Evolução do número de acidentes de trabalho com CAT por mil pessoas 
ocupadas

Fontes: MPS (2015b); IBGE (2015c).
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Figura 2.34 – Evolução do número de acidentes de trabalho com CAT por mil vínculos 
na RAIS

Fontes: MPS (2015b);  DIEESE (2015).

Em 2013, dos 717 mil acidentes registrados pela Previdência Social, a maioria 
(60,2%, ou 432 mil) se referia a acidentes típicos com Comunicação de Acidente de Tra-
balho (CAT). Os acidentes no trajeto representavam 15,5% (112 mil), enquanto apenas 
2,1% (15 mil) eram doenças do trabalho. É interessante notar que mais de um quinto do 
total de acidentes em 2013 (quase 159 mil) não foi comunicado por meio da CAT.

Figura 2.35 – Distribuição dos acidentes de trabalho em 2013 por motivo ou situação

Fonte: MPS (2015b).

De acordo com nota da Previdência Social, os acidentes do trabalho liquidados corres-
pondem àqueles cujos processos foram encerrados administrativamente pelo INSS, depois 
de completado o tratamento e indenizadas as sequelas. As informações apre sen tadas a seguir 
têm origem no Sistema de Comunicação de Acidente do Trabalho e no Sistema Único de 
Benefícios (SUB). 

Do total de acidentes liquidados em 2013, a grande maioria (82,8%) resultou em 
incapacidade temporária para o exercício da atividade laboral. Quase 15% dos acidentes 
necessitaram apenas de assistência médica, sem necessidade de interrupção na atividade 
do trabalhador, enquanto 2% dos casos resultaram em sua incapacidade permanente e 
0,4% em óbito.

ImpactosSocioeconomicos.indd   83 22/08/16   18:44



40 anos do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador 84

Figura 2.36 – Distribuição dos acidentes de trabalho liquidados em 2013 por consequência 

Fonte: MPS (2015b).

Enquanto no capítulo anterior apresentou-se a posição do Brasil perante um con-
junto de outros países da América Latina, BRICS e da OCDE, destacando em especial a 
defasagem em que o país se encontra notadamente na questão da produtividade da mão 
de obra por hora trabalhada, neste capítulo evidenciam-se a evolução e a “fotografia” 
atual da força de trabalho brasileira, em particular a do mercado formal, foco da ação 
do Programa de Alimentação do Trabalhador.

O Brasil dispunha, de acordo com a PNAD do segundo semestre de 2015, de 164 mi-
lhões de pessoas em idade de trabalhar. Aproximadamente 100,6 milhões compunham a 
força de trabalho brasileira, da qual 92,2 milhões encontravam-se ocupados nesse período. 
Esses números situam nossa força de trabalho como a quinta maior do mundo. Lamentavel-
mente, cerca de 45% dos trabalhadores ocupados encontram-se no mercado informal. O 
salário médio na PNAD (mercado formal e informal) no segundo trimestre de 2015 era de 
R$ 1.852. Em 31/12/2014, o salário médio na RAIS (trabalho formal) era de R$ 2.351, 
valor 25% superior na média. Como uma parcela substantiva de trabalhadores na PNAD 
está atuando no mercado informal, pode-se concluir que o trabalhador formal, na média, 
tem um salário pelo menos 40% maior que o do trabalhador informal. 

Ainda, em termos do perfil da força de trabalho formal, a RAIS mostra que 62,3% 
dos trabalhadores com vínculos ativos têm menos de 40 anos; em relação à escolaridade, 
69,4% têm pelo menos o ensino médio, enquanto apenas 20,2% têm curso superior com-
pleto. O tempo médio no emprego dos trabalhadores com vínculo ativo é de cinco anos. 

A RAIS também informa que 22,3% dos vínculos ativos referem-se a empresas no 
Simples Nacional, com uma média de 2,6 trabalhadores por estabelecimento, contra 52,3% 
de vínculos em organizações sob outros regimes de tributação, com média de 9,8 vínculos 
por estabelecimento. A remuneração média era de R$ 1.277 (sendo a mediana R$ 1.083) para 
trabalhadores de estabelecimentos do Simples Nacional, enquanto era de R$ 2.661 (sendo 
a mediana R$ 1.552) para trabalhadores de estabelecimentos de outros regimes tributários.

A tabela a seguir apresenta a distribuição dos acidentes de trabalho em 2013 por 
unidade da federação, em contraste ao número de contribuintes pessoas físicas da Previ-
dência Social no mesmo ano.
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Tabela 2.13 – Distribuição dos acidentes de trabalho em 2013 por UF

UF
Acidentes 
em 2013

Contribuintes PF  
da Previdência 
Social em 2013

% Contribs.

Santa Catarina 46.354 3.219.844 1,4%

Rondônia 6.220 457.810 1,4%

Rio Grande do Sul 59.627 4.465.161 1,3%

Mato Grosso do Sul 11.402 902.827 1,3%

São Paulo 248.928 20.738.328 1,2%

Mato Grosso 13.920 1.195.407 1,2%

Paraná 52.132 4.493.549 1,2%

Amazonas 8.498 782.265 1,1%

Minas Gerais 77.252 7.943.347 1,0%

Espírito Santo 13.695 1.438.709 1,0%

Alagoas 6.473 633.673 1,0%

Pernambuco 20.483 2.269.469 0,9%

Rio Grande do Norte 6.816 792.228 0,9%

Goiás 17.158 2.199.504 0,8%

Rio de Janeiro 51.036 6.476.366 0,8%

Pará 12.149 1.434.413 0,8%

Piauí 4.297 562.495 0,8%

Acre 1.158 152.586 0,8%

Amapá 1.042 131.518 0,8%

Bahia 21.525 3.285.718 0,7%

Ceará 13.465 1.969.572 0,7%

Roraima 737 100.421 0,7%

Sergipe 3.192 521.742 0,6%

Paraíba 5.016 826.430 0,6%

Distrito Federal 8.907 1.374.345 0,6%

Maranhão 4.958 847.084 0,6%

Tocantins 1.471 345.865 0,4%

Total 717.911 69.560.676 1,0%

Fonte: MPS (2015b).
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Em 31/12/2014, a RAIS indicava 49,6 milhões de vínculos ativos no mercado formal, 
dos quais 14,8 milhões (29,8%) de trabalhadores eram beneficiados pelo PAT (MTE, 
2014), sendo 85% dos vínculos ativos de empregados com rendimento inferior a cinco 
salários mínimos. Ressalte-se que o Cadastro PAT do Ministério do Trabalho e Emprego 
em 31/12/2014 registrava 18,9 milhões de trabalhadores beneficiados e, em 31/12/2015, 
apontava  o montante de 19,5 milhões. Este valor corresponde ao número de trabalhadores 
de empresas que foram entrando dia a dia nesse programa, menos as movimentações de 
baixas de trabalhadores ao longo do ano por desligamento das empresas empregadoras 
ou até mesmo por inativação da empresa. De outra parte, os dados da RAIS mostram a 
situação efetiva de trabalhadores beneficiados com alimentação no dia 31/12/2014. O 
último cadastramento efetuado pelo chamado sistema de adesão ao PAT foi realizado em 
2008. Esse descompasso evidencia provavelmente que muitas empresas não estariam 
procedendo às atualizações cadastrais online no PAT, referentes principalmente a baixas 
por rescisão de vínculos com empregados que deixam de ter o benefício do programa e 
também à adesão de novos trabalhadores admitidos.

Como o PAT beneficia exclusivamente trabalhadores do mercado formal, a expan-
são desse programa para trabalhadores de empresas que migrem do mercado informal 
para o formal teria consequências positivas. É razoável admitir que essa expansão ten-
deria a levar a um aumento no rendimento médio real do empregado e a um aumento no 
tempo médio de vínculo ativo em uma mesma organização. 

Concluindo, o Programa de Alimentação do Trabalhador, ao contribuir com o 
aumento no consumo médio de proteínas e com uma melhor alimentação do empregado, 
ajudou a impactar positivamente o aumento da produtividade por hora trabalhada, 
como se verificou no Capítulo 1. Ao mesmo tempo, a expansão do PAT para micro e 
pequenas empresas do regime tributário Simples Nacional tenderia a aumentar a renda 
média e a estabilidade no emprego dos trabalhadores, como ressaltado na análise de dados 
deste segundo capítulo.
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O propósito central deste capítulo é apresentar uma contextualização acerca da nu-
trição e suas relações com a saúde, a produtividade individual do trabalhador e os custos 
diretos e indiretos da má nutrição para o desenvolvimento do país.

NUTRIÇÃO E SAÚDE
Na Segunda Conferência Internacional sobre Nutrição (ICN2) – Better nutrition, 

better lives –, organizada pela Food and Agriculture Organization (FAO) em novembro de 
2014, definiu-se como má nutrição a condição fisiológica anormal causada pelo consumo 
inadequado, desbalanceado ou excessivo dos macronutrientes que fornecem a energia 
alimentar (carboidratos, proteínas e gorduras) e dos micronutrientes (vitaminas e mine-
rais) essenciais para o crescimento e o desenvolvimento físico e cognitivo – condição esta 
imprescindível para a aplicação do estoque de energia humana no ambiente de trabalho 
(SILVA, 2015). A má nutrição se manifesta de diversas formas:

• Subnutrição: ingestão insuficiente de alimentos para atender aos requisitos ener-
géticos da dieta alimentar.
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• Deficiência de micronutrientes: deficiência no consumo de uma ou mais vitami-
nas/minerais essenciais.

• Sobrenutrição e obesidade: acúmulo anormal ou excessivo de gordura, que pode 
causar problemas de saúde.

A fome e a má nutrição se mantêm entre os mais devastadores problemas que enfren-
tam a maioria das pessoas mais pobres e necessitadas no mundo, em especial as situadas 
abaixo da chamada linha de pobreza. As consequências trágicas da má nutrição incluem a 
morte, deficiências e problemas de crescimento físico e mental. No início da década pas-
sada, cerca de 30% da população mundial sofria de um ou mais dos múltiplos tipos de má 
nutrição (OMS, 2003a).

Esse relatório da OMS – Diet, Nutritional and the Prevention of Chronicle Diseases 
– cita diversos estudos feitos por essa organização sobre alguns dos principais problemas 
de saúde relacionados com a má nutrição.

• Cerca de 60% das milhões de mortes a cada ano entre crianças com menos de 
cinco anos no mundo em desenvolvimento estavam associadas com a má nutrição 
(OMS, 2002).

• A deficiência de iodo era a maior causa individual, passível de prevenção, de dano 
cerebral e retardamento mental em todo o mundo, afetando milhões de pessoas, 
a maioria localizada em países menos desenvolvidos (OMS, 1999).

• Mais de 2 bilhões de pessoas apresentavam anemia por deficiência de ferro (OMS, 
2001a). A deficiência de ferro ainda é a desordem nutricional mais comum em todo 
o mundo, com cerca de 66 a 80% da população mundial (de quatro a cinco bilhões 
de pessoas) apresentando algum nível de deficiência em ferro (OMS, 2003b). 

• A deficiência de vitamina A permanecia como a maior causa individual, passível 
de prevenção, de cegueira na infância e do aumento de risco de morte prematura 
na infância por doenças contagiosas (OMS, 1995). 

Essas situações ainda hoje permanecem em nível acentuado de gravidade. Um estudo 
da FAO (2014b) mostra que os níveis nutricionais não apenas são resultado do desenvolvi-
mento social e econômico, como agem influenciando a saúde, a produtividade e o bem-estar 
geral. Indivíduos malnutridos apresentam uma defesa menos eficaz contra doenças, ficando 
enfermos com mais facilidade e frequência, e com maiores dificuldades de se recuperar 
mais rápida e completamente quando adoecem. 

Em meados da década passada, cerca de um bilhão de pessoas eram mal-alimentadas, 
enquanto mais de um bilhão estavam acima do peso ou eram obesas (OMS, 2004a). Dada 
a rapidez com que as dietas tradicionais e os estilos de vida estavam se alterando em vários 
países em desenvolvimento, não era de surpreender que a falta de segurança alimentar e 
a subnutrição fossem encontradas nos mesmos países onde doenças crônicas estavam 
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emergindo como grande epidemia. A epidemia de obesidade, com as suas comorbidades, 
como doenças coronárias, hipertensão, infartos e diabetes, não era mais um problema 
limitado a países industriais. No início deste milênio, a Organização Mundial da Saúde 
já alertava para a gravidade desses problemas (OMS, 2000a). O aumento da incidência de 
obesidade em países em desenvolvimento era um fato e vinha sendo veri ficado em países 
diversos como Índia, México, Nigéria e Tunísia, indicando que era um problema crescente 
nesses países, aliado também à questão da inatividade física.

De acordo com o relatório de 2015 da OMS, denominado Health in 2015: from 
MDGs, Millennium Development Goals to SDGs, Sustainable Development Goals, as 
crianças com retardo no crescimento podem enfrentar uma vida inteira de dificuldades, 
como habi lidades cognitivas reduzidas, com forte impacto para os salários e a produtivi-
dade na vida adulta. O estudo estima que 45% dos óbitos entre crianças e 80% das mortes 
entre recém-nascidos ocorrem entre bebês que apresentam baixo peso ao nascer. A má 
nu trição também é relevante entre idades mais altas, que, com a anemia, contribui como 
causa de 20% das mortes maternas (OMS, 2015).

O relatório mostra que mortes entre gestantes, crianças e adolescentes representam 
mais de um terço das mortes prematuras globais, destacando o fato de que estas mortes 
são em grande parte evitáveis. As taxas de mortalidade materna são dezenove vezes 
maiores em países em desenvolvimento do que entre os países desenvolvidos, enquanto as 
crianças nos países em desenvolvimento apresentam chance oito vezes maior de morrerem 
antes de alcançar os cinco anos de idade (OMS, 2015).

Houve significativo avanço na era dos “Objetivos de Desenvolvimento para o Milênio” 
para intervenções-chave nas áreas de saúde materna e infantil e contra doenças infecciosas. 
A lacuna existente entre ricos e pobres nessas áreas da saúde foi reduzida na maioria dos 
países, e o gasto governamental per capita com saúde cresceu aproximadamente 40% em 
termos reais entre 2000 e 2013 (OMS, 2015). 

De acordo com o relatório da FAO The State of Food Insecurity in the World, de 
2015, cerca de 795 milhões de pessoas permanecem subnutridas globalmente (10,9% da 
população mundial), uma redução de 167 milhões ao longo da última década e 216 milhões 
a menos que o período entre 1990 e 1992. Essa redução foi mais acentuada nas regiões 
em desenvolvimento, como o Brasil, apesar do significativo crescimento populacional. 
Nos últimos anos, os avanços vêm sendo prejudicados pela crise econômica mundial, que 
reduziu o ritmo e a característica inclusiva do crescimento econômico, e pela instabilidade 
política em algumas regiões. Nas regiões em desenvolvimento, entre 1990/1992 e 2015, 
houve uma redução de 23,3% para 12,9% na participação de subnutridos no total da 
população (FAO, 2015).

Apesar dos avanços, os objetivos do milênio estipulados para a redução da mortali-
dade infantil e para a melhoria da saúde materna não foram integralmente alcançados, 
enquanto a fome permanece como um problema relevante para o mundo. O retardo no 
crescimento e a subnutrição permanecem como causas importantes de preocupação. Esti-
ma-se que, em 2015, 5,9 milhões de crianças morreram antes de completar cinco anos de 
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idade e que houve cerca de 300 mil mortes entre gestantes. Uma em cada quatro crianças 
(23%), ou 156 milhões de crianças, teriam sido afetadas por algum retardo no cresci-
mento e expostas a riscos que incluem desenvolvimento físico e cognitivo reduzidos. A 
redução na anemia materna também tem sido desapontadora, variando de 43% a 38% 
em gestantes no período entre 1995 e 2011. Mesmo com a melhora da questão da subnu-
trição em diversas áreas do globo, as taxas crescentes de sobrepeso e obesidade entre crian-
ças e adolescentes apresentam sérios riscos à sua saúde agora e no futuro (OMS, 2015). 
Enquanto a desnutrição se mantém como problema disseminado entre os países mais 
pobres, em paralelo, a prevalência global de sobrepeso e obesidade tem aumentado em 
todas as regiões do planeta, de 24% em 1980 para cerca de 34% em 2008. O sobrepeso 
aumenta significativamente o risco de doenças crônicas não contagiosas, como doenças 
cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer e artrite, representando séria ameaça à 
saúde pública em todo o mundo (FAO, 2014). 

A Figura 3.1, apresentada a seguir, evidencia os impactos da subnutrição ao longo do 
ciclo de vida de uma pessoa.

Figura 3.1 – Impactos da fome e da subnutrição ao longo do ciclo de vida

Fonte: FAO (2004).
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NUTRIÇÃO E ATIVIDADES DO TRABALHADOR
Segundo a OIT (2015c), a nutrição adequada tem um impacto positivo na saúde 

e na segurança ocupacional. Os efeitos tanto da subnutrição quanto da obesidade são 
prejudiciais a uma força de trabalho forte e bem-capacitada. A forma com a qual um 
trabalhador se alimenta influencia a sua saúde e a sua produtividade e, portanto, é do inte-
resse de todos os stakeholders (trabalhadores, empregadores, associações/sindicatos e 
governo), em todos os lugares do mundo, contribuir cada um com a sua capacidade para 
que os trabalhadores possam contar com mecanismos que possibilitem uma boa nutrição 
e uma dieta saudável no trabalho.

Existe relação direta entre o estado nutricional e o rendimento do trabalho físico e 
mental. Uma das primeiras manifestações da desnutrição é a redução da capacidade de 
trabalho. O organismo subnutrido compensa o déficit energético diminuindo o ritmo 
de atividade física, poupando o trabalho muscular e eliminando esforços que não os 
estritamente necessários. A subnutrição também é causa de indisposição generalizada e 
permanente. Como resultado, tem-se baixa produtividade, absenteísmo e elevado índice 
de licenças médicas. Ela influencia diretamente o potencial de gerar renda do trabalhador 
e do país (MOURA, 1993).

Estudos apontam que a deficiência de ferro é responsável por uma perda de 5% em 
produtividade em trabalhos fabris leves e uma perda de 17% para trabalhos manuais 
pesados (ROSS; HORTON, 1998). Na Ásia, adultos moderadamente debilitados devido a 
deficiências de micronutrientes na infância são de 2% a 6% menos eficientes, enquanto 
os severamente debilitados são de 2% a 9% menos produtivos (HORTON, 1999).

Segundo a OIT (2015c), a deficiência de ferro é um importante fator na restrição 
do crescimento e dos níveis gerais de saúde em comunidades pobres em diversas eco-
nomias ao redor do mundo. A deficiência de ferro resulta em fadiga extrema para 740 
milhões de adultos em todo o mundo, afetando a sua capacidade de trabalhar de modo 
efetivo. Por outro lado, em diversos locais se observa um fenômeno de excesso no con-
sumo de açúcar e gordura, resultando em uma epidemia de obesidade. Nos Estados 
Unidos da América, 39,2 milhões de dias de trabalho por ano são perdidos em decor-
rência de doenças derivadas da obesidade. A situação mais grave é observada em países que 
estão passando pelo que tem sido chamado de “transição nutricional”, nos quais parcela 
significativa de trabalhadores com baixos salários sofre de má nutrição, em razão da com-
binação de déficit nutricional da dieta associada a alimentos processados ricos em açúcar 
e gordura, que são consumidos em grande quantidade e a um custo relativamente baixo.

Na África, continente onde a subnutrição atinge seus índices mais elevados, foram 
realizados testes com trabalhadores, que, uma vez alimentados corretamente, em 86% 
dos casos atingiram níveis de produtividade semelhantes aos de trabalhadores europeus. 
Observou-se também aumento de 30% a 40% no rendimento dos agricultores, quando 
submetidos ao mesmo tipo de regime alimentar (CHAVES, 1969).
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Estudos indicam que uma dieta deficiente reduz a habilidade dos trabalhadores, dimi-
nuindo a oferta de trabalho e a eficiência da produção. Da baixa produtividade do trabalho, 
decorre uma baixa remuneração, formando-se um círculo vicioso pelo qual a subnutrição 
conduz à baixa produtividade. As deficiências nutricionais atuam como grande restrição 
ao crescimento e ao desenvolvimento econômico de um país (CASTRO, 1997).

Figura 3.2 – Impactos das variadas formas de subnutrição na produtividade e na renda ao longo da vida

Fonte: FAO (2004).

O estudo seminal de Leibenstein (1957), relacionado com a “hipótese da eficiência 
salarial”, mostra que, para baixos níveis de renda, existe relação positiva entre consumo 
de alimentos e produtividade do trabalho. O rendimento dos trabalhadores depende da 
energia armazenada e da saúde, a qual depende, por sua vez, do nível de consumo (que 
depende da renda) e do valor nutritivo dos alimentos ingeridos. Por essa linha de pensa-
mento, um homem pode trabalhar um menor número de horas, mantendo um nível de 
produção per manente, caso esteja com bom nível de energia armazenada. Isso mostra a 
existência de equilíbrio e dependência entre o nível de energia absorvido pelo trabalha-
dor, sua renda e o número de horas que ele é capaz de trabalhar. Para esse autor, a relação 
salário-produtividade poderia ser dividida em duas partes:
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a) renda (salário) e nutrição;

b) nutrição e produtividade.

Dentro desse enfoque, o valor nutritivo da dieta cresce monotonicamente com a 
renda. Segundo a FAO (2004), existe alta correlação entre baixas calorias consumidas e 
baixas rendas per capita. A quantidade de calorias necessárias a cada pessoa depende da 
sua estrutura física e do tipo de trabalho. É possível calcular as calorias necessárias a um 
indivíduo de acordo com as atividades exercidas. Segundo vários estudos, chegou-se à 
estimativa de necessidade de 2.400 calorias para a vida normal média de um trabalhador.

De acordo com o trabalho de Leibenstein (1957), supondo que um indivíduo durma 
8 horas por dia e permaneça 16 horas acordado, ele precisa de 1.500 calorias para um 
equilibrado funcionamento de seu metabolismo. Adicionando 100 calorias por hora de 
trabalho, por período de quatro horas, mais 20 calorias por hora para doze de relaxa-
mento mais as 1.500 calorias normais, chega-se a 2.140 calorias necessárias para um 
indivíduo suportar quatro horas de trabalho. Com a adição de apenas mais 320 calorias 
(4 horas de trabalho x 100 calorias – 4 horas de repouso x 20 calorias = 320 calorias), a 
capacidade de trabalho do indivíduo dobraria, passando para oito horas, com consumo 
total diário de 2.460 calorias. Com um aumento de salário que permitisse ao trabalhador 
aumentar sua dieta de 2.140 calorias para 2.460 calorias diárias, o empregador pratica-
mente dobraria a capacidade efetiva de trabalho de seu empregado.

Figura 3.3 – Necessidades de energia para o trabalho

Fonte: Leibenstein (1957).
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OS CUSTOS DA MÁ NUTRIÇÃO
Os custos da fome e da subnutrição para a sociedade se apresentam de formas distin-

tas. Talvez os custos mais óbvios sejam os custos diretos de lidar com os danos oriundos 
da alimentação insuficiente, englobando custos médicos de tratar tanto as ocorrências de 
gravidez problemática quanto o parto de mães anêmicas e com baixo peso, além das 
doenças severas e frequentes de crianças ameaçadas por malária, pneumonia, diarreia e 
outras doenças oriundas do enfraquecimento do sistema imunológico em decorrência 
da má nutrição (FAO, 2004). 

Uma estimativa bastante geral, considerando apenas os gastos médicos em países 
em desenvolvimento atribuídos à subnutrição materna e na infância, sugere que esses 
custos diretos somariam algo em torno de US$ 30 bilhões por ano, em meados da década 
passada. Tais custos diretos são pequenos quando comparados com os custos indiretos 
de perda de produtividade e renda, causados por morte prematura, invalidez, absenteísmo 
e menores oportunidades educacionais e ocupacionais. A estimativa é de que esses custos 
indiretos somariam centenas de bilhões de dólares (FAO, 2004).

Ambos os custos diretos e indiretos representam o preço da complacência e são ina-
ceitavelmente altos, não somente em termos absolutos, mas também quando comparados 
com as estimativas de um terceiro tipo de custo: os custos de intervenções que podem ser 
realizadas para prevenir e eliminar a fome e a má nutrição. Diversos estudos citados pela 
FAO (2004) sugerem que cada US$ 1 investido em intervenções bem-direcionadas para 
reduzir a má nutrição e a deficiência de micronutrientes propiciava um retorno signifi-
cativamente maior entre US$ 5 e US$ 20.

De acordo com o Banco Mundial (2015b), o custo da deficiência de micronutrientes 
pode atingir até cerca de 5% do PIB nacional, enquanto as intervenções devem custar 
somente cerca de 0,3% deste. O relatório Consenso de Copenhagen, resultado da definição 
de prioridades por parte de economistas para uma série de propostas para enfrentar dez 
grandes desafios globais, classificou o fornecimento de micronutrientes, a partir da combi-
nação de programas privados e de saúde pública, como a segunda prioridade dentre todas 
as propostas, ficando atrás apenas do controle da AIDS (DARNTON-HILL et al., 2005). 
O célebre estudo de Leibenstein (1957) mostra a relação entre custos e benefícios de inter-
venções de políticas públicas e empresariais para reduzir a fome e a subnutrição, tal como 
se verifica pela Figura 3.4.

Um estudo da FAO (2014b) estima que o custo da má nutrição para a economia glo-
bal seja de aproximadamente US$ 3,5 trilhões por ano. Somente o custo econômico da 
subnutrição de deficiências de micronutrientes é estimado entre 2% e 3% do PIB global 
em função do seu impacto no desenvolvimento humano, na produtividade e no cresci-
mento econômico, alcançando valores entre US$ 1,4 trilhão e US$ 2,1 trilhões anuais. A 
subnutrição é um dos principais caminhos pelos quais a pobreza é perpetuada por gera-
ções. O retardo no desenvolvimento materno é um forte previsor para o nascimento de 
bebês com baixo peso e a prevalência de crianças com peso insuficiente, aumentando o 
risco de problemas no desenvolvimento físico e cognitivo da criança, que terá consequên-
cias econômicas negativas ao longo de sua vida (FAO, 2014b). 
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Figura 3.4 – Custos e benefícios de intervenções para reduzir a fome e a subnutrição

Fonte: Leibenstein (1957).

O custo do sobrepeso e da obesidade surge principalmente dos gastos crescen-
tes com saúde e com a redução da produtividade, e foi estimado em aproximadamente 
US$ 1,4 trilhão em 2010. Estimativas recentes indicam uma perda no produto da econo-
mia global da ordem de 47 trilhões de dólares nas próximas duas décadas resultante de 
doenças crônicas não contagiosas relacionadas ao sobrepeso e à obesidade, que, combi-
nada com os gastos com saúde, levam a um custo total ainda maior (FAO, 2014a, 2014b). 

Outro custo relevante da má nutrição é resultado da sua influência na ocorrência de 
acidentes de trabalho. Anualmente, ocorrem mais de 315 milhões de acidentes relaciona-
dos com o trabalho, muitos dos quais resultam em absenteísmo. De acordo com a OIT, 
mais de 2,3 milhões de pessoas perdem a vida por ano em decorrência de acidentes ou 
doenças relacionadas com o trabalho. O custo humano é enorme e as consequências 
econômicas de práticas precárias de segurança e saúde ocupacional são estimadas em 
cerca de 4% do PIB mundial a cada ano (OIT, 2015b). 

A má nutrição e seus custos associados não são um problema apenas para países 
pobres e em desenvolvimento. Um relatório publicado em dezembro de 2005 pela 
British Association for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN) ressalta o aumento 
dos custos de saúde associados à má nutrição no Reino Unido. O relatório, intitulado 
The cost of disease-related malnutrition in the UK and economic considerations for the 

use of oral nutritional supplements in adults, revelou que esses custos somam mais 
de 10,8 bilhões de euros ao ano – mais que o dobro do custo estimado com a obesidade 
(BAPEN, 2005).
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NUTRIÇÃO, PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO

Deficiências de macro e micronutrientes têm um impacto imediato na produtividade 
da força de trabalho e na saúde da nação. Essas deficiências também dificultam o desen-
volvimento físico e mental de crianças, o que leva o país a um ciclo de doenças, morta-
lidade prematura e pobreza que dificulta o desenvolvimento econômico por gerações 
(WANJEK, 2005). Esse problema é ainda mais grave em países mais pobres e em desen-
volvimento, que apresentam maior participação de trabalho manual e maior probabi-
lidade de consumo de quantidades inadequadas de calorias para tarefas intensivas em 
consumo de energia.

Um estudo de simulação conduzido pela Health Enhancement Research Organization 
(HERO), organização americana sem fins lucrativos dedicada a identificar e compartilhar 
melhores práticas na área da gestão de saúde dos trabalhadores, publicado em 2016 no 
Journal of Occupational and Environmental Medicine, mostrou o retorno superior do 
investimento na saúde do trabalhador. De acordo com esse estudo, o valor de um portfólio 
de ações na bolsa de valores de empresas que apresentaram índices elevados de práticas de 
promoção de saúde no local de trabalho (índice esse criado pela HERO), registrou um 
crescimento de 235% num período de seis anos, enquanto o índice S&P 500 apresentou 
um crescimento de 159% no mesmo período. Esse resultado indica que investimentos 
robustos na saúde e no bem-estar da força de trabalho parecem ser uma das práticas perse-
guidas por empresas bem-geridas e de desempenho superior (GROSSMEIER et al., 2016). 

Segundo o Banco Mundial, a nutrição adequada pode aumentar os níveis de produti-
vidade nacional em até 20% (OMS, 2003a). Uma pesquisa da OIT revelou que o aumento 
de 1% nas calorias resultou em um incremento de 2,27% na produtividade geral da mão de 
obra (GALENSON; PYATT, 1964). Comparativamente, elevação de igual percentual nos 
investimentos em habitação, ensino superior ou segurança produziu acréscimo na produti-
vidade de 0,14%, 0,11% e 0,04%, respectivamente (ESQUEF, 1971). Portanto, incre-
mentos percentuais de melhoria na alimentação resultaram em retornos de aumento de 
produtividade significativamente mais elevados do que igual incremento de investimento 
em habitação, ensino superior e segurança. Ressalta-se ainda que a OMS tem demonstrado 
que taxas mais altas de problemas de desenvolvimento durante o período da infância e da 
adolescência estão inexoravelmente amarrados a PIBs mais baixos (OMS, 2000b). Esses 
resultados evidenciam a importância de vincular a questão da boa nutrição abrangendo 
desde a infância e adolescência até à vida no trabalho. 

Estimativas da FAO para os custos e os benefícios de ações para acelerar o progresso 
na direção das metas do World Food Summit (WFS) sugerem que US$ 24 bilhões por ano 
em investimentos públicos, associados com investimentos privados adicionais, levariam 
a um incremento do PIB anual da ordem de US$ 120 bilhões como resultado de vidas 
mais longas e sadias.

A má nutrição dos adultos apresenta também um impacto indireto sobre as crian-
ças. A ligação entre uma condição precária de saúde dos adultos e o desenvolvimento da 
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criança não tem sido suficientemente explorada na literatura. Por exemplo, pais em um 
estado de saúde precário podem ser forçados a deixar tarefas domésticas sob respon-
sabilidade de crianças. Essas tarefas reduzem o tempo que a criança dedica às ativi-
dades escolares e de aprendizado. Sendo o aprendizado um processo cumulativo, as 
crianças com responsabilidades domésticas excessivas tendem a frequentar a escola por 
menor período de tempo, em número de anos. Dessa maneira, a oferta futura de traba-
lhadores qualificados é também afetada pela saúde precária dos pais. Como a força de 
trabalho qualificada é crítica para o crescimento econômico, é importante a formu-
lação de políticas abrangentes para proteger o desenvolvimento cognitivo das crianças 
(OMS, 2001b).

Um estudo, em uma amostra de vários países, revelou ainda que o aumento do 
suprimento médio de energia diária para 2.770 kcal/pessoa/dia, com nutrientes adequados, 
aumentou o crescimento médio anual do PIB em cerca de 1% em cada ano entre 1960 e 
1990 (ARCAND, 2001).

Estudos realizados pela Fundação Instituto de Administração (FIA) relativos ao 15º 
(MAZZON, 1992a, 1992b), 20º (MAZZON, 1996a, 1996b), 25º (MAZZON, 2001) e 
30º (MAZZON, 2006) ano de aniversário do Programa de Alimentação do Trabalhador no 
Brasil, adaptados no estudo realizado por Wanjek (2005), mostram de forma sistêmica os 
impactos da alimentação.

Figura 3.5 – O ciclo de má nutrição e baixa produtividade nacional

Fonte: Wanjek (2005).
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De acordo com Wanjek (2005), os governos se beneficiam de uma população bem-
-alimentada por meio do aumento da produtividade do trabalho, da redução nos custos de 
saúde para os adultos e da garantia de futuras gerações de trabalhadores saudáveis por 
meio de crianças bem-alimentadas.

A ALIMENTAÇÃO NO TRABALHO
Muitos trabalhadores passam pelo menos metade de suas horas, enquanto acor-

dados, em seus locais de trabalho, em geral oito ou mais horas por dia, por cinco ou mais 
dias em cada semana. Esses empregados precisam se alimentar e descansar de maneira que 
possam executar suas tarefas de modo adequado. O local de trabalho consiste em uma 
comunidade de pessoas gerenciada pela empresa – uma audiência cativa –, que oferece 
grandes oportunidades para assegurar que os trabalhadores se alimentem adequada-
mente (WANJEK, 2005).

Segundo o autor, os intervalos para refeições no trabalho deveriam se caracterizar 
por momentos voltados para o descanso, a reposição de energia, a criação de laços com 
os colegas de trabalho e o alívio do estresse, permitindo que o trabalhador se retire tempo-
rariamente do seu posto ou local físico de trabalho de rotina, seja para realizar suas 
refeições em um restaurante dentro da empresa, seja escolher um restaurante dentre os 
existentes fora do local de trabalho, mas próximo da empresa.

No caso da realização da refeição fora do estabelecimento do trabalho, o intervalo 
também possibilita que os trabalhadores caminhem até restaurantes e locais de venda de 
comida, permitindo dessa maneira que realizem atividade física, importante para o com-
bate da obesidade e suas comorbidades relacionadas, o que é essencial nos países indus-
trializados nos quais as distâncias entre a residência e o trabalho costumam ser grandes, e 
esses trechos são realizados em carros ou transportes coletivos, não a pé (WANJEK, 2005).

Ainda nos países industrializados, os locais de trabalho também se apresentam como 
espaço de grandes oportunidades para que os trabalhadores tenham acesso a uma comida 
saudável, de maneira a permitir que se evitem doenças crônicas derivadas do excesso de 
peso e que se reduza, por exemplo, o seu colesterol. Também servem como ponto de dis se-
minação de campanhas e informações sobre alimentação saudável.

A alimentação do trabalhador é de extrema importância. Um almoço perdido ou 
incompleto aumenta o estresse e, em última instância, leva o trabalhador a comer petiscos 
e alimentos rápidos e pouco saudáveis durante a tarde. Outra alternativa comum de ali-
mentação, principalmente em grandes cidades, refere-se à marmita trazida pelo trabalhador 
de sua casa. Em geral, os alimentos que compõem essa marmita são em quantidade insufi-
ciente e de qualidade inadequada, não atendendo ainda às condições mínimas de conser-
vação para o consumo. 

Em muitas culturas, o trabalhador que traz dinheiro para casa e fornece o sustento da 
família come primeiro, deixando menor quantidade de comida para os demais membros 
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da família, em especial os filhos. Uma boa alimentação do trabalhador no ambiente de 
trabalho permitirá que o restante da família também se alimente mais, o que é de grande 
importância, pois crianças com saúde se transformarão no futuro em trabalhadores mais 
saudáveis e produtivos, além de absorverem mais os ensinamentos ministrados na escola 
(WANJEK, 2005).

Em 1971, a FAO, a OIT e a OMS reexaminaram o estado nutricional dos trabalha-
dores e, com base nas respostas a uma série questões, fizeram uma lista de recomendações 
acerca de soluções e programas de alimentação no trabalho, publicados no relatório 
Expert Consultation on workers’ feeding. De acordo com esse relatório, as soluções e as 
obrigações decorrentes de um programa de alimentação devem abranger unidades de 
todos os tamanhos, de todos os tipos de indústria, tanto em áreas urbanas como em 
áreas rurais, e devem estar relacionadas com a necessidade dos trabalhadores e da in-
dústria (FAO, 1971). 

Esse relatório sugere que os governos devem elaborar e promulgar leis e regulamentos 
exigindo o estabelecimento de programas de alimentação dos trabalhadores com o objetivo 
de melhorar sua saúde, seu bem-estar e sua produtividade. Ainda segundo esse relatório, 
essas leis devem ter como propósito a alimentação adequada do trabalhador e de sua 
família, devendo ser elaboradas de maneira a estimular o estabelecimento de serviços 
de alimentação apropriados compatíveis às condições do trabalhador, do negócio, da 
indústria e do país.

Na elaboração de soluções adequadas no âmbito de um programa de alimentação 
do trabalhador, devem ser considerados basicamente (WANJEK, 2005):

• A relação entre o local em que o trabalhador se alimenta e o custo de imple-
mentação da solução: essa questão envolve a análise de fatores como a capacidade 
financeira e a conveniência do empregador e a existência de restaurantes próxi-
mos aos locais de trabalho, bem como questões de conforto e acessibilidade para 
o trabalhador.

• O custo para o empregado: no relatório da FAO de 1971, os autores sugerem que 
o preço pago pelo trabalhador por uma refeição não deva exceder 5% do salário 
diário do empregado de menor salário.

• Disponibilidade de tempo: deve ser considerado o intervalo de tempo disponível 
para que o trabalhador realize sua refeição. O tempo necessário para cada tipo 
de solução varia e deve ser considerado na análise.

Com base no Programa de Alimentação do Trabalhador, são apresentados a seguir 
diferentes sistemas que fazem parte do PAT. Cada sistema tem suas características pró-
prias de custo para o empregador, conforto e acessibilidade para o trabalhador, bem como 
de tempo necessário de intervalo para as refeições.
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Sistema 1 – Serviço próprio

Conceito
• o empregador monta cozinha e refeitório;

• adquire os alimentos para a preparação da comida;

• serve comida quente e preparada na hora em balcões ou em buffets nos quais os 
próprios empregados se servem.

Características
• boas cantinas permitem que funcionários comam alimentos decentes em um 

ambiente agradável junto a seus amigos e colegas, ajudando a atrair e manter os 
empregados;

• oferecem benefícios físicos e psicológicos, permitindo que os empregados des-
cansem, alimentem-se, aliviem o estresse e fujam da monotonia e dos eventuais 
malefícios industriais de seus postos de trabalho, mesmo que por 30 minutos;

• o sistema permite diferenciar comida e refeitórios ajustados aos diferentes níveis 
organizacionais da empresa (pessoal operacional, pessoal administrativo e média 
gerência e diretoria e alta gerência);

• é bem apropriado para locais remotos, como minas e fábricas, onde não haja 
opções locais de alimentação;

• a maioria dos governos oferece benefícios fiscais para os alimentos e para os 
equipamentos das instalações; 

• a empresa define o preço e controla a qualidade e a segurança nutricional;

• investimentos iniciais e de manutenção dos estabelecimentos disponibilizados 
são geralmente altos;

• o sistema exige a necessidade de espaços amplos;

• exige a montagem de uma unidade organizacional específica para a administração 
da cozinha e do refeitório, podendo diluir o foco da empresa das atividades-fins 
para atividades-meio;

• existe a necessidade de administração atenciosa e dedicada para controle de qua-
lidade, segurança, entrega, estoque, tratamento de resíduos, cozimento, limpeza 
e manutenção. Qualquer problema de violação das condições de saúde pode 
assustar os empregados e comprometer o investimento. 
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Sistema 2 – Administração de cozinha/restaurantes de 
coletividade

Conceito
• empresa disponibiliza o espaço e/ou monta cozinha e refeitório;

• a aquisição dos alimentos e a administração da cozinha e do refeitório são tercei-
rizadas para uma empresa profissional de catering.

Características
• As mesmas do sistema próprio, destacando-se que a definição do preço é 

negociada e o controle de qualidade das refeições também é feito pela empresa 
empregadora;

• tem como benefício possibilitar que a empresa se concentre na sua função-fim 
e não na função-meio, que fica a cargo de uma empresa especializada, que tem 
expertise para gerenciar e prover alimentação de melhor qualidade.

Sistema 3 – Refeição transportada

Conceito
• o empregador disponibiliza instalações/refeitório (local para servir e local para os 

funcionários sentarem e realizarem suas refeições) onde os empregados comem 
alimentos preparados em outros locais. A empresa de catering traz os alimentos 
necessários para o consumo diário em grandes recipientes/panelões ou em emba-
lagens individuais para cada trabalhador.

Características
• tende a ser uma alternativa mais barata que o serviço próprio, mantendo a oferta 

de uma opção de alimentação ao trabalhador;

• exige espaços menores do que no serviço próprio (não tem cozinha), mais fáceis 
de limpar e manter;

• pode se ajustar a diferentes demandas do empregador, em termos de tamanho, 
opções, características do ambiente, refrigeração etc.;

• o refeitório pode ser bastante melhorado com pequenos investimentos em aparelhos 
e elementos recreativos como televisões, rádio ou jogos;

• pode passar para os trabalhadores a mensagem de que o empregador se preocupa 
o bastante a ponto de oferecer ao menos alguma espécie de solução para a sua 
alimentação;
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• a variedade de alimentos é, em geral, menor do que nas opções de serviço próprio, 
restaurantes de coletividade e vouchers-refeição;

• empregadores que oferecem uma instalação pobre para consumo de comida 
transportada em vez de possuírem um serviço próprio ou terceirizado podem ser 
percebidos de maneira negativa pelos empregados. 

Sistema 4 – Voucher-refeição

Conceito
• São vouchers eletrônicos ou em papel fornecidos pelas empresas aos seus empre-

gados para tomar refeições durante a jornada de trabalho em uma rede creden-
ciada de restaurantes;

• os vouchers são um benefício social regulado por lei nacional em cerca de 40 países, 
com o objetivo declarado de alimentar adequadamente os trabalhadores;

• a legislação especifica os limites máximos de isenção fiscal e de contribuição do 
trabalhador, assim como os tipos de lojas e restaurantes que podem participar, 
os itens que podem ser comprados e o uso diário (número de vouchers, não devo-
lução de troco etc.). A legislação varia de país para país e a contribuição usual 
dos empregadores situa-se no geral entre 50 e 100% do valor de face do voucher;

• um sistema de vouchers bem-sucedido envolve relacionamento harmonioso entre 
empregadores, empregados, restaurantes/lojas, governos e empresas emissoras 
espe cializadas administradoras de vouchers.

Características
• São ideais para empresas urbanas, onde aluguel de espaço é caro e estabeleci-

mentos de alimentação são abundantes, e para empresas com trabalhadores cujas 
tarefas exijam deslocamentos fora da empresa;

• podem representar um forte fator de igualdade, permitindo que empresas pequenas, 
que não podem pagar por cozinhas e refeitórios próprios, sejam capazes de ofe-
recer benefícios associados a refeições a seus empregados;

• economias incluem o custo de construção de cozinhas/refeitórios próprios, equi-
pamentos, pessoal de preparação e seguros para responsabilização legal em caso 
de acidentes e intoxicação alimentar;

• vouchers representam também um instrumento para fortalecer a economia formal 
e a arrecadação fiscal, forçando os restaurantes e os estabelecimentos de venda 
de comida a manter o registro das transações. Aumenta a receita com tributos 
gerada pelo incremento da atividade no setor de alimentos e na cadeia produtiva. 
Os vouchers impedem que os trabalhadores utilizem na economia informal o 
bene fício recebido, melhorando a segurança alimentar e evitando o consumo de 
alimentos contaminados;
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• diferentemente de pagamentos em dinheiro, os vouchers devem ser utilizados 
exclusivamente para a aquisição de refeições, garantindo o seu fim social de me-
lhorar a condição nutricional saudável dos trabalhadores, assegurando assim as 
condições de reposição de energia a ser aplicada durante a jornada de trabalho;

• os vouchers podem rejuvenescer centros urbanos com a criação de novos restau-
rantes, empregos adicionais e tráfego de pedestres;

• os restaurantes participantes sujeitam-se às regras do órgão gestor do programa, 
cabendo ao governo e às administradoras de vouchers fixar regras para a aceitação 
de um restaurante e o controle de qualidade da oferta de refeições;

• empregadores devem permitir que os empregados tenham tempo suficiente para 
deixar o local de trabalho para fazer sua refeição.

Além dos sistemas acima referidos, que proporcionam refeição para reposição de 
energia aplicada nas atividades realizadas no ambiente de trabalho ou próximo dele, 
existem ainda dois outros sistemas que disponibilizam alimentos para preparo de refeição 
no domicílio, tendo em vista que é necessário ter um trabalhador bem-alimentado perma-
nentemente, de forma a gerar impactos positivos sobre a sua saúde e o seu bem-estar.

Sistema 5 – Voucher-alimentação

Conceito
• Enquanto o voucher-refeição objetiva a reposição de energia gasta pelo trabalhador 

ao longo do período de trabalho, o voucher-alimentação tem por propósito asse-
gurar que o trabalhador continue bem-nutrido fora desse ambiente, contribuindo 
assim para assegurar sua saúde e sua qualidade de vida.

Características
• O voucher-alimentação apresenta as mesmas características operacionais que o 

voucher-refeição, diferindo apenas em dois aspectos: 

1. o objeto de aquisição são gêneros alimentícios que serão utilizados na resi dên-
cia do trabalhador para preparar refeições ou, ainda, para adquirir refeição 
pronta para ser consumida em casa;

2. o local de uso dos vouchers deixa de ser o restaurante, passando a ser super-
mercados, minimercados, mercearias, estabelecimentos que vendem alimentos 
in natura ou industrializados. 

O objetivo principal dos vouchers é o de garantir o poder de compra canalizado es-
pecificamente para a alimentação, o que é especialmente importante em países pobres e 
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em desenvolvimento. O uso de vouchers tem sido amplamente exitoso nesse objetivo, uma 
vez que pode ser utilizado apenas para a alimentação. Também tem se constituído em 
um forte elemento de desenvolvimento das economias locais, particularmente no setor ali-
mentício, combatendo ainda a economia informal. 

Sistema 6 – Cesta de alimentos

Conceito
• Consiste na entrega pela empresa aos seus empregados, especialmente aos de mais 

baixa renda, de uma cesta de alimentos montada por fornecedores credenciados.

Características
• As vantagens são similares às do voucher-alimentação, limitando-se a alimentos 

industrializados.

Deve-se ressaltar que qualquer um desses sistemas deve prover uma refeição principal 
(almoço, jantar e ceia) que assegure a ingestão de 600 a 1.200 kcal e/ou uma refeição menor 
(desdejum e lanche) de 300 a 800 kcal, respeitando-se uma composição de micronutrientes, 
fibra e sódio e um percentual proteico-calórico entre 6 e 10% (BRASIL, 2006a).

OS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS DE UM PAT  
BEM-ESTRUTURADO 

Com base na análise aprofundada do conhecimento internacional sobre o tema e 
com a experiência bem-sucedida do PAT no Brasil, pode-se estruturar um modelo de 
relações causais sobre os impactos de um programa de alimentação do trabalhador 
devi damente estruturado, por meio da articulação dos principais setores da sociedade 
diretamente envolvidos. Esse modelo mostra os benefícios diretos e indiretos gerados por 
programas de alimentação. 

Como se observa na Figura 3.6, os benefícios gerados vão muito além dos ganhos para 
o trabalhador e para os empregadores, atingindo também os demais stakeholders – socie-
dade em geral, administradoras de refeição e alimentação, setor alimentício e governo, 
além de uma cadeia produtiva subjacente induzida por atividades exercidas por esses atores. 
Como demonstrado pela experiência do PAT, programas de alimentação trazem benefí-
cios diretos, indiretos e induzidos para outros setores da vida econômica nacional, como 
a expansão do setor formal de alimentos e de administração de refeição e alimentação, 
gerando mais empregos, mais renda e mais dinamismo nos centros urbanos. Os progra-
mas de alimentação, além de gerarem mais emprego e renda, são um instrumento de 
auxílio para a dis tribuição de renda, contribuindo para a melhoria da saúde da população 
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e de sua qualidade de vida e bem-estar social. Dessa maneira, mais empregos no setor 
formal, mais renda e população mais saudável retornam para o governo na forma de 
maior nível de atividade econômica, maior arrecadação de tributos, menores custos com 
a saúde da população, maiores eficácia e eficiência dos investimentos em educação e, 
finalmente, a imagem de um governo comprometido com o desenvolvimento econômico 
e o bem-estar de sua população.

Pode-se concluir, assim, que um programa de alimentação do trabalhador gera bene-
fícios concretos e mensuráveis para todos os stakeholders envolvidos, sendo, portanto, um 
programa do tipo “ganha-ganha” entre todos os participantes.

IMPLICAÇÕES GOVERNAMENTAIS DE UM PROGRAMA  
DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR

Wanjek (2005) sustenta que uma boa nutrição é o alicerce para produtividade e 
segu rança no trabalho, bons salários e segurança no emprego, que são preocupações com-
partilhadas por governos, empregadores, sindicatos e trabalhadores.

Figura 3.6 – Impactos de programas de alimentação do trabalhador
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Os governos são responsáveis por prover a infraestrutura legal e os modelos de nu-
trição do trabalhador a serem implementados, tendo sempre em vista que a nutrição é um 
investimento nacional sensato. Adicionalmente, as empresas necessitam de incentivos fi-
nanceiros para oferecer planos de alimentação de qualidade para seus empregados. Nesse 
sentido, os governos podem ajudar por meio de benefícios fiscais. Em muitos países, os 
alimentos e os equipamentos de cantinas, cozinhas e refeitórios relacionados com a ali-
mentação de trabalhadores são isentos de impostos. 

De outra parte, as empresas que utilizam o sistema de vouchers também necessitam 
ser beneficiadas por incentivos. A quase eliminação de incentivos fiscais no Reino Unido 
arruinou o sistema de vouchers-refeição. De maneira contrária, esse sistema é popular em 
cerca de 40 países onde, em virtude de incentivos e visando maior produtividade e enga-
jamento de seus empregados, as empresas subsidiam o valor do voucher para uso de seus 
trabalhadores. O uso de vouchers tem construído setores fortes de restaurantes e alimen-
tação e, consequentemente, impactado positivamente a economia dos países.

Em síntese, evidenciou-se, neste capítulo, que a forma como um trabalhador se 
alimenta influencia a sua saúde e a sua produtividade, sendo fundamental uma nutrição 
saudável não apenas no trabalho, mas também em casa. Um estudo da OIT mostrou que, 
a um aumento de 1% em calorias, correspondia um aumento de 2,27% na produtividade 
da mão de obra. Outro estudo (FAO, 2004) revelou que US$ 1 investido na redução da má 
nutrição gera um retorno positivo de pelo menos US$ 5. Atualmente, cerca de 13% da 
população mundial é de subnutridos e mais de um terço constitui-se de pessoas obesas ou 
com sobrepeso. O aumento na incidência de doenças cardiovasculares, diabetes e outras 
está correlacionado com essa situação, ocasionando sobrecarga nos sistemas de saúde. O 
Banco Mundial (2015b) estimou que o custo da deficiência de micronutrientes é cerca de 
5% do PIB, enquanto o custo de programas de intervenção para reduzi-la atinge algo como 
0,3% do PIB. Dentre dez desafios globais elencados pelo banco, este se situa como o segun-
do prioritário. A FAO (2014b) estimou esse custo de intervenção em US$ 3,5 trilhões/ano, 
sendo 1,4 trilhão/ano o custo do sobrepeso e da obesidade. A boa condição alimentar do 
trabalhador e de sua família é essencial para o crescimento e o desenvolvimento físico e 
cognitivo, para a aplicação da energia humana no trabalho e para a formação de gerações 
bem-desenvolvidas e mais produtivas. Ressalta-se, por último, que, na visão sistêmica 
de um círculo vicioso da alimentação, uma dieta deficiente reduz a habilidade dos traba-
lhadores, comprometendo sua saúde e gerando baixa produtividade e baixa remuneração. 
Portanto, como destacado em vários estudos, a má nutrição restringe o crescimento e o 
desenvolvimento econômico de um país.
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O problema da alimentação do trabalhador tornou-se assunto relevante na pauta de ini-
ciativas sociais de diversos países. Alguns, inclusive, institucionalizaram ou protegeram de 
forma legal o direito à alimentação, como África do Sul, Brasil, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, 
Equador, México, Quênia, entre outros (FAO; OHCHR, 2010; SOUZA; CHMILEWSKA, 
2011; BOJIC BULTRINI, 2009; ERHEL; GYUERGOAT-LARIVIERE, 2010).

O percentual gasto com alimentação representa uma parte importante da renda dos 
trabalhadores, tanto no Brasil quanto no mundo (WEISENTHAL, 2011). De acordo com o 
Economic Research Service do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, 
2013), baseado nos dados do US Bureau of Labor Statistics, os norte-americanos gastaram 
cerca de 13% da sua renda apenas com alimentação em 2013. Dados de 2015 demons-
tram que o percentual dos gastos com alimentação dos moradores dos países da União 
Europeia corresponde a 12,5%. Esse número inclui alimentação e bebidas não alcoólicas. 
Se juntarmos União Europeia, Noruega, Suíça, Montenegro, Albânia, Servia, Turquia, 
Bósnia e Herzegovina nessa análise, os percentuais gastos com alimentação passam a ser 
de 27,5% da renda (EUROSTAT, 2015). No Brasil, o percentual da renda gasto com 

4
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alimentação é de 18%. Esse percentual varia consideravelmente de acordo com a classe 
socioeconômica da família. Tomando por base o critério Brasil da Associação Brasileira 
de Empresas de Pesquisa (ABEP), desenvolvido por Kamakura e Mazzon (2013a, 2013b), 
o percentual médio do orçamento doméstico de gastos com alimentação é de 10% para 
famílias de classe A, 11% para a classe B1, 13% para a B2, 15% para a classe C1, 17% 
para a C2, 21% para a D e 25% para famílias da classe E. 

Conforme será exposto neste capítulo, várias pesquisas foram realizadas demons-
trando que os benefícios com o fornecimento de refeição impactam consideravelmente 
os trabalhadores. Programas de alimentação vêm sendo implementados em todo o mundo, 
trazendo benefícios para governo, empregadores e empregados nos âmbitos social, econô-
mico, fiscal e, principalmente, no aspecto relacionado à saúde. 

Apresenta-se, em seguida, um resumo dos programas de alimentação voltados espe-
cificamente aos trabalhadores em onze países.

EXPERIÊNCIAS EM ALGUNS PAÍSES
Diversos programas de alimentação foram implementados no mundo, muitos des-

tinados especificamente aos trabalhadores. Dentre os diferentes programas, alguns países 
obrigam ou estimulam as empresas públicas e/ou privadas a oferecerem, além de um 
período de refeição, um local adequado para realizá-la, enquanto outros definem regras 
de acordo com o tamanho das empresas, como é o caso do Brasil. Há também países que 
incentivam a adoção do programa por meio de benefícios fiscais. 

Alguns países permitem o benefício em dinheiro, mas a maioria incentiva a utilização 
de voucher-refeição ou voucher-alimentação em papel ou cartão eletrônico. Um levanta-
mento efetuado identificou que, atualmente, 39 países incentivam a utilização de vouchers-
-alimentação e/ou refeição. Estima-se que, em 2012, 44 milhões de pessoas eram benefi-
ciadas com esse sistema (EDENRED, 2012), trazendo um impacto positivo na economia 
e no mundo social.

Mais da metade da população mundial (56%) vive em áreas urbanas, e, segundo o 
Depar tamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (FAO, 2014a, 2014b), 
esse índice deve chegar a 66% em 2050. Tendo em vista que a maioria da população mora em 
cidades, tem necessidade de deslocamento das casas aos locais de trabalho e cumpre jornadas 
de serviço da ordem de 45 horas semanais, não é de se estranhar a necessidade dos traba-
lhadores em realizar refeições fora de suas residências. Em muitas regiões, inclusive, a inser-
ção das mulheres no mercado de trabalho, ou os altos índices de pessoas solteiras, contribui 
para a necessidade das pessoas em se alimentar de forma saudável e higiênica fora de seus 
lares. Foi com base nesse cenário que muitos governantes criaram programas ou incentivos 
às empresas que buscam garantir uma alimentação apropriada a seus trabalhadores.

A seguir, apresenta-se como o Reino Unido buscou tratar da alimentação de sua 
população e, particularmente, de seus trabalhadores. Em seguida, apresentam-se, por 
ordem de criação de sistemas ou programas mais sofisticados do benefício alimentar ao 
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trabalhador, os países: França, Bélgica, Itália, Portugal, México, Japão, República Tcheca, 
Turquia, Índia e Marrocos.

Figura 4.1 – Ano de criação dos programas de alimentação do trabalhador  
em diferentes países

Similaridades e peculiaridades de cada país, de acordo com cultura, governo e tecno-
logia, são destacadas. Finaliza-se a descrição de cada país com a apresentação de dados 
atuais de beneficiários do programa.

Reino Unido
O Reino Unido vem se preocupando com a alimentação de sua população há muitos 

anos. Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a Grã-Bretanha passou por um 
período crítico de escassez de comida, criando, inclusive, um ministério específico para a 
alimentação (Ministry of Food). O objetivo do ministério era garantir que as pessoas 
tivessem acesso de forma igualitária aos poucos alimentos, sem prejudicar ou privilegiar 
classes econômicas. Com a escassez de alimentos, era normal que os preços dos produtos 
fossem elevados, dificultando o acesso das classes trabalhadoras e mais pobres a manti-
mentos. Entretanto, mesmo com o ministério criado e com projetos de racionamento da 
quantidade de alimentos adquiridos por meio de cupons de compra, o problema da falta de 
alimentos e do aumento de preços não foi solucionado. Dessa forma, o Ministry of Food 
foi dissolvido em 31 de março de 1921. Mesmo não tendo solucionado os problemas da 
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época, pode-se afirmar que o governo aprendeu a lidar com o sistema de cupons, com pro-
blemas de racionamento e com a forma de operacionalizar o racionamento e, principal-
mente, como se preparar para futuras ausências de alimentos (COOK’S INFO, 2015).

Em 1930, antes da Segunda Guerra Mundial, cerca de 70% dos alimentos consu-
midos no Reino Unido eram importados, o equivalente a 20 milhões de toneladas anuais 
de produtos transportados por navios. Dos alimentos, estima-se que 50% da carne era 
importada, assim como 70% do queijo, do açúcar e de cereais, 80% das frutas e mais de 
90% da manteiga. Sabendo dessa dependência do mercado externo, em 1936, o governo 
britânico iniciou um plano de racionamento de alimentos visando se preparar para a 
guerra. Nesse período, um Departamento de Alimentação (Food Department) foi nova-
mente desenvolvido (BRASSLEY; SEGERS; VAN MOLLE, 2012) e medidas de racio-
namento de alimentos foram adotadas com o objetivo de preparar a população para 
lidar com a situação. Observa-se que o projeto atendeu aos objetivos, pois, ao comparar 
os aumentos de preço da alimentação durante as duas grandes guerras mundiais, cons-
tata-se que, na primeira, subiram 130%, enquanto na segunda o acréscimo foi de apenas 
20%. O então Ministro da Alimentação, Baron Woolton, em 1940, entendia que apenas o 
racionamento da alimentação não seria suficiente, incluindo assim em seus planos a neces-
sidade de explicar aos consumidores (população) como se alimentar adequa damente. 
O conselheiro científico Jack Drummond – que era bastante próximo ao oficial chefe do 
departamento médico britânico – foi consultado e criou-se uma equipe que desenvolveu 
várias campanhas de comunicação, formando uma população educada em nutrição, cul-
tivo e até preservação de alimentos. Exemplos de campanhas podem ser visualizadas no 
The World Carrot Museum (2015a) na Inglaterra, assim como receitas culinárias divul-
gadas no período (THE WORLD CARROT MUSEUM, 2015b).

O racionamento não era aplicado a todos os tipos de alimentos. Assim, a divisão de 
relações públicas do Ministério da Alimentação, com assistência de pesquisadores, nutricio-
nistas, cantinas de escolas e hospitais, todas as manhãs ensinava de forma criativa a popu-
lação a fazer receitas com os alimentos disponíveis (THE WORLD CARROT MUSEUM, 
2015c). Cenoura e batata, de fácil plantação na Grã-Bretanha, não eram racionadas nos 
supermercados, e as pessoas podiam comprar à vontade. Os peixes também eram de fácil 
acesso; por isso, até hoje, os britânicos são famosos por seu prato fish and chips (peixe e ba-
tatas). O racionamento de alimentos englobava toda a população, com quantidade defini-
da independentemente de classe econômica ou status social e a um preço acessível a todos.

A ideia de Baron Woolton era racionar os alimentos nas cidades para que não fal-
tassem refeições no campo de guerra. Nesse período, surgiram os convoy of mobile 
canteens (comboios de cantinas móveis), que eram como cantinas que se moviam para 
áreas de batalha com a finalidade de alimentar residentes e trabalhadores da região. Os 
comboios ainda tinham o objetivo de resgatar pessoas e levá-las para áreas mais seguras 
(COOK’S INFO, 2015). A preocupação por uma população saudável era visível, inclusi-
ve nos números: estima-se que, antes da guerra, eram servidas 250 mil refeições por dia 
nas escolas e, no final da guerra, as refeições distribuídas às crianças chegavam a quase 
2 milhões por dia.
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Foi nessa década, de 1940, com o objetivo de assegurar uma alimentação adequada 
aos trabalhadores e para que estes pudessem ampliar sua produtividade nos diversos se-
tores da economia, que o Reino Unido instalou o primeiro programa de alimentação 
para o trabalhador (WANJEK, 2005; HM REVENUE & CUSTOMS, 2012). As empresas 
com certo número de empregados passaram a ser obrigadas a possuir cantinas de refei-
ções para os trabalhadores e alimentá-los, garantindo assim que eles tivessem forças para 
trabalhar. A nova regra fez com que o número de refeitórios nas empresas fosse multipli-
cado em poucos anos na Inglaterra. Segundo o British Wartime Food (COOK’S INFO, 
2015), apenas 1.500 empresas possuíam cantinas em 1939, enquanto em 1945 mais de 
18.500 possuíam refeitórios para alimentar seus trabalhadores. 

Foi ainda logo depois do pós-guerra que surgiram os primeiros vouchers impressos. 
Com o Luncheon Voucher, como é chamado no Reino Unido, os trabalhadores passaram 
a escolher restaurantes privados próximos ao local de trabalho para se alimentar.

Figura 4.2 – Modelo de um dos primeiros vouchers impressos (Luncheon Vouchers)  
na Inglaterra

Fonte: Snipview (2015).

O programa beneficiou principalmente os trabalhadores das cidades de pequeno e 
médio porte, isto porque, nas grandes cidades, as empresas já eram responsáveis por ga-
rantir ao menos uma alimentação adequada aos seus funcionários. O sistema de vouchers 
permitiu que os funcionários não mais precisassem levar marmitas e as empresas não 
mais necessitassem de refeitórios ou locais apropriados para alimentação (DIEESE, 2013a; 
2013b), minimizando custos.

Inicialmente, o programa se manteve com vouchers em papel criados pelas próprias 
empresas, que, individualmente, faziam parcerias com restaurantes e lanchonetes da 
região. O sistema funcionava da seguinte forma: (1) as empresas criavam e imprimiam 
seus próprios vouchers; (2) estabeleciam parcerias com restaurantes da região; (3) os 
funcionários recebiam os vouchers e os utilizavam nos restaurantes parceiros; (4) os res-
tau rantes retornavam os vouchers para as empresas emissoras, sendo reembolsados pelo 
valor consumido.
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Figura 4.3 – Modelo de um dos primeiros vouchers impressos (Luncheon Voucher)  
criados pelas empresas da Inglaterra

Fonte: Bennion (2015).

Para que o programa se desenvolvesse e as empresas que o adotassem não tivessem 
desvantagem em relação àquelas que forneciam refeições no local de trabalho, o governo 
deu isenção de imposto de renda e contribuições nacionais com os gastos de alimentação. 
A regra era: cada trabalhador teria o direito a 15 libras esterlinas (£) por dia para gastar 
com alimentação. Ao dar essa isenção, o Estado assegurou que as despesas de alimentação 
não se configurassem como salário (DIEESE, 2013a; 2013b).

Em 1954, John Hack criou a empresa Luncheon Voucher Company, que buscou 
padronizar o sistema de forma eficiente e com abrangência nacional. O modelo foi tão 
bem aceito pelas empresas e pelo governo que, em 1955, nove empresas de refeições 
compraram juntas a empresa do Sr. Hack, mantendo-o como diretor da instituição (THE 
BLADE, 1968). A partir de 1960, outros países copiaram a ideia e implementaram o pro-
grama (WANJEK, 2005). Em 1982, a empresa administrada pelo Sr. Hack foi adquirida 
por um outro player do mercado.

Constata-se que as atitudes preventivas geridas pelo governo perante os trabalha-
dores do Reino Unido foram um sucesso, pois mantiveram as empresas no período de 
guerra e pós-guerra em funcionamento. As regras criadas pelo governo possibilitaram 
que os trabalhadores das grandes empresas tivessem condições de frequentar refeitórios 
internos ou restaurantes. O sistema de voucher fez com que as pequenas e médias empre-
sas também usufruíssem de benefícios, já que seus trabalhadores passaram a receber uma 
alimentação balanceada, ficando menos doentes e mais atentos ao trabalho.

O sistema de vouchers estendeu-se desde a década de 1940 até meados de 2010. Com 
o fim da guerra e a dissolução do Ministério da Alimentação, diminuiu a preocupação 
relacionada à alimentação dos trabalhadores. Houve então uma redução nos incentivos 
fiscais fornecidos pelo governo inglês. Tal atitude teve como consequência o fato de em-
presas abandonarem o programa de alimentação e deixarem de oferecer vouchers de re-
feição ou alimentação aos seus trabalhadores (WANJEK, 2005), principalmente as de 
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pequeno e médio porte. Assim, em 2011, o incentivo às empresas para adotar o sistema 
de vouchers era tão insignificante que deixou de ser compensador utilizá-lo. De acordo 
com os cálculos do governo, o valor mensal dos incentivos às empresas por funcionário, 
nesse período, era correspondente a £6. Dessa forma, o governo, para facilitar as questões 
contábeis do país, optou por não mais dar incentivos financeiros às empresas que ofere-
cessem os vouchers aos seus funcionários. Com isso, em 6 de abril de 2013, os incentivos 
governamentais foram completamente retirados (HM REVENUE & CUSTOMS, 2012).

Wanjek (2005, p. 184) é categórico ao afirmar a importância do sistema de vouchers 
como benefício para os funcionários: “Se um país é sério sobre um sistema de voucher, então 
é de se esperar que existam incentivos fiscais, inclusive em um nível comparável com os 
incentivos fiscais oferecidos às cafeterias, caso contrário as empresas simplesmente não 
irão participar do sistema”.

Um problema específico da Inglaterra é a percepção das pessoas em relação ao sistema 
de vouchers. Quase setenta anos após a guerra, os usuários veem o sistema de vouchers de 
forma antiquada e relacionada aos “antigos”, ao período dos trabalhadores de guerras 
(WANJEK, 2005).

Embora o método transmita essa percepção aos jovens ingleses, o sistema de vouchers 
é benéfico a esses usuários em muitos sentidos. Segundo a Eurest (2013), os britânicos gas-
tam em média 23 minutos para realizar suas refeições. Tempo cada vez menor, já que, 
em 2006, uma pesquisa com 2.000 pessoas, realizada pelo Compass Group e pela Eurest, 
evidenciou que o tempo de refeição (almoço) dos trabalhadores era de 28 minutos 
(RECRUITER MAGAZINE, 2006). Pessoas que recebem voucher-refeição, entretanto, 
tendem a sair de seu ambiente de trabalho para almoçar, em vez de fazer a refeição em 
suas mesas de trabalho. O fato de saírem do ambiente diminui o estresse, areja os pensa-
mentos e faz com que comam mais devagar do que o habitual. O simples fato de uma 
pessoa andar dez minutos para realizar uma refeição proporciona um gasto equivalente 
a cerca de 50 calorias (WANJEK, 2005). Além disso, como o governo deixou de incentivar 
as empresas a oferecerem benefícios de alimentação ou refeição aos seus trabalhadores 
(GOV.UK, 2015) e poucas empresas estão concedendo o voucher a seus funcionários, 
aquelas que o fazem são vistas com um diferencial positivo. Segundo a Eurest (2015), 
a percepção de recompensa aumenta o engajamento, diminuindo, consequentemente, a 
rotatividade, economizando em treinamento e custos de desligamento e contratação de 
funcionários. Além disso, um engajamento maior também promove aumento da satisfação 
dos consumidores da empresa. Mais informações sobre engajamento no trabalho podem 
ser consultadas no documento Beyond bonuses: how to win the hearts and minds of your 
people (EUREST, 2015).

Os custos econômicos anuais decorrentes da ausência de profissionais no trabalho, 
seja por doença, seja associada a problemas de saúde relacionados à idade, são estimados 
em £100 bilhões, somente no Reino Unido, valor similar ao PIB de Portugal. Assim, den-
tre vários aspectos que podem auxiliar na saúde dos trabalhadores, um deles é ter uma 
alimentação saudável (BLACK, 2008).
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Sabendo disso, mesmo com a eliminação dos auxílios financeiros, parte das empre-
sas manteve o benefício. Dados de setembro de 2015 atestam que o Reino Unido possui 
cerca de 64,9 milhões de pessoas (COUNTRY METERS, 2015), com uma taxa de desem-
prego de apenas 5,6% (OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS, 2015a). O número de 
trabalhadores no país no período é de aproximadamente 31 milhões, sendo 22,7 mi-
lhões com horário integral e 8,3 milhões com horário parcial (OFFICE FOR NATIONAL 
STATISTICS, 2015b). Dos trabalhadores do país, 26,3 milhões possuem empregos 
formais e cerca de 4,5 são autônomos (OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS, 2015b). 
Quase 1,2 milhão de pessoas possuem mais de um trabalho. 

França
A França é bastante conhecida por seus pratos sofisticados e sua culinária refinada. 

De acordo com Bruegel (2015), foi na França que surgiu o modelo de entrada, prato 
principal e sobremesa. A definição de três alimentações diárias (café da manhã, almoço e 
jantar) não surgiu necessariamente na França, mas emergiu com as relações de trabalho, 
por meio das quais os burgueses assumiam o compromisso de alimentar seus subordina-
dos, definindo assim três momentos do dia para essa atividade. Com o passar dos anos, 
o crescimento das cidades, a necessidade de deslocamento dos trabalhadores aos empregos, 
as mulheres inseridas no mercado de trabalho e a definição dos horários comerciais de tra-
balho, comer fora de casa passou a ser uma condição inevitável, principalmente na refeição 
do meio do dia (BRUEGEL, 2015). Assim, os salários recebidos tinham de sustentar não 
somente a alimentação em casa, mas também as refeições fora de casa.

Foi em 1962, baseada no programa inglês, que a França implementou o sistema de 
vouchers aos trabalhadores, sendo o primeiro país a ter uma regulamentação específica para 
esse fim. Com o objetivo de garantir a alimentação aos trabalhadores, em 1967 o programa 
foi ajustado e legalizado em forma de lei (WANJEK, 2005). Para solucionar a questão da 
distância entre o local de trabalho e a moradia dos trabalhadores, as empresas passaram a 
oferecer cantinas ou refeitórios. Entretanto, não eram todas as empresas que possuíam 
recursos financeiros e físicos para disponibilizar um sistema de alimentação adequado aos 
funcionários. Adotou-se então a alternativa de fornecer auxílios em espécie ao trabalhador. 

O grande problema de custear a alimentação em espécie é que não se garante que o 
valor será utilizado para a alimentação. No caso da França, os vouchers se tornaram obri-
gatórios para empresas com mais de 25 pessoas que não possuíam um local de refeitório 
ou cozinha self-service. Esta era uma forma de garantir que os trabalhadores recebessem 
suas refeições. Para as empresas com menos de 25 trabalhadores, os vouchers ou cozinhas 
não se tornaram obrigatórios, mas elas deveriam fornecer um local adequado para que 
os funcionários realizassem sua alimentação – que poderia ser trazida de casa. O local de 
alimentação deve ser higiênico, possuir acesso a água potável e ter um local de armaze-
namento refrigerado de alimentos, além de atender às normas de segurança. Segundo o 
Código de Trabalho francês, é proibido que o trabalhador faça sua refeição em local 
designado ao seu trabalho, por exemplo, a mesa de trabalho (TISSOT EDITIONS, 2014).
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Tanto para o sistema de vouchers quanto para as cantinas, o custo direto de alimen-
tação é dividido entre o trabalhador (50% a 60%) e a empresa (com o restante – de 50% 
a 40%) (MELVIN, 2014). Em contrapartida, o governo isenta de tributos o valor nomi-
nal do título, dentro de um limite de 5,36 euros (A), a preços de 2015. Benefícios acima 
desse valor passam a ser considerados como salário do trabalhador, estando sujeitos, por-
tanto, a tributação e incidência de encargos sociais e previdenciários (WANJEK, 2005). 
Importante comentar que o benefício tem um limite de utilização de 220 dias por ano 
para funcionários de período integral. A concessão desse benefício alimentar, tanto pelo 
voucher quanto em alimentação em refeitórios, está sujeita à condição de trabalho real, 
ou seja, o trabalhador ausente, por doença ou licença remunerada, não pode reivindicar o 
benefício do voucher-refeição para dias em que não está de fato trabalhando (TISSOT 
EDITIONS, 2014).

De acordo com um estudo realizado pela Ernst e Young para a Comission Nationale 
des Titres Restaurant – CNTR (2006), o sistema de voucher-refeição da França resulta 
em um benefício econômico de A 47 milhões; isto porque o consumo adicional no setor 
formal da economia gera uma melhor cobrança de tributos em toda a cadeia de produção 
e distribuição de alimentos, bem como um aumento no valor tributável de imposto de 
renda das indústrias. Dessa maneira, os setores movimentados pelo consumo compensam 
o incentivo fiscal concedido e ainda resultam em benefício econômico para o país.

Segundo a pesquisa do Barometer (2014), com quase 1.000 franceses, 74,6% fazem 
uma pausa para suas refeições diariamente, 9,6% o fazem frequentemente, 13,5% fazem oca-
sionalmente e apenas 2,2% comentaram não realizar as pausas para a refeição. A pesquisa 
apresenta ainda que 35,8% dos profissionais se alimentam em refeitórios ou locais ade-
quados para refeição, 16% voltam para casa para realizar suas refeições, 17,7% comem em 
seu ambiente de trabalho (mesmo não sendo permitido pela legislação) e 25,6% saem para 
restaurantes ou lanchonetes.

Inicialmente, os vouchers eram basicamente de papel, mas hoje é usual encontrá-los 
no formato de cartão eletrônico e funcionam até mesmo em smartphones. Como o voucher 
é destinado ao trabalhador durante sua jornada de trabalho, este não pode ser aceito nos 
restaurantes aos domingos ou em feriados, exceto para aqueles que trabalham nesses dias 
(MELVIN, 2014).

Como comentado, a criação de um restaurante pela empresa não é obrigatória, po-
dendo o empregador optar por alternativas como o voucher-refeição. A decisão de qual 
o melhor método de fornecimento de alimentação aos trabalhadores é deixada à iniciativa 
do empregador ou do conselho de trabalhadores (sindicato), ou de ambas as partes em 
conjunto (TISSOT EDITIONS, 2014). Mesmo sendo uma opção a possibilidade de o 
empregador decidir qual modelo utilizar, estima-se que, no final de 2014, 3,8 milhões 
de empregados recebiam vouchers no país. O programa de alimentação foi e é muito forte 
na França. Exatamente por existir uma preferência por parte das empresas em adotar o 
sistema de vouchers e por ser o segundo país, após a Inglaterra, a utilizar o sistema, as três 
maiores empresas de voucher do mundo são francesas.
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Os trabalhadores franceses também demonstram satisfação pela utilização desse 
sistema. Em 2009, a Ipsos, em parceria com a APETDS (2010), realizou uma pesquisa 
com 802 funcionários beneficiários do sistema de vouchers na França. Os resultados mos-
traram que os empregados percebem o benefício não apenas como assistência financeira 
para sua alimentação (91%), mas também como contribuição significativa para o bem-
-estar no próprio ambiente de trabalho, porque o seu uso faz com que o período da refeição 
se torne um “momento especial”. Na pesquisa, 64% dos empregados franceses declararam 
que os vouchers melhoram o ambiente de trabalho, aumentando o conforto e a felicidade 
das pessoas. É o momento de parar de trabalhar e desfrutar de uma pausa. O “momento 
especial” é bastante presente principalmente para os trabalhadores mais velhos, que 
acreditam ser importante esse momento para descansar ou diminuir o estresse. Ainda 
segundo a pesquisa, 74% das pessoas percebem o voucher-refeição como uma forma de 
diversificar os alimentos consumidos, já que é possível variar o local de alimentação. Pelo 
fato de poderem sair da empresa, 60% desses funcionários associam ao voucher um 
meio de relaxar. Aliada a esses benefícios, observa-se ainda a praticidade do sistema para 
se alimentar.

Em relação a uma possível alteração da tributação sobre os vouchers, a pesquisa da 
Ipsos e APETDS (2009) mostra um forte impacto nos orçamentos familiares. Se eliminados 
os vouchers refeição, 37% dos pesquisados comentaram que provavelmente e 12% que 
definitivamente diminuiriam suas compras em outras despesas domésticas para cobrir 
seus gastos com alimentação no trabalho.

Em 2010, logo após a pesquisa da Ipsos, o governo francês propôs taxar os vouchers 
de refeição fornecidos pelas empresas francesas aos seus funcionários. A atitude mobilizou 
os sindicatos e trabalhadores, que se posicionaram contra a iniciativa governamental. 
Caso a ideia do governo vingasse, o que não aconteceu, impactaria diretamente mais de 
três milhões de trabalhadores que, no momento, eram beneficiários do sistema de voucher-
-refeição (THE CONNEXION, 2010).

A França conta com uma comissão bipartidária representada por empregadores e 
trabalhadores (Commission Nationale des Titres Restaurant). A comissão conta com 
22 membros, todos voluntários, de sindicatos de restaurantes e empresas de vouchers. O 
objetivo da comissão é garantir o desenvolvimento de um sistema de alimentação eficiente para 
os trabalhadores, garantindo que estes tenham uma alimentação balanceada e nutritiva 
(WANJEK, 2005).

Dados de 2015 mostram que a França tem uma população de 66,9 milhões de pessoas 
(COUNTRY METERS, 2015), encontrando-se desempregada cerca de 10,3% da popu-
lação economicamente ativa. Na área metropolitana francesa, essa taxa é de 10%, atin-
gindo 2,9 milhões de pessoas (TRADING ECONOMICS, 2015).
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Quadro 4.1 – Dados gerais da França

População 66,9 milhões

Trabalhadores ativos 27,4 milhões

Beneficiários de voucher-alimentação 3,8 milhões

Beneficiários de alimentação em refeitório 3,7 milhões

Governo oferece incentivo fiscal ao empregador? Sim

Há isenção de contribuição social? Sim (€ 5,36)

Há isenção de IR do trabalhador? Sim

Fontes: Tissot Editions (2014); Country Meters (2015); Trading Economics (2015); 
Edenred (2015).

Nota: dados de setembro de 2015.

Bélgica
Assim como os trabalhadores de muitos países, os belgas estão acostumados com três 

alimentações diárias. Em geral, no café da manhã consomem pães, leite, chá, café, frutas 
ou cereais. O almoço consiste em uma alimentação mais rápida, geralmente um sanduíche, 
inclusive para as crianças. O jantar é a refeição principal com alimentos quentes. A alimen-
tação belga pode ser considerada peculiar, já que possui influências de romanos, vikings, 
espanhóis, franceses, ingleses e atualmente de novos imigrantes. Em destaque, têm-se as 
carnes ensopadas e as sopas. As vendinhas de rua com alimentos rápidos são comuns, por 
exemplo, waffle e batatas chips são encontrados facilmente. Os restaurantes possuem um 
enfoque de maior preocupação alimentar, oferecendo refeições mais balanceadas.

O sistema de voucher-refeição foi criado na Bélgica em 1965 e funciona até hoje. 
Consiste em um valor fixo que o empregador concede aos seus trabalhadores para que 
estes realizem suas refeições durante dias úteis (dias de trabalho). Similar aos programas 
de outros países, o sistema existente beneficia tanto o empregador, que recebe benefícios 
fiscais, quanto o empregado, que tem uma ajuda alimentar. As empresas que concedem 
refeição aos seus empregados estão isentas de contribuições para a seguridade social e o 
imposto de renda. Entretanto, há uma limitação sobre a isenção para a contribuição social 
do empregador, que é de A 5,91. O empregado deve ter uma contribuição de A 1,09. Por 
exemplo, caso o trabalhador receba um voucher-refeição no valor de A 6, A 4,91 ficam 
isentos de seguridade social e o trabalhador do imposto sobre a renda (PWC, 2010). O 
valor de face máximo é de A 7 por dia trabalhado, o que corresponde a um valor médio 
de A 154 mensais. Assim, contribuições sociais são exoneradas e não são taxadas para os 
empregados, e até A 1 por voucher é dedutível para o empregador (BUSINESS BELGIUM, 
2015). De acordo com o Business Belgium, em janeiro de 2016 as empresas poderiam 
aumentar o valor de alimentação em A 1, passando de A 7 para A 8 por dia de trabalho. 
O valor da isenção passaria dessa maneira a ser de até A 6,91.
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É comum na Bélgica que sindicatos patronais definam os valores mínimos de voucher-
-refeição que devem ser praticados pelas empresas. Embora os sindicatos possam ter em-
presas associadas de todos os tamanhos, as de maior porte são geralmente as de maior 
representatividade em número de funcionários sindicalizados. Em 2015, 49% dos empre-
gados formais estavam distribuídos nas empresas grandes, 19% nas empresas médias, 
17% nas empresas pequenas e 15% nas microempresas (EDENRED, 2015).

Como regras do programa, tem-se que o trabalhador só pode receber o benefício 
pelos dias efetivamente trabalhados e o benefício é nominal e exclusivo do trabalhador, 
não podendo ser repassado a terceiros. Além disso, há um período máximo para utilização 
do voucher-refeição recebido; antes era fixo em até três meses, hoje pode ser determinado 
pela empresa, variando de três meses a no máximo um ano. Fora desse período, quando 
não consumido, o voucher expira. Ainda, o voucher-refeição só pode ser consumido dentro 
da Bélgica e, para que o trabalhador tenha direito a ele, geralmente existe um contrato de 
trabalho que inclui as regras do voucher assinado entre as partes. É importante ressaltar 
que os vouchers não podem ser concedidos em dinheiro ou de forma similar (bônus ou 
depósito em conta corrente), visto que ele consiste na garantia de uma refeição adequada 
ao trabalhador, e não a um valor monetário extra (IDEA CONSULT, 2013).

Até 2010, os belgas recebiam seus vouchers no formato de papel. Nesse período, os 
comerciantes não eram autorizados a devolver o “troco”, ou seja, se o trabalhador gas-
tasse menos que o valor do seu voucher, não receberia o valor restante. Por outro lado, se 
o valor da refeição fosse maior que o montante do voucher, a diferença deveria ser paga pelo 
trabalhador (QUAGHEBEUR; DOUTRELIGNE, 2013). Essa situação mudou a partir 
de 12 de outubro de 2010, com a autorização e a entrada dos vouchers no formato eletrô-
nico, por meio dos cartões magnéticos. O objetivo de introduzir o novo formato, além de 
acompanhar uma tecnologia mais moderna e de menor possibilidade de fraude, era redu-
zir custos administrativos para os empregadores e garantir que o benefício estava sendo 
utilizado pelo empregado (IDEA CONSULT, 2013).

Como regras do novo formato, tem-se que as empresas fornecedoras do cartão devem 
disponibilizar, de forma acessível e gratuita, os valores brutos dos vouchers fornecidos aos 
empregados, e os empregadores devem informar o número de vouchers que o trabalhador 
recebe por mês. Além disso, fica proibido o acúmulo de mais de um voucher-refeição por 
dia. Não existe custo adicional ao trabalhador, a não ser que este perca o cartão e neces-
site receber outro. O crédito do valor do voucher é incluído mensal e automaticamente no 
cartão do usuário. Os cartões, assim como eram os vouchers, continuam sendo nominais 
e intransferíveis; a diferença é que o “troco” da compra agora fica disponível no cartão, 
podendo ser gasto em uma alimentação mais cara posteriormente. Ou seja, embora o valor 
diário do benefício seja fixo, o cliente passa a ter flexibilidade para utilizar esse valor. Ainda, 
indivíduos independentes, como os trabalhadores autônomos, que desejam ter vouchers 
possuem as mesmas condições que os trabalhadores regulares (PWC, 2010). 

No período de 2009 até 2010, o valor total de vouchers eletrônicos que circularam na 
economia belga era de aproximadamente A 1,7 bilhões. Nesse período, cerca de 1,7 milhões 
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de trabalhadores eram beneficiários do sistema de voucher. De 2007 para 2010, o cresci-
mento foi expressivo, chegando a 16% (HALLOY, 2012).

Uma diferença interessante no programa da Bélgica comparado com os já apresen-
tados é que os vouchers-refeição são aceitos em supermercados na compra de alimentos. 
Entretanto, não são todos os supermercados ou mercados alimentícios que os aceitam. A 
política de aceitação desses documentos depende de uma parceria das empresas adminis-
tradoras de vouchers com os supermercados. A compra de produtos não alimentícios não 
é permitida. Entende-se que o empregado pode utilizar-se dos valores dos vouchers para 
comprar alimentos e prepará-los em casa. Dessa forma, pode-se considerar que o voucher 
é de refeição e de alimentação. Aproximadamente 20% dos vouchers são utilizados para 
refeição durante a jornada de trabalho. Estimativas com dados de 2015 apresentam que 
cerca de 2 milhões de empregados recebam vouchers refeição/alimentação, o que corres-
ponde a um montante de faturamento da ordem de A 3.4 bilhões anuais. 

De acordo com Halloy (2012), o sistema de vouchers na Bélgica traz diversos impac-
tos econômicos ao país. Do lado positivo, o estudo mostra a criação de novas empresas 
e valores que são acrescentados à economia local. Observa-se que o voucher possui um 
efeito multiplicador direto e indireto em vários setores de atividade. Entretanto, esse efeito 
positivo não tem total aproveitamento, haja vista a ocorrência do chamado “comporta-
mento poupança”. Este ocorre quando o consumidor passa a guardar uma parcela maior 
de seus rendimentos, pois com o voucher ele consegue poupar parte maior de seu salário. 
Esse comportamento de substituição orçamentária e de poupança faz com que parte da 
receita não volte para a economia, não circulando no mercado. O estudo considera esse 
“comportamento poupança” como um efeito indesejável causado pelos vouchers. Essa 
economia pode se dar ainda nos próprios vouchers, fazendo com que o valor de um mês 
acabe sendo utilizado em outro período. Tal comportamento reduz o impacto do controle 
dos vouchers em relação à alimentação diária do trabalhador e ainda diminui o impacto 
econômico líquido dos comerciantes. De qualquer maneira, não se pode negar que eles 
fortalecem e aumentam a economia do país, seja no aumento de vagas de trabalho, seja 
em produtividade (HALLOY, 2012).

Na Bélgica, um período de almoço é definido como um intervalo de tempo com 
status nonpay e nonwork, em que se interrompe uma jornada de trabalho de base ou de 
um período de trabalho extraordinário com a finalidade de permitir que os funcionários 
possam comer ou se envolver em atividades pessoais particulares e permitidas pela em-
presa. Segundo o estudo Barometers (2014), realizado com quase mil trabalhadores belgas, 
71,2% deles afirmaram realizar a pausa para refeição diariamente e apenas 5% comenta-
ram ter pouco tempo ou quase nenhum tempo para fazer as refeições. Quando pergun-
tados sobre onde realizavam suas refeições, quase 50% deles confirmaram realizá-las 
nos refeitórios das empresas, 32,6% disseram se alimentar no local de trabalho, 7,2% 
voltavam para casa, 6,2% preferiam lanchar em parques ou em locais próximos ao am-
biente de trabalho e apenas 2,6% em restaurantes. Embora apenas 2,6% dos pesquisados 
afirmassem sair para almoçar em restaurantes, cafés ou fast foods, observou-se que 92,7% 
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dos comerciantes, quando questionados sobre quem eram seus clientes, responderam ser 
os trabalhadores da região.

Os resultados evidenciam como funciona a cultura belga, que é diferente da brasi-
leira, com os trabalhadores atribuindo menos atenção ao almoço e priorizando o jantar. 
Nesse sentido, pode-se inferir que os vouchers-refeição são fortemente utilizados para 
compra de alimentos em supermercados e mercearias, com o objetivo de melhorar as 
refeições produzidas em casa. Segundo os pesquisados, há uma busca por qualidade 
nutricional (85% acreditam ser muito importante uma alimentação saudável) e variedade 
na alimentação (83,9%). Os trabalhadores belgas ainda se importam com os alimentos 
locais, produzidos na região (73,3%). A busca por alimentação balanceada parece ser 
consenso na Bélgica, considerando que, quando os comerciantes (restaurantes, cafés) 
foram perguntados sobre como os consumidores apreciam a alimentação, 92,7% afirma-
ram que eles buscam refeições saudáveis e balanceadas.

Quadro 4.2 – Dados gerais da Bélgica

População 11,2 milhões

Trabalhadores ativos 3,9 milhões

Beneficiários de vouchers (alimentação e refeição) 1,96 milhão

Há isenção de contribuição social? Sim (€ 5,91)

Há isenção de IR do trabalhador? Sim (€ 1,09)

Fontes: Country Meters (2015); Trading Economics (2015); Business Belgium (2015);  
Edenred (2015).

Nota: dados de setembro de 2015.

Itália
Na Itália, os empregados têm inúmeros benefícios, inclusive o direito de receber ali-

mentação por dia trabalhado (ORLANDINI; BAZZI, 2007).

O valor do voucher-alimentação/refeição é determinado pelas convenções coleti-
vas dos trabalhadores. O valor mínimo dos vouchers em papel é de A 5,29 (DERTHOO; 
WOUTERS; VANASSCHE, 2010), mas, a partir de julho de 2014, o voucher-refeição passou 
a ser permitido por meio de cartão magnético; nesse caso, o valor mínimo do voucher ofere-
cido aos empregados é de A 7 por dia de trabalho. Em ambos os casos, o benefício não é 
visto como salário e, dessa forma, não incide o imposto de renda. Além disso, o benefício 
está desvinculado da tributação social, ou seja, o valor do benefício não é considerado parte 
do salário bruto e, assim, não é taxado para efeito de contribuição social.

Quando o valor estipulado para o voucher é superior a A 5,29, ocorre um débito no 
salário do trabalhador, ou seja, o valor excedente a A 5,29 por dia trabalhado é consi-
derado salário e não está isento de imposto de renda e contribuição social (DERTHOO; 
WOUTERS; VANASSCHE, 2010), segundo o Decreto 917/1986 do presidente da república 
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sobre os vouchers-alimentação ou pagamentos em dinheiro referente à alimentação (no 
caso específico de regiões afastadas de centros comerciais ou de restaurantes e bares). Os 
tributos, nesse caso (apenas de valores acima dos A 5,29), são cobrados tanto para em-
pregado quanto para empregador. Com base no Decreto-Lei 333/1992, os refeitórios 
organizados tanto pela própria empresa como por empresas contratadas, com o objetivo 
de servir uma alimentação ao trabalhador, não podem cobrar do funcionário e, portanto, 
são benefícios não taxados (ORLANDINI; BAZZI, 2007).

Embora os refeitórios possam ser uma alternativa para garantir boa alimentação 
aos trabalhadores, muitos dos empregadores preferem adotar o sistema de vouchers de 
res taurantes de empresas terceirizadas e oferecê-lo aos seus funcionários. De acordo com 
Orlandini e Bazzi (2007), os empregadores ao longo do tempo vêm preferindo oferecer o 
benefício que utiliza os vouchers em vez de montar refeitório dentro das empresas. Segundo 
estimativas, em 2015, aproximadamente 2,3 milhões de empregados receberam o bene-
fício por meio de vouchers, e cerca de 2,6 milhões receberam por meio de refeitórios nas 
empresas. O sistema de voucher-alimentação (supermercado) não é obrigatório por lei e 
ainda é pouco implementado no país. 

O mercado de restaurantes, bares e cantinas é sustentado, em boa parte, pelos gastos 
familiares. Dados de 2011 demonstram que 87% do faturamento desse mercado vem de 
gastos das famílias, o que representa cerca de 3% do PIB do país (EUROMONITOR, 
2012). Os 13% restantes são do segmento business to business. 

A busca por uma boa alimentação é evidente na Itália, onde a pausa para o almoço é 
obrigatória. Trata-se de um mercado altamente competitivo, no qual, em 2011, havia mais de 
240 mil operadores na área alimentícia, em geral, de pequeno porte, 45% possuindo menos 
de 50 lugares, de acordo com a Italian Federation of Foodservice (2014). Observa-se, ainda, 
que muitas empresas alimentícias (restaurantes, bares, bistrôs, cantinas) vêm buscando 
nichos de atuação, como especialização em risotos, sopas, peixes, massas ou frango.

Na Itália, fazer uma refeição fora de casa não é um privilégio das classes mais abas-
tadas. Existem muitos restaurantes com preços bastante convidativos, não existindo uma 
predominância de um tipo de estabelecimento.

O comportamento dos italianos em busca de alimentos saudáveis e orgânicos é cada 
vez mais acentuado, principalmente ao se observar o crescimento da popularidade de pro-
dutos livres de glúten e com enfoque nos alimentos regionais. Antes, por exemplo, pro-
dutos sem glúten eram vistos como especiais para quem é celíaco, mas hoje um grande 
número de pessoas consome esse tipo de mercadoria, mesmo não sendo intolerante a ele. 
O consumo de produtos sem glúten carrega a ideia de algo mais saudável.

A atenção especial com a alimentação dos funcionários e da população, em geral, é 
muito relevante, considerando que os custos com a saúde são sustentados basicamente 
pelo governo. Em 2013, 90% dos custos com hospitais, remédios e serviços dentários da 
Itália foram subsidiados pelo governo.

É comum que as pessoas façam suas refeições próximas ao seu local de trabalho, 
normalmente em lanchonetes ou restaurantes. O café da manhã não é a refeição mais 
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importante para os italianos, mas o almoço costuma incluir três pratos: uma entrada (geral-
mente salada), o primeiro prato (pasta ou risoto) e o segundo prato (carne, frango ou peixe). 
A refeição noturna é considerada, por muitos, como a mais importante, pois simboliza o 
momento em que as famílias se reúnem para comer e conversar.

Quadro 4.3 – Dados gerais da Itália

População 61,2 milhões

Beneficiários de vouchers-refeição 2,3 milhões

Beneficiários de alimentação em refeitório 2,6 milhões

Há isenção de contribuição social? Sim (€ 5,29)

Há isenção de IR do trabalhador? Sim

Fontes: Country Meters (2015); Trading Economics (2015);  
Derthoo, Wouters e Vanassche (2010); Edenred (2015).

Nota: dados de setembro de 2015.

Portugal
Os benefícios sociais são de extrema relevância em Portugal (VASSALO, 2013). O 

“subsídio de refeição”, como é chamado por lá, corresponde a um benefício atribuído 
diariamente pelas empresas, sejam públicas ou privadas, aos seus trabalhadores. Tem a 
intenção de partilhar os custos resultantes de uma refeição realizada durante o período 
de trabalho (HENRIQUES, 2014).

Em 2015, o salário mínimo português era de A 485. Embora isento da retenção do 
imposto de renda, há um desconto sobre o salário referente às contribuições de segu-
ridade social (TVI 24, 2014). O valor da contribuição de seguridade social é de 34,75% 
do salário bruto do trabalhador, sendo rateados entre empresa, que paga 23,75%, e o 
trabalhador, com os 11% restantes. Dessa forma, o salário real recebido pelo traba-
lhador é de aproximadamente A 53 a menos do que o valor de face, no caso de receber 
um salário mínimo. 

Apesar de o benefício ser bem relevante para o desempenho do trabalhador e, com 
certeza, auxiliá-lo a ter uma alimentação mais saudável (SILVA, 2015), ele não é um di-
reito definido por lei para quem trabalha no setor privado. O benefício da refeição só é 
obrigatório para o setor público e para aquelas empresas do setor privado que pertencem 
a sindicatos que negociaram essa vantagem. As empresas que não se enquadram nessas 
condições têm a livre escolha de oferecer ou não o benefício. Além disso, funcionários 
com menos de 25 horas semanais trabalhadas são considerados de tempo parcial e, por 
isso, não têm direito ao benefício; são obrigatórios apenas o salário-base, o subsídio de 
Natal e as férias (ECONOMIAS, 2015).
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Em Portugal, os empregadores podem escolher a forma de fornecimento do benefí-
cio de alimentação, que pode ser tanto em dinheiro quanto em voucher-refeição. O gover-
no entende que a empresa tem o direito de decidir se quer ou não oferecer esse benefício.

Os trabalhadores que são beneficiados com refeição ganham o valor mínimo diário 
de A 4,27, quando recebido em dinheiro, e de A 6,83, quando recebido em voucher-refeição 
(ECONOMIAS, 2015). Supondo que, no mês, temos 22 dias trabalhados, o subsídio 
corresponderia a A 93,94 ou A 150,26 (60% a mais), no caso do benefício ser pago em 
dinheiro ou por meio dos vouchers-refeição, respectivamente (MOURA, 2015).

Os valores do benefício, ou parte deles, são isentos de incidência de imposto de renda, 
porém as contribuições de seguridade social incidem de forma distinta. Portugal é o único 
país da União Europeia que ainda permite a exoneração fiscal para pagamento do bene-
fício de alimentação em dinheiro, estando no restante dos países europeus esse benefício 
condicionado ao fornecimento de voucher-refeição (VASSALO, 2013). As exonerações 
fiscais concedidas pelo governo são diferentes, dependendo da forma de pagamento. Se o 
benefício é fornecido em dinheiro, a isenção de imposto ocorre sobre os A 4,27 por dia de 
trabalho, ou seja, benefícios em dinheiro por dia acima deste valor possuem incidência 
de tributos. No caso de o benefício ser fornecido por meio de voucher-refeição, a isenção de 
imposto ocorre sobre os A 6,83 por dia de trabalho. Ou seja, se o funcionário recebe o bene-
fício-refeição por meio de voucher, os 23,75% de imposto incidem apenas sobre o exce dente 
dos A 6,83 diários. O cálculo do valor isento de imposto para o pagamento em voucher é 
feito da seguinte forma: A 4,27, equivalente ao pagamento em dinheiro, mais 60% do valor, 
totalizando A 6,83 (COSTA, N., 2014). Dessa forma, o trabalhador que recebe o benefício 
de refeição em dinheiro pelo valor máximo isento (A 4,27) tem, em relação ao que recebe em 
voucher-refeição pelo valor máximo isento (A 6,83), uma perda de rendimento disponível 
de A 2,56 por dia de trabalho, o significa uma perda anual aproximada de A 640.

Com os incentivos do governo ao voucher-refeição, cada vez mais empresas optam por 
beneficiar o trabalhador por meio dos vouchers (cartões pré-pagos de refeição) em vez de 
fornecer o benefício em dinheiro. O voucher-refeição já faz parte do cotidiano do traba-
lhador português. Os cartões podem ser utilizados em restaurantes, lanchonetes, super-
mercados, lojas online e comércio tradicional da área alimentar, além de outros estabele-
cimentos que tenham acordos com a bandeira do cartão.

Assim como em outros países, no caso de fornecimento do benefício de refeição via 
cartão, a empresa credita eletronicamente o valor mensal de alimentação no cartão do 
trabalhador. O valor depositado não se extingue, ou seja, não há limite de prazo para o 
seu gasto. Por outro lado, o trabalhador não pode trocar o benefício de alimentação por 
dinheiro. O cartão fica sempre em posse do trabalhador, é nominal e intransferível. A con-
sulta do saldo pode ocorrer nas notas de compras, após a sua utilização, nos caixas eletrô-
nicos ou online no site da empresa emissora (COSTA, N., 2014).

As empresas que oferecem o benefício de refeição esperam melhoria da saúde e do 
bem-estar social do trabalhador, além de diminuir o absenteísmo e aumentar a produtivi-
dade. De acordo com Vassalo (2013), a titularização, ou seja, o subsídio à refeição dado 
ao titular do cartão, ou qualquer outro meio que represente um voucher-refeição, é um 

ImpactosSocioeconomicos.indd   123 22/08/16   18:44



40 anos do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador 124

método que permite assegurar uma eficiente relação custo-benefício, pois auxilia no com-
bate ao desperdício e evita prejuízos decorrentes da ineficiente gestão dos recursos públi-
cos disponíveis para realização de tarefas sociais (VASSALO, 2015). Além disso, quando 
o Estado isenta de impostos o subsídio de refeição, os trabalhadores portugueses pos-
suem maior poder de compra em áreas de primeira necessidade, com liberdade de escolha 
em sua utilização. O Estado estimula ainda “a criação de emprego, converte economia 
informal em formal, aumenta o poder de compra dos trabalhadores (sem elevar a infla-
ção), aumenta a receita fiscal em curto prazo por via da eficiência e aperfeiçoa a política 
e a inclusão social” (VASSALO, 2013, p. 47).

O valor entregue a título de subsídio no cartão de refeição destina-se a servir como 
meio de pagamento de alimentos, sendo tal aquisição inserida no campo de incidência 
do Imposto sobre Valor Agregado ou Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA1, também 
conhecido como VAT2 em alguns países da Europa). Esse imposto é pago por todas as 
pessoas, sem discriminação ou distinção de classes. Dessa forma, o subsídio de refeição, 
ao ser implementado por meio de voucher, faz com que exista uma reentrada de receita 
para o governo por meio de impostos. Quando o pagamento é feito em dinheiro, não se 
pode assegurar se o valor é utilizado exclusivamente para alimentação. É possível, ainda, 
que parte do valor se transforme em poupança do trabalhador.

A despesa de consumo total das famílias portuguesas, ou seja, os gastos dos consu-
midores com bens de consumo e serviços individuais, incluindo os serviços de habitação, 
foi de A 107,7 bilhões em 2013. Com a alimentação, os gastos chegaram a A 19,2 bilhões, 
e com restaurantes houve uma movimentação de A 9,4 bilhões. Somados os gastos gerais 
de alimentação com os de restaurantes, atinge-se cifra superior a A 28,5 bilhões, equiva-
lente a 26,5% dos gastos dos consumidores no ano (OCDE, 2013). 

Quadro 4.4 – Dados gerais de Portugal

População 10,6 milhões
Trabalhadores ativos 4,9 milhões
Beneficiários do programa (em dinheiro) 2,1 milhões
Beneficiários de voucher-refeição 2,1 milhões
Governo oferece incentivo fiscal ao empregador? Sim
Há isenção de contribuição social? Sim (€ 4,27 ou € 6,83)
Há isenção de IR ao trabalhador? Sim

Fontes: Country Meters (2015); Trading Economics (2015); Costa, N., (2014); Edenred (2015).

Nota: Dados de setembro de 2015.

1. Imposto Sobre Valor Agregado (IVA) é um imposto incidente na aquisição de bens ou serviços em 
Portugal.

2. Value Added Tax (VAT) é o nome pelo qual o IVA é tradicionalmente referido na literatura internacional. 
Os países da União Europeia dependem fortemente do VAT como fonte de recursos tributários.
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México
O México tem uma longa história de implementação de programas e políticas des-

tinados a melhorar a nutrição de sua população, principalmente dos que se poderiam 
chamar de mais vulneráveis. Acometido por graves crises ambientais, sociais, econômicas 
e políticas e pela ocorrência de terremotos, epidemias e secas, houve um longo período 
de fome para a população. As condições ambientais adversas, somadas à deficiente infra-
estrutura, contribuíram para as altas taxas de mortalidade e a fuga de muitos mexicanos 
para outras regiões em busca de sobrevivência (DEL BAJÍO, 1987). Com esse histórico, 
as políticas do país têm um forte apelo em combater a desnutrição. Além disso, há uma 
preocupação extra do sistema de saúde pública (BARQUERA; RIVERA-DOMMARCO; 
GASCA-GARCÍA, 2001), já que a baixa nutrição faz com que as pessoas fiquem mais 
fracas e doentes. Para o governo, o Estado tem “a obrigação de garantir de forma efi-
ciente acesso à alimentação suficiente e de qualidade, para que as pessoas possam satis-
fazer suas necessidades nutricionais, garantindo assim saúde física e mental” (BÁRCENAS, 
2009, p. 114).

A postura governamental visando fornecer uma alimentação saudável e nutritiva 
não está apenas focada na população mais carente; o enfoque é em toda a população e 
procura-se garantir que todas as pessoas tenham condições de exercer suas funções de 
trabalho. Essa preocupação é tão forte que os direitos sociais chegam a ser determinados 
por regras constitucionais, mesmo que não exista uma pressão da classe trabalhadora 
nesse sentido (BUEN, 2013).

Atualmente, as empresas mexicanas são incentivadas a alimentar adequadamente 
seus trabalhadores por meio de dois sistemas: o programa de alimentação, criado em 
1981 pelo Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), por meio de regulamentações 
fiscais e trabalhistas; e o de refeição, por meio da Lei do Suporte ao Trabalhador, criada 
em 2011.

O programa de alimentação, criado em 1981 e presente até hoje, tem como objetivo 
permitir que o empregado desfrute de uma boa nutrição, assim como sua família. O 
programa prevê a implementação de um sistema de vouchers que permite a compra de 
produtos alimentares em redes afiliadas predefinidas (por exemplo, supermercados, 
hipermercados, mercearias etc.). Esses vouchers-alimentação são impressos ou no formato 
eletrônico, por meio de cartões que concedem ao empregado uma quantia monetária, e 
que podem ser utilizados na compra de produtos alimentícios. Os valores são definidos por 
entidades patronais e, em geral, suportados pelas empresas e pelo Estado em até 99%. 
No limite, o empregado paga apenas 1% para ter acesso ao benefício de alimentação. 
Esses vouchers-alimentação podem ser concedidos pelos empregadores aos seus empre-
gados a 70,10 pesos mexicanos (Mx$) ao dia. Os vouchers-alimentação são isentos de 
encargos sociais (até Mx$ 856 por mês) e dedutíveis em até 53% dos encargos para os em-
pregadores. No caso dos empregados, o voucher-alimentação é isento de imposto de renda 
e contribuições sociais (em até Mx$ 25.587 por ano).
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Caso Empresa MexMode – 2001

Em 2001, antes da existência do voucher-refeição, a empresa MexMode, que oferecia 
refeições aos seus funcionários em refeitórios próprios, sofria com protestos por causa 
da higiene e do tipo de alimentos oferecidos, além de outros problemas. Segundo os 
empregados, a comida oferecida era ruim e de baixa qualidade. Os protestos contra a 
MexMode (WANJEK, 2005), produtora de uniformes escolares e outros produtos, 
tinham como objetivo chamar a atenção da empresa para os alimentos oferecidos du-
rante as refeições. Então, o sindicato dos trabalhadores iniciou uma negociação. Como 
sugestão para solucionar o problema da alimentação de má qualidade oferecida aos 
funcionários, a empresa convidou cinco fornecedores de alimentos locais. Para não 
onerar os empregados, a empresa cobria grande parte dos custos da alimentação, permi-
tindo que os funcionários escolhessem o que desejavam almoçar. De forma indireta, os 
próprios funcionários passaram a escolher os fornecedores com melhores produtos. Ao 
colocar cinco empresas que concorriam entre si, o empregador forneceu ainda maior 
variedade de produtos aos seus funcionários. A fórmula encontrada era uma mistura de 
sistema de voucher com refeitórios próprios. Isto porque a empresa fornecia espaço para 
que as 5 empresas de alimentação preparassem ou esquentassem seus alimentos dentro 
da própria MexMode. O processo de melhoria possibilitou que a empresa oferecesse 
um amplo ambiente com capacidade para servir refeições para 2.000 funcionários ao 
mesmo tempo. Praticamente 90% dos funcionários usavam o novo método criado. Com 
a “competição” dos cinco fornecedores, o local passou a ser mais higiênico, mais claro 
e espaçoso. A MexMode oferecia Mx$ 14 por mês, o equivalente a US$ 1,26 por dia de 
trabalho, para que seus funcionários pudessem comprar suas refeições nesse novo am-
biente. O dinheiro também podia servir para que as pessoas comprassem suplementos 
em supermercados e trouxessem de casa suas marmitas preparadas. Os Mx$ 14 eram o 
valor certo para que as pessoas consumissem dentro da empresa, haja vista a maioria 
dos pratos custar exatamente esse valor. Fora da empresa, certamente o empregado iria 
pagar mais do que isso. No México, as pausas para alimentação são de uma hora. O 
espaço destinado às refeições ficava próximo à empresa e, por isso, os trabalhadores 
tinham tempo para almoçar e descansar. Além dos almoços, o espaço oferecia café da 
manhã e jantar (WANJEK, 2005).

Fontes: Thompson (2001); Wanjek (2005); Mexmode (2008); Montaño (2014).

O programa de refeição é mais recente. Foi implementado em 17 de janeiro de 
2011 pela lei de suporte à alimentação dos trabalhadores, em parte calcada em estudo 
coordenado por Mazzon (2007), Fundação Instituto de Administração. Permite que o 
empregador ofereça ao trabalhador um voucher em formato de cartão eletrônico, para 
que ele possa comprar refeições em lanchonetes, cafeterias ou restaurantes filiados ao 
sistema. Em geral, o empregador assume 80% do valor do voucher e o empregado os 
20% restantes. Todo o valor pago pelo empregador é dedutível de imposto de renda, e 
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o benefício é isento de contribuições sociais ou outras taxas. Os empregadores optam 
de forma voluntária, ou por meio de acordos com sindicatos, quanto à implementação 
desse benefício, favorecendo-se das isenções fiscais definidas por lei. A legislação define 
ainda que sejam feitas campanhas que visem orientar os trabalhadores a buscar produtos 
naturais, nutritivos e que previnam a desnutrição, o sobrepeso e a obesidade (Artigo 6º 
da Lei), questões críticas de saúde nesse país. Dessa forma, fica determinado que, 
além da possibilidade de criar refeitórios próprios, as empresas podem oferecer vouchers 
com o intuito de serem utilizados ou nas dependências da empresa ou em outros esta-
belecimentos alimentícios conveniados ao sistema, como restaurantes, lanchonetes etc. 
(ASEVAL, 2015).

Como regra, as empresas que optarem por oferecer o benefício devem incluir expres-
samente a decisão em contrato coletivo de trabalho. Assim como em outros países, se o 
voucher for no formato impresso, ele não pode ser negociado (nem parcialmente) por 
dinheiro. Deve possuir data de vencimento, incluir a razão social da empresa emissora e 
ser utilizado exclusivamente para pagar despesas com alimentos, sendo proibida a com-
pra de bebidas alcoólicas ou cigarros. O voucher no formato eletrônico, geralmente um 
cartão plástico com banda magnética ou outro mecanismo tecnológico de segurança, deve 
ser expressamente destinado à alimentação e indicar de maneira visível a razão social da 
empresa emissora.

Como comentado, a fim de incentivar a criação de regimes de ajuda alimentar nas 
diversas formas, os custos suportados pelos empregadores para fornecer serviços de re-
feição para os trabalhadores ou entregar vouchers para o consumo de alimentos em esta-
belecimentos são dedutíveis nos termos e condições estabelecidos na lei sobre o imposto 
de renda e na lei do seguro social (MÉXICO, 1995; 2011; 2013). Além disso, para as 
empresas, as despesas com alimentação dos funcionários proporcionam vantagens fiscais 
definidas nos termos das mesmas leis. 

Segundo estimativas do segundo semestre de 2015, cerca de sete milhões de empre-
gados são beneficiados com o voucher-alimentação ou refeição. Não há dados sobre o 
número de trabalhadores que recebem alimentação em refeitórios próprios. O mercado de 
alimentos e bebidas não alcoólicas representa 23,4% dos gastos familiares, valor bastante 
superior aos gastos com saúde – remédios, equipamentos e serviços médicos e hospitalares, 
que não chega a 4% (OCDE, 2013).

O negócio de cafeterias no México é bastante fragmentado, com cerca de 86% das 
empresas independentes, representando cerca de 91% do montante arrecadado. Em 
2014, o mercado bateu recorde de vendas comparado aos anos anteriores, atingindo 
Mx$ 70,6 bilhões. Houve também um aumento do número de empresas, comparado 
aos anos anteriores, em cerca de 2%. Mas não é apenas o mercado de cafeterias que 
vem crescendo. Os restaurantes, lanchonetes e bares tiveram um crescimento de 27% 
de 2006 até 2012. Embora no período mencionado as pessoas estivessem em processo 
de adaptação, visto que passou a ser proibido fumar nesses estabelecimentos, a decisão 
não atingiu o consumo, até porque grande parte do crescimento se deu por causa dos 
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serviços de delivery ou compras de produtos prontos para consumo fora do estabeleci-
mento (EUROMONITOR, 2015a – dados de 2012). Seguindo o ocorrido na Bélgica e 
outros países, houve uma busca por produtos de maior qualidade ou mais nutritivos. 
Aconteceram mudanças também no tipo de alimentos consumidos: as pessoas passa-
ram a diversificar mais os seus menus. As empresas alimentícias do setor também são 
bastante fragmentadas, sendo quase 99% microempresas. Restaurantes, lanchonetes e 
bares com mais de 50 funcionários não passam de 1% no país. Em 2012, havia cerca 
de meio milhão de empresas alimentícias em operação. O mercado emprega cerca de 
1,2 milhão de pessoas, de acordo com estimativas da EuroMonitor (2015b – dados 
de 2012). O número de vendedores ambulantes ou vendedores de ruas não entra nes sas 
estatísticas, pois, embora em grande quantidade e uma tradição no México, nem sempre 
são legalizados.

Uma mudança interessante que deve ser comentada é aquela em relação aos impostos 
de produtos ricos em gorduras ou com falta de nutrientes. Com o objetivo de diminuir o 
consumo, o governo elevou os impostos de alguns alimentos específicos, como aqueles 
com altas taxas de açúcar ou gorduras e refrigerantes em geral. A medida impactou dire-
tamente nas vendas desses produtos em cafeterias, lanchonetes, restaurantes e, principal-
mente, em fast foods. A decisão é interessante, pois visa minimizar problemas de uma 
alimentação pouco nutritiva e que provoca sobrepeso e obesidade. Dados de 2013, dispo-
nibilizados pela EuroMonitor (2015b), demons tram que cerca de 20% da população me-
xicana faziam uma das suas refeições principais (almoço ou jantar) fora de casa. Portanto, 
é muito oportuno orientar e estimular o consumidor a se alimentar corretamente e desen-
corajar a compra de produtos não benéficos à saúde.

Japão
Aproximadamente 64,3 milhões de pessoas trabalham no Japão (JAPAN, 2015a). 

Apenas 3,5% da mão de obra estão na agricultura e áreas correlatas, o que significa que 
mais de 90% dos trabalhadores do país estão concentrados nas cidades (JAPAN, 2015b). 
Dados de 2009 já mostravam a grande concentração da população nas cidades: na épo-
ca, 52 milhões de pessoas trabalhavam nos 4,3 milhões de estabelecimentos japoneses 
(JAPAN, 2015a). De acordo com FAOSTAT (2015), a população rural continua decli-
nando no país e, no Japão como um todo, está envelhecendo. Em 2015, estima-se que 
menos de 7% da população estava no campo.

No Japão, tem-se dois tipos de salário mínimo: um considerado regional, que se 
apli ca a todos os trabalhadores dentro de um município, independentemente das diferen-
ças de indústria ou setor de trabalho; e outro específico, que é aplicável aos trabalhadores 
de setores peculiares do mercado, como os de aparelhos eletromecânicos ou de veículos 
automotivos. Esse segundo tipo de salário mínimo, em geral, tem valor superior ao re-
gional (JAPAN, 2012). A média de renda mensal por família (com duas ou mais pessoas 
na casa) em outubro de 2015 foi de 485.330 ienes (¥) (equivalente a cerca de US$ 4.015), 
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sendo a média de gastos de consumo por domicílio no mesmo período de ¥ 282.401 
(JAPAN, 2015c), correspondente a US$ 2.335, com taxa de conversão de de zem bro de 
2015. O consumo médio exclui gastos com habitação, veículos, presentes ou remessas 
em dinheiro.

Segundo dados de 2015, os gastos com alimentação representaram em média ¥ 72.573 
(cerca de US$ 600 mensais), o equivalente a pouco mais de um quarto do salário das 
famílias. Os gastos com transporte e comunicação seguem em segundo lugar na lista de 
maiores valores despendidos, com ¥ 39.253 (JAPAN, 2015c), aproximadamente US$ 325 
por mês, excluindo a habitação, que em geral é a categoria de maior gasto das famílias 
no Japão (INTERNATIONAL MARKETS BUREAU, 2010).

Em relação à alimentação, os consumidores japoneses possuem um comporta-
mento bastante peculiar e bem diferente inclusive de seus vizinhos asiáticos. Eles bus-
cam mais do que variedade de produtos, querem principalmente qualidade naquilo que 
consomem. A qualidade está diretamente relacionada à segurança e à nutrição dos ali-
mentos. Com o aumento da expectativa de vida, houve um aumento de pessoas doentes, 
fazendo com que a preocupação com a alimentação fortalecesse ainda mais esse traço 
cultural (INTERNATIONAL MARKETS BUREAU, 2010). Em 2015, o Japão possuía 
uma das mais altas expectativas de vida do mundo, com uma idade média de 84,7 anos 
para os homens e 88,3 para as mulheres. Há mais de 440 mil pessoas com idades entre 
95 e 99 anos (GEOBA, 2015). Em 2010, algumas mudanças de comportamento em busca 
de melhores produtos já eram aparentes no Japão, como o aumento no consumo de água 
engarrafada, alimentos orgânicos ou mais nutritivos, chás medicinais ou com foco em 
saúde (EUROMONITOR, 2009).

Segundo o estudo da International Markets Bureau (2010), a preocupação dos 
japoneses está também no desejo de ser magro, mais um motivo para que busquem 
alimentos saudáveis. Apenas 3,6% da população é considerada obesa no Japão (OCDE, 
2014a). Nos Estados Unidos, por outro lado, esse percentual é superior a 35% de sua 
população.

A comida tradicional dos japoneses engloba peixes, vegetais e produtos fermen-
tados, geralmente acompanhados de arroz. Os japoneses consomem em média 1.200 
calorias por dia, sendo suas dietas compostas por 15% de proteína, 25% de gorduras e 
60% de carboidratos. Assim como os países ocidentais, três refeições – café da manhã, 
almoço e jantar – são habituais. Em razão da vida agitada nas cidades, o almoço é 
normalmente consumido fora de casa pela compra de refeições em restaurantes ou 
pratos prontos vendidos em lojas de conveniência. São bastante populares as refeições 
prontas servidas em um tipo de caixa com repartições, chamadas de o-bento. Tais pratos, 
em geral, trazem arroz, legumes, carnes ou rolos de sushi. As “caixas” normalmente são 
preparadas antes do almoço e por isso são consideradas frescas. Sopas, tipo lamen ou 
noodles, também são populares na hora do almoço. Os sanduíches costumam ser consu-
midos nesse período, embora sejam menos populares (INTERNATIONAL MARKETS 
BUREAU, 2010).
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Preocupação alimentar

O Japão é o país que mais importa alimentos no mundo, pois tem baixo número de 
pessoas no campo e pequeno território cultivável. O incidente nuclear em Fukushima, 
em 2011, trouxe alertas aos japoneses em relação aos alimentos. Primeiro quanto à 
qualidade daquilo que é produzido ou retirado em Fukushima e arredores; segundo,  
quanto à vigilância em relação a possíveis novos incidentes com terremotos e problemas 
em outras usinas nucleares. Com isso, o governo passou a dedicar especial atenção à 
questão da autossustentabilidade de produção, acreditando que, em breve, inovações 
para solucionar a falta de alimentos podem ser apresentadas.

Fonte: Barrett e Notaras (2012).

No Japão, quase a totalidade da força de trabalho tem acesso a uma refeição de forma 
correta. A maioria das grandes empresas possui refeitórios (WANJEK, 2005) e, naquelas 
que não têm, são oferecidos o-bento ou voucher-alimentação.

De acordo com as leis tributárias japonesas, o imposto de renda não incide em bene-
fícios de refeição fornecidos aos empregados, até um determinado limite. O mesmo ocorre 
em relação às contribuições sociais. Os proventos não são vistos como dinheiro, mas 
como um auxílio. As regras são precisas e os limites são aplicados, assim como em outros 
países. São isentos de contribuições sociais e imposto de renda benefícios de alimentação 
de até ¥ 3.500 (equivalentes a cerca de US$ 29) por mês por empregado. Valores pagos 
acima desse teto são considerados salário e há cobrança de imposto. No caso de a empresa 
pagar menos do que esse valor, a isenção do empregado equivale ao valor pago pelos em-
pregadores. Embora benefícios sejam oferecidos aos funcionários, não há um benefício 
fiscal às empresas, como existe em muitos outros países. 

Estima-se, para 2015, que cerca de 150 mil empregados receberam o benefício por 
meio de vouchers de alimentação, principalmente em microempresas (com até 24 empre-
gados). Dos cerca de 20 milhões que se alimentam nos refeitórios das empresas, a maioria 
trabalha nas de grande porte (com 500 ou mais funcionários), que empregam 35% da 
mão de obra; nas de médio porte (de 100 a 499 empregados), que representam 15% da força 
de trabalho; e nas de pequeno porte (de 25 a 99 empregados), que correspondem a 12% do 
total de trabalhadores.

Os vouchers recebidos pelos empregados podem ser utilizados para compras em lo-
jas de conveniência e restaurantes. Calcula-se haver mais de 40 mil empresas afiliadas a 
esse sistema. Diferentemente de outros países europeus, onde o benefício pode ser visto 
como um diferencial motivador para manter as pessoas na empresa, o voucher-refeição 
não é percebido dessa maneira no Japão. Lá, é comum que as pessoas permaneçam lon-
gos períodos na mesma empresa; existe baixa rotatividade e a motivação de fato é pouco 
influenciada por benefícios ou salários. Outros fatores são mais motivadores, como ser 
convidado para almoçar com um diretor da empresa, o que é sinal de altíssimo prestígio.
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As formações sindicais, embora tenham importância, são menores em número de 
membros do que em outros países. No Japão, de acordo com dados de 2014 do Ministério 
da Saúde e do Trabalho, estima-se que apenas 17,5% dos trabalhadores sejam sindicali-
zados. Há uma grande concentração de sindicalistas (quase 50% dos membros) de em-
presas de grande porte, seguido de pouco mais de 10% para empresas de médio porte. 
Independentemente do fato de as pessoas serem sindicalizadas ou não, os trabalhadores 
devem ter benefícios iguais, segundo as leis do país. Dentre os benefícios voluntários que 
uma empresa pode oferecer aos seus funcionários, além da alimentação, os mais comuns 
são: acomodação (pagamento parcial ou total por um período), exames clínicos de rotina 
para manter uma boa saúde e seguro de vida.

República Tcheca
De forma similar a outros países, os trabalhadores da República Tcheca têm uma 

série de benefícios na área de saúde, transporte, habitação, suporte ao esporte e cultura, 
e telecomunicação, além do benefício alimentar (ON SEMICONDUCTOR, 2015). 

Especificamente em relação à alimentação, as empresas podem ter refeitórios próprios, 
cujas refeições em geral custam 50 coroas thecas (Kc), pouco mais de US$ 2, ou o ofere-
cimento de vouchers para utilização em restaurantes, cantinas e supermercados / mercearias. 
Nesse caso, o voucher é, em geral, utilizado para aquisição de comidas prontas e semi-
prontas (ICOSI, 2004).

Estudos da Eurofound (2013) mostram um forte crescimento de benefícios ofere-
cidos aos trabalhadores, sendo o mais popular o relacionado às refeições consumidas em 
refeitórios das empresas. Em 2011, por exemplo, 93,5% das convenções coletivas do 
setor privado e 82,5% das empresas do setor público tinham acordos para fornecimento 
de refeições aos trabalhadores (ŠTĚPÁNKA, 2013).

Os benefícios não são considerados salário e, dessa forma, não são obrigatórios; a 
decisão de oferecer ou não os benefícios vem basicamente da relação entre o empregador 
e os empregados ou de acordos sindicais. Como não são considerados salário, o governo 
isenta empregadores e empregados de impostos e encargos sociais sobre esses valores. 

Os acordos de classe envolvem empresas de todos os portes, destacando-se que 89% 
dos empregados estão em microempresas (menos de 24 funcionários), e apenas 0,8% em 
grandes empresas (com mais de 500 funcionários).

Estima-se em 3,85 milhões de pessoas a força de trabalho no país (TRADING 
ECONOMICS, 2015). Cerca de 1,3 milhão de trabalhadores recebe voucher-refeição. 
São aproximadamente 60 mil empregadores que oferecem os vouchers, com valor médio 
nominal de Kc 96 por refeição, equivalente a A 3,55. Os vouchers de alimentação movi-
mentam anualmente cerca de Kc 16 bilhões. Há ainda cerca de 450 mil funcionários que 
recebem a alimentação em refeitórios das próprias empresas (APROPOS, 2015). 

O sistema de voucher-refeição foi lançado em 1992, na sequência das alterações do 
Código do Trabalho pelo qual é regulamentado. Empregadores e empregados contribuem 
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quase de forma igual com o valor do voucher; mais especificamente, o empregador com 
55% e o empregado com 45% do seu valor nominal. A isenção da contribuição social é 
limitada a cerca de A 3,80 por dia de trabalho. Para os empregados, o voucher-refeição 
não está sujeito ao imposto de renda ou contribuições sociais e seguros de saúde. Quantia 
acima de A 3,80 é considerada rendimento do empregado e está sujeita à tributação para 
empregador e empregado.

De acordo com a Euromonitor (2015c), o setor de alimentos e bebidas têm boa repre-
sentatividade na economia tcheca, cerca de 2,7% do PIB de 2010. Além disso, esse mer-
cado emprega cerca de 120 mil pessoas. Segundo Contiguglia (2011), deixar de fornecer o 
voucher faria com que muitos parassem de consumir alimentos saudáveis e ir a restaurantes 
e lanchonetes, já que cerca de 40% das vendas são provenientes de vouchers no período 
do almoço. 

Quadro 4.5 – Dados gerais da República Tcheca

População 10,7 milhões

Percentual da população em cidades 73%

Beneficiários de voucher-refeição 1,3 milhão

Beneficiários de alimentação em refeitório nas empresas 450 mil

Há isenção de contribuição social? Sim (€3,80)

Há isenção de IR do trabalhador? Sim

Fontes: Country Meters (2015); Trading Economics (2015); Edenred (2015).

Nota: dados de setembro de 2015.

Turquia
O programa de alimentação na Turquia iniciou-se em 1995, com a alteração da lei 

de imposto de renda. O benefício de refeição diária passou a ter isenção fiscal tanto para 
os empregadores quanto para os empregados. Caso o benefício à alimentação seja forne-
cido aos funcionários em dinheiro, este é considerado parte do salário e está sujeito à 
legislação do imposto sobre a renda (TURKISH LABORLAW, 2015a). Se o empregador 
decidir oferecer o auxílio em mantimentos, o valor não fará parte de cálculo para contri-
buição social, pois eles são considerados apenas benefícios fornecidos. Nesse caso, o 
empregador deve seguir as normas da seguridade social e as regras da lei geral da saúde 
(TURKISH LABORLAW, 2015a). O benefício pago em dinheiro não pode representar 
mais de 6% do salário mínimo bruto diário. Por exemplo, em 2015, o salário mínimo 
bruto diário era de 42,45 libras turcas (TL) possibilitando um valor máximo de isenção 
previ denciária de TL 2,55. No caso de pagamento com voucher-refeição, a isenção ocorre 
até TL 14 por dia de trabalho (excluindo o VAT de 8%, representa cerca de TL 13); bene-
fícios fornecidos acima desse valor são considerados bonificações salariais e, dessa forma, 
têm incidência tributária (TURKISH LABORLAW, 2015b).
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O setor de vouchers refeição tem crescido consideravelmente na Turquia. Em 2011, 
o mercado de vouchers já havia atingido cerca de 1,5 bilhão de libras turcas e ultra-
passado 650 mil pessoas beneficiárias (BUSINESS TURKEY TODAY, 2011). Em 2015, 
estimava-se que o número de benefi ciários de vouchers atingiria 1,35 milhão de traba-
lhadores, enquanto o número de fun cio nários que possui o benefício de alimentação 
em refeitórios das empresas também é considerável e chegaria a cerca de 1,1 milhão 
(EDENRED, 2015). 

Segundo resultados de estudo da Instanbul Ekonomi apresentado por Biron, Burke e 
Cooper (2014), em 2006, gastos de A 42,40 no sistema de voucher-refeição geravam uma 
contribuição de A 2,98 para a receita pública. No total, o sistema de vouchers resultou, 
somente nesse ano, em um acréscimo na economia de A 17,28 milhões. 

Na Turquia, esse mercado continua crescendo, mesmo em períodos economicamente 
complicados. Em 2014, o valor consumido em serviços relacionados a alimentação e bebi-
das bateu recorde positivo, fazendo com que mais indivíduos e empresas se interessassem 
pelo benefício. Um dos motivos que levaram ao crescimento nos últimos anos foi a mudan-
ça de estilo de vida e de hábitos alimentares. Com o país em dificuldade econômica, muitas 
mulheres ingressaram no mercado de trabalho e muitas pessoas passaram a buscar um 
segundo emprego. Com o crescimento de famílias com mãe e pai trabalhando fora de casa 
e a diminuição do tempo das pessoas para preparar suas refeições, houve um consequente 
aumento pela procura de refeição fora de casa. A forma dos produtos consumidos também 
está sendo alterada. Hoje, é comum encontrar pessoas que buscam produtos semiprepara-
dos ou prontos para consumo. As mudanças também mexem com o mercado de cafeterias 
do país. Em 2014, o mercado de cafeterias e bares cresceu 3% em valor econômico e atingiu 
11,3 bilhões de libras turcas (EUROMONITOR, 2015d). O aumento de consumo ocorreu 
principalmente nas áreas urbanas, onde a população mais jovem vem consumindo mais 
fora de casa. As empresas de alimentação, inclusive bares e cafeterias, aumentaram o leque 
dos alimentos oferecidos e criaram promoções – tipo combos –, fornecendo assim uma ali-
mentação mais completa, principalmente no café da manhã e no almoço. 

As micro e pequenas empresas representam mais de 99% dos empregos no país, 
estando 95,9% dos trabalhadores nas microempresas (de 1 a 9 funcionários), e apenas 
0,1% em grandes empresas (com mais de 250 empregados). Dessa forma, o mercado de 
vouchers-refeição auxilia diretamente na regulação do mercado informal e no crescimento 
das empresas de alimentação, geralmente, micro e pequenas empresas nacionais.

Na Turquia, o almoço continua sendo o período de maior consumo fora de casa, em 
virtude do período de trabalho. Como lei, os empregadores devem fornecer refeições aos 
seus empregados. As grandes e médias empresas costumam oferecer refeições em refei-
tórios próprios. Entretanto, a maioria das demais empresas oferece vouchers de refeição 
que podem ser utilizados em restaurantes, lanchonetes e cafés. O objetivo do fornecimento 
de alimentação não é apenas oferecer uma refeição saudável, mas oferecer um serviço 
que, por falta de tempo para deslocamento e preparo dos alimentos, não possibilitaria o 
consumo em casa. 
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Em última instância, o sistema de alimentação por meio de vouchers vem fortalecendo 
principalmente o mercado de restaurantes diurnos, especializados em oferecer pratos 
saudáveis, relativamente rápidos e do dia a dia.

Índia
O sistema de vouchers na Índia começou informalmente no final dos anos 1980. 

O sistema nessa época era similar ao implantado no Reino Unido nos anos 1950, ou 
seja, grandes empresas, por iniciativa própria, passaram a fornecer vouchers para que 
seus empregados pudessem se alimentar nos arredores do local de trabalho. Uma lei 
específica para o setor de indústria, desde 1948, já obrigava as empresas que tivessem 
mais de 250 empregados a disponibilizar refeitórios aos trabalhadores. O sistema de 
vouchers auxiliou as empresas a disponibilizarem uma alimentação adequada aos 
seus funcionários, não exatamente dentro da empresa, mas nas imediações do trabalho 
(WANJEK, 2005).

Foi apenas em 2001 que o sistema de vouchers foi formalizado. O procedimento é 
baseado em princípios muito simples: as empresas compram vouchers de emissores profis-
sionais e os distribuem para seus empregados. O beneficiário pode gastar o valor de face 
dos vouchers em redes de afiliados como restaurantes, lanchonetes e cafés. Posteriormente, 
o voucher é resgatado pelo emissor com os estabelecimentos credenciados e os pagamentos 
são feitos por meio de canais bancários formais. Nesse sistema dinâmico, o emitente coor-
dena a organização global do sistema, garantindo assim a segurança e a confiabilidade de 
cada atividade: administração, produção, afiliação institucional dos prestadores de serviços 
e comunicação com as empresas. Entretanto, mesmo antes desse período, o governo in-
diano já concedia isenção tributária para vouchers no valor de até US$ 0,75 para refeição 
durante o horário de trabalho.

O benefício aos trabalhadores por meio de vouchers não é obrigatório. Entretanto, 
nesse sistema, quando concedido, é dedutível e isento de taxas e contribuições de segu-
ridade social até um limite. O limite de isenção, antes de 2001, era de até 35 rupias in-
dianas ( ) (equivalente a US$ 1,10 na época) por refeição (WANJEK, 2005). Ou seja, 
independentemente do valor oferecido como benefício ao trabalhador, US$ 1,10 era o 
máximo de isenção fiscal.

Atualmente, após a regulamentação (CBDT, 2001), o valor por dia de benefício isento 
de impostos passou a ser de  50 (JHABVALA, 2013). Valores diários acima disso são con-
siderados parte do salário e, portanto, tributáveis. Há uma discussão, principalmente por 
parte dos sindicatos, visando aumentar os valores, pois, normalmente, outros países fa-
zem uma atualização dos benefícios concedidos a cada dois ou três anos. Na Índia, não 
houve atualização desde sua formalização (SHEKHAR, 2013).

Estima-se que cerca de 2 milhões de empregados recebem voucher-refeição. Segundo 
Carrasco e Mukhopadhyay (2012), a grande vantagem do sistema de vouchers ao traba-
lhador consiste em organizar o setor de alimentação, principalmente por formalizá-lo, 
já que há muitos vendedores ambulantes individuais e informais no mercado. O sistema 
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formal de ali mentação auxilia ainda na administração e na contenção da inflação, no 
asseguramento da melhor qualidade da refeição e maior garantia de um local adequado 
em termos de higiene e segurança alimentar, minimizando a possível ingestão de alimentos 
deteriorados.

A descentralização econômica na Índia pode ser considerada uma fragilidade do 
mercado. Há muitos grupos vulneráveis, como idosos, viúvos ou portadores de defi-
ciência. Entretanto, muitos outros devem ser considerados vulneráveis em razão do nível 
de po breza e das condições de trabalho precárias, o que torna mais difícil a expansão do 
programa. Todavia, segundo Jhabvala (2013), o mercado de alimentação, juntamente com 
o mercado de vestuário, são os mais eficientes na Índia, mesmo sendo descentralizados e 
não controlados por grandes empresas.

De acordo com dados de 2014 (EUROMONITOR, 2015e), houve um crescimento de 
9% na receita de bares e cafés na Índia comparado ao ano de 2013, chegando a  784 bilhões. 
O número de empresas também aumentou em 3%. Somente em cafeterias, contabiliza-se 
mais de 40 mil estabelecimentos, representando cerca de 18% do mercado de alimentação. 
Prevê-se que tal mercado continue crescendo, alcançando cerca de  808 bilhões em 2019. 
O mercado de cafés na Índia, bastante fragmentado, vem sendo considerado importante 
principalmente por atrair público mais jovem, que usa esses estabelecimentos como local 
de socialização. Desse mercado, apenas 22% da receita provêm de produtos prontos para 
serem consumidos fora do estabelecimento, o que demonstra que muito mais da metade da 
receita é gerada pelo consumo no local. 

De forma similar, tem-se o mercado de restaurantes e lanchonetes, que vem cres-
cendo de forma bastante considerável. Por exemplo, de 2007 até 2012, houve um 
aumento na receita total do mercado da ordem de 65% e estima-se que esse crescimento 
será de pouco mais de 150% no período de 2013 a 2018. Embora os vendedores am-
bulantes e quiosques continuem sendo os grandes fornecedores de alimentos na rua, 
observa-se o relevante crescimento no mercado formal representado por restaurantes e 
lanchonetes. Esses estabe lecimentos, além de crescerem em volume financeiro e em 
quantidade, estão aumentando a variedade de refeições oferecidas. Esse mercado é com-
posto por microempresas com menos de 10 funcionários (99%), perfazendo cerca de 
1,5 milhão de estabelecimentos e empregando aproximadamente 2,1 milhões de pessoas 
(EUROMONITOR, 2015e).

Como ocorre em outros países, o aumento do número de mulheres no mercado de 
trabalho incrementa o fenômeno do “salário duplo” dentro das famílias, que desenca-
deia outro fator econômico importante: a elevação do consumo alimentar fora de casa. 
Todas essas mudanças, adicionadas ao fato de a Índia ser uma das regiões mais populosas 
do planeta, colocam o país como um dos que talvez tenha o maior crescimento no mer-
cado de alimentação no momento atual. Novas opções de cozinha, variedade de alimentos e 
dife renciação no mercado, principalmente nas grandes cidades, são evidentes. O almoço 
é o período de maior consumo de alimentos.
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Quadro 4.6 – Dados gerais da Índia

População 1,3 bilhão

Beneficiários de voucher-refeição 2 milhões

Beneficiários de alimentação em refeitório Dado não disponível

Há isenção de contribuições sociais? Sim, apenas para trabalhadores

Há isenção de IR do trabalhador? Sim (  50)

Fontes: Country Meters (2015); Trading Economics (2015); Wanjek (2005);  
Jhabvala (2013); Edenred (2015).

Nota: dados de setembro de 2015.

Marrocos
Em julho de 2003, o parlamento marroquino aprovou um novo Código do Traba-

lho. Antes da sua adoção, as leis trabalhistas do país foram incorporadas em centenas de 
estatutos, decretos, regulamentos e decisões judiciais, alguns dos quais datavam da déca-
da de 1920. O novo código instituiu regras de trabalho, incluindo salário mínimo, idade 
mínima para o emprego, proteção à maternidade, horas de trabalho e horas extras, férias 
anuais remuneradas, políticas para categorias especiais de trabalhadores, segurança e 
proteção da saúde (USA, 2004).

O Marrocos é um dos mais recentes países a implementar o benefício de alimentação 
aos trabalhadores. O sistema de voucher-refeição só foi posto em prática em 2003 e 
passou a ser uma solução, juntamente com os refeitórios nas empresas, para oferecer 
alimentos adequados durante o almoço em dias de trabalho. O modelo adotado deve ser 
definido junto à entidade patronal das empresas. Quando as empresas optam por esse 
sistema, podem então conceder até 20 dirhams marroquinos (DH) (equivalente a A 3,70) 
por dia como benefício, sendo esse montante isento de tributação. No Marrocos, o valor 
total do benefício de refeição é suportado pelo empregador e esse valor, até certo limite, é 
dedutível e isento de encargos e contribuições sociais, além de ser livre de imposto de renda 
para o empregado. Valores acima da quantia de DH 20 por dia de trabalho são conside-
rados rendimentos e estão sujeitos à tributação tanto para os trabalhadores quanto para os 
empregadores (IPR, 2015a, 2015b).

COMPARATIVO ENTRE PAÍSES
Conforme apresentado na análise de cada país, de modo geral, os governos oferecem 

benefícios fiscais a fim de incentivar os empregadores a darem uma refeição adequada aos 
seus funcionários durante a jornada de trabalho. Em alguns países o montante concedido 
em benefício alimentar é isento de tributação. Em outros países há limites que isentam as 
empresas e os trabalhadores de contribuições sociais e do imposto sobre a renda. A tabela a 
seguir evidencia de forma comparativa os principais aspectos relacionados com a questão 
tributária de programas de alimentação do trabalhador nos países analisados.
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Sintetizando, cerca de quarenta países no mundo oferecem sistemas de refeição 
para os trabalhadores como forma de propiciar uma melhoria nas condições nutricio-
nais e de saúde e, assim, alcançar indicadores de desempenho e de produtividade mais 
elevados. Estudos mostram mudanças de hábito em direção a uma alimentação mais 
saudável e impactos socioeconômicos positivos para empresas, trabalhadores e para a 
economia dos países. Milhões de trabalhadores são beneficiados diariamente com uma 
refeição, seja em refeitórios das empresas, seja utilizando vouchers para se alimentar 
em restaurantes próximos aos seus locais de trabalho. De modo geral: (a) a legislação dos 
países não permite o pagamento do benefício alimentar em dinheiro; (b) não há inci-
dência de encargos sociais para as empresas sobre o valor do benefício alimentar; (c) para 
os trabalhadores, não há incidência de imposto sobre a renda, reafirmando-se assim o 
conceito de benefício alimentar e não de ren di mento de trabalho; (d) tende a haver um 
limite para o benefício alimentar compatível com o preço de uma refeição adequada; 
(e) a concessão do benefício alimentar acima de um valor limitado fixado passa a ser 
tributada para a empresa e para o trabalhador. 
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A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA – 
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 
DO TRABALHADOR

Pesquisas realizadas no início da década de 1970 mostravam uma proporção expres-
siva da população brasileira em condição de desnutrição e subnutrição, admitida como 
uma das causas da desigualdade social no país, em razão de sua relação com a capacidade 
de obtenção de maior rendimento. Com o advento da primeira crise do petróleo, os desa-
fios que se impunham para o desenvolvimento econômico tornavam-se ainda maiores. 
Nesse contexto, em 1972 foi criado o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição 
(INAN), com o propósito central de elaborar, executar e fiscalizar o Programa Nacional 
de Alimentação e Nutrição – PRONAN. Uma das vertentes desse programa visava à suple-
mentação alimentar, beneficiando os trabalhadores de baixa renda. Com esse intuito, em 
14 de abril de 1976 foi instituído, por meio da Lei no 6.321, o Programa de Alimentação 
do Trabalhador (PAT). O objetivo desse programa era “proporcionar disponibilidade maior 
e mais eficiente de energia para o trabalho do homem e, consequentemente, concorrer para 
melhoria do estado nutricional do trabalhador (MTE, 1979, p. 6). 

Além desse objetivo central, “ao criar o Programa visou o Governo não somente 
facilitar a vida do trabalhador brasileiro, como também obter outros benefícios, quais 
sejam mais saúde para o operário, maior produtividade, diminuição dos acidentes de 

5
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trabalho e menor índice de absenteísmo e rotatividade de mão de obra nas empresas” 
(MTE, 1987, p. 60).

Sob esse enfoque econômico, via-se que a produtividade da força de trabalho era 
uma questão de responsabilidade social, cujo custo deveria ser repartido entre os três 
entes envolvidos: governo, empresa e trabalhador. O governo contribuiria com o reco-
nhecimento de que alimentação é um benefício, sem incorporação ao salário e não in-
cidindo encargos de Previdência Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 
Imposto de Renda Retido na Fonte. Os trabalhadores contribuiriam com um montante, 
na média, não superior a 20% do custo da alimentação. Às empresas caberia arcar com 
o custo restante. 

Inúmeras alterações legislativas e de regramentos foram feitas ao longo do tempo 
nesse programa, visando introduzir aperfeiçoamentos que resguardassem sempre a sua 
filosofia de implantação. A responsabilidade pela gestão do PAT é do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social. Uma importante mudança realizada foi a constituição 
da Comissão Tripartite do Programa de Alimentação do Trabalhador, instituída pela 
Portaria Interministerial 478, de 1 de novembro de 2005. Essa comissão é formada atual-
mente por 18 membros, sendo 6 do governo, 6 de entidades patronais e 6 de entidades 
representantes de trabalhadores, e tem como finalidade acompanhar e avaliar a execução 
do PAT; propor aperfeiçoamentos na legislação do programa; definir regras para o creden-
ciamento de empresas prestadoras de serviço de alimentação coletiva, de utilização de 
documentos de legitimação do direito de tomar uma refeição ou adquirir alimentos; rea-
lizar estudos para o desenvolvimento de regras para fiscalização e aplicação de penalidades 
em casos de práticas de desvirtuamento na execução do programa; e propor diretrizes para 
a elaboração de medidas legislativas relacionadas a esse programa. 

Como o maior programa de alimentação do trabalhador no mundo – mercê da evo-
lução das suas regras de funcionamento e de uma parceria público-privada exitosa –, o PAT 
evoluiu de forma significativa ao longo de seus 40 anos de existência, caracterizando-se 
como instrumento de desenvolvimento econômico e social do país. 

O PAT é hoje o programa incentivado de maior longevidade no Brasil, graças aos 
impactos positivos que tem gerado para o país como um todo nas últimas quatro décadas. 
O seu objetivo é “a melhoria da situação nutricional dos trabalhadores visando promo-
ver sua saúde e prevenir as doenças profissionais” (BRASIL, 1976), principalmente à 
parcela cuja renda é inferior a cinco salários mínimos, camada essa mais sujeita à defi-
ciência alimentar. 

Por meio de uma alimentação saudável, o trabalhador pode realizar, de forma mais 
eficiente, as atividades físicas, intelectuais e sociais associadas às suas funções no ambiente de 
trabalho, aumentando a sua produtividade e reduzindo o risco da ocorrência de acidentes 
de trabalho e problemas derivados, como o absenteísmo e a rotatividade.

A oferta de alimentação pode ser feita utilizando-se as seguintes modalidades de 
serviço:
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• Autogestão: a própria empresa implanta, administra, elabora e serve as refeições.

• Serviços de terceiros: fornecidos por empresas especializadas, nas seguintes 
alternativas:

• administração de cozinha e refeitório;

• refeição pronta transportada;

• refeição e fornecimento de alimentos na modalidade convênio – empresa 
fornecendo voucher para aquisição de refeição ou alimentos ao trabalhador.

• Cesta de alimentos: o empregador fornece, por meio de empresas especializa-
das, uma cesta composta de alimentos básicos para a alimentação do trabalhador 
em sua casa.

No que se refere à refeição servida ao trabalhador durante a jornada de trabalho, 
dois tipos são passíveis de serem ofertados pelas empresas:

• Refeição principal: no almoço, no jantar ou na ceia, devendo ter entre 600 
e 1.200 kcal e atender a diversos outros indicadores de qualidade nutricional 
da refeição;

• Refeição menor: no desjejum e como lanche no período da manhã e/ou no perío do 
da tarde, entre 300 kcal e 800 kcal; 

em ambos os tipos, de acordo com uma composição de micronutrientes, fibra e sódio, e 
um percentual proteico-calórico entre 6% e 10% (BRASIL, 2006a).

Para tornar o PAT viável, foi necessária uma malha legal que unificasse os interesses 
das partes envolvidas em torno de um objetivo comum: o de aumentar a energia humana 
disponível para o trabalho, melhorando a qualificação da mão de obra em termos de 
saúde e produtividade. Assim:

• O governo, por meio de incentivo fiscal e isenção de encargos sociais, incentiva 
a participação das empresas no programa e aufere os resultados do aumento das 
transações na economia, da redução dos encargos com acidentes de trabalho e da 
redução dos gastos com saúde.

• As empresas, que têm arcado com a maior parte dos custos de alimentação 
dos tra balhadores, beneficiam-se de diversos impactos econômicos (aumento 
de produtivi dade, redução de acidentes, diminuição de faltas e atrasos ao tra-
balho, diminuição da rotatividade de empregados etc.) e de uma melhor relação 
capital/trabalho. 

• Os empregados, beneficiando-se de melhor alimentação e saúde e aumento da 
renda real, assumem o restante dos custos com um percentual de seus salários que 
não ultrapassa, na média, 20% do custo da refeição ou do valor dos vouchers. 
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Dessa maneira, foi possível criar um programa efetivo em âmbito nacional, com 
custos compartilhados entre governo, empresas e trabalhadores, que propicia resultados 
positivos para as partes envolvidas, além de externalidades para outros agentes, como o 
setor de alimentação e a sociedade em geral. 

A sistemática atual de funcionamento do programa é bastante desburocratizada, 
bastando às empresas interessadas preencher um formulário na internet. Ressalta-se 
que a participação de restaurantes, supermercados e fornecedores de cestas básicas no 
PAT é facultativa. 

OS NÚMEROS DO PAT APÓS 40 ANOS 
O Programa de Alimentação do Trabalhador, ao longo de seus 40 anos de existência, 

apresenta números e impactos socioeconômicos impressionantes. Em 2016, o PAT terá 
beneficiado durante a sua existência dezenas de milhões de trabalhadores em todo o país, 
com cerca de 79 bilhões de refeições servidas. Esse total corresponde a uma demanda de 
quase 40 milhões de toneladas de produtos agropecuários. A figura a seguir exemplifica 
a grandiosidade do PAT após suas primeiras quatro décadas de existência. 

Figura 5.1 – Números do PAT

(continua)
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Figura 5.1 – Números do PAT (continuação)

Em seu primeiro ano de funcionamento, o PAT beneficiou 760 mil trabalhadores 
de 1.300 empresas. Em 2015, segundo dados do Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social, o programa atingiu 19,5 milhões de trabalhadores em mais de 223 mil empresas, 
estimando-se para 2016 cerca de 20 milhões de trabalhadores beneficiados com uma 
refeição por dia de trabalho em quase 250 mil empresas. 
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Figura 5.2 – Evolução do número de trabalhadores e empresas participantes

Fontes: MTE (2015a); (*) estimativa FIA (2016).

Esses números representam uma taxa média anual de crescimento de 8,7% para o 
número de trabalhadores e de 14,5% para o número de empresas participantes. O início do 
programa foi marcado pela adesão de grandes empresas; entretanto, com o passar do tempo 
a participação de empresas pequenas e médias aumentou e tornou-se uma realidade. Em 
1977, o número médio de trabalhadores beneficiados por empresa era de 597, enquanto 
em 2015 esse valor foi de 87,4 trabalhadores e estima-se que em 2016 será de 81,4.

Figura 5.3 – Evolução do número médio de trabalhadores beneficiados por empresa –  
1977 a 2016

Fontes: MTE (2015a); (*) estimativa FIA (2016).
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Os últimos dados da RAIS mostram que, em 31/12/2014, havia maior concentração 
de traba lhadores com renda mais baixa em empresas de menor porte, conforme indica a 
Figura 5.4. Assim, ao apresentar uma redução gradual no número médio de trabalha-
dores por empresa ao longo dos 40 anos, o programa tem se tornado socialmente mais 
justo com o passar do tempo, por aumentar o seu alcance entre trabalhadores com menor 
remuneração. Deve ser ressaltado que o PAT tem sido visto como benefício reconhecido 
tanto pelos trabalhadores quanto pelas empresas e frequentemente incluído na pauta de 
negociações trabalhistas. O programa presta-se, assim, como um dos elementos de harmo-
nização e integração nas relações entre capital e trabalho.

Figura 5.4 – Percentual de trabalhadores por faixa de remuneração em 31 de dezembro de 
2014, por porte da empresa (em vínculos ativos)

Fonte: MTE (2014).

Portanto, dentre os objetivos do PAT, destaca-se o atendimento prioritário a traba-
lhadores que auferem até cinco salários mínimos mensais. Com base em dados de 2015, 
do total de trabalhadores que recebiam benefícios desse programa no conjunto das seis 
modalidades de serviços de alimentação, 83,2% atendiam a essa prioridade.
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Figura 5.5 – Percentual de trabalhadores beneficiados pelo PAT por faixa salarial em 2015

Fonte: MTE (2015a).

Cabe ressaltar que esse percentual vem aumentando ao longo do tempo, principal-
mente pela crescente participação de pequenas empresas no programa. Na última década, 
houve um aumento de 8,5 pontos percentuais na participação de trabalhadores que rece-
bem até cinco salários mínimos, passando de 74,7% em 2006 para 83,2% em 2015.

Figura 5.6 – Evolução no percentual de trabalhadores com remuneração de até cinco 
salários mínimos sobre o total de beneficiados pelo PAT entre 2006 e 2015

Fonte: MTE (2015a).
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Existe um potencial considerável de expansão para o PAT, pois os beneficiados pelo 
programa em 2016 devem representar cerca de 38,3% da força de trabalho formal esti-
mada para o mesmo ano. Esse valor é 12,3 pontos percentuais acima do verificado em 
2006, nos primeiros 30 anos do PAT (26%). Em 2014, último ano com dados disponíveis 
da RAIS, o percentual era de 37,5% da força de trabalho formal. A figura a seguir apre-
senta a evolução da penetração do PAT entre a força de trabalho formal no Brasil nos 
40 anos do programa.

Figura 5.7 – Trabalhadores beneficiados pelo PAT em relação ao total de trabalhadores 
formais (em milhões de trabalhadores)

Fontes: MTE (2015a; 2015b); (*) estimativas FIA (2015; 2016).

O setor de atividade econômica com maior participação no programa era o da in-
dústria de transformação. De acordo com dados da RAIS, os trabalhadores desse setor 
respondiam por 25,6% do total de beneficiados com vínculos ativos em 31/12/2014. 
Em seguida, vinham os funcionários de empresas que desempenhavam atividades admi-
nistrativas e serviços complementares, com 15,3%. O comércio era um dos setores que 
possuia o menor nível de remuneração média na força de trabalho formal, com uma 
das mais altas incidências de trabalhadores que recebiam até cinco salários mínimos. 
Antes da implantação do PAT, era pouco significativo o atendimento aos empregados 
desse segmento. No entanto, em 2014, 14,2% dos beneficiados do PAT traba lhavam 
em empresas do setor de comércio. As diversas atividades do setor terciário da econo-
mia, sem considerar comércio, construção, transporte, saúde, bancos, energia, gás, água 
e saneamento, respondiam de maneira agregada por quase metade dos trabalhadores 
beneficiados pelo programa (49,1%). Adicionando o comércio a essas atividades, o setor 
secundário passou a responder por quase dois terços dos beneficiados pelo programa em 
31 de dezembro de 2014.
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Figura 5.8 – Percentual dos trabalhadores com vínculos ativos em 31 de dezembro de 2014 beneficiados pelo PAT 
em cada setor de atividade sobre o total de beneficiados (seção do CNAE 2.0)

Fonte: MTE (2014).

É importante notar, no entanto, que apenas 21,8% dos empregados formais do 
comércio eram beneficiados pelo PAT, enquanto que setores como o de energia e gás e o 
de atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados apresentavam mais de 80% 
dos seus trabalhadores beneficiados por meio do programa em 31 de dezembro de 2014 
(87,2% e 85,6%, respectivamente). Por outro lado, menos de 1% dos trabalhadores que 
atuavam no setor de serviços domésticos e apenas 2,7% dos empregados na adminis-
tração pública, na defesa ou na seguridade social eram beneficiados pelo programa. 
No setor primário, a participação do PAT era de 14,1% entre os empregados formais, 
enquanto na indústria ficava entre 53% (extrativa) e 58% (transformação). No setor de 
construção, pouco menos de um terço dos trabalhadores eram beneficiados pelo programa 
(31,6%). Esses resultados parecem evidenciar que, em setores nos quais o processo de 
negociação de dissídios coletivos é mais proeminente, a concessão do benefício alimentar 
aos trabalhadores tende a ser proporcionalmente mais elevada. 
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Figura 5.9 – Percentual dos trabalhadores com vínculos ativos em 31/12/2014 beneficiados pelo PAT por setor 
de atividade da empresa (seção do CNAE 2.0)

Fonte: MTE (2014).

A distribuição regional das empresas participantes no PAT demonstra a cobertura 
nacional do programa, que está presente em todas as regiões do país. Predominam, con-
tudo, as regiões Sudeste e Sul, responsáveis por mais de 85% das empresas beneficiárias. 
Esse resultado parece evidenciar que empresas de maior porte e com melhor estrutura 
técnico-administrativa da área de recursos humanos percebem melhor os benefícios da 
alimentação aos trabalhadores como um diferencial para alcançar maior produtividade, 
menor incidência de acidentes de trabalho e melhoria da percepção dos trabalhadores 
quanto ao ambiente de trabalho e à preocupação das empresas em relação ao seu bem-estar. 

Contudo, a evolução do programa tem apresentado um significativo aumento das 
demais regiões ao longo do tempo. No ano de implantação, a região Sudeste apresentava, 
sozinha, quase 70% do total de trabalhadores. Centro-Oeste, Norte e Nordeste apresen-
tavam, juntas, somente 7,6% do total de beneficiados. Atualmente, essas localidades 
atingem o percentual de 14%, mostrando a expansão do PAT em direção a regiões antes 
menos desenvolvidas e industrializadas. O Sudeste ainda é a região com a maior fatia de 
beneficiados, mas a sua participação caiu quase 10 pontos percentuais e é atualmente de 
61,7%. Esse fato é muito positivo, pois se sabe que as maiores deficiências alimentares 
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do país são encontradas nas regiões menos desenvolvidas. Gradativamente, o programa 
tende a uma distribuição mais homogênea por todo o território nacional.

Figura 5.10 – Distribuição das empresas participantes do PAT em 2015 por região

Fonte: MTE (2015a).

Ainda de acordo com os dados da RAIS, do total de trabalhadores da região Sudeste 
com vínculos ativos especificamente no dia 31/12/2014, 35,3% eram beneficiados pelo 
PAT, a maior penetração verificada entre as cinco regiões do país. A região Sul também 
apresenta incidência de beneficiados pelo PAT superior a 30% (30,8%). As demais regiões 
(Centro-Oeste, Nordeste e Norte) apresentam valores próximos a 20% (21,9%, 20,9% 
e 20,7%, respectivamente).
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Figura 5.11 – Percentual dos trabalhadores com vínculos ativos em 31/12/2014 beneficiados pelo PAT por região

Fonte: MTE (2014).

São Paulo é o estado com a maior penetração do PAT entre a força de trabalho 
formal, com quase 40% dos trabalhadores com vínculos ativos em 31/12/2014 sendo 
beneficiados pelo programa. Em seguida, os demais estados do Sudeste, à exceção de 
Minas Gerais, os estados do Sul e o estado do Amazonas apresentam percentuais em 
torno de 30%. Minas Gerais, ainda que esteja um pouco abaixo dos estados de maior 
incidência, apresenta percentual relativamente alto quando comparado com outros es-
tados (27,8%), e próximo do percentual do Ceará (28,6%), maior incidência entre os 
estados da região Nordeste. Entre os estados do Norte e Nordeste, ainda apresentavam 
incidência superior a 20% os estados de Pernambuco (24,9%), Pará (23,6%), Sergipe 
(21,4%) e Bahia (20,4%). Todos os demais estados dessas regiões mostravam percentu-
ais inferiores a 20% na participação de beneficiados pelo PAT na força de trabalho formal, 
enquanto o Acre tinha percentual inferior a 10%. Na região Centro-Oeste, o Distrito 
Federal (24,5%) e o estado de Goiás (23,2%) são as unidades da federação de maior inci-
dência do PAT entre a força de trabalho formal.
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Tabela 5.1 – Trabalhadores com vínculos ativos em 31/12/2014 beneficiados e não bene-
ficiados pelo PAT por UF

UF Região Penetração 
do PAT

Beneficiados 
pelo PAT

Não  
beneficiados

Total

São Paulo Sudeste 38,9% 5.489.045 8.622.405 14.111.450

Espírito Santo Sudeste 33,2% 321.354 646.374 967.728

Rio de Janeiro Sudeste 32,7% 1.519.770 3.121.610 4.641.380

Santa Catarina Sul 31,9% 725.536 1.548.397 2.273.933

Rio Grande  
do Sul

Sul 30,9% 959.789 2.149.390 3.109.179

Paraná Sul 29,9% 947.004 2.220.130 3.167.134

Amazonas Norte 29,7% 191.102 451.818 642.920

Ceará Nordeste 28,6% 444.244 1.108.203 1.552.447

Minas Gerais Sudeste 27,8% 1.409.264 3.662.642 5.071.906

Pernambuco Nordeste 24,9% 441.113 1.327.430 1.768.543

Distrito Federal Centro-Oeste 24,5% 323.722 998.106 1.321.828

Pará Norte 23,6% 271.311 876.910 1.148.221

Goiás Centro-Oeste 23,2% 351.926 1.162.606 1.514.532

Sergipe Nordeste 21,4% 89.135 327.888 417.023

Bahia Nordeste 20,4% 483.536 1.889.047 2.372.583

Mato Grosso  
do Sul

Centro-Oeste 18,4% 120.450 533.128 653.578

Mato Grosso Centro-Oeste 17,8% 143.357 661.173 804.530

Rio Grande  
do Norte

Nordeste 17,4% 110.162 521.978 632.140

Piauí Nordeste 14,8% 67.659 390.071 457.730

Paraíba Nordeste 14,6% 99.469 579.711 679.180

Alagoas Nordeste 14,6% 74.893 439.498 514.391

Maranhão Nordeste 12,9% 95.444 643.382 738.826

Amapá Norte 12,3% 16.381 116.452 132.833

Roraima Norte 12,2% 11.540 82.780 94.320

Tocantins Norte 12,1% 33.407 242.506 275.913

Rondônia Norte 11,4% 42.771 331.330 374.101

Acre Norte 9,5% 12.591 120.570 133.161

Fonte: MTE (2014).

Os mapas a seguir ilustram a participação do PAT por unidade da federação e por 
município, utilizando quintis da distribuição para esses indicadores.
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Figura 5.12 – Participação dos trabalhadores beneficiados pelo PAT no total dos vínculos 
ativos em 31/12/2014 por UF

Fonte: MTE (2014).

Figura 5.13 – Participação dos trabalhadores beneficiados pelo PAT no total dos vínculos 
ativos em 31/12/2014 por município

Fonte: MTE (2014).
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Para prover o benefício aos seus trabalhadores, as empresas participantes do PAT, 
em função de suas características e condições de funcionamento próprio, podem escolher 
dentre seis tipos de serviços de alimentação, cuja participação ao longo do tempo vinha 
se mantendo relativamente estável até meados da década passada. Contudo, tem-se 
observado um aumento expressivo da participação na modalidade de alimentação-con-
vênio e queda das participações nas modalidades de cestas de alimentos, administração 
de cozinha e serviço próprio. Esse resultado evidencia uma preferência por parte das 
empresas participantes do programa para o fornecimento de alimentação e refeição em 
restaurantes conveniados em vez de refeição no local de trabalho.

Em 2015, o sistema convênio foi aquele de maior participação no número de tra-
balhadores beneficiados, com 62,7% (38,8% para alimentação-convênio, 23,9% para 
refeição convênio), seguido pelo sistema de administração de cozinha (15,3%), cestas 
básicas (9,7%), refeição transportada (6,9%) e 5,4% por meio do sistema próprio. Desse 
modo, quase 95% dos trabalhadores beneficiados com refeições pelo PAT são atendidos 
por empresas privadas especializadas, as quais representam hoje expressivo segmento 
da atividade econômica nacional.

Figura 5.14 – Participação das modalidades de serviços de alimentação nos últimos 21 anos

Fonte: MTE (2014).

É importante ressaltar, ainda, à luz dos dados relativos à evolução da quantidade de 
funcionários beneficiados segundo o sistema de alimentação adotado, que parcela expres-
siva do esforço de entrada de novas empresas no programa, notadamente daquelas de 
menor porte, fez-se por meio de iniciativas e esforços comerciais de organizações especiali-
zadas nos sistemas de administração de refeições/alimentação-convênio e de fornecimento 
de refeições e cestas básicas para as empresas. Tal cenário retrata uma “parceria público-
-privada” exitosa, pela qual as referidas empresas especializadas atuam por seus interesses 
comerciais e também pela sustentabilidade do programa, auxiliando o governo em ações 
de orientação e correta execução do PAT. 

ImpactosSocioeconomicos.indd   154 22/08/16   18:44



A experiência brasileira – Programa de Alimentação do Trabalhador 155

Nos seus 40 anos de existência, o PAT propiciou a geração de milhares de empregos 
diretos. Estima-se que, em 2016, cerca de 670 mil pessoas trabalharão diretamente em serviços 
de alimentação para atender aos mais de 20 milhões de trabalhadores beneficiados. Em decor-
rência do programa, surgiram empresas especializadas em gestão de serviços de alimentação, 
além de milhares de novos restaurantes, cujas receitas dependem principalmente das refeições 
servidas por meio do PAT. O volume total de negócios no setor de alimentação derivado 
do programa para o ano de 2016 é estimado em aproximadamente 80 bilhões de reais. 

Figura 5.15 – Evolução do número de trabalhadores beneficiados e do número de empregos 
diretos gerados no setor de serviços de alimentação

Fontes: MTE (2015a); (*) estimativa FIA (2016). 

Figura 5.16 – Evolução do número de trabalhadores beneficiados e do volume anual de 
negócios diretos gerados pelo PAT a preços de 2015

Fontes: MTE (2015a); (*) estimativa FIA (2016). 
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Nos últimos dez anos, a renúncia fiscal anual média do PAT foi de R$ 734 milhões 
– cujos valores foram atualizados para 2016 pelo INPC –, o que representa 0,43% da 
renúncia fiscal total média do Tesouro nesse mesmo período. A renúncia fiscal média do 
PAT por trabalhador/mês nesses dez anos foi de R$ 4,04 (a preços de 2016). O custo 
desse programa para o governo não somente é relativamente pequeno, como tem decres-
cido nos últimos cinco anos.

Como ocorre na quase totalidade dos países pesquisados, a alimentação ao traba-
lhador é entendida como um benefício social e não como remuneração de trabalho, não 
sujeita, portanto, à tributação.

Em termos financeiros para o governo, a renúncia fiscal decorrente dos valores de 
imposto de renda não recolhidos em virtude do mecanismo de incentivo fiscal do PAT 
pode ser considerada baixa. Em contraposição, essa renúncia significa alimentação diária 
para cerca de 20,2 milhões de trabalhadores para o ano de 2016, o que revela resultado 
expressivo em uma análise de custo-benefício.

Figura 5.17 – Valor da renúncia fiscal do PAT por trabalhador/mês(*)

Fonte: MF (2015).

(*) Com base em estimativas feitas pela Secretaria da Receita Federal. Valores atualizados para 2016 
pelo INPC/IBGE.

A existência do PAT nos seus 40 anos de existência fez com que se desenvolvesse uma 
série de atividades relacionadas com a oferta de alimentação para o trabalhador, gerando 
capacidade de criação de renda e, consequentemente, potencial de arrecadação tributária. 
Setores como agropecuária, indústria de alimentos, distribuidores de alimentos, restau-
rantes, supermercados, empresas especializadas em oferecer refeições, administradoras de 
vouchers e de cestas básicas etc. floresceram sob os efeitos do Programa de Alimentação 
do Trabalhador. 
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A dinamização desse complexo alimentação-refeição fez crescer a economia, gerou 
renda e empregos e também contribuiu para a arrecadação de tributos, nas várias esferas 
de governo. Uma parcela importante da arrecadação de tributos deve-se à existência do 
PAT e dos inúmeros segmentos econômicos a ele relacionados. De acordo com a Associa-
ção Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA) (2015a), a tributação sobre os alimentos 
no Brasil, considerando todos os tributos, é de aproximadamente 35% do faturamento 
dessa indústria. Tomando-se por base um faturamento de R$ 428,4 bilhões em 2014, isso 
significou contribuição do setor para a arrecadação tributária da ordem de quase R$ 150 
bilhões, considerando toda a atividade alimentícia (ABIA, 2015b).

Outro indicador relevante de custo-benefício do PAT refere-se à relação entre a re-
núncia fiscal perante a estimativa de arrecadação decorrente das transações com refeições 
pelo programa. A partir de dados da Secretaria da Receita Federal, do Ministério da 
Fazenda e do Ministério do Trabalho, estima-se que, para cada R$ 1 de renúncia fiscal, 
o PAT proporciona uma arrecadação de tributos da ordem de R$ 15,71 apenas com os 
negócios diretos gerados pelo programa, desconsiderando os efeitos secundários sobre 
toda a cadeia. Portanto, o PAT reveste-se de elevada atratividade não apenas para os 
trabalhadores (melhoria das condições de saúde e aumento real da renda) e para as em-
presas (aumento de produtividade, redução de acidentes, de faltas, de atrasos e rotativi-
dade etc.), mas também para o governo (aumento da arrecadação fiscal, redução de 
gastos com saúde e previdência e estímulo à economia formal).

Figura 5.18 – Estimativa da relação entre a renúncia e a arrecadação fiscal com o PAT  
para 2016

Até o ano de criação do PAT, o número de acidentes de trabalho vinha crescendo de 
maneira acelerada. De 1,3 milhão de casos em 1971, os acidentes de trabalho subiram 
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para 1,9 milhão em 1975, um aumento de 46%. Os dados mais recentes do Ministério 
da Previdência Social (MPS, 2015b) apresentam um montante de aproximadamente 718 
mil acidentes de trabalho em 2013, quantidade 63% inferior à observada em 1975, 
cabendo notar que a população economicamente ativa mais que dobrou nesse período e 
que, a partir de 2007, a nova metodologia de contabilização de acidentes passou a consi-
derar também os acidentes de trabalho mesmo sem o envio da Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT). Nos 40 anos do PAT, a taxa média de trabalhadores beneficiados cres-
ceu 9% ao ano, enquanto a de acidentes de trabalho caiu cerca de 2% ao ano. É evi dente 
que muitos outros fatores, além da alimentação, contribuem para a redução na quantidade 
de acidentes de trabalho no Brasil, mas a contribuição da melhoria das condições alimen-
tares dos trabalhadores deve ser ressaltada.

Figura 5.19 – Evolução do número de acidentes de trabalho a cada 100 trabalhadores 
formais em relação ao percentual de trabalhadores beneficiados pelo PAT  
na força de trabalho formal

Fonte: MTE (2015b).

Os resultados da aplicação da técnica de regressão utilizando as duas séries apre-
sentadas na figura acima mostram que há uma associação entre o aumento da penetra-
ção do PAT entre os trabalhadores brasileiros e uma queda na incidência de acidentes 
de trabalho. Na regressão utilizou-se a incidência dos acidentes de trabalho como va-
riável dependente e a penetração do PAT entre os trabalhadores formais como variável 
preditora. A análise se mostrou estatisticamente significativa (p<.001) e resultou em 
um R2 de cerca de 0,60, indicando que há uma razoável associação entre as duas variáveis 

ImpactosSocioeconomicos.indd   158 22/08/16   18:45



A experiência brasileira – Programa de Alimentação do Trabalhador 159

e uma relação que indica que, a cada 1 ponto percentual de aumento na penetração do 
PAT, está associada uma queda de 0,77 acidentes de trabalho a cada 100 trabalha-
dores formais. 

Há que se registrar ainda que, entre o ano de início do PAT, 1977, e 2014, a produ-
tividade da mão de obra brasileira cresceu aproximadamente 56%, a uma taxa média de 
1,2% ao ano (em dólares por hora trabalhada a preços de 2014, de acordo com o The 
Conference Board, 2015). Na década entre 2004 e 2014, o ganho na produtividade foi 
de aproximadamente 18%, ou cerca de 1,7% ao ano. Uma análise de regressão similar 
àquela realizada para os acidentes de trabalho mostrou que também existe uma associa-
ção positiva entre o aumento da penetração do PAT entre os trabalhadores brasileiros e 
um aumento na produtividade da mão de obra brasileira (em dólares por hora trabalha-
da a preços de 2014, de acordo com o The Conference Board, 2015). Nessa regressão 
utilizou-se a produtividade como variável dependente e a penetração do PAT entre os tra-
balhadores formais como variável preditora. Assim como para os acidentes de trabalho, 
a análise se mostrou estatisticamente significativa (p<.001), e resultou em um R2 de cerca 
de 0,61, indicando que também há uma razoável associação entre as duas variáveis. De 
acordo com os resultados obtidos, a relação indica que, a cada 1 ponto percentual de au-
mento na penetração do PAT, está associado um acréscimo de 78 centavos de dólar na 
produtividade em termos de dólares por hora trabalhada. A figura a seguir apresenta o 
comportamento das duas séries de dados analisadas.

Figura 5.20 – Evolução da produtividade da hora trabalhada em relação ao percentual de 
trabalhadores beneficiados pelo PAT na força de trabalho formal

Fontes: MTE (2015a; 2015b); The Conference Board (2015).
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Por último, apresenta-se o impacto que o valor do benefício alimentar representa na 
renda do trabalhador. Tomando-se por base valores a preços de janeiro de 2016, o valor 
médio de um voucher-refeição situa-se em torno de R$ 17,00/dia, enquanto o valor médio 
do voucher-alimentação atinge R$ 338,00, equivalente a R$ 15,36/dia, supondo 22 dias de 
trabalho por mês. Considerando as participações de 23,9% e de 38,8% dos vouchers-refeição 
e alimentação no PAT, respectivamente, tem-se um valor médio de R$ 15,99/dia do bene-
fício alimentar concedido aos trabalhadores. Isso representa um valor médio de R$ 351,70 
por mês trabalhado. A renda média da RAIS para o trabalhador formal, atualizada 
pelo INPC para janeiro de 2016, corresponde a R$ 2.617. Desse modo, o valor médio 
mensal do benefício alimentar representa cerca de 13,4% do rendimento médio dos tra-
balhadores. Ou seja, a concessão do PAT implica em aumento da renda real dos traba-
lhadores, possibilitando a eles recursos para alcançar um padrão de vida e de bem-estar 
mais elevado.

NOVOS HORIZONTES PARA O PAT 
Em resumo, à luz dos resultados alcançados pelo Programa de Alimentação do 

Trabalhador, pode-se considerar que o programa brasileiro está atingindo os objetivos 
a que se propunha quando de sua instituição. O PAT é um programa com objetivos eco-
nômicos e sociais que tem gerado benefícios a todos os agentes envolvidos: o trabalhador 
e sua família, o empregador, o governo, o setor de alimentação como um todo e a própria 
sociedade em geral. 

O PAT apresenta uma cobertura nacional, atendendo a trabalhadores de empresas de 
diferentes portes e setores de atividade econômica. O programa tem forte impacto econô-
mico e social nas empresas e nas famílias dos trabalhadores, gerando externalidades 
positivas para toda a economia. Contribui para melhorar a produtividade e a relação entre 
capital e trabalho; auxilia na melhoria da qualificação do capital humano em termos do 
esforço físico, intelectual e social despendidos no trabalho; e é desburocratizado, facili-
tando a participação de empresas de pequeno porte e beneficiando prioritariamente os 
trabalhadores de baixa renda.

Embora tenha tido grande êxito nos seus primeiros 40 anos de vida, existe ainda 
muito espaço para expansão e melhoria do PAT. Apesar de mais de 80% dos beneficiá-
rios do PAT estarem na faixa salarial alvo do pro grama, recebendo até cinco salários 
mínimos, a maior parte dos trabalhadores da força de trabalho formal que se encontram 
nessa faixa de remuneração ainda não é beneficiada pelo programa. 

Como apresentado na Figura 5.21, a grande maioria dos empregados de empresas 
de menor porte recebe cinco salários mínimos ou menos. Cabe lembrar que a incidência de 
trabalhadores que recebem até cinco salários mínimos é maior quanto menor a faixa em 
que a empresa se encontra em termos de porte (número de funcionários). No entanto, 
nota-se que a penetração do PAT é maior em empresas de grande porte e cai bastante 
em empresas menores, ficando abaixo de um terço dos trabalhadores em empresas com 
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menos de 100 funcionários, menos de um quarto em empresas com menos de 50 funcio-
nários, menos de 15% em empresas com menos de 20 funcionários, menos de 10% para 
empresas com menos de 10 funcionários, sendo de apenas 3,1% nas empresas que pos-
suem no máximo 4 funcionários.

Figura 5.21 – Penetração do PAT entre os trabalhadores por porte da empresa (em vínculos 
ativos em 31/12/2014)

Fonte: MTE (2014).

Analisando os números do PAT na RAIS (MTE, 2014), verifica-se que, em 31/12/2014, 
apenas 0,9% dos trabalhadores beneficiados pelo PAT, ou 131 mil pessoas, trabalhava 
em empresas com até 4 funcionários. Esse segmento, no entanto, era composto no perío-
do por mais de 4 milhões de empregados. No segmento de 5 a 9 trabalhadores, apenas 
344 mil são beneficiados pelo PAT, apesar de também totalizarem mais de 4 milhões de 
trabalhadores. Os trabalhadores em empresas com menos de 20 funcionários representam 
mais de um quarto da força de trabalho formal, no entanto, esses trabalhadores repre-
sentam pouco mais de 7% dos beneficiados pelo programa. Em resumo, em 31/12/2014, 
mais de 42 milhões dos 49 milhões de trabalhadores da força formal de trabalho recebiam 
até cinco salários mínimos; entretanto, apenas pouco mais de 12 milhões destes eram 
beneficiados pelo programa. O caminho para expandir o alcance do programa junto a 
essa parcela dos trabalhadores está no desenvolvimento de políticas públicas e estratégias 
que permitam aumentar a penetração do PAT junto a pequenas e microempresas, nas quais 
se encontra a maior parte desses trabalhadores.

ImpactosSocioeconomicos.indd   161 22/08/16   18:45



40 anos do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador 162

Figura 5.22 – Distribuição dos trabalhadores por porte da empresa (em vínculos ativos em 
31/12/2014) na força de trabalho e entre os beneficiados pelo PAT

Fontes: MTE (2014; 2015a).

Figura 5.23 – Distribuição dos trabalhadores formais em empresas optantes pelo Simples 
Nacional por faixa de remuneração em dezembro de 2014 (em vínculos 
ativos em 31/12/2014)

Fonte: MTE (2014).
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Como se verificou na análise da força de trabalho brasileira, as empresas optantes 
pelo Simples Nacional representam uma significativa parcela das pequenas empresas 
brasileiras. Quase metade das optantes pelo Simples possui menos de 10 funcionários, 
enquanto 70% empregam até 20 trabalhadores e 90% possuem menos de cinquenta em-
pregados. A quase totalidade (98%) dos empregados em estabelecimentos optantes pelo 
Simples Nacional está na faixa de remuneração alvo do PAT (até cinco salários mínimos), 
enquanto em empresas de outros regimes esse percentual é de 81%.

No entanto, em 31/12/2014, 37,7% dos trabalhadores com vínculos ativos em 
empresas de outros regimes eram beneficiados pelo PAT, enquanto apenas 3,8% dos mais 
de 11 milhões de trabalhadores em empresas optantes pelo Simples eram beneficiados 
pelo programa.

Figura 5.24 – Distribuição dos trabalhadores formais por participação ou não no PAT e por 
regime tributário (em vínculos ativos em 31/12/2014)

Fonte: MTE (2014).
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Grande parte dos trabalhadores-alvo do PAT estão em empresas que possuem como 
regime de tributação o Simples Nacional ou o Lucro Presumido, regimes que não aufe-
rem benefícios tributários pela adesão ao programa, como acontece com as empresas 
de Lucro Real. Segundo o Dieese (2013a), a expansão dos benefícios tribu tários para as 
empresas que não estão sob o regime de Lucro Real poderia contribuir para o fortaleci-
mento e a ampliação do programa.

Nesse sentido, é importante o desenvolvimento de estratégias diferenciadas visando 
atingir o potencial de trabalhadores cuja renda é inferior a cinco salários mínimos, levando 
em conta as diferentes estruturas salariais das empresas, de modo a criar estímulos eficazes 
para aquelas que têm em sua folha de pagamento mais trabalhadores pertencentes ao 
público-alvo do programa. A criação desses estímulos passa pela adequação da mecânica 
do incentivo fiscal previsto no PAT às empresas que utilizam o Simples ou sistemas de 
tributação sobre lucro presumido, estimulando-as à participação nesse programa, como 
será analisado no Capítulo 8.

A ampliação e o aperfeiçoamento do PAT passam também por iniciativas para dis-
se miná-lo nos setores de atividade econômica em que o programa tem menor participa-
ção relativa, como agronegócio, comércio, serviços e construção civil, e para expandi-lo 
em áreas pouco atendidas: pequenos e médios municípios; regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste e regiões interioranas dos estados brasileiros.

Além da questão sobre o alcance do PAT, é necessário aperfeiçoar instrumentos de 
controle do programa, de forma a assegurar que os valores dos benefícios sejam efetiva-
mente utilizados na aquisição de refeição ou alimentação nos locais de atendimento aos 
trabalhadores. No Capítulo 1, evidenciou-se que o Brasil reduziu de forma muito expressiva 
a fome, a desnutrição e a subalimentação ao longo das últimas décadas, mas, por outro lado, 
vem experimentando um crescimento acelerado na prevalência de excesso de peso na sua 
população, entre todas as classes sociais, acarretando diversos problemas de saúde, em 
especial o aumento na incidência de doenças crônicas. O PAT é um instrumento educativo 
potencial para intervenção junto aos trabalhadores e, consequentemente, às suas famí-
lias, no sentido de auxiliar uma mudança cultural nos hábitos alimentares que revertam a 
trajetória crescente da prevalência de doenças associadas a uma alimentação inadequada.
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PESQUISAS DE AVALIAÇÃO  
DO PAT

O Programa de Alimentação do Trabalhador tem diferentes stakeholders, como os 
trabalhadores que recebem o benefício e suas famílias, as empresas empregadoras parti-
cipantes, os restaurantes e os supermercados, as empresas especializadas em vouchers e 
cestas básicas, as administradoras de restaurantes de coletividade, o governo, os produ-
tores de insumos da cadeia produtiva da alimentação, dentre outros. Desse conjunto de 
agentes econômicos, foram selecionados três deles para colher opiniões a respeito desse 
programa. No caso de trabalhadores, foram utilizados dados secundários de uma pesquisa 
realizada pelo Datafolha em 2014; junto a proprietários ou executivos de empresas em-
pregadoras e de restaurantes, foi realizada uma pesquisa de dados primários, por meio de 
questionário estruturado aplicado utilizando um software específico na internet no período 
de outubro a dezembro de 2015. 

PESQUISA JUNTO A EMPREGADOS
Os principais beneficiários do PAT são os trabalhadores. Uma pesquisa realizada 

pelo instituto Datafolha em abril de 2014, com trabalhadores beneficiados ou não por 
esse programa, apresentou a opinião e alguns hábitos de alimentação desses segmentos. 
A pesquisa, de abrangência nacional, contemplou 34 municípios das cinco regiões brasilei-
ras, com concentração no Sudeste (62% da amostra). Ao todo, 3.666 entrevistas foram 

6
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realizadas, com duração média de dezenove minutos cada sendo que 940 trabalhadores 
recebiam voucher-refeição, 1.330 voucher-alimentação e os outros 1.845 não recebiam o 
benefício ou não o recebiam no formato de vouchers. 

Dos trabalhadores que recebiam o voucher-refeição ou alimentação, 86% eram 
assalariados, em empresas privadas, 10% funcionários públicos, 2% não assalariados 
e 1% estagiários. A grande concentração dos que recebem o benefício nesses dois formatos 
está nas grandes cidades (93% dos entrevistados). Dentre esses beneficiários, 62% estão 
no ramo de prestação de serviços, 22% no comércio e 16% na indústria ou na construção 
civil. De todos os entrevistados (com ou sem o benefício por meio de vouchers), 52% 
estavam na prestação de serviço, 33% no comércio e 15% na indústria. Quanto ao ta-
manho das empresas, 38% dos beneficiários estavam em empresas de grande porte 
(mais de 500 trabalhadores), 22% em empresas de médio porte (de 100 a 499 trabalha-
dores), 21% em pequenas empresas (de 20 a 99 trabalhadores) e 19% em microempresas 
(de 1 a 19 trabalhadores). A amostra de trabalhadores não beneficiários correspondia 
a 55% trabalhando em microempresas, 21% nas pequenas, 11% nas médias e 13% nas 
grandes empresas.

Percepção dos trabalhadores sobre o PAT
Em relação ao conhecimento dos trabalhadores que recebiam ou não o voucher-

-refeição ou alimentação, segundo a pesquisa do Datafolha (2014), a maioria (79% dos 
entrevistados) desconhecia o Programa de Alimentação do Trabalhador. Mesmo dentre 
os beneficiados, apenas 25% afirmaram conhecer o PAT. Quando perguntados sobre o 
programa de forma estimulada, baseada na ideia de voucher-refeição ou alimentação, 
40% comentaram já ter ouvido falar ou conhecer o programa. O maior conhecimento 
sobre o PAT vem de trabalhadores de empresas de prestação de serviços e de empresas de 
grande porte.

Quanto aos impactos percebidos pelos beneficiários, essa pesquisa abordou dezes-
seis itens, que foram divididos em economia, variedade, saúde, comodidade, acesso a 
compra, benefício, ânimo no trabalho e segurança. Durante a entrevista, os participantes 
apenas respondiam “sim” ou “não” para cada um dos itens perguntados, como: “Na 
sua opinião, quais são os pontos positivos do benefício vale/voucher-refeição e alimen-
tação dentro do PAT, que as empresas oferecem aos trabalhadores? Quais outros? Mais 
algum?”. A tabela a seguir apresenta os resultados alcançados, com o percentual de res-
postas afirmativas.
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Tabela 6.1 – Impactos positivos do sistema de vale/voucher-refeição e alimentação, segundo 
entrevistados pelo Datafolha (2014)

Impactos Positivos Total Beneficiários
Não  

Beneficiários

Economia

Economia de salário/não precisa 
gastar dinheiro/ ajuda na renda/ 
no orçamento

31% 31% 31%

Ajuda nas compras de casa/do mês 18% 20% 17%
Uma renda a mais no salário/um 
complemento para orçamento

1% 2% 1%

Variedade

Maior variedade na alimentação/
poder escolher o que/onde comer

21% 20% 21%

Pode utilizar em outros produtos/ 
não fica restrito apenas à alimentação

1% 0% 1%

Saúde

Melhora a qualidade da alimentação/
alimenta-se de maneira mais saudável

17% 15% 18%

Garante a alimentação do  
trabalhador/pode se alimentar  
mesmo sem dinheiro

3% 4% 3%

Comodidade

Não precisa levar marmita/ 
come comida fresca/ não corre  
o risco de azedar

9% 9% 9%

Ganha tempo/não precisa  
almoçar em casa

1% 2% 1%

Por ser prático/não precisa andar  
com dinheiro

1% 2% 1%

Vantagem de comer fora/poder  
comer em qualquer lugar

1% 0% 1%

Rede  
Credenciada

Aceito em diversos  
estabelecimentos 

6% 8% 5%

Benefício

É um benefício a mais ao  
trabalhador/incentivo ao funcionário

3% 3% 3%

É um benefício poder ser utilizado  
em alimentação/não pode gastar  
com besteiras/ bebidas e cigarro

1% 1% 1%

Motivação
Funcionário trabalha com mais 
vontade e ânimo

2% 2% 2%

Segurança Não precisa andar com dinheiro 1% 1% 1%

Fonte: Datafolha (2014).

Em relação aos pontos negativos do programa, 16% dos beneficiários reclamaram 
dos vouchers, que não cobriam o preço total das refeições no mês; 12% comentaram que 
a rede credenciada é pequena; 3% questionaram o desconto no salário; e 2% o fato de pos-
sibilitar uma alimentação inadequada (por exemplo, comer apenas um lanche).
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Utilização do benefício de refeição
O valor médio do voucher-refeição era de R$ 13,62 (com concentração de 39% das 

pessoas recebendo de R$ 10 a R$ 15) – dados de abril de 2014 –, segundo os próprios 
respondentes beneficiários. Para 59% dos entrevistados, o valor era suficiente para sua 
alimentação, com maior concentração nos trabalhadores da indústria. Dos 41% que 
comentaram que o valor não era suficiente, havia uma concentração de empregados das 
áreas de serviços e comércio. Destes, quase metade mencionou complementar o voucher 
com um desembolso médio de R$ 99 por mês.

Dos beneficiários do PAT que recebiam voucher-refeição, 46% buscavam se alimentar em 
restaurantes de autosserviço (por quilo ou preço fixo/buffet), 39% se alimentavam com pra-
tos feitos ou comerciais, 12% optavam por lanches ou fast foods e apenas 3% escolhiam 
sis tema executivo à la carte. Cerca de 77% deles utilizavam o benefício para almoçar de se-
gunda a sexta-feira e em dias de trabalho, 30% para comprar alimentos em supermercados, 
armazéns ou mercadinhos e 19% aproveitavam para utilizar o benefício durante os finais 
de semana, o que somente seria permitido caso os beneficiários estivessem trabalhando.

A pesquisa solicitou ainda que os beneficiários fizessem um autojulgamento sobre a qua-
lidade da alimentação após o recebimento do benefício por meio de voucher. Dos entrevis-
tados, 47% comentaram ter uma alimentação melhor com o benefício e 48% disseram não 
ter modificado a qualidade de sua refeição. Desse modo, a quase totalidade dos respondentes 
não percebe pontos negativos relativos à qualidade da refeição obtida com o benefício.

Utilização do benefício de alimentação
O valor médio mensal do voucher-alimentação era de R$ 249,76 (com concentração 

de 53% das pessoas recebendo de R$ 100 a R$300) – dados de abril de 2014, segundo os 
próprios respondentes beneficiários. Para 37% dos entrevistados, o valor era suficiente 
para sua alimentação, com maior concentração dos trabalhadores da indústria e do comér-
cio. Dos 63% que comentaram que o valor não era suficiente, havia uma concentração de 
empregados do setor de serviços. Destes, pouco mais da metade mencionou complementar 
os gastos de alimentação com um desembolso médio de R$ 230 por mês. 

Quanto à utilização do voucher-alimentação, 88% utilizavam para a compra de ali-
mentos em supermercados, enquanto uma parcela pequena utilizava para compra de outros 
produtos, além de alimentos, e 9% deixavam o cartão para alguém da família fazer as com-
pras da casa. Quanto à percepção da qualidade da alimentação, 48% dos beneficiários tive-
ram uma melhor qualidade percebida da alimentação, 49% disseram ser a mesma e 3% 
comentaram que a alimentação deles piorou. 

Percepção geral dos benefícios refeição e alimentação
Os entrevistados beneficiários do voucher-refeição ou alimentação responderam o 

seu nível de concordância em relação a nove itens. A escala utilizada foi de cinco pontos, 
sendo: 5 concorda muito e 1 discorda muito. Os itens (questões perguntadas) com suas 
médias finais são apresentadas na tabela a seguir.
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Tabela 6.2 – Imagem do voucher-refeição e/ou alimentação

Imagem do voucher-refeição e/ou alimentação Média
É um benefício a mais no salário 4,7
Permite variedade e opções de refeição e ou alimentação 4,6
Facilita o controle dos gastos com refeição e alimentação 4,5
Ajuda a família a se alimentar melhor 4,5
Estimula o trabalhador a comer melhor durante todos os dias em que trabalha 4,4
Ajuda a ter uma alimentação mais saudável 4,4
Estimula a empresa a fornecer uma alimentação nutricional adequada aos 
trabalhadores

4,2

Tem ampla rede de estabelecimentos que aceitam o voucher 4,1
Permite gastar mais com salgadinhos, doces e outras guloseimas 2,9

Fonte: Datafolha (2014).

Para 87% dos entrevistados, o voucher-refeição é um benefício importante/muito 
importante durante a busca de um novo emprego. Cerca de 58% dos beneficiários consi-
deram-no como muito importante em uma eventual contratação. Esses índices são mais 
relevantes principalmente para os respondentes que recebem menores salários comparados 
aos que auferem mais de cinco salários mínimos (88% e 80%, respectivamente). O mesmo 
ocorre para o voucher-alimentação: 90% dos entrevistados veem esse benefício como um 
diferencial na contratação de trabalhadores pelas empresas (61% julgam-no como muito 
importante). Novamente, uma maior proporção de trabalhadores com menores rendas 
percebem esse benefício como importante ou muito importante (93%) comparados aos 
80% dos empregados que ganham mais de cinco salários mínimos.

Dos respondentes da pesquisa que não recebiam o benefício, 91% mencionaram ter 
interesse em receber o voucher-alimentação e/ou refeição, e 78% gostariam de receber 
ambos os benefícios. Os motivos, segundo eles, são: haveria uma economia nos gastos 
com alimentação que saem dos próprios salários (36%); o benefício traria vantagens como 
não precisar levar marmita, poder sair do ambiente de trabalho para almoçar e poder variar 
o cardápio e o tipo de alimentos (31%); e, ainda, auxiliaria na saúde, por meio de uma 
ali mentação melhor, mais equilibrada e saudável (12%). Para os trabalhadores não bene-
ficiários, 65% julgavam que teriam uma alimentação melhor com o voucher caso viesse a 
recebê-lo, e 30% acreditavam que não haveria grandes mudanças na qualidade da sua 
alimentação. Esse resultado indica uma percepção bastante positiva quanto à dimensão 
aspiracional de alcance do benefício.

PESQUISA JUNTO A EMPRESAS PARTICIPANTES DO PAT
“O PAT foi, sem dúvida, um avanço em termos de condições de trabalho em 
função dos benefícios à saúde dos trabalhadores. Acredito que o futuro do pro-
grama seja sua incorporação aos direitos de todos os trabalhadores”.

Opinião de participante da pesquisa PAT Impactos (FIA, 2015)

ImpactosSocioeconomicos.indd   169 22/08/16   18:45



40 anos do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador 170

Caracterização da amostra
Com base nos dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, uma 

amostra de empresas que participam do PAT – seja por meio de refeições no local de 
trabalho, com cozinha própria ou contratada, seja por meio de voucher-refeição ou ali-
mentação – foi selecionada por meio de um gerador de números aleatórios. As empresas 
sorteadas compuseram uma amostra representativa de empresas participantes do progra-
ma, de modo a possibilitar a avaliação de opiniões a respeito dos seus impactos. Assim, 
em meados de outubro de 2015, foram encaminhados convites por e-mail às empresas 
sorteadas, destacando a sua relevância e solicitando que seu representante/responsável 
participasse da pesquisa por meio de um link que direcionava ao questionário disponibi-
lizado online. Ao clicarem no link, recebiam instruções iniciais e a explicação de que 
nenhum dado seria analisado individualmente, preservando, assim, o sigilo e a identidade 
dos participantes. O tempo médio de resposta foi de 9 min 34 s. Duas rodadas de envios 
de e-mails foram realizadas: a primeira em outubro e a outra no início de novembro. A par-
ticipação foi espontânea, sem qualquer incentivo para o respondente.

Ao todo, 1.610 pessoas (sócios, gerentes, administradores etc.) responderam à pesqui-
sa sobre suas percepções em relação ao programa. Houve representação de todas unidades 
federativas, com concentração em estados com maior número de participantes no PAT, a 
saber: São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina, 
conforme a Figura 6.1. A distribuição de respostas da amostra pesquisada é similar aos 
dados populacionais de empresas participantes no programa (p<.05). A margem máxima 
de erro da pesquisa, considerando um nível de probabilidade de 95%, é de 2,5%.

Em relação aos setores de atuação dessas empresas, há uma predominância de serviço 
(48%), seguido de indústria (22%) e comércio (16%). Algumas empresas declararam ser 
da área agropecuária (1%) e 13% de outros setores, como educação, saúde e hospitalar, 
logística portuária, petroquímica, mineração e terceiro setor (religiosas, ONGs). 

Quanto ao tipo de benefício que essas empresas oferecem aos seus empregados, 
há uma predominância dos sistemas de refeição e alimentação-convênio, de acordo com 
a Figura 6.2. É importante ressaltar que os respondentes podiam assinalar mais de uma 
opção de benefício oferecido aos empregados, verificando-se que 62% marcaram apenas 
uma das opções de refeição/alimentação disponíveis no PAT, enquanto 31% marcaram 
duas, 6% três sistemas e 1% dos respondentes marcou quatro ou cinco benefícios ofere-
cidos aos trabalhadores.

No que diz respeito às percepções sobre o programa, seis blocos de perguntas foram 
apresentados para os respondentes avaliarem os impactos/resultados socioeconômicos per-
ce bidos em relação ao PAT para: (1) as empresas empregadoras, (2) os trabalhadores, (3) o 
setor de restaurantes e alimentação, (4) as empresas administradoras de refeição e alimenta-
ção, (5) o governo e (6) a sociedade em geral. As perguntas foram aleatorizadas dentro de 
cada bloco, ou seja, a ordem apresentada era alterada antes de ser apresentada para os respon-
dentes. O mesmo ocorreu com os blocos de perguntas, que também eram aleatorizados, asse-
gurando que nenhum bloco fosse sempre o primeiro ou o último a ser apresentado ao res-
pondente. Esse tratamento evita incorrer em vieses de ordem de apresentação das perguntas.
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Figura 6.1 – Percentual de participação dos estados

Fonte: FIA (2015).

Figura 6.2 – Tipos de benefícios oferecidos

Fonte: FIA (2015).



40 anos do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador 172

Impactos socioeconômicos do PAT para as empresas  
empregadoras

“Acho muito bom o programa, com ele podemos dar um benefício para nossos 
funcionários sem pagar encargo.”

“Com o intuito de aumentar o valor do benefício do PAT para o funcionário, 
será necessário o governo aumentar o valor da refeição para efeito do abati-
mento do incentivo fiscal, hoje congelado em R$ 1,90. Trata-se, portanto, de 
valor irrisório para beneficiamento fiscal para a empresa”.

Opiniões de participantes da pesquisa PAT Impactos (FIA, 2015)

Dentre os impactos mais significativos que o PAT produz para as empresas emprega-
doras, aquele percebido como o mais importante refere-se ao diferencial de atrativi dade 
da empresa junto a trabalhadores em geral (93% de concordância). O benefício alimentar 
aumenta a satisfação dos empregados no trabalho e auxilia em sua motivação (92,6%). 
Há ainda forte concordância em relação à ideia de que o benefício de refeição ou alimen-
tação aumenta a possibilidade do empregado ter uma refeição adequada (90,4%). As em-
presas percebem ainda que a refeição fornecida aumenta a integração dos trabalhadores 
(89,4%), assim como o nível de qualidade dos produtos ou dos serviços oferecidos pela 
empresa (85,9%). Destacam-se ainda como impactos positivos gerados pelo fornecimento 
de refeição/alimentação aos empregados: aumento na produtividade da mão de obra 
(84,7% de concordância), melhoria nos movimentos/agilidade dos trabalhadores da 
produção (80,7%), redução de perdas no processo produtivo (78,7%), diminuição na rota-
tividade de empregados (77,8%), aumento no retorno de programas de treinamento mi-
nistrados para os empregados (71,1%) e redução nos gastos com acidentes de trabalho 
(71,1%). Esse indicador é menos elevado, possivelmente, porque muitos dos beneficiários 
trabalham em escritórios onde os riscos de acidentes são relativamente menores. 

A tabela a seguir apresenta a frequência relativa para cada ponto da escala de discor-
dância/concordância dos impactos e dos resultados socioeconômicos que o PAT estaria 
propiciando às empresas participantes nesse programa. Na penúltima coluna, tem-se a 
somatória alcançada de concordância, seguida da nota média por item de impacto pesqui-
sado. Observe que a menor nota seria 1, e 6 a maior nota possível.
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Tabela 6.3 – Impactos socioeconômicos do PAT para as empresas empregadoras

Frases
Discordo (%) Concordo (%) Soma  

Concordância
Média

Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente

Aumento na atratividade 
da empresa junto a 
empregados

2,2 1,5 3,4 19,8 43,5 29,7 93,0% 4,90

Possibilidade de garantir 
refeição adequada ao 
empregado, mesmo em 
trânsito ou fora do local  
de trabalho

3,3 1,9 4,4 15,8 41,0 33,6 90,4% 4,90

Aumento da satisfação 
com o trabalho/motivação

2,4 1,4 3,5 20,7 44,9 27,0 92,6% 4,85

Aumento da integração 
trabalhador/empresa

3,2 1,9 5,5 25,8 44,2 19,4 89,4% 4,64

Possibilidade de oferecer 
refeições aos trabalhadores, 
mesmo sem dispor de 
espaço físico para 
montagem de um refeitório

7,9 4,1 6,6 17,9 33,4 30,1 81,4% 4,55

Possibilidade de não 
utilizar capital de giro 
para montagem de 
cozinha e/ou refeitório

6,7 3,3 9,1 20,7 31,9 28,2 80,9% 4,53

Aumento da produtividade 5,6 2,8 6,9 32,3 36,3 16,1 84,7% 4,39

Aumento na agilidade/
rapidez da produção

5,9 3,8 9,5 31,6 35,9 13,3 80,7% 4,28

Redução nas perdas no 
processo produtivo

6,9 4,3 10,1 34,0 31,0 13,7 78,7% 4,19

Redução na rotatividade 
de empregados

7,8 4,2 10,2 33,5 30,8 13,5 77,8% 4,16

Aumento no retorno de 
programas de treinamento

7,8 4,2 13,9 37,4 26,9 9,8 74,1% 4,01

Redução nos atrasos e 
faltas dos empregados

9,8 6,0 12,5 32,7 25,3 13,6 71,6% 3,98

Redução nos gastos com 
acidentes de trabalho

11,1 5,7 12,1 32,1 25,8 13,2 71,1% 3,95

Fonte: FIA (2015).
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Impactos socioeconômicos do PAT para os trabalhadores
“Acho fundamental para as organizações e muito benéfico para os empregados.”

“É um benefício fundamental, ainda mais para regiões mais carentes, onde o 
empregador deve conceder pelo menos alguma forma de auxílio para a alimen-
tação do trabalhador.”

Opiniões de participantes da pesquisa PAT Impactos (FIA, 2015)

De acordo com os respondentes da amostra pesquisada de empresas participantes 
do PAT, os impactos desse programa para os trabalhadores são bastante significativos. 
O item avaliado com maior nível de concordância refere-se à diminuição dos gastos 
com alimentação nos orçamentos familiares (96,4%), aumentando a renda real do traba-
lhador, já que este paga apenas por uma pequena parte do preço da refeição (96,2%). 
Os respondentes acreditam também nos benefícios proporcionados por uma alimentação 
com maior variedade de alimentos (94,6%), assim como percebem aumento na liberdade 
do empregado em escolher as refeições e os alimentos consumidos (94,5%). Há uma forte 
concordância ainda de que há uma melhoria na qualidade nutricional da refeição (92,8%) 
e uma alimentação de melhor qualidade (92,3%). Em consequência, percebem que o forne-
cimento de refeição por meio do PAT auxilia na melhoria da qualidade de vida do traba-
lhador e de sua família (94,3%). 

Ainda com níveis expressivos de concordância, os respondentes percebem que os 
trabalhadores gastam menos recursos (tempo e dinheiro) com deslocamentos para fazer 
as refeições (90,1%), aumentando assim o tempo de descanso ou lazer (89,7%), pos si bi li-
tando uma refeição adequada e de baixo custo, mesmo em trânsito (89,5%), e redu zindo 
o gasto com alimentação em relação ao trabalhador, que não tem o benefício proporcio-
nado pelo programa (88,4%).

As demais taxas de concordância por parte dos respondentes das empresas partici-
pantes relacionam-se com o aumento nas expectativas de vida e do trabalhador se manter 
ativo (87,8%), o aumento da capacidade física (87,6%), o aumento da resistência à fadiga 
(86,4%) e a doenças (85,4%), o aumento na capacidade de compreensão e apren dizado 
(83,5%) e, ainda, a redução de riscos de acidentes de trabalho (78,3%). Verifica-se, assim, 
que os dirigentes de empresas participantes do PAT revelam uma percepção extrema-
mente positiva em relação aos benefícios advindos do fornecimento de alimentação aos 
seus empregados.
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Tabela 6.4 – Impactos socioeconômicos do PAT para os trabalhadores de empresas participantes do programa

Frases
Discordo (%) Concordo (%) Soma  

Concordância
Média

Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente

Aumento da renda real do 
trabalhador por ele pagar 
apenas uma parte do 
preço da refeição/ 
alimentação

1,7 0,5 1,6 12,4 39,2 44,6 96,2% 5,21

Menor peso no orçamento 
familiar destinado à 
alimentação

1,5 0,5 1,6 11,5 42,5 42,5 96,4% 5,20

Maior liberdade na 
escolha da refeição

1,3 0,9 3,3 13,3 41,2 40,0 94,5% 5,12

Alimentação mais variada 1,7 1,2 2,5 13,8 43,9 36,9 94,6% 5,08
Melhoria na qualidade de 
vida do trabalhador e de 
sua família

1,6 0,9 3,2 16,3 46,1 31,9 94,3% 5,00

Alimentação de melhor 
qualidade

2,1 1,5 4,1 17,2 43,2 31,9 92,3% 4,94

Melhoria da qualidade 
nutricional da refeição

2,4 1,0 3,8 20,7 42,1 30,0 92,8% 4,89

Menor gasto com  
alimentação do que se  
não tivesse o PAT

4,1 2,5 5,1 15,3 37,5 35,6 88,4% 4,86

Menor gasto com  
deslocamentos para  
fazer as refeições

3,6 2,3 4,0 19,2 40,5 30,4 90,1% 4,82

Menor perda de tempo 
com deslocamentos  
para fazer as refeições, 
aumentando o tempo  
de descanso ou lazer

3,9 2,0 4,5 20,3 38,1 31,3 89,7% 4,81

Possibilidade de obter 
refeição adequada e de 
baixo custo, mesmo em 
trânsito, distante do local 
de trabalho

2,8 2,2 5,6 21,2 41,9 26,3 89,5% 4,76

Aumento na expectativa 
de vida e de vida útil/
ativa do trabalhador

3,7 1,9 6,6 30,4 38,9 18,5 87,8% 4,55

Aumento da  
capacidade física

3,8 2,5 6,1 30,0 39,9 17,7 87,6% 4,53

(continua)
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Frases
Discordo (%) Concordo (%) Soma  

Concordância
Média

Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente

Aumento da resistência a 
doenças

3,5 2,9 8,2 29,3 37,9 18,2 85,4% 4,50

Aumento da resistência à 
fadiga

4,0 2,9 6,7 30,3 38,5 17,6 86,4% 4,49

Aumento na capacidade 
de compreensão e 
aprendizado

4,8 2,5 9,2 33,0 36,2 14,2 83,5% 4,36

Redução do risco de 
acidentes de trabalho

6,0 5,1 10,6 32,4 31,8 14,2 78,3% 4,21

Fonte: FIA (2015).

Impactos socioeconômicos do PAT para o setor de  
restaurantes e alimentação

“Existem alguns problemas que enfrentamos em nossa região aqui na Zona Leste 
(SP), como preços mais acessíveis, variedades de alimentos, por exemplo, uma 
alimentação adequada para funcionários que tenham alguma restrição alimen-
tar, como os diabéticos e celíacos, e também a distância que funcionários de 
algumas empresas precisam percorrer até o restaurante, que é longe do local 
de trabalho, ou praticamente não existem restaurantes em determinado bairro 
onde a empresa está sediada, o que acaba obrigando o funcionário a trazer mar-
mita de casa.”

Opinião de um participante da pesquisa PAT Impactos (FIA, 2015)

Quanto à percepção dos impactos do programa para o setor de restaurantes e ali-
mentação, os entrevistados responsáveis pelas empresas participantes acreditam que o 
PAT estimula a expansão do setor de restaurantes e empresas alimentícias (92,1%). Além 
disso, o programa faz com que os restaurantes ofereçam maior variedade de pratos no car-
dápio (91,5%) como fator de atratividade para a clientela de trabalhadores. Em relação 
à questão financeira, na percepção dos respondentes, o programa aumenta o faturamento 
dos restaurantes e das empresas alimentícias (91%), facilitando ainda a obtenção de econo-
mias de escala (90,9%), já que o atendimento por meio de vouchers gera um aumento na 
quantidade de clientes (90,6%). Destaca-se ainda que 89,6% associam melhoria na qua-
lidade nutricional pro porcionada pelos restaurantes que fornecem refeição por meio do 
Programa de Alimentação do Trabalhador. 

Tabela 6.4 – Impactos socioeconômicos do PAT para os trabalhadores de empresas participantes do programa 
(continuação)
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Os altos níveis de concordância observados na visão das empresas participantes do 
PAT evidenciam impactos bastante relevantes sobre o setor de restaurantes e alimentos, 
denotando uma oportunidade para crescimento e sustentação desse setor. 

Tabela 6.5 – Impactos socioeconômicos do PAT para o setor de restaurantes e alimentação

Frases
Discordo (%) Concordo (%) Soma  

Concordância
Média

Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente

Estímulo à expansão do 
setor (surgimento de novos 
restaurantes e de empresas 
do setor alimentício)

2,1 0,8 4,9 20,6 42,3 29,2 92,1% 4,88

Aumento na quantidade 
de clientes

2,7 1,8 4,9 19,2 41,6 29,8 90,6% 4,85

Maior variedade de  
pratos no cardápio

2,2 1,1 5,1 22,1 43,4 26,0 91,5% 4,81

Aumento no faturamento 2,8 1,4 4,8 22,4 40,5 28,1 91,0% 4,81

Maior economia de escala 2,4 1,0 5,8 27,3 42,4 21,1 90,9% 4,70

Melhoria na qualidade 
nutricional da refeição

2,4 2,0 6,0 26,0 41,8 21,8 89,6% 4,68

Fonte: FIA (2015).

Impactos socioeconômicos do PAT para as empresas  
administradoras de refeição e alimentação-convênio

“O PAT é um grande incentivo para as empresas poderem oferecer alimentação 
controlada aos seus funcionários. Vejo que o incentivo fiscal é pouco (baixo) 
para fins de Imposto de Renda, e também deveria ser aberto para as empresas 
que tributam por meio do lucro presumido. As empresas de alimentação empre-
gam bom números de funcionários, ou seja, são oportunidade de emprego. O 
Ministério do Trabalho deveria ser mais fiscalizador para as empresas que não 
oferecem alimentação aos seus funcionários, com a finalidade de atender à legis-
lação. O campo é grande para as nutricionistas e também para os pequenos agri-
cultores (famílias) que plantam diretamente para atender às cozinhas industriais. 
Afinal, o PAT é um grande incentivador do governo, para que os funcionários 
tenham ótima alimentação em seus locais de trabalho. Dou nota 10 ao PAT, 
mas precisa ser mais fiscalizado.”

Opinião de um participante da pesquisa PAT Impactos (FIA, 2015)
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Em relação à percepção dos impactos para empresas administradoras de refeição e 
alimentação-convênio, nota-se que os responsáveis nas empresas pela gestão do PAT evi-
denciam forte concordância de que esse programa auxilia no crescimento e na consolida-
ção desse mercado no Brasil (95,3%), assim como na geração de empregos para funções 
especializadas, como a de nutricionistas, oficiais de cozinha etc. (93,4%). Acreditam tam-
bém que as empresas de administração especializadas em refeição/alimentação alcançam 
ganhos de escala (90,9%) na operação dos sistemas em que trabalham (refeição e alimen-
tação-convênio, cesta básica, gestão de cozinhas industriais e refeições transportadas), bem 
como no aumento no grau de especialização do trabalho dessas administradoras (92,9%). 

Verifica-se, pelos resultados alcançados, que os responsáveis pela gestão do PAT nas 
empresas participantes percebem benefícios acentuadamente positivos para as empresas 
administradoras especializadas na prestação de serviços de refeição e alimentação para 
trabalhadores beneficiados por esse programa.

Tabela 6.6 – Impactos socioeconômicos do PAT para as empresas administradoras de refeição e alimentação-convênio

Frases
Discordo (%) Concordo (%) Soma  

Concordância
Média

Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente

Crescimento e  
consolidação desse setor 
na economia brasileira

1,4 1,0 2,3 20,5 48,0 26,8 95,3% 4,93

Crescimento do nível  
de emprego de funções 
especializadas:  
nutricionistas, oficiais  
de cozinha etc.

2,1 1,2 3,3 23,6 43,5 26,3 93,4% 4,84

Obtenção de ganhos  
de escala na operação  
do sistema

1,6 1,1 4,3 23,4 46,9 22,8 93,1% 4,81

Aumento no grau de 
especialização das 
administradoras

1,7 0,9 4,5 23,8 45,9 23,2 92,9% 4,81

Fonte: FIA (2015).

Impactos socioeconômicos do PAT para o governo
“Gostaria apenas de salientar que, apesar da empresa fornecer condições para uma 
melhor alimentação para o trabalhador, esta só vai ser verdadeiramente imple-
mentada se houver consciência por parte do trabalhador de que devemos ter 
hábitos mais saudáveis. Talvez seja necessária uma política de conscientização, 
por parte das empresas e do governo”.

Opinião de um participante da pesquisa PAT Impactos (FIA, 2015)
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Em relação ao impacto do PAT para o governo como um todo, os respondentes enten-
dem que o programa estimula o crescimento da atividade econômica do país (90,8% de 
concordância) e do nível de emprego (84,1%). Há ainda uma forte concordância de que o 
PAT propicia aumento na arrecadação de impostos e tributos (89,2%), já que movimenta 
transações e relacionamentos em uma grande cadeia produtiva. Os respondentes enten-
dem ainda que o benefício alimentar possibilita uma redução nas despesas da previdência 
social, de um lado diante da melhoria nas condições de saúde dos trabalhadores (81,6%), 
e de outro pela diminuição de acidentes de trabalho (76,1%). Por último, concordam que 
o benefício alimentar permite a obtenção de aumento no retorno do investimento em edu-
cação e treinamento dos trabalhadores pela melhoria da sua condição nutricional (80,9%).

Tabela 6.7 – Impactos socioeconômicos do PAT para o governo

Frases
Discordo (%) Concordo (%) Soma  

Concordância
Média

Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente
Aumento na arrecadação 
de impostos e tributos

2,7 1,8 6,3 21,9 38,0 29,3 89,2% 4,78

Crescimento da atividade 
econômica

1,9 2,3 5,0 26,6 43,1 21,2 90,8% 4,70

Crescimento no nível  
de emprego

3,9 2,7 9,3 30,6 34,9 18,6 84,1% 4,46

Redução nas despesas  
da Previdência Social  
pela melhoria da saúde  
do trabalhador

4,3 4,6 9,5 32,1 32,4 17,1 81,6% 4,35

Aumento no retorno  
sobre os investimentos  
em educação e treinamen-
to dos trabalhadores pela 
melhoria da sua condição 
nutricional

4,7 4,4 10,0 33,7 32,5 14,7 80,9% 4,29

Redução nas despesas da 
Previdência Social com 
acidentes de trabalho

5,8 5,2 12,8 33,2 27,6 15,3 76,1% 4,17

Fonte: FIA (2015).

Impactos socioeconômicos do PAT para a sociedade em geral
“O PAT é uma forma de a empresa aumentar a renda do trabalhador, melhorando 
sua qualidade de vida, o que consequentemente irá influenciar em sua vida social 
tanto fora, quanto dentro da empresa. O benefício fiscal que a empresa recebe 
sobre o PAT é só um estímulo para que as empresas consigam desempenhar seu 
papel social na sociedade.”

Opinião de um participante da pesquisa PAT Impactos (FIA, 2015)
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Em relação aos impactos socioeconômicos do PAT para a sociedade em geral, 
observa-se que, para os respondentes, a maior resultante refere-se ao aumento no nível 
de emprego no setor alimentício e de restaurantes (93,8% de concordância). Em seguida, 
tem-se a criação de novas oportunidades relacionadas com negócios correlatos (93,3%), 
por exemplo, estacionamento próximo de restaurantes. Ainda, há a geração de empregos 
diretos e indiretos (93,3%) proporcionados pelo crescimento da atividade econômica 
no setor alimentício, assim como o aumento no nível de bem-estar social como um todo 
(93,3%) e na melhoria da qualidade de vida da população (91,3%). 

Há ainda forte concordância de que o PAT oferece acesso a uma alimentação mais 
adequada aos trabalhadores de pequenas e médias empresas (92,7%), assegurando uma 
melhor nutrição para um grande contingente da população representado pelos traba-
lhadores e suas famílias (91,3%). Observa-se ainda como impacto gerado pelo programa 
o desenvolvimento e a especialização de profissionais e empresas atuando nesse mercado 
(90,6%), proporcionando maior controle sobre a qualidade (teor nutricional e proteico) 
das refeições servidas nos restaurantes (88,1%) e levando a maior difusão e conscien-
tização das consequências da alimentação sadia e da mudança de hábitos alimentares 
(87,6%). A incorporação desses novos comportamentos levaria a um aumento na expec-
tativa da vida útil dos trabalhadores beneficiados (87%), com redução nos gastos com 
saúde em virtude da melhoria da nutrição dos empregados (85,5%), nas diminuições de 
doenças (82,3%), demanda por serviços de saúde (79,8%) e propagação de doenças 
graves (78,7%).

Em termos econômicos, verifica-se significativo nível de concordância quanto à 
redução no nível de perdas no processo produtivo (82%), preservando recursos não reno-
váveis, e à melhoria na distribuição de renda (85,9%) representada pela redução do custo 
da refeição proporcionada pelo PAT ao trabalhador.

É importante destacar a percepção de que uma melhor alimentação resulta em melhor 
saúde para o trabalhador e, aliada ao baixo custo da refeição, implica também em aumento 
do bem-estar social e melhoria nas condições de vida das famílias dos empre gados. A ali-
mentação pelo programa propiciou maiores acesso e controle em relação a uma refeição 
de melhor qualidade. Dados estatísticos mostram que a proporção da população brasileira, 
inclusive crianças e adolescentes, com sobrepeso e obesidade aumentou de forma expres-
siva, conforme apresentado anteriormente. Como resultado, depreende-se a necessidade de 
um maior esforço por parte dos stakeholders relacionados com a oferta de alimentação 
(governo, administradoras de refeição e alimen tação-convênio, empresas participantes, 
restaurantes, entidades de nutricionistas, dentre outros) na implementação de campanhas 
educativas e de marketing social focadas na mudança de atitudes para a adoção de práticas 
mais saudáveis de alimentação, orientando os trabalhadores e suas famílias a optarem por 
alimentos mais saudáveis e nutritivos. 
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Tabela 6.8 – Impactos socioeconômicos do PAT para a sociedade em geral

Frases
Discordo (%) Concordo (%) Soma  

Concordância
Média

Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente

Maior nível de emprego 
no setor alimentício/  
de restaurantes

1,2 0,8 4,2 24,0 45,4 24,4 93,8% 4,85

Maior acesso à adequada 
alimentação por parte dos 
trabalhadores de pequenas 
e médias empresas

1,5 1,1 4,7 22,3 46,4 24,1 92,7% 4,83

Geração de empregos 
diretos e indiretos

1,0 1,3 4,3 25,8 43,1 24,5 93,3% 4,82

Aumento no  
bem-estar social

1,4 1,1 4,2 25,7 45,6 22,0 93,3% 4,79

Criação de novos  
negócios correlatos

1,0 0,9 4,8 29,4 44,4 19,6 93,3% 4,74

Garantia de melhor 
alimentação para grande 
contingente da população

1,8 1,6 5,3 26,4 43,1 21,7 91,3% 4,73

Melhoria na qualidade  
de vida da população

1,8 2,0 4,9 28,4 42,5 20,4 91,3% 4,69

Desenvolvimento e 
especialização do 
mercado de nutrição

1,4 1,9 6,1 27,1 43,8 19,7 90,6% 4,69

Maior controle sobre a 
qualidade (teor nutricional 
e proteico) das refeições 
servidas nos restaurantes

3,1 2,3 6,6 29,1 40,5 18,5 88,1% 4,57

Maiores difusão e  
conscientização das 
consequências da  
alimentação sadia/
mudança de hábitos 
alimentares

2,5 2,2 7,7 29,8 39,9 17,9 87,6% 4,56

Aumento na expectativa de 
vida útil dos trabalhadores 
beneficiados

3,0 2,4 7,6 32,4 36,8 17,7 87,0% 4,51

Melhoria na distribuição 
de renda

2,9 3,2 8,0 31,7 36,2 18,0 85,9% 4,49

Redução nos gastos  
com saúde em razão da 
melhoria da nutrição  
do trabalhador

3,0 3,3 8,2 31,6 37,0 17,0 85,5% 4,47

(continua)
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Frases
Discordo (%) Concordo (%) Soma  

Concordância
Média

Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente

Redução na incidência de 
doenças

3,4 3,5 10,8 34,8 32,7 14,8 82,3% 4,34

Redução no nível de 
perdas no processo 
produtivo, preservando 
recursos não renováveis

3,5 3,5 11,1 36,2 33,2 12,6 82,0% 4,30

Redução na demanda por 
serviços de saúde

4,3 4,9 10,9 35,8 32,0 12,0 79,8% 4,22

Redução na propagação 
de doenças graves

4,1 4,4 12,9 36,6 28,8 13,3 78,7% 4,21

Fonte: FIA (2015).

Percepção quanto à importância do benefício fiscal  
e exoneração de encargos sociais do PAT

Foi solicitado que os respondentes das empresas participantes do PAT informassem 
sua percepção quanto à probabilidade da empresa continuar oferecendo o benefício ali-
mentar, ou deixar de oferecê-lo, nas seguintes condições: 

1. Se não houvesse o incentivo fiscal do Imposto de Renda para as empresas que 
participam do PAT, mas continuasse a isenção de encargos sociais e previden-
ciários.

2. Se houvesse a incidência dos encargos sociais e previdenciários sobre o valor 
dos benefícios de refeição/alimentação oferecidos aos empregados, mas conti-
nuasse o incentivo fiscal do Imposto de Renda para as empresas que participam 
do PAT.

3. Se não houvesse o incentivo fiscal do Imposto de Renda para as empresas que 
participam do PAT e houvesse a incidência dos encargos sociais e previden-
ciários sobre o valor dos benefícios de refeição/alimentação oferecidos aos 
empregados.

Procedeu-se a aleatorização da apresentação de cada condição, visando neutralizar 
o efeito de ordem fixa na obtenção das respostas por parte dos respondentes. Foi empre-
gada uma escala variando de 0 (com certeza deixaria de oferecer o benefício alimentar) a 
10 (com certeza continuaria oferecendo o benefício alimentar). Os resultados alcançados 
são apresentados na tabela a seguir.

Tabela 6.8 – Impactos socioeconômicos do PAT para a sociedade em geral (continuação)
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Tabela 6.9 – Impactos socioeconômicos do PAT para a sociedade em geral (%)

Condição/ 
Probabilidade

Perda 
estimada de 

empresas

Deixaria de oferecer  
o benefício

Continuaria  
a oferecer  

o benefício

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 25 7,9 1,9 2,8 2,5 2,0 7,9 4,8 5,9 9,0 7,8 47,6

2 48 19,9 6,1 6,0 4,6 4,2 11,6 6,1 5,5 5,7 5,0 25,2

3 53 25,3 6,2 7,1 4,5 5,4 9,7 4,8 5,2 5,7 4,4 21,5

Fonte: FIA (2015).

Nas três condições avaliadas, haveria perda de participação de empresas no PAT. 
Diante do baixo valor do incentivo fiscal para as empresas participantes, a perda seria menor 
na primeira condição. Nas duas condições seguintes, o impacto seria bastante significa-
tivo, ou seja, prejudicaria sensivelmente a oferta do benefício da refeição/alimentação 
aos trabalhadores.

PESQUISA JUNTO A RESTAURANTES E EMPRESAS  
ALIMENTÍCIAS 

“Sem dúvida foi o melhor programa feito até hoje para o trabalhador. Digo isso 
porque já tive esse benefício”.

“Quando do cadastro dos estabelecimentos, foi exigida a obrigação de incluir 
no cardápio frutas, mas isto não vai influenciar em nada o pedido do cliente”.

“Como nem todo PDV [ponto de venda] aceita cartão refeição, para nós ainda 
é um diferencial”.

Opinião de participantes da pesquisa PAT Impactos (FIA, 2015)

Caracterização da amostra
Com base em um cadastro de restaurantes e empresas alimentícias que aceitam 

voucher-refeição, foi selecionada de forma aleatória uma amostra representativa para 
compor uma pesquisa visando avaliar como proprietários ou gerentes percebem o impacto 
do Programa de Alimentação do Trabalhador para essa atividade econômica. 

No início de novembro de 2015, foi encaminhado convite por e-mail às empresas 
sorteadas, explicando a relevância e os objetivos da pesquisa e solicitando sua cooperação 
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para responder o questionário. Para tanto, o representante/responsável clicava em um link 
que direcionava ao questionário disponibilizado online. O instrumento de coleta de dados 
continha as instruções iniciais e a explicação de que nenhum dado seria analisado indivi-
dualmente, preservando, assim, o sigilo e a identidade dos participantes. Após quinze dias, 
um segundo e-mail – lembrete – foi encaminhado aos participantes que ainda não haviam 
respondido ao questionário. A participação foi espontânea, pois não havia incentivo extra 
para a participação.

Ao todo, 914 indivíduos (proprietários, sócios ou gerentes) responderam à pesquisa 
sobre o estabelecimento. Todos os estados brasileiros, com exceção do Acre, tiveram 
respondentes participando da pesquisa. Houve uma concentração em estados com maior 
número de restaurantes e empresas alimentícias participantes do PAT, a saber: São Paulo, 
Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito 
Santo. O erro amostral máximo da pesquisa ao nível de probabilidade de 95% é de 3,3%. 
A distribuição da amostra por unidade da federação é similar à distribuição populacio-
nal de restaurantes e estabelecimentos alimentícios que aceitam voucher-refeição (p<.05). 

Figura 6.3 – Participação dos estados brasileiros na amostra

Fonte: FIA (2015).
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Em relação aos tipos de estabelecimento que participaram da pesquisa, a maioria foi 
composta por restaurantes (60,4%), seguida por lanchonetes (12%), padarias (6,2%) e 
outros (21,4%), englobando bares, cafeterias, lojas de conveniência, food trucks, pizza-
rias, pastelarias etc. Dos estabelecimentos pesquisados, 53,5% deles oferecem serviço de 
entrega (delivery).

Quanto às modalidades de alimentação servidas por estabelecimentos que aceitam 
voucher-refeição, verifica-se que café da manhã é servido em 27,1%, almoço em 77,7%, 
jantar em 40,7% e alimentação durante a madrugada em 36,3%. Tomando o principal tipo 
de estabelecimento pesquisado – restaurantes –, essa proporção é de 20,3% para o café da 
manhã, 98,2% para o almoço, 44,7% para o jantar e 22,1% atuam na madrugada.

Resultados obtidos
Com o propósito de verificar o movimento médio dos estabelecimentos que recebem 

voucher-refeição, solicitou-se a quantidade média de refeições servidas no almoço e/ou 
jantar e de lanches por tipo de prestador de serviço de alimentação. Esse montante inclui 
tanto alimentação servida por meio de vouchers quanto por outras formas de pagamento. 
Os resultados mostram que uma refeição completa (almoço ou jantar) concentra a maior 
parcela do atendimento feito, vindo a seguir o consumo de lanches.

Tabela 6.10 – Movimento médio de refeições e lanches servidos

Média de refeições 
e lanches servidos 

por dia

Restaurantes Lanchonetes Padarias Outros Geral

Almoço 151   68   93 78 134

Jantar   84   61   40 59   76

Lanches   95 164 132 14 123

Fonte: FIA (2015).

Para atendimento dos clientes, os restaurantes empregam funcionários de diferentes 
funções, como cozinheiros, ajudantes de cozinha, garçons, caixas, gerentes, dentre outros. 
O número médio de pessoas trabalhando por tipo de estabelecimento é apresentado na 
tabela a seguir.
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Tabela 6.11 – Número médio de empregados por estabelecimento 

Tipo de estabelecimento Média de funcionários
Restaurantes 11,6
Lanchonetes   9,1

Padarias 17,6
Outros 10,4

Valor médio 11,4

Fonte: FIA (2015).

Verifica-se, assim, que é relativamente significativo o número de empregos associados 
com estabelecimentos de prestação de serviços de refeição e lanches, em especial conside-
rando-se a expressiva quantidade deles no território nacional. 

A distribuição dos preços médios pagos pelo consumo de alimentos nos estabele-
cimentos pesquisados – envolvendo tanto clientes utilizando vouchers quanto clientes 
pagando a refeição/lanche por outros meios – pode ser visualizada na tabela a seguir. 

Tabela 6.12 – Distribuição dos clientes segundo faixas de preço dos alimentos servidos 

Faixa do valor consumido (Em R$) %

Menos de 10,00   4,0

Entre 10,00 e 14,99 30,1

Entre 15,00 e 19,99 26,3

Entre 20,00 e 24,99 16,5

25,00 ou mais 23,1

Fonte: FIA (2015).

Observa-se, assim, que o valor pago por refeição é muito superior ao estabelecido 
pelo PAT para efeito de incentivo fiscal do imposto sobre a renda das empresas parti-
cipantes no programa (R$ 1,99/refeição limitado a 4% do imposto de renda devido 
pela empresa).

Tabela 6.13 – Preço médio pago por cliente (em R$) 

Estabelecimento Preço médio pago por cliente

Restaurantes 20,03

Lanchonetes 17,15

Padarias 14,07

Outros 21,50

Valor médio 19,63

Fonte: FIA (2015).
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Em relação ao montante que as vendas de refeição e lanches representam no fatura-
mento total dos prestadores desse serviço, verifica-se pela tabela a seguir que essa parti-
cipação é bastante significativa em todos os tipos de estabelecimentos.

Tabela 6.14 – Participação da receita de vouchers refeição no faturamento dos estabeleci-
mentos (%)

Participação Restaurantes Lanchonetes Padarias Outros Geral

Até 10% 30,6 32,4 34,5 50,7 35,3

Entre 11% a 20% 22,5 18,5 29,1 16,3 21,1

Entre 21% a 30% 12,7 18,5 21,8 13,4 14,1

Entre 31% a 40% 12,2   9,3   7,3   5,6   9,9

Entre 41% a 50%   6,1   7,4   1,8   3,8   5,5

Fonte: FIA (2015).

Sintetizando, os resultados obtidos pelas pesquisas realizadas pelo Datafolha (2014) 
junto a empregados e pela Fundação Instituto de Administração (2015) junto a empresas 
participantes do PAT e a restaurantes, lanchonetes e afins que recebem voucher-refeição 
mostram que a avaliação desse programa é bastante positiva em inúmeros aspectos. Para 
os trabalhadores, os principais impactos do PAT relacionam-se com a questão econômica 
representada por um acréscimo na renda real, pela variedade de cardápios e de locais onde 
tomar a refeição e ainda pela melhoria da sua qualidade. Para as empresas empregadoras, 
os impactos proporcionados pelo fornecimento de refeição/alimentação aos trabalhadores 
são percebidos em um espectro mais amplo: na satisfação e na integração dos empregados 
com a empresa e na atratividade desta para novos empregos; na redução da rotatividade 
de em pregados e de atrasos e faltas ao trabalho; na diminuição de gastos com acidentes de 
trabalho; no aumento de agilidade/rapidez na produção, produtividade da mão de obra, 
qualidade dos produtos e serviços gerados na empresa e retorno de programas de treina-
mento realizados; e ainda pela possibilidade de oferecer refeição mesmo sem dispor de 
espaço físico para a montagem de refeitório. Para restaurantes, lanchonetes e prestadores 
assemelhados de fornecimento de refeição/lanche, destaca-se principalmente o aspecto 
relacionado com a expressiva participação de receitas provenientes do consumo de refeição 
no faturamento desses estabelecimentos, gerando com isso maior atratividade junto a 
clientes e maior geração de empregos.
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MODELOS DE SIMULAÇÃO DE 
IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS 
DO PAT

O Programa de Alimentação do Trabalhador tem-se mostrado um instrumento im-
portante para a nutrição de empregados formais no Brasil, aumentando o seu bem-estar, 
impactando indicadores econômicos e reduzindo despesas com o sistema de saúde. Por meio 
de pesquisas realizadas junto a três stakeholders desse programa – trabalhadores, empre-
gadores e restaurantes/lanchonetes – verificou-se a existência de crenças e atitudes forte-
mente positivas desses agentes em relação a impactos do programa em diferentes aspectos. 
Neste capítulo, a avaliação de impactos do PAT é efetuada considerando duas abordagens 
quantitativas complementares: a primeira, por meio de modelos de insumo-produto para a 
economia brasileira e, a segunda, com base na análise de sistemas dinâmicos complexos. 
A mensuração dos impactos socioeconômicos do programa possibilita uma estimação efetiva 
dos ganhos que são gerados para os diferentes agentes econômicos. 

MODELOS DE INSUMO-PRODUTO
A primeira abordagem para a avaliação de impactos do PAT é feita utilizando o 

instrumental das matrizes de insumo-produto, que retratam a estrutura produtiva e as inter-
conexões setoriais de uma economia, permitindo assim estimar os impactos de uma cadeia 
produtiva sobre a economia brasileira. 

7
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Referencial metodológico: modelos de insumo-produto
Uma economia funciona, em grande parte, para equacionar a demanda e a oferta 

dentro de uma vasta rede de atividades. O que Leontief (1951) conseguiu realizar foi a 
construção de uma “fotografia econômica” da própria economia. Nessa fotografia, ele 
mostrou como os setores estão relacionados entre si, ou seja, quais setores suprem os 
outros de serviços e produtos e quais setores compram de quem. O resultado foi uma 
visão única e compreensível de como a economia funciona e de como cada setor se torna 
mais ou menos dependente dos outros.

Esse sistema de interdependência é formalmente demonstrado em uma tabela conhe-
cida como de insumo-produto. A construção de tais representações demanda grande esforço, 
já que requer uma coleção de informações sobre cada companhia, a respeito dos seus fluxos 
de vendas e das suas fontes de suprimento. Enquanto setores produtivos compram e vendem 
uns para os outros, um setor individual interage, típica e diretamente, com um número 
relativamente pequeno de setores. Entretanto, em virtude da natureza dessa dependência, 
pode-se mostrar que todos os setores estão interligados, direta ou indiretamente.

Baseada em Guilhoto e Sesso Filho (2005, 2010), a Figura 7.1 mostra como é feita a 
utilização dos bens domésticos e importados, ou seja, como estes são utilizados na produção 
corrente de outros bens, na formação de capital e no consumo das famílias, pelo governo 
e outras demandas.

Figura 7.1 – Uso dos bens no modelo de insumo-produto

Do lado da produção, como mostra a Figura 7.2, os produtos domésticos utilizam 
uma combinação de insumos domésticos, insumos importados, trabalho, capital e terra 
(no caso dos produtos agrícolas) para serem produzidos.

Figura 7.2 – Insumos utilizados no processo produtivo
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Os fluxogramas mostrados nas Figuras 7.1 e 7.2 podem, então, ser combinados em 
um único, de modo a evidenciar como o modelo funciona de uma maneira integrada, 
conforme a Figura 7.3.

Figura 7.3 – Fluxograma do modelo de insumo-produto

A partir dessa figura, observa-se que são utilizados insumos domésticos (que foram 
obtidos por meio da produção no país), insumos importados e insumos primários (tra-
balho, capital e terra) para a produção de produtos domésticos. Por sua vez, estes são 
utilizados pelas indústrias como insumos intermediários no processo produtivo ou 
são consumidos como produtos finais (exportações, consumo das famílias, gastos do 
governo, investimentos etc.). As importações podem ser de insumos intermediários que se 
destinam ao processo produtivo ou de bens finais que são diretamente consumidos pelos 
usuários finais.

A renda da economia é gerada por meio da remuneração do trabalho, do capital 
e da terra agrícola, sendo utilizada no consumo dos bens finais (sejam eles destinados 
ao consumo ou ao investimento). A receita do governo é obtida por meio do pagamento 
de impostos pelas empresas e pelos indivíduos. O modelo assume que existe equilíbrio em 
todos os mercados da economia.

As relações da Figura 7.3 podem ser mensuradas em termos de seus valores, devendo 
para tanto ser reorganizadas na forma matricial. Como pode ser observado na Figura 7.4, 
as relações fundamentais de insumo-produto mostram que as vendas dos setores podem 
ser utilizadas dentro do processo produtivo pelos diversos setores compradores da eco-
nomia ou consumidas pelos diversos componentes da demanda final (famílias, governo, 
investimento, exportações). Por outro lado, para produzir, são necessários insumos, impos-
tos são pagos, importam-se produtos e gera-se valor adicionado (pagamento de salários, 
remuneração do capital e da terra agrícola), podendo todas essas relações serem inseridas 
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em um quadro único, no qual a leitura pelas linhas indica vendas e a leitura pelas colunas 
representa compras.

A intensidade dessas relações será, agora, o ponto principal de análise. Imagine que 
a demanda por um produto específico aumenta, por exemplo, a demanda por automóveis 
fabricados no Brasil. Tal crescimento é sinalizado para os produtores de automóveis, que 
aumentam a sua produção. Ao mesmo tempo, todas as companhias de peças irão intensi-
ficar sua produção (pneus, vidros, transmissões, motores), acontecendo o mesmo com os 
fornecedores da indústria de autopeças. Tal processo é conhecido como multiplicador. É 
importante salientar que alguns setores da economia estão mais envolvidos nas compras – 
direta e indiretamente – de alguns setores do que outros, daí os efeitos multiplicadores 
gerados pelos aumentos na demanda por determinados produtos ocasionarem impactos 
diferenciados na economia. Na essência, cada setor possuiria um multiplicador diferente.

Figura 7.4 – Esquematização da matriz de insumo-produto

Mas esse efeito multiplicativo (multiplicadores do tipo I) não se restringe apenas à 
demanda por insumos intermediários. Do lado da demanda por insumos primários, o 
processo também se repete, só que de uma forma um pouco diferente. Um aumento na 
demanda por mão de obra fará com que haja um aumento no poder aquisitivo das fa-
mílias, gerando, dessa forma, uma elevação na demanda por produtos finais. Isso fará 
com que haja um incremento, novamente, do nível de atividade dos setores produtores, 
que, por sua vez, vão aumentar a demanda pelos diversos tipos de insumos, inclusive mão 
de obra. Essa dinâmica acarretará um novo aumento no poder aquisitivo, causando um 
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aumento na demanda final das famílias, e assim sucessivamente, até que o sistema chegue 
ao equilíbrio. Esse aumento do emprego causado pelo aumento na demanda do consumo 
das famílias é chamado de efeito induzido (multiplicadores do tipo II).

Os quadros de insumo-produto
Com base no apresentado acima, a tabela abaixo apresenta de forma esquemática 

um exemplo de uma tabela de insumo-produto para uma economia com dois setores.

Quadro 7.1 – Exemplo de uma tabela de insumo-produto para uma economia com dois setores

Setor i Setor j Consumo 
Famílias

Governo Inves- 
timento

Expor 
tações

Total

Setor i Zii Zij Ci Gi Ii Ei Xi

Setor j Zji Zjj Cj Gj Ij Ej Xj

Importação Mi Mj Mc Mg Mi - M
Impostos Ti Tj Tc Tg Ti Te T
Valor Adicionado Wi Wj - - - - W
Total Xi Xj C G I E -

Onde:

Zij é o fluxo monetário entre os setores i e j;

Ci é o consumo das famílias dos produtos do setor i;

Gi é o gasto do governo junto ao setor i; 

Ii é a demanda por bens de investimento produzidos no setor i;

Ei é o total exportado pelo setor i;

Xi é o total de produção do setor i;

Tj é o total de impostos indiretos líquidos pagos por j;

Mj é a importação realizada pelo setor j;

Wj é o valor adicionado gerado pelo setor j.

O quadro acima permite estabelecer a igualdade:

Xi + Xj + C + G + I + E = Xi + Xj + M + T + W (7.1)

Eliminando Xi e Xj de ambos os lados, tem-se:

C + G + I + E = M + T + W (7.2)

Rearranjando:

C + G + I + (E – M) = T + W  (7.3)
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Portanto, a tabela de insumo-produto preserva as identidades macroeconômicas.

A partir do apresentado, e generalizando para o caso de n setores, tem-se:

Zij
j=1

n

∑ + Ci + Gi + Ii + Ei ≡ Xi

i = 1,2,...,n

 (7.4)

onde:

Zij é a produção do setor i que é utilizada como insumo intermediário pelo setor j;

Ci é a produção do setor i que é consumida domesticamente pelas famílias;

Gi é a produção do setor i que é consumida domesticamente pelo governo;

Ii é a produção do setor i que é destinada ao investimento;

Ei é a produção do setor i que é exportada;

Xi é a produção doméstica total do setor i.

Assumindo que os fluxos intermediários por unidade do produto final são fixos, 
pode-se derivar o sistema aberto de Leontief, ou seja1,

AijX j
j=1

n

∑ + Yi = Xi

i = 1,2,...,n
 (7.5)

onde:

aij é o coeficiente técnico que indica a quantidade de insumo do setor i necessária 
para a produção de uma unidade de produto final do setor j, e

yi é a demanda final por produtos do setor i, isto é, Ci + Gi + Ii + Ei.

Todas as outras variáveis já foram definidas anteriormente.

A equação (7.5) pode ser escrita em forma matricial como:

Ax + y = x (7.6)

onde:

A é a matriz de coeficientes diretos de insumo de ordem (n x n);

x e y são vetores colunas de ordem (n x 1).

1 O sistema aberto de Leontief considera a demanda final como sendo exógena ao sistema, enquanto 
que no sistema fechado esta é considerada endógena.
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Resolvendo a equação (7.6), é possível obter a produção total que é necessária para 
satisfazer a demanda final, ou seja,

x = (I – A)-1 y (7.7)

onde:

(I – A)-1 é a matriz de coeficientes diretos e indiretos, ou a matriz de Leontief.

Em B = (I–A)-1, o elemento bij deve ser interpretado como sendo a produção total do 
setor i que é necessária para produzir uma unidade de demanda final do setor j.

Para se calcular o efeito induzido, é necessário endogenizar o consumo e a renda das 
famílias no modelo de insumo-produto. Dessa forma, ao invés de utilizar a matriz A 
descrita acima, tem-se:

A =
A Hc

Hr O

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥  (7.8)

onde: 

A  é a nova matriz de coeficientes técnicos (n+1) × (n+1), contendo a renda (Hr) e o 
consumo (Hc) das famílias.

Da mesma forma, tem-se que os novos vetores de produção total X  ((n+1) × 1), e 
de demanda final Y  ((n+1) × 1), seriam representados respectivamente por

X =
X

Xn+1

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

 (7.9)

Y =
Y*

Yn+1
*

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

 (7.10)

onde: 

os novos componentes estão relacionados à endogenização do consumo e da renda 
das famílias.

Desta forma, o sistema de Leontief seria representado como:

X = BY  (7.11)

B = ( I − A )−1
 (7.12)

ImpactosSocioeconomicos.indd   195 22/08/16   18:45



40 anos do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador 196

Do ponto de vista da álgebra matricial, não é difícil perceber a correção do método, mas 
pode-se entender mais de perto o significado econômico da matriz inversa de Leontief.

Pós-multiplicando a matriz (I – A) por (I+A+A2+A3+…+An), chega-se a:

(I – An+1) 

Como todos os coeficientes técnicos da matriz A estão entre 0 e 1, fazendo n tender 
ao infinito, os valores do último termo se aproximam de zero e, dessa forma, pode-se 
considerar como resultado da multiplicação apenas o termo I (matriz identidade). Sendo 
assim, conclui-se que (I+A+A2+A3+…+An) passa a ser considerada como a matriz inversa 
de (I – A) quando n assume valores altos. 

Se houver um aumento da demanda por produtos de determinado setor j, o impacto 
inicial corresponderá exatamente ao aumento da produção desse setor. Essa variação está 
refletida no primeiro termo I do somatório (I+A+A2+A3+…+An). Mas, para aumentar a 
produção, o setor j demandaria insumos dos demais setores, segundo a proporção estabe-
lecida pela coluna j. Pré-multiplicando o vetor da variação da demanda pela matriz (I – A)-1, 
chega-se ao seguinte resultado: o setor j teria um aumento de produção correspondente 
à variação da demanda mais o valor necessário de insumo demandado pelo próprio setor 
em função do aumento da demanda final. Todos os demais setores que fornecem insumos 
ao setor j também teriam suas produções alteradas. O acréscimo seria correspondente 
à variação da demanda vezes o coeficiente técnico aij. Portanto, o termo A representa a 
necessidade de insumo do setor originalmente demandado e mede os efeitos da “primeira 
rodada”. Mas a produção desses insumos demandará, por sua vez, outros insumos, e o 
valor dessa demanda será calculado por meio do termo A2. Esse encadeamento não tem 
fim e cada “rodada” é contemplada pela inclusão de mais um termo no somatório.

MATRIZES DE INSUMO-PRODUTO DO BRASIL ESTIMADAS A 
PARTIR DO SCN

A construção da primeira matriz nacional insumo-produto pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) para o país foi realizada em 1970. Entre os anos 1970 
e 1990, a construção foi feita com periodicidade quinquenal e, a partir da década de 1990, 
sua elaboração é anual. O IBGE é o órgão oficial do governo federal responsável pela 
elaboração das matrizes nacionais de insumo-produto. Apesar das matrizes apresentarem 
dados anuais a partir de 1990, a sua divulgação apresenta uma defasagem. Justifica-se o 
tempo porque o prazo entre a coleta dos dados levantados junto a cada setor da economia 
e a sua elaboração pelo IBGE é relativamente extenso.

As matrizes de insumo-produto mais recentes disponibilizadas pelo IBGE são refe-
rentes aos anos 2000 e 2005. Para obter matrizes de períodos para os quais não existem 
as matrizes originais, torna-se necessário elaborá-las com dados provenientes do Sistema 
de Contas Nacionais (SCN) em suas versões preliminares e primeira revisão. Dessa forma, 
é possível estimar um sistema de insumo-produto com 68 setores e 128 produtos, de 

ImpactosSocioeconomicos.indd   196 22/08/16   18:45



Modelos de simulação de impactos socioeconômicos do PAT 197

acordo com o SCN (referência 2010) divulgado pelo IBGE para o ano de 2013 (ano mais 
recente para o qual existem dados do SCN disponíveis), utilizando-se o método de elabo-
ração das matrizes de insumo-produto a partir dos dados preliminares das Contas Nacionais 
apresentado por Guilhoto e Sesso Filho (2005; 2010).

MÉTODOS BÁSICOS DE ANÁLISE
As possibilidades de utilização da teoria de insumo-produto para análises estruturais 

e de impacto, entre outras, são demasiado vastas para serem apresentadas em apenas um 
subcapítulo [ver por exemplo: Kurz, Dietzenbacher e Lager (1998), Lahr e Dietzenbacher 
(2001), Hewings, Sonis e Boyce (2002)]. Dessa forma, o que é apresentado neste subcapí-
tulo são alguns métodos básicos de análise amplamente difundidos e de fácil utilização.

Multiplicadores 
A partir dos coeficientes diretos e da matriz inversa de Leontief, é possível estimar, para 

cada setor da economia, o quanto é gerado direta e indiretamente de emprego, impostos, 
salários, PIB etc., para cada unidade monetária produzida para a demanda final. Ou seja:

GVj = bijvi
i=1

n

∑  (7.13)

sendo:

GVj  é o impacto total, direto e indireto, sobre a variável em questão;

bij  é o ij-ésimo elemento da matriz inversa de Leontief; e

vi  é o coeficiente direto da variável em questão.

A divisão dos geradores pelo respectivo coeficiente direto produz os multiplicadores, 
que indicam quanto é gerado, direta e indiretamente, de emprego, importações, impostos 
ou qualquer outra variável para cada unidade obtida desses itens. Por exemplo, o multipli-
cador de empregos indica a quantidade de postos de trabalho criados, direta e indiretamente, 
para cada emprego direto gerado. O multiplicador do i-ésimo setor seria dado então por:

MVi =
GVi

vi

 (7.14)

MVi representaria o multiplicador da variável em questão e as outras variáveis são 
definidas conforme feito anteriormente. Por sua vez, o multiplicador de produção que indica 
o quanto se produz para cada unidade monetária gasta no consumo final é definido como:

MPj = bij
i=1

n

∑  (7.15)
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sendo MPj o multiplicador de produção do j-ésimo setor e as outras variáveis são definidas 
segundo o expresso anteriormente.

Quando o efeito de multiplicação se restringe somente à demanda de insumos inter-
mediários, esses multiplicadores são chamados do tipo I. Porém, quando a demanda das 
famílias é endogenizada no sistema, levando-se em consideração o efeito induzido, esses 
recebem a denominação de multiplicadores do tipo II.

Geradores de emprego e valor adicionado
Os geradores são formados por razões entre valores que possam ser comparados. 

Na maioria das vezes, o fator utilizado para padronizar a variável a ser estudada é o valor 
bruto da produção (VBP) de cada setor.

Escolhendo-se, por exemplo, a variável emprego para avaliar as particularidades 
associadas à mão de obra existente em cada setor, tem-se que o coeficiente direto de em-
prego é dado pela razão da quantidade de postos de trabalho em cada setor pelo valor 
bruto da produção do respectivo setor:

Ci
e =

ei

VBPi
 (7.16)

sendo: 

Ci
e  é o coeficiente direto de emprego do setor i; 

Ci é a quantidade de pessoal ocupado no setor i estimada a partir do Sistema de 
Contas Nacionais; e 

VPBi é o valor bruto da produção do setor i.

A unidade do coeficiente direto de emprego é dada por empregos/reais. Já o gerador 
de empregos incorpora efeitos diretos e indiretos, sendo obtido a partir da combinação dos 
elementos da matriz inversa de Leontief com o coeficiente direto de emprego de cada setor. 
O gerador de empregos é calculado da seguinte forma:

Ge

1×n
= Ce

1×n
I − A( )−1

n×n
 (7.17)

sendo:

Ge é o vetor dos geradores de emprego (efeitos diretos e indiretos); 

Ce é o vetor dos coeficientes diretos de emprego; 

(I - A)-1 é a matriz inversa de Leontief; e 

n é o número de setores. 
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A unidade do gerador de emprego é dada por empregos/reais. Esse valor indica 
quanto emprego é gerado direta e indiretamente para cada unidade monetária produzida 
na demanda final. Para separar os efeitos de geração de emprego direto (no próprio setor) 
e indireto (nos demais setores), deve-se recorrer ao cálculo da matriz dos coeficientes de 
geração em vez do vetor dos coeficientes de geração.

GE

n×n
= Ĉe

n×n
I − A( )−1

n×n
 (7.18)

sendo: 

GE é a matriz dos geradores de emprego direto e indireto (valores que podem 
ser separados); 

Ĉe  é o vetor diagonalizado dos coeficientes diretos de emprego; 

(I - A)-1 é a matriz inversa de Leontief; e 

n é o número de setores.

Ainda, um terceiro coeficiente é calculado neste estudo – os geradores que incorpo-
ram os efeitos induzidos – utilizando a matriz inversa de Leontief com a estrutura de 
renda e consumo das famílias. Nesse procedimento, os valores obtidos para os geradores 
de emprego levarão em conta, além dos efeitos direto e indireto, o efeito induzido, que 
corresponde à geração de emprego ocasionada pelo aumento do consumo das famílias. 
Os geradores de PIB, salários e tributos são calculados e interpretados de forma análoga 
aos geradores de emprego.

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS DO PAT
Com base no instrumental de insumo-produto apresentado na seção anterior, é possível 

uma mensuração dos impactos socioeconômicos que o Programa de Alimentação do Traba-
lhador tem sobre a economia brasileira em termos: (a) do crescimento do PIB; (b) de salários 
para empregados e remuneração de autônomos; (c) de contribuições sociais para a Previ-
dência; (d) de impostos sobre a comercialização (basicamente ICMS, IPI, ISS, PIS/COFINS); 
e (e) da criação de novos empregos.

Esses impactos, como explicado anteriormente, são de três tipos: direto, indireto 
e induzido. O impacto direto está relacionado com a atividade em si e, tomando como 
exemplo os restaurantes, seriam os impactos nesse próprio setor em razão da venda de 
R$ 1 milhão em refeições, a preços de 2015. Os impactos indiretos seriam os impactos 
que o setor de restaurantes gera na economia pelo fato de comprar produtos e serviços 
(alimentos, bebidas, serviços de internet etc.) necessários para a sua atividade. E final-
mente, os impactos induzidos estão relacionados com a infraestrutura existente na eco-
nomia, como transporte coletivo, escolas, hospitais, segurança, estacionamento etc., não 
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relacionada diretamente com o setor de restaurantes, mas demandada pelos trabalha-
dores dessa atividade.

À soma dos impactos diretos com os indiretos dá-se a denominação de impactos ou 
geradores do tipo I; à soma dos impactos diretos, indiretos e induzidos, dá-se a denomi-
nação de impactos ou geradores do tipo II. Para saber o impacto que uma unidade de 
impacto direto produz na economia, dá-se a denominação de multiplicador, sendo o 
multiplicador do tipo I o resultado da divisão do gerador do tipo I pelo impacto direto, 
enquanto o multiplicador do tipo II é o resultado da divisão do gerador do tipo II pelo 
impacto direto.

O impacto do PAT na economia pode ser mensurado em três vertentes: a primeira se 
refere aos impactos relacionados com o faturamento no setor de restaurantes; a segunda, 
aos impactos referentes aos gastos com a cesta básica; e a terceira análise a ser conside-
rada corresponde aos impactos que são gerados na montagem das instalações (equipa-
mentos e construção civil) do setor de restaurantes. Esses últimos impactos, em termos 
das instalações, acontecem no momento que um novo restaurante é montado e vão se 
repetir de tempos em tempos, quando será necessário refazer as instalações e/ou abrir um 
novo restaurante. Ao longo do tempo, com o parque de restaurantes montado, pode-se 
também associar esse impacto às necessidades de reposição de capital nesse setor. A seguir, 
são apresentados os resultados de acordo com o exposto acima.

Impactos do faturamento no setor de restaurantes
No caso do setor de restaurantes, as Tabelas 7.2 e 7.3 mostram os impactos socio-

econômicos que cada R$ 1 milhão (preços de 2015) de faturamento desse setor gera na 
economia. Tem-se como resultado um impacto total no PIB de R$ 2.019 milhões, um 
aumento da remuneração dos trabalhadores de R$ 843 milhões, uma arrecadação de 
contribuições sociais de R$ 128 milhões, uma arrecadação de impostos sobre a comer-
cialização de bens e serviços de R$ 378 milhões e uma geração de 44 empregos/ano (528 
meses de salários) na economia.

Tabela 7.1 – Impactos na economia brasileira resultantes do faturamento de R$ 1 milhão de 
2015 no setor de restaurantes

Variável Unidade
Impactos

Direto Indireto Induzido

PIB R$ milhões 611 435 973

Salários e autonômos R$ milhões 331 154 358

Contribuições sociais R$ milhões   33   30   65

Impostos sobre a comercialização R$ milhões 113 100 165

Emprego Empregos anuais   20     7   17
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Considerando-se apenas a atividade do setor de restaurante, ou seja, os impactos do 
tipo I (direto e indireto), esses são também expressivos, da ordem de R$ 1.046 milhões no 
PIB, R$ 485 milhões nas remunerações, R$ 63 milhões nas contribuições sociais, R$ 213 
milhões em impostos sobre a comercialização e 27 empregos/ano (324 meses de salários).

Tabela 7.2 – Geradores e multiplicadores na economia brasileira resultantes do faturamento 
de R$ 1 milhão de 2015 no setor de restaurantes

Variável Unidade
Geradores Multiplicadores

Tipo I Tipo II Tipo I Tipo II

PIB R$ milhões 1.046 2.019 1,7 3,3

Salários e autonômos R$ milhões    485    843 1,5 2,5

Contribuições sociais R$ milhões      63    128 1,9 4,0

Impostos sobre a comercialização R$ milhões    213    378 1,9 3,3

Emprego Empregos anuais      27      44 1,3 2,2

Impactos dos gastos com cesta básica e voucher-alimentação
Considerando-se os gastos com cestas básicas, as Tabelas 7.4 e 7.5 mostram os im-

pactos socioeconômicos que cada R$ 1 milhão (preços de 2015) desses gastos gera na 
economia brasileira. Tem-se como resultado um impacto total no PIB de R$ 1.906 mi-
lhões, um aumento da remuneração dos trabalhadores de R$ 779 milhões, uma arrecadação 
de contribuições sociais de R$ 126 milhões, uma arrecadação de impostos sobre a comer-
cialização de bens e serviços de R$ 346 milhões e uma geração de 41 empregos/ano (492 
meses de salários) na economia. 

Considerando-se apenas a atividade de produção das cestas básicas e de alimentos 
adquiridos por meio de voucher-alimentação, ou seja, os impactos do tipo I (direto e indireto), 
observa-se números também expressivos, da ordem de R$ 990 milhões no PIB, R$ 443 
milhões nas remunerações, R$ 64 milhões nas contribuições sociais, R$ 191 milhões em 
impostos sobre a comercialização e 25 empregos/ano (300 meses de salários).

Tabela 7.3 – Impactos na economia brasileira resultantes do gasto de R$ 1 milhão de 2015 
em cestas básicas

Variável Unidade
Impactos

Direto Indireto Induzido

PIB R$ milhões 391 599 916

Salários e autonômos R$ milhões 168 275 336

Contribuições sociais R$ milhões   22   42   62

Impostos sobre a comercialização R$ milhões   96   95 155

Emprego Empregos anuais     9   16   16
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Tabela 7.4 – Geradores e multiplicadores na economia brasileira resultantes do gasto de  
R$ 1 milhão de 2015 em cestas básicas

Variável Unidade
Geradores Multiplicadores

Tipo I Tipo II Tipo I Tipo II

PIB R$ milhões 990 1.906 2,5 4,9

Salários e autonômos R$ milhões 443    779 2,6 4,6

Contribuições sociais R$ milhões   64    126 2,8 5,5

Impostos sobre a comercialização R$ milhões 191    346 2,0 3,6

Emprego Empregos anuais   25      41 2,9 4,7

Impactos em novas instalações e/ou reforma  
de restaurantes

Considerando os investimentos feitos em novas instalações e/ou reforma de restau-

rantes, as Tabelas 7.6 e 7.7 mostram os impactos socioeconômicos que cada R$ 1 milhão 

de 2015 desses investimentos gera na economia. Tem-se como resultado um impacto 

total no PIB de R$ 1.866 milhões, um aumento da remuneração dos trabalhadores de 

R$ 745 milhões, uma arrecadação de contribuições sociais de R$ 138 milhões, uma 

arrecadação de impostos sobre a comercialização de bens e serviços de R$ 324 milhões 

e uma geração de 32 empregos/ano (384 meses de salários) na economia.

Considerando-se apenas a atividade de venda de refeição em restaurantes, ou seja, 

os impactos do tipo I (direto e indireto), esses são também expressivos, da ordem de 

R$ 968 milhões no PIB, R$ 415 milhões nas remunerações, R$ 78 milhões nas contribui-

ções sociais, R$ 172 milhões em impostos sobre a comercialização e 17 empregos/ano 

(204 meses de salários).

Tabela 7.5 – Impactos na economia brasileira resultantes do investimento de R$ 1 milhão de 
2015 em novas instalações e/ou reforma de restaurantes

Variável Unidade
Impactos

Direto Indireto Induzido

PIB R$ milhões 542 426 898

Salários e autonômos R$ milhões 249 166 330

Contribuições sociais R$ milhões   42   36   60

Impostos sobre a comercialização R$ milhões   90   82 152

Emprego Empregos anuais   11     6   15
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Tabela 7.6 – Geradores e multiplicadores na economia brasileira resultantes do investimento 
de R$ 1 milhão de 2015 em novas instalações e/ou reforma de restaurantes

Variável Unidade
Geradores Multiplicadores

Tipo I Tipo II Tipo I Tipo II

PIB R$ milhões 968 1.866 1,8 3,4
Salários e autonômos R$ milhões 415   745 1,7 3,0
Contribuições sociais R$ milhões   78   138 1,8 3,3
Impostos sobre a comercialização R$ milhões 172   324 1,9 3,6
Emprego Empregos anuais   17     32 1,6 3,0

Por meio da utilização do instrumental de insumo-produto e das respectivas matrizes 
estimadas para a economia brasileira, foi possível calcular os impactos socioeconômicos 
que o PAT gera na economia brasileira pelo fato de movimentá-la com as atividades de 
restaurantes e produção de cestas básicas, como também pelos investimentos necessários em 
novas instalações e/ou reforma de restaurantes. Uma síntese da análise de insumo-produto 
para cada R$ 1 investido em uma dessas três atividades é apresentada na tabela a seguir.

Tabela 7.7 – Impactos comparativos de cada R$ 1 a preços de 2015 gasto em consumo 
em restaurantes, aquisição de cesta básica ou em instalações 

Variável Unidade
Refeição em 
Restaurante

Cesta 
Básica

Instalações

PIB R$ 2,02 1,91 1,87
Salários e autonômos R$ 0,84 0,78 0,75
Contribuições sociais R$ 0,13 0,13 0,14
Impostos sobre a comercialização R$ 0,38 0,35 0,32

Os resultados obtidos são expressivos e evidenciam o efeito propagador do que é 
consumido em refeição ou alimentação pelos trabalhadores que são beneficiados pelo PAT. 

Por último, vale ressaltar ainda um importante aspecto: a análise insumo-produto 
não contabiliza impactos relevantes do programa que se referem ao fato de um trabalha-
dor melhor alimentado e nutrido possuir mais disposição para o trabalho, aumentando 
a sua produtividade, que por sua vez gera um impacto positivo em toda a economia. 

Não obstante a escassez de dados e a complexidade da evolução da economia brasi-
leira ao longo da existência do PAT, apresentam-se, a seguir, alguns impactos que o PAT 
teria gerado. Considerando os quarenta anos do programa, e tomando por base a quanti-
dade de trabalhadores atendidos em cada ano, estima-se terem sido servidas o equivalente 
a 79 bilhões de refeições. Assumindo que o valor médio de um voucher de uma refeição, a 
preços de dezembro de 2015, situe-se em torno de R$ 15,99 (média ponderada referente aos 
sistemas de refeição e alimentação-convênio, os dois que apresentam a maior quantidade 
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de trabalhadores atendidos), tem-se que o faturamento total estimado proporcionado pelo 
Programa de Alimentação do Trabalhador seria de R$ 1,26 trilhão. 

Tomando por base os impactos do sistema predominante (voucher-alimentação e 
cesta básica) da Tabela 7.7 – e assumindo que os indicadores de insumo-produto dessa 
tabela fossem um valor médio para todo o período do programa –, ter-se-ia um impacto 
no PIB da ordem de R$ 2,4 trilhões, no pagamento de salários a empregados e na remu-
neração a autônomos da ordem de R$ 985 bilhões, nas contribuições à previdência social 
de R$ 164 bilhões e nos impostos sobre a comercialização de R$ 442 bilhões. A soma 
desses dois tributos evidencia uma estimativa de arrecadação da ordem de R$ 606 bilhões. 
Ressalta-se que, nesses cálculos, não estão computados os valores referentes ao imposto 
sobre a renda, tanto de empresas quanto de trabalhadores.

A Tabela 7.8 retrata os resultados estimados do PAT no período de quarenta anos, 
tomando por base os dados da matriz insumo-produto (a preços de 2015), assumidos 
como constantes durante todo esse período.

Tabela 7.8 – Impactos acumulados dos quarenta anos do PAT a preços de 2015

Variável Valor estimado (em R$)

Número de refeições servidas  79 bilhões
Valor total das refeições servidas 1,26 trilhão 
Impacto no PIB 2,4 trilhões
Contribuições sociais 164 bilhões
Impostos sobre a comercialização 442 bilhões

Esses valores estimados, por si próprios, evidenciam a grandeza alcançada pelo Pro-
grama de Alimentação do Trabalhador ao longo de sua existência, sendo esse o progra-
ma social incentivado mais longevo dentro do Estado brasileiro, cujo custo da refeição é 
arcado em conjunto com as empresas e trabalhadores beneficiados. 

UMA VISÃO DO PAT PELA ANÁLISE DA DINÂMICA DE SISTEMAS
No capítulo quinto foi efetuada a análise da evolução de dados estatísticos do Progra-

ma de Alimentação do Trabalhador ao longo de seus quarenta anos de existência. Com 
base em revisão de literatura e em lógica teórica, foram identificados impactos potenciais 
desse programa em relação a distintos stakeholders. No capítulo sexto, procedeu-se à 
análise de impactos do PAT sobre três desses agentes econômicos – trabalhadores, emprega-
dores e restaurantes –, baseada no método de pesquisa de atitudes e opiniões. Nas seções 
anteriores deste capítulo sétimo, procedeu-se à mensuração de impactos desse programa 
fundamentada no método de matrizes de insumo-produto. Nesta seção são apresenta-
dos os resultados da simulação de impactos do PAT calcada em um método qualitativo e 
quantitativo mais flexível e integrativo: a dinâmica de sistemas complexos. 
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Desse modo, ao se analisarem os resultados referentes aos impactos do PAT de acordo 
com quatro métodos distintos, é razoável admitir que a existência de convergência 
dos efeitos do programa aumente a fidedignidade dos resultados e conclusões obtidos.

Governos tentam melhorar a vida de seus cidadãos por meio de programas sociais 
diversos, cujos efeitos frequentemente se materializam em um horizonte de tempo longo 
e alcançam outros atores sociais e econômicos. A avaliação da eficácia dos programas 
sociais deve envolver o mapeamento desses efeitos, considerando que qualquer intervenção 
em sistemas sociais tem potencial para mudar o comportamento dos agentes envolvidos. 
Governos instituem ou alteram normas, regras de funcionamento, incentivos e estruturas 
dos programas. Essas intervenções, por sua vez, geram respostas que muitas vezes não 
são imediatas e nem sempre vão na direção prevista pelos gestores públicos. 

Desse modo, nesta seção apresenta-se um mapeamento do sistema social em que se 
insere o PAT, identificando seus efeitos na economia e na sociedade. Utilizando-se o mé-
todo conhecido como dinâmica de sistemas, analisam-se os diversos efeitos do programa 
e o retorno do gasto tributário representado pelo abatimento de parte do imposto de 
renda devido pelas empresas que concedem o benefício. Apresenta-se, ainda, o resultado 
de simulações para um longo período, abrangendo desde o início do programa até o ano de 
2030. Embora o PAT seja um programa social de reconhecido sucesso, é importante si-
mular o efeito de restrições, como a retirada do benefício fiscal, ou da expansão do pro-
grama, como sua extensão para empresas tributadas pelo regime do Simples Nacional. 
Todo programa que envolve benefícios fiscais ou que representa benefícios não salariais 
a trabalhadores está sujeito a uma análise de custo/benefício. Procura-se evidenciar que 
o PAT, em razão dos seus diversos efeitos multiplicadores e de seu foco em trabalhadores 
de baixa renda, é um programa bem-sucedido, com um retorno tributário várias vezes 
maior do que o custo do benefício fiscal.

A dinâmica de sistemas
O método da dinâmica de sistemas foi criado no Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) por Jay Forrester na década de 1950, com o objetivo inicial de explicar o comporta-
mento dinâmico de sistemas de gestão industrial (FORRESTER, 1989). Trata-se ao mesmo 
tempo de um método e de uma técnica de modelagem matemática usada para o mapeamento 
e estudo de sistemas complexos, bem como para o desenho e simulação de políticas. Com 
o passar do tempo, o método foi expandido para abranger diversos sistemas naturais e 
sociais. Desse modo, a dinâmica de sistemas tem sido aplicada, ao longo das últimas 
décadas, a uma infinidade de problemas e situações, tais como a estratégia corporativa das 
empresas, a dinâmica do diabetes, a guerra fria, a epidemia de HIV, a epidemia das drogas 
e a previsão de demanda em indústrias competitivas (STERMAN, 2000).

Os sistemas sociais frequentemente são complexos, pois envolvem a inter-relação no 
tempo de diversas variáveis, cujo comportamento muitas vezes é não linear. A complexi-
dade se acentua por meio de atrasos (delays) e dos ciclos de feedback que ocorrem durante 

ImpactosSocioeconomicos.indd   205 22/08/16   18:45



40 anos do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador 206

longos intervalos de tempo, gerando, muitas vezes, comportamentos contraintuitivos. 
O quadro a seguir apresenta alguns exemplos de iniciativas que causaram efeitos inversos 
do pretendido.

Quadro 7.2 – Exemplos de intervenções sociais e seus efeitos

Intervenção Efeito

Programas de construção de novas vias para 
aliviar o trânsito nas grandes cidades.

Aumento do congestionamento, causado pelo maior 
incentivo ao uso do automóvel e pela mudança na 
estrutura de custos do sistema de transporte público.

Desenvolvimento de agrotóxicos para  
combater pragas agrícolas.

Aumento na resistência de pragas, eliminando 
predadores naturais e acumulando substâncias 
tóxicas na cadeia alimentar.

Utilização da polícia para combater  
mercados ilegais de drogas.

Queda na oferta da droga, levando ao aumento  
de seu preço, o que leva à maior lucratividade  
por venda, atraindo mais e novos traficantes  
para o negócio.

Desenvolvimento de mecanismos de  
segurança em automóveis.

Direção mais agressiva por parte dos motoristas.

Desregulamentação do setor de empréstimos 
bancários nos Estados Unidos para aliviar 
problemas financeiros.

Onda de especulação, seguida por colapso 
financeiro, causando perdas à economia de 
centenas de bilhões de dólares.

Fontes: Richardson (1983); Sterman (2000).

A maior vantagem da modelagem de sistemas complexos é a possibilidade de aprendi-
zado por meio de simulações. No mundo real, o aprendizado em sistemas sociais complexos 
é bastante dificultado, entre outros fatores, pela existência de informações imperfeitas ou 
limitadas sobre o estado do sistema, a demora natural associada com os efeitos das inter-
venções, a existência de vieses em grupos sociais e a prevalência de modelos mentais lineares. 
Um bom exemplo é a análise da qualidade da gestão de uma empresa. Frequentemente essa 
qualidade é diretamente (e erroneamente) inferida a partir dos resultados de curto prazo. 
Uma empresa com um bom lucro nos últimos anos é vista como bem-gerenciada e vice-
-versa. Como demonstrou Rosenzweig (2014) em seu livro The Halo Effect, a maior parte 
da atribuição sobre o sucesso ou fracasso de uma empresa é baseada em fatores ilusórios, 
como correlações espúrias e a crença em uma espécie de física organizacional, que ignora a 
influência do desempenho de concorrentes e dos ciclos de negócio. O grande problema é 
que essa atribuição distorcida assume ares científicos e é feita – e propagada – não apenas 
pela imprensa especializada, mas até mesmo por acadêmicos de grandes universidades.

Considere-se, por exemplo, que atrasos (delays) em um sistema implicam que a habi-
lidade de acumular experiência, testar hipóteses e melhorar procedimentos dependem do 
tempo para se completar um ciclo, isto é, o tempo para que os efeitos das intervenções nas 
variáveis iniciais apareçam e sejam percebidos ou reportados nos sistemas de informação 
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existentes. Geralmente os atrasos em ciclos não são banais. Sterman (2000), por exemplo, 
relata estudos mostrando que o tempo requerido para cortar pela metade defeitos em 
processos de manufatura pode ser de vários anos, até que o ciclo de intervenções e apren-
dizado se complete algumas vezes. 

Alguns outros exemplos ilustram bem como o aprendizado é difícil em sistemas 
sociais que envolvem tempos longos, ciclos de feedback e dificuldades de mensuração. 
Como avaliar o sucesso de uma abordagem educacional, que pode levar uma ou mais 
gerações para mostrar seu valor? Como avaliar o sucesso de programas sociais como o 
Bolsa Família, que tem efeitos que se espraiam para além da sua faceta socioeconômica 
mais imediata, afetando (positivamente) gerações futuras e a dinâmica de microrregiões?

A figura a seguir apresenta o esquema conceitual básico associado com a utilização 
da dinâmica de sistemas. O método permite a representação de sistemas do mundo real por 
meio de modelos, os quais podem ser utilizados, fazendo uso de técnicas de simulação, 
para testar políticas públicas. Além disso, esses modelos são úteis para que gestores revisem 
seus próprios modelos mentais, melhorando suas intervenções no sistema.

Figura 7.5 – Dinâmica entre modelos e sistemas

Fonte: adaptada de Sterman (2000).

A dinâmica de sistema versus outras abordagens 
Desde os primeiros estudos dos pioneiros, especialmente a partir da década de 1970, 

existe uma longa tradição de aplicação da dinâmica de sistemas ao estudo de políticas 
públicas. Evidentemente, existem diversas abordagens possíveis para a mesma finalidade, 
cada qual com suas vantagens e desvantagens. Análises de séries temporais e modelos 
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econométricos são amplamente utilizados na validação de políticas públicas, por exemplo. 
Embora se valha de abordagens estatísticas poderosas, a econometria, muitas vezes, pa-
dece de alguns problemas associados com os pressupostos da teoria econômica em que 
se apoia, notadamente a racionalidade do comportamento humano, a disponibilidade de 
informações que os tomadores de decisão na vida real não têm e o pressuposto de equi-
líbrio na economia (STERMAN, 1991). Mais ainda, destaca esse autor, a econometria 
não permite distinguir correlação de causalidade, sofre de limitações nos pressupostos 
dos métodos estatísticos adotados, não consegue realizar previsões para horizontes tem-
porais mais longos e não permite realizar simulações sobre condições futuras não expe-
rimentadas anteriormente.

Ghaffarzadegan, Lyneis e Richardson (2011) assinalam que a dinâmica de sistemas 
permite enfrentar cinco características dos problemas de políticas públicas que sabotam 
sua resolução por meio de abordagens tradicionais:

• Resistência do sistema a intervenções. Os sistemas em que os problemas de políti-
cas públicas se inserem tipicamente são complexos. A resistência acontece quan-
do uma ação evoca uma resposta do sistema que não apenas anula a ação como 
pode ainda piorar o problema original. Para complicar ainda mais, muitas vezes 
a ação proposta traz algum benefício imediato, mas que com o passar do tempo é 
minado e se reverte em grandes prejuízos ao sistema. Exemplos claros são aqueles 
apresentados na Quadro 7.1. Outro exemplo é a alteração dos fundamentos filo-
sóficos em que se alicerça o PAT. Como será visto adiante, a retirada do benefício 
fiscal ou a cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor da refeição 
pode trazer efeitos opostos aos pretendidos.

• Alto custo para realizar experimentos. Experimentos em políticas públicas são 
fundamentais porque, apesar de terem custo alto, suas consequências são rele-
vantes e frequentemente irreversíveis. Como o aprendizado não é favorecido em 
um contexto com longos atrasos (delays) entre as ações e suas consequências, é 
necessário que o gestor público tenha à sua disposição métodos que permitam 
simular políticas e experimentos. 

• Necessidade de atingir o consenso entre os públicos de interesse envolvidos. Isso 
é mais sensível quando a melhor política para enfrentamento de um problema 
é contraintuitiva e envolve interesses estabelecidos e com potencial de conflito.

• Excesso de confiança dos gestores públicos. Em geral, é uma característica comum 
tanto em novatos quanto em experts. Em sistemas complexos, com longos delays 
e alto grau de incerteza dificultando ao extremo o aprendizado, o excesso de con-
fiança é ainda mais comum, levando gestores a não questionar seus modelos 
mentais, estratégias e pressupostos de ação.

• Necessidade de adoção de uma perspectiva endógena. A falta de entendimento de 
como a dinâmica de um sistema pode por si só causar os problemas enfrentados 
pelos gestores faz com que causas externas sejam erroneamente apontadas.
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A representação dos modelos
Modelos de dinâmica de sistemas podem ser representados de forma qualitativa 

e/ou quantitativa. O principal exemplo de instrumento qualitativo é o causal loop 
diagram (CLD), ou diagrama de malhas causais, que permite a visualização de relações 
causais em grande nível de detalhe. Por sua vez, o modelo de estoques e fluxos, também 
conhecido como modelo de Forrester, é o exemplo clássico de modelo quantitativo. 
Tipicamente, a modelagem qualitativa serve de introdução ao fenômeno estudado, 
pois a inferência de seu comportamento dinâmico só é possível quando as malhas são 
simples ou quando se conhece previamente os resultados de simulações quantitativas 
(RICHARDSON, 1996).

Na dinâmica de sistemas, variáveis-chave são representadas por meio de estoques e 
fluxos. A figura a seguir mostra a representação básica utilizada para modelar estoques. 
O estado do sistema representa quaisquer estoques de interesse: por exemplo, número de 
pessoas em uma organização, volume de dinheiro em uma conta bancária, volume de água 
em uma represa (MEADOWS, 2009). Geralmente os estoques são elementos físicos, mas 
a mesma representação pode ser utilizada para modelar variáveis intangíveis, tais como 
confiança no governo, saúde da população ou satisfação com o trabalho. Fluxos de en-
trada (inflows) aumentam o nível de estoque, enquanto que fluxos de saída (outflows) o 
diminuem. Por exemplo, depósitos de dinheiro aumentam o estoque de uma conta bancária; 
retiradas o diminuem. Similarmente, a corrupção política diminui o estoque de confiança 
no governo; a percepção de eficiência governamental atua no sentido oposto.

Figura 7.6 – Diagrama simplificado de estoque e fluxos

Fonte: adaptada de Meadows (2009).

Embora a representação de fluxos e estoques pareça intuitiva e direta, um grande 
con junto de evidências mostra que esses conceitos estão longe de ser facilmente com-
preensíveis pela população. Um clássico exemplo vem do exercício da Figura 7.7, que 
mostra duas séries de dados ao longo de um intervalo de tempo, representado em 
minutos: uma série representa a quantidade de pessoas por minuto que entra em uma 
loja de departamentos (a linha representada por entering), enquanto a outra série repre-
senta a quantidade de pessoas por minuto que sai da mesma loja (a linha representada 
por leaving). 
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Figura 7.7 – Pessoas entrando e saindo de uma loja de departamentos

Fonte: Sterman (2002).

Considerando agora as seguintes questões relativas ao gráfico mostrado na figura:

1. Durante qual minuto mais pessoas entraram na loja?

2. Durante qual minuto mais pessoas saíram da loja?

3. Durante qual minuto havia o maior número de pessoas na loja?

4. Durante qual minuto havia o menor número de pessoas na loja?

As respostas são, respectivamente: nos minutos 4, 21, 13 e 30. As duas primeiras 
questões são mais fáceis de responder. De fato, em uma amostra de 172 alunos do MIT, 
94% apresentaram respostas corretas, conforme reportado por Sterman (2002). A chave 
para apresentar a resposta correta é entender o que representam as duas curvas que re-
tratam pessoas entrando e saindo da loja, identificando os respectivos picos. Porém, o 
quadro se altera quando se trata da terceira e quarta questões. Aqui é necessário entender 
que o número de pessoas em determinado momento corresponde ao saldo líquido (estoque) 
entre os fluxos de entrada e de saída, algo com que a mente humana tem alguma dificul-
dade, conforme mostram as evidências. Até o 13o minuto, o número de pessoas entrando 
na loja supera o número de pessoas saindo. A partir do 14o minuto, o número de pessoas 
saindo supera o número das pessoas que entram, de modo que a quantidade líquida de 
pessoas na loja começa a diminuir. A maior quantidade de pessoas está na loja exatamente 
no momento em que as curvas se cruzam. E para saber em que momento há a menor 
quantidade de pessoas na loja? Considere que o número de pessoas cresce desde o início 
do período até o 13o minuto e depois começa a diminuir até o momento final (30o minuto). 
Desse modo, o menor número de pessoas na loja acontece ou no início do período ou ao 
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seu final. Para chegar à informação correta, é preciso avaliar se mais pessoas entraram na 
loja até o 13o minuto do que saíram depois. Pode-se avaliar isso inspecionando as áreas 
entre as duas curvas antes e depois desse momento crucial. Uma inspeção visual mostra 
que a área entre as curvas depois do 13o minuto é maior do que a área antes desse mo-
mento. Mais pessoas saíram da loja do que as que tinham entrado até o 13o minuto. 
Dessa maneira, como depois desse momento há mais pessoas saindo do que entrando 
(isto é, a curva de saída da loja está acima da curva de entrada), o momento de menor 
número de indivíduos na loja é justamente ao final do período. 

Embora esse exemplo seja considerado simples do ponto de vista da dinâmica 
de sistemas, pois trata apenas de um único estoque, com um fluxo de entrada e um de 
saída, sem relações de feedbacks, sem relações não lineares entre variáveis e sem atra-
sos, da amostra de estudantes do MIT reportada por Sterman (2002), apenas 42% 
responderam corretamente a terceira questão (enquanto outros 17% disseram que ela 
não poderia ser respondida com base nas informações apresentadas). Os números para 
a quarta questão são ainda mais reveladores: somente 30% responderam corretamente 
e 28% disseram que ela não poderia ser respondida. Em uma replicação desse estudo 
feita pela internet com participantes do mundo inteiro, em que pouco mais de 64% tinham 
nível superior, apenas 7,8% responderam corretamente as duas questões, mostrando o 
mesmo padrão de respostas identificado em outros estudos similares (BAGHAEI LAKEH; 
GHAFFARZADEGAN, 2015).

É importante destacar que nenhum cálculo é requerido para achar a solução correta. 
Basta a compreensão de que um estoque aumenta quando seu fluxo de entrada é superior 
a seu fluxo de saída, que diminui quando a situação inversa ocorre e que o ponto onde as 
duas curvas se cruzam determina o nível máximo. Mesmo a quarta pergunta requer apenas 
uma avaliação qualitativa sobre qual das duas áreas é maior, algo que a maioria absoluta 
das pessoas consegue facilmente observar. A dificuldade parece residir mesmo em assimilar 
o conceito de acumulação e sua representação por meio de estoques e fluxos.

O que esse e outros exemplos similares mostram é que os conceitos envolvidos no 
funcionamento de sistemas, mesmo naqueles mais simples, não são de fácil assimilação pela 
mente humana. Não é à toa que muitas políticas bem-intencionadas fracassam, conforme 
ilustrado na Quadro 7.1. Em se tratando de políticas públicas que envolvem incentivos 
fiscais, como é o caso do PAT, esse alerta precisa ser compreendido por seus formuladores 
e analistas, pois se trata, por via de regra, de um gasto tributário que sai ou deixa de entrar 
no estoque de tributos a recolher, mas que retorna em um momento futuro (isto é, com 
algum atraso) ao mesmo estoque. A tentação de um gestor que não compreenda esse fun-
cionamento pode ser no sentido de analisar apenas o curtíssimo prazo (o gasto tributário 
ou renúncia fiscal) e não considerar adequadamente toda a dinâmica envolvida. 

Como bem destacou Forrester (1973, p. 5):

A mente humana não é adaptada para interpretar como os sistemas sociais se 
comportam. Nossos sistemas sociais pertencem a uma classe chamada de sistemas 
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de feedback não lineares de loops múltiplos. Na longa história da evolução humana, 
não foi necessário aos seres humanos compreender esses sistemas até períodos 
históricos bastante recentes. Os processos evolucionários não nos deram as com-
petências mentais necessárias para interpretar corretamente o comportamento 
dinâmico de sistemas dos quais nós nos tornamos parte.

Small model
Os elementos principais de um programa como o PAT são: i) o foco em um 

segmento da população mais vulnerável (trabalhadores de baixa renda); ii) a presença 
de incentivo fiscal; iii) a ausência de encargos sociais sobre o benefício concedido; iv) a 
materialização do benefício principalmente em vouchers, que são utilizados em atividades 
de consumo de refeição durante o horário de trabalho e alimentação em casa; v) e, por 
fim, um efeito multiplicador na economia, gerando tributos e externalidades tipicamente 
positivas que devem ser avaliadas em relação ao gasto público original. Trata-se, em 
resumo, de um tipo de gasto governamental que injeta recursos no sistema econômico, 
em especial na base da pirâmide social, favorecendo sua rápida multiplicação por meio 
dos efeitos nas diversas cadeias econômicas envolvidas e o retorno do subsídio governa-
mental por meio dos tributos gerados em decorrência desses efeitos. 

O fator de atratividade básico do programa para as empresas decorre de três ele-
mentos principais. O primeiro deles é a não incidência de encargos trabalhistas para as 
empresas e de imposto de renda para os trabalhadores sobre o valor do benefício con-
cedido;  na quase totalidade dos países que têm sistemas de alimentação para traba-
lhadores, o conceito prevalecente é o de benefício social e não de remuneração ao tra-
balhador. O segundo é a possibilidade de abater parte ou a totalidade dos gastos da 
empresa com a alimentação nos tributos devidos. O terceiro elemento são os diversos 
efeitos benéficos que uma melhor alimentação proporciona, por exemplo, com a me-
lhoria das relações de trabalho. Os dois primeiros elementos, todavia, constituem-se em 
chamarizes, por representarem benefícios tangíveis e realizáveis em prazo curto. Assim 
como acontece em programas similares ao redor do mundo, programas de alimentação 
só decolam e geram seus diversos efeitos multiplicadores quando existe essa infraestru-
tura legal e conceitual. 

Seguindo-se a recomendação de Ghaffarzadegan, Lyneis e Richardson (2011), foi 
construído um small model – um modelo simplificado que captura em um nível mais 
agregado a principal dinâmica do sistema, facilitando sua comunicação e entendimento 
pelo público em geral.

A Figura 7.8 apresenta o small model de um programa público genérico, que se 
aplica a programas como o PAT e outros equivalentes (como o vale-cultura, por exem-
plo). Para fins de simplificação, os efeitos positivos da ausência de encargos trabalhistas 
e os benefícios intangíveis foram considerados conjuntamente na variável “atratividade” 
do programa.
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Figura 7.8 – Small model

No modelo mostrado na figura, a adesão das empresas de uma determinada economia 
é condicionada ao grau percebido de atratividade do programa público. Essa atratividade, 
por sua vez, não é percebida de imediata, pois, como acontece em quase toda inovação ou 
introdução de um novo programa governamental, existe um atraso (delay) entre a oferta 
de um programa e sua percepção pelo público-alvo. Essa percepção depende da quantidade 
e qualidade das informações disponíveis, da propaganda, do boca a boca e demais veículos 
de influência social. O modelo considera um atraso de terceiro grau para essa percepção, 
o que significa, em termos práticos, que leva algum tempo para que os primeiros atores 
sociais percebam a existência do programa, seguindo-se então uma expansão exponencial 
entre os demais adotantes potenciais. Esse comportamento reproduz uma situação fre-
quente na vida real. Geralmente, as empresas demoram a entender todos os aspectos de 
um programa e tendem a buscar informações adicionais por meio de consultorias e outros 
experts. A atratividade também não é linear, pois, no modelo, o interesse das empresas 
responde ao percentual de abatimento do imposto devido sobre seu lucro. Um percentual 
muito baixo pode não ser suficiente para atrair a maior parte das empresas. Por outro lado, 
a partir de determinado percentual, o efeito tende a ser nulo e o governo pode estar gastando 
além do necessário. Portanto, a questão se resume à faixa de abatimento do imposto devido 
que produz uma resposta ótima das empresas.
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Uma grande vantagem de modelos simplificados é a possibilidade de testar o efeito de 
algumas políticas. É possível, então, a título de exemplificação, simular alguns cenários 
aplicando o modelo acima a uma situação hipotética, obtendo-se os resultados indicados 
na Tabela 7.9. 

Essa situação é a seguinte: considere a economia de um país em que há 300 mil empre-
sas. A média de empregados por empresa é de cem pessoas, o faturamento médio mensal é 
de $ 1 milhão de unidades monetárias e o percentual médio de lucro é de 5%. O consumo 
mensal do produto que é objeto do programa (que pode ser refeições, produtos culturais 
etc.) é de $ 300 unidades monetárias, que gera tributos totais (sobre a renda, valor adicio-
nado e trabalho) calculados a uma alíquota de 15%. Por sua vez, o percentual de renúncia 
fiscal é estabelecido no teto de 4%, reproduzindo, por exemplo, o que se observa no PAT. 
Nesse país fictício, são testados, além do cenário-base, dois outros cenários relacionados 
ao percentual de renúncia fiscal para um horizonte temporal de vinte anos:

• Cenário 1 (base): renúncia de 4%.

• Cenário 2 (generoso): renúncia de 10%.

• Cenário 3 (restritivo): renúncia de 1%.

O total de tributos recolhidos – já descontados os valores calculados a título de 
renúncia fiscal – são os apresentados na Tabela 7.9.

Tabela 7.9 – Cenários e resultados na adesão a um programa público genérico em um 
cenário simulado de vinte anos

Cenário Percentual de empresas 
no programa

Tributos totais líquidos 
recolhidos (em $)

Base 60%    81 bilhões

Generoso 90% –24 bilhões

Restritivo 20%    43 bilhões

Observa-se que, de acordo com os parâmetros estabelecidos para o small model, 
uma renúncia fiscal muito generosa leva a uma adesão maior de empresas, porém sem 
levar a um aumento nos tributos recolhidos (pelo contrário: o cenário testado levou a uma 
perda de recursos públicos de $ 24 bilhões). Por sua vez, o cenário restritivo atrai poucas 
empresas, de acordo com o modelo, embora gere um retorno positivo (porém longe do 
ponto ótimo) de tributos. Já o cenário-base (renúncia de 4%) maximiza o total de tributos 
líquidos recolhidos, com uma adesão considerável de empresas.

É importante ressaltar que a configuração da economia simulada apresenta parâmetros 
bastante conservadores na comparação com uma economia como a brasileira, especialmente 
no tocante ao percentual dos diversos tributos incidentes sobre as várias bases tributárias. 
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Além disso, o small model não captura adequadamente os efeitos multiplicadores de um 
programa como o PAT, e as simulações mostradas na Tabela 7.10 não pretendem replicar 
a resposta a situações reais do PAT, mas apenas ilustrar o potencial de uso do modelo 
simplificado. Desse modo, o modelo permite simular de maneira simples e rápida as 
características centrais de um programa baseado em incentivos fiscais, mostrando, por 
exemplo, que provavelmente há níveis ótimos de incentivo em boa parte dos programas 
sociais e que versões restritivas podem ser contraproducentes em termos de retornos sociais 
e tributários. O modelo mais completo do PAT será apresentado adiante.

Efeitos do PAT na viabilidade e sofisticação do setor de 
fornecimento de refeições

A atratividade de um programa incentivado depende do valor percebido pelos ges-
tores das empresas, que representam um dos principais públicos-alvo do programa. Esses 
gestores tipicamente realizam uma consideração de custos e benefícios associados com 
o programa. Evidentemente, quanto mais os benefícios forem tangíveis e realizáveis no 
curto prazo, maior será o grau de atratividade do programa, considerando a tendência 
humana a sobrevalorizar benefícios com essa característica – o que os economistas compor-
tamentais chamam de desconto hiperbólico do tempo. Outro fator importante e que pode 
acelerar ou retardar a adoção do programa é a simplicidade de suas regras e o grau de faci-
lidade envolvido em seus procedimentos operacionais.

Considerando que um programa como o PAT tem benefícios atrativos para as em-
presas dispostas a proporcionar melhor alimentação e nutrição a seus trabalhadores, cabe 
uma análise sobre seus efeitos iniciais e de longo prazo sobre o setor de fornecimento de 
refeições e sobre os demais setores envolvidos nesse “ecossistema” econômico, tais como 
indústrias de artefatos para restaurantes e prestadores de serviço.

Para que o programa “saia do papel” e comece a produzir efeitos, é necessário que 
haja um arcabouço conceitual. Ao governo cabe o papel de construtor dessa infraestrutura 
conceitual e legal. É interessante um paralelo com o trabalho do economista Jeffrey Sachs, 
que estudou políticas de enfrentamento da pobreza em todo o mundo. Para ele, cabe aos 
governos nacionais e internacionais oferecer “escadas” (infraestrutura, políticas de geração 
de renda, educação, saúde) para que os cidadãos pobres consigam acessar um círculo vir-
tuoso de progresso social (SACHS, 2006). Essas “escadas” são fatores que, em seu con-
junto, habilitam uma transição de estado, rompendo-se o ciclo de perpetuação da pobreza. 
Sem elas, não há desenvolvimento econômico e social.

Da mesma maneira, programas públicos que geram fortes externalidades positivas 
com frequência precisam de infraestrutura e coordenação que são tipicamente forne cidas 
pelos governos. A ausência ou retirada desse arcabouço inviabiliza esses programas e seus 
efeitos positivos na economia e na sociedade.

O PAT proporciona dois tipos de mudança de fase ou transição de estado na cadeia de 
fornecimento de refeições, por meio da superação de dois limites (thresholds). Que limites 
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são esses? Em primeiro lugar, ao proporcionar uma mudança no volume de demanda de 
restaurantes, o PAT permite aos fornecedores de refeição fora do lar tanto atingir um 
patamar mínimo de demanda (favorecendo a abertura de novas empresas do ramo) como 
conseguir um maior volume de receita em face dos ativos já existentes, melhorando sua 
lucratividade. Em se tratando da análise do volume mínimo necessário para garantir a 
existência de um negócio, tem-se, assim, o que é conhecido na literatura como threshold 
analysis (DELLER; RYAN, 1996). Esse tipo de análise mostra que o patamar mínimo de 
demanda que garante um negócio minimamente lucrativo varia por região geográfica e por 
tipo de negócio, considerando as diferentes estruturas de custos encontradas em micror-
regiões. Por exemplo, um restaurante tem um threshold tipicamente inferior ao de uma 
loja de sapatos, isto é, ele é financeiramente viável com um número mínimo inferior de 
consumidores encontrados em determinada cidade ou região. O PAT, ao proporcionar uma 
mudança de patamar na demanda para os fornecedores de refeição fora de casa (atraindo 
mais consumidores), favorece a superação do limite mínimo de viabilidade dos restaurantes 
– tão menor quanto menores forem os custos fixos e variáveis envolvidos –, o que significa 
que o impulso do programa tende a ser ainda mais forte em cidades médias e pequenas. 
A Figura 7.9 apresenta visualmente esse efeito, que acontece no nível microeconômico.

Figura 7.9 – Representação de threshold para o setor de alimentação fora de casa no nível 
microeconômico

Em um segundo momento, o crescimento do setor de alimentação fora de casa leva a 
seu desenvolvimento ou incremento de complexidade econômica, o que, a partir de deter-
minado limite ou patamar, se traduz em aumento da sofisticação, da amplitude e da 
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profundidade dos serviços oferecidos no setor. Novas empresas especializadas surgem 
para atender restaurantes e demais atores econômicos do ramo. Aparecem inovações 
como o popular restaurante por quilo (considerado uma típica inovação brasileira), restau-
rantes dedicados a tipos específicos de culinária (japonesa, italiana, vegetariana etc.) e 
restaurantes temáticos. Por exemplo, a pesquisadora Isabella Masano constatou forte 
aumento da diversidade de restaurantes na cidade de São Paulo a partir da década de 1980. 
Porém, sua pesquisa indicou que o grande marco em termos de sofisticação e mudança 
de patamar de qualidade dos restaurantes ocorreu na década de 1990, impulsionado 
pelos seguintes fatores: abertura das importações, maior concorrência e profissionalização 
no serviço oferecido, abertura de cursos em gastronomia, consumidores mais exigentes, 
oportunidade de ter produtos frescos, mão de obra de melhor qualidade e aumento da 
qualidade da oferta dos insumos (MASANO, 2011). A Figura 7.10 apresenta visualmente 
esses efeitos, que ocorrem em um nível mais agregado.

Figura 7.10 – Representação de threshold para o setor de alimentação fora de casa no nível 
macro

Por sua vez, o efeito multiplicador da expansão do setor de restaurantes e a supera-
ção dos dois limites mencionados favorece tanto os fornecedores de insumos (talheres, 
copos, toalhas, produtos alimentícios), que se sofisticam com o passar do tempo, como 
a criação de serviços especiais, como consultorias em gestão, nutrição e gastronomia e a 
formação de mão de obra de melhor nível. São os chamados efeitos de rede. Em mercados 
sofisticados e maduros encontram-se cursos superiores de gastronomia, fornecedores de 
produtos orgânicos, serviços de arquitetura e design para a criação de ambientes diferen-
ciados, eventos periódicos (restaurant week, hamburguer premium, burger fest) etc.
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A Figura 7.11 traz uma representação gráfica dos efeitos de rede proporcionados 
pelo PAT. Observa-se que um ciclo virtuoso autossustentável é gerado na medida em que o 
impulso inicial representado pela introdução do programa propicia, a partir da geração de 
um patamar mínimo de restaurantes, efeitos na criação de um “ecossistema” econômico 
mais robusto e sofisticado que, por sua vez, vai favorecer a abertura de novos restaurantes, 
fechando o ciclo.

Figura 7.11 – Representação dos efeitos de rede do PAT

A representação do PAT
A Figura 7.12 traz um diagrama de malhas causais (causal loop diagram) elaborado 

para o PAT, representando os diversos efeitos decorrentes da adoção do programa sob as 
perspectivas da empresa, do trabalhador, da economia e de políticas públicas.

É possível visualizar que os efeitos são bastante amplos e complexos, indo além do 
curto prazo. Alguns deles são de difícil mensuração mesmo em um modelo de dinâmica 
de sistemas, como é o caso da maior liberdade de escolha oferecida aos trabalhadores em 
relação ao uso de voucher-refeição ou voucher-alimentação. Outro exemplo é o benefício 
proporcionado pela pausa do trabalho. Além do próprio efeito da recomposição da energia 
física e mental proporcionada pela alimentação, a pausa favorece o melhor funciona-
mento biológico por meio da conformidade com o chamado ciclo ultradiano, que são 
ciclos de cerca de noventa minutos de atividade alternados com pausas (SCHWARTZ; 
MCCARTHY, 2007). As evidências científicas mostram que a conformidade com esse ciclo 
favorece o maior foco e energia dos indivíduos, o que vai se traduzir, na prática, em 
aumento de produtividade. Esses exemplos sugerem que a estimativa final dos efeitos do 
PAT, que será feita na sequência, pode ser entendida como conservadora.
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Na construção do modelo de estoques e fluxos, optou-se por uma versão que priori-
zasse os estoques físicos do sistema, por dois motivos. O primeiro é a parcimônia. É possível 
capturar os principais efeitos do PAT considerando as relações mais diretas proporcionadas 
por sua criação, como o efeito no surgimento de restaurantes e empresas especializadas 
do setor de alimentação. O segundo motivo é, como já sugerido, o conservadorismo 
nas estimativas. O teste de um modelo mais restrito representa um teste mais robusto da 
eficácia do programa, especialmente considerando-se que seus efeitos intangíveis (maior 
satisfação e motivação, por exemplo) envolvem estimativas e séries de validação mais 
difíceis. Ainda assim, esses efeitos não são menos importantes do que os demais.

A Figura 7.13 apresenta um modelo de estoques e fluxos do PAT, que serviu de base 
para simulações sobre os diversos efeitos decorrentes da adoção do programa. Para efetuar 
essa simulação, foram utilizados os softwares Vensim e Stella Professional.

A seguir, são apresentados os diversos efeitos do PAT em relação a aspectos centrais 
do sistema em que está inserido. Como se verá, em alguns casos, adotou-se uma orientação 
comum em dinâmica de sistemas, que é o uso de estimativas que apresentem uma validade 
de face razoável para parâmetros em relação aos quais não se têm números exatos ou 
confiáveis. É comum, em se tratando de modelos e simulações que envolvam séries tem-
porais longas, que não haja dados ou que sua mensuração seja muito difícil. Sterman 
(2000) e Ford (2010) lembram que excluir um parâmetro para o qual não se tem uma 
mensuração confiável equivale a adotar uma estimativa implícita sobre seu valor (isto é, 
que ele é igual a zero). Como geralmente esses parâmetros representam parte importante 
nos sistemas analisados, sua exclusão pode inviabilizar uma análise completa e o teste de 
políticas. Nesse caso, os autores recomendam que as simulações prossigam com base em 
estimativas razoáveis obtidas com os atores envolvidos no sistema ou mesmo por avaliação 
pessoal do modelador.

Em todos os casos em que há valores monetários para dados pontuais ou séries his-
tóricas, foram adotados valores a preços do final de 2015 ou números equivalentes. 
Outros pressupostos adotados foram:

• A série é simulada de 1975 a 2030.

• A população do Brasil cresce até 2030, de acordo com a projeção do IBGE.

• A partir de 2014, o número de trabalhadores formais cresce na mesma propor-
ção do crescimento da população.

• O número de trabalhadores beneficiados pelo PAT cresce a partir de 2015, de 
acordo com uma projeção baseada na regressão linear da série histórica. Por sua 
vez, os efeitos esperados do aumento do número de trabalhadores, pela possível 
expansão do programa (inclusão de empresas do regime Simples Nacional e de 
Lucro Presumido), serão reportados adiante.

• A partir de 2014, o número absoluto de acidentes de trabalho se mantém constante 
até o final da série.
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• O valor do incentivo fiscal a partir de 2016 é equivalente ao valor médio (corri-
gido monetariamente pela variação do IPCA médio de cada ano) do incentivo por 
tra balhador no período 2006 a 2014 multiplicado pelo número de trabalhadores 
beneficiados no período.

Os efeitos do PAT sobre os acidentes de trabalho
Acidentes de trabalho são uma fonte relevante de custos e consequências sociais nega-

tivas para trabalhadores, famílias, empresas, governo e a sociedade em geral. Os custos não 
são apenas diretamente financeiros, refletindo-se na produtividade das empresas e do país, bem 
como na remuneração das famílias. Eles também representam danos emocionais, no caso dos 
trabalhadores e suas famílias e, em se tratando de empresas, danos de imagem e reputação.

A Figura 7.14 representa o submodelo dos efeitos do PAT sobre a prevenção de 
acidentes de trabalho e os principais efeitos do ponto de vista econômico: a economia 
de despesas para as empresas e a economia de custos para o INSS.

Figura 7.14 – Efeitos do PAT sobre acidentes de trabalho

Usando dados do MTE e do MPS (2015b) para as séries sobre número de trabalhadores 
formais e sobre acidentes de trabalho no Brasil, calculou-se a evolução real do percentual de 
acidentes de trabalho. Esse percentual foi aplicado sobre a série de trabalha dores beneficia-
dos pelo PAT, obtendo-se uma estimativa do número de acidentes de trabalho nesse universo. 
Adotou-se, assim, a premissa de que os trabalhadores beneficiados pelo PAT têm o mesmo 
perfil dos trabalhadores formais brasileiros, inclusive no tocante à propensão a sofrer aci-
dentes de trabalho. A série assim gerada foi então comparada com a série que admite a hipó-
tese (irrealista) de que os acidentes de trabalho no Brasil teriam mantido o mesmo nível 
existente em 1975, antes da introdução do PAT. Naquele ano, houve um estarrecedor índice 
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de 14,7% de acidentes totais registrados por número de trabalhadores formais, segundo dados 
do MTE. Essa comparação permite aquilatar o efeito conjunto dos diversos fatores que expli-
cam a queda no percentual de acidentes de trabalho: esforços de prevenção das empresas, 
maior nível educacional dos trabalhadores, processos de trabalho e equipamentos mais mo-
dernos e seguros e, claro, alimentação de melhor qualidade.

As estimativas de economia para as empresas e o governo são conservadoras. Por 
parcimônia, o modelo não leva em conta a economia para as famílias e os gastos com o 
Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o professor José Pastore, especialista em economia 
do trabalho, para cada R$ 1 em custos segurados incorridos por uma empresa (isto é, os 
gastos para se fazer seguro de acidentes de trabalho), existem outros R$ 6 não segurados, 
que incluem as despesas incorridas pela empresa em decorrência dos acidentes (perda de 
máquinas, exposição negativa na mídia, interrupção da produção etc.), os gastos com 
Previdência Social, SUS e custos judiciários e, por fim, a redução de renda das famílias. 
Esses custos adicionais são frequentemente ignorados. Pastore calcula que equivalem a 9% 
da folha salarial anual dos trabalhadores formais no Brasil (CONJUR, 2011). A pesquisa-
dora Vilma Santana e seus colegas, por sua vez, estudando uma amostra de benefícios con-
cedidos pelo INSS no estado da Bahia no ano de 2000, concluiu que 7,3% dos valores 
concedidos se referiam a acidentes de trabalho, que correspondem a ocorrências de gravi-
dade diversa, conforme a Figura 7.15 (SANTANA et al., 2006). Outras estimativas encon-
tradas na literatura (por exemplo, FRANCO-BENATTI, 2011) apontam uma conclusão 
inequívoca: os custos sociais dos acidentes de trabalho, ainda hoje, são bastante significa-
tivos e relevantes. Desse modo, os dados do modelo devem ser considerados uma estimativa 
bastante conservadora dos efeitos do PAT sobre as variáveis selecionadas.

Figura 7.15 – Desfechos de acidentes de trabalho e tipos de benefício da Previdência Social 
no Brasil

Fonte: Santana et al. (2006).
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A Figura 7.16 representa a estimativa dos efeitos do PAT sobre as variáveis do 
modelo. Para os valores médios de gastos anuais com acidentes de trabalho, adotou-se 
o valor de R$ 2.500,00 para as empresas e de R$ 2.000,00 para a Previdência Social. 
Assumiu-se uma contribuição do PAT (isto é, da melhor alimentação do trabalhador) na 
prevenção de acidentes de trabalho equivalente a 5% do efeito total, e a partir do ano 
2000 adotou-se uma contribuição ainda menor, de apenas 1%, considerando-se que a 
partir daquele período houve uma forte redução da desnutrição da população brasileira, 
segundo dados da FAO, que serão mencionados na seção seguinte. Adotou-se ainda uma 
estimativa conservadora para o efeito da redução de despesas com acidentes de trabalho 
no lucro das empresas: apenas 10% dessas despesas se transformam em lucro em todo 
o período considerado. Esse incremento de lucro, por sua vez, vai se traduzir em impos-
tos, fechando a pri meira volta do ciclo de incentivo fiscal e arrecadação tributária, como 
será visto adiante.

Figura 7.16 – Efeitos do PAT na prevenção de acidentes de trabalho, na redução de gastos 
de empresas e governo e no lucro das empresas (valores anuais)

Os efeitos do PAT sobre a produtividade
A Figura 7.17 apresenta a seção do modelo que trata dos efeitos do PAT sobre a 

produtividade do trabalhador. 

O modelo considera que o PAT favoreceu a produtividade dos trabalhadores bene-
ficiados por meio de níveis maiores e melhores de alimentação. Um trabalhador bem-
-alimentado consegue produzir mais e de forma mais constante. O modelo retrata esses 
efeitos por meio da redução da desnutrição do trabalhador – fator importante no início 
do programa e do aumento da qualidade da alimentação. 
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Figura 7.17 – Efeitos do PAT sobre a produtividade

A desnutrição atingia 22,3% da população brasileira em 1975, de acordo com dados 
da FAO. Somente em 2007 o Brasil passaria a ter números de desnutrição inferiores a 
5%, indicando que esse grave problema social e de saúde pública foi praticamente superado. 
A Figura 7.18 apresenta a série histórica da desnutrição no Brasil e assume que o problema 
não voltará a ser relevante nas próximas décadas.

Figura 7.18 – Evolução da desnutrição no Brasil: série histórica e projeção (em % da população)

Fonte: FAO (2014).
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O modelo assume que os trabalhadores de baixa renda, que são o alvo do programa, 
apresentavam o mesmo grau de desnutrição da população em geral. Uma regressão linear 
mostrou que ¼ da redução da desnutrição da população se traduzia em ganho de produ-
tividade do trabalhador brasileiro nos anos seguintes. Desse modo, foi considerado que 
a introdução do PAT possibilitou um aumento da produtividade do trabalhador benefi-
ciado pelo programa em relação à produtividade média do trabalhador brasileiro, refle-
tindo esse efeito da redução da desnutrição, bem como um efeito associado da melhoria 
da qualidade da alimentação. Considerou-se um efeito conjunto da redução da desnutrição 
e do aumento da qualidade da alimentação, correspondendo a um acréscimo de 20% na 
produtividade do trabalhador no PAT até o ano de 2006 (ano em que a FAO registrou o 
último dado significativo de desnutrição). A partir de 2007, o modelo considera que a me-
lhor alimentação do trabalhador levou a um aumento de produtividade de 10% para o 
restante da série. A produtividade do trabalhador brasileiro corresponde à série histórica 
com os valores do PIB em níveis de preços de 2013, considerando o valor da moeda com 
paridade de poder de compra. A partir de 2014, o modelo assume uma produtividade 
constante. A Figura 7.19 apresenta a evolução das séries de produtividade dos trabalha-
dores beneficiados pelo PAT e dos trabalhadores brasileiros em geral.

Figura 7.19 – Evolução da produtividade do trabalhador brasileiro

Assumindo-se que 5% do ganho de produtividade decorrente da adoção do PAT 
pelas empresas se traduz em lucro, que é tributado, tem-se, assim, mais um efeito circular 
desse programa público. A Figura 7.20 apresenta a estimativa para a evolução do ganho 
de produtividade e do lucro das empresas participantes. 
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Figura 7.20 – Ganho de produtividade e incremento no lucro das empresas

Os efeitos do PAT sobre o consumo do trabalhador
Como se sabe, o PAT não melhora a vida do trabalhador apenas pela oferta de uma 

melhor alimentação. Outro efeito bastante importante do programa é que ele reduz o 
gasto do trabalhador com suas refeições, possibilitando que os recursos não dispendidos 
com alimentação sejam direcionados para outras despesas. A Figura 7.21 mostra esses 
efeitos da forma como foram representados no modelo. 

Figura 7.21 – Efeitos do PAT sobre o consumo do trabalhador

ImpactosSocioeconomicos.indd   227 22/08/16   18:45



40 anos do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador 228

Adotou-se um valor médio por voucher de R$ 16,00 por dia trabalhado e um 
custo médio por compras (no caso de cesta básica) de R$ 300,00. Assim, foram con-
sideradas 22 refeições mensais e doze compras anuais. Considerou-se ainda que, no 
período estudado, 90% dos benefícios ocorreram sob a forma de refeição, adquirida de 
terceiros ou fornecida pelo empregador.

Admitiu-se um incremento de 13,4% na renda do trabalhador beneficiado pelo PAT 
(baseado em dados da RAIS de 2014), representado pela redução em seus gastos com 
alimentação. O salário médio do empregado foi representado pelo valor da remuneração 
média dos trabalhadores no segmento formal do mercado de trabalho, de acordo com 
dados da RAIS desse ano. O percentual da renda destinado ao consumo foi estimado 
conservadoramente em 80%. 

A Figura 7.22 apresenta a evolução da série do consumo adicional do trabalhador 
em decorrência da maior renda disponível após a introdução do PAT, bem como os valores 
totais de refeições e de compras.

Figura 7.22 – Aumento de consumo dos trabalhadores beneficiados pelo PAT

Os efeitos do PAT sobre o setor de refeições fora de casa
O maior efeito multiplicador do PAT na economia ocorre sobre o setor de refeições fora 

de casa, com efeitos que se espraiam para a agricultura, indústria alimentícia em geral, 
indústria de artefatos para restaurantes (garfos, facas, panelas, toalhas, copos etc.), indús-
tria de equipamentos (cozinhas industriais, freezers etc.), comércio atacadista, serviços 
especializados, serviços educacionais e outros setores econômicos. O modelo, conforme 
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a Figura 7.23, trata de forma parcimoniosa esses efeitos, concentrando-se no setor de 
restaurantes e agrupando os demais setores sob o grupo chamado de empresas da cadeia 
alimentícia. Também é importante considerar o efeito representado pela geração de em-
pregos, que se traduz em maior consumo na economia.

Figura 7.23 – Efeitos do PAT sobre o setor de refeições fora de casa

Inicialmente, com base nos dados históricos do PAT, considerou-se a relação entre 
o número de trabalhadores beneficiados e o número de empregos gerados pelo PAT. Essa 
relação historicamente se situa em 0,03. Isto é, para um dado número de beneficiados 
pelo PAT, existe uma geração de empregos que corresponde a 3% desse número. Con-
siderando o mesmo salário médio reportado na simulação dos efeitos do PAT sobre o 
con sumo dos trabalhadores beneficiados, chegou-se, assim, a uma estimativa de consumo 
desses trabalhadores que ocupam as vagas geradas nos diversos setores da cadeia produ-
tiva. Esse consumo, por sua vez, também é tributado, gerando impostos que retroalimen-
tarão o sistema.

Para a estimativa dos efeitos sobre a criação de restaurantes, adotou-se uma estimativa 
de um novo restaurante para cada cem beneficiados. Na verdade, o efeito do PAT se dá 
tanto pela abertura de novos estabelecimentos para consumo de refeição fora de casa quanto 
pelo aumento do faturamento dos restaurantes já existentes. Por simplificação, o efeito 
foi admitido como se traduzindo diretamente na abertura de restaurantes, para os quais foi 
adotado um faturamento médio anual de R$ 335 mil, o que é equivalente a um fatura-
mento mensal de cerca de R$ 27,9 mil. Para a estimativa desse faturamento, foram usados 
os dados de pesquisa do Sebrae para 2012 (SEBRAE, 2014), atualizados para 2015 pelo 
IPCA. Também por simplificação foi admitida que toda a prestação de serviço de alimen-
tação é realizada por restaurantes, o que não necessariamente é o caso, considerando-se 
a pequena parcela de empresas que gerencia diretamente o fornecimento de refeições em 
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suas unidades de produção, sem terceirização, e as empresas (mercearias e supermercados) 
que são favorecidas pela concessão de vouchers para compra de alimentos. 

Para cada dez restaurantes, o modelo considera que uma nova empresa de setores 
econômicos relacionados é criada. Adotando-se a premissa de que a partir de um pata-
mar elevado de empresas um novo threshold é alcançado e o mercado passa a gerar 
serviços mais sofisticados, esse multiplicador foi alterado de 10 para 8 a partir de 1991. 
Isto é, na simulação realizada a partir daquele ano, a cada oito restaurantes abertos, uma 
nova empresa nas cadeias complementares é criada. Para essas empresas, adotou-se o 
mesmo faturamento médio indicado acima. Em ambos os casos (restaurantes e empre sas 
complementares), o faturamento gera tributos diversos, que comporão a parcela de retorno 
do programa.

A Figura 7.24 apresenta a evolução da estimativa para o faturamento das empre-
sas de refeições fora de casa e empresas dos setores econômicos complementares. Como 
dito, o modelo não comporta o efeito do PAT na abertura de novos supermercados 
(por meio do fornecimento de voucher-alimentação), assumindo que esse efeito está de 
certa forma capturado na estimativa feita para a abertura de restaurantes. Por sua vez, 
a Figura 7.25 mostra a estimativa do número de restaurantes e empresas complemen-
tares criados no período da simulação. Considerando a longevidade média de empresas 
reportada pelo Sebrae (2008), abaixo de 50% depois de cinco anos, a simulação do 
número de restaurantes gerados pelo programa é compatível com um estoque de em-
presas equivalente a cerca de 20% do total de bares e restaurantes existentes no país 
(ABRASEL, 2015). 

Figura 7.24 – Evolução do faturamento para as empresas do setor
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Figura 7.25 – Número de empresas criadas em função do PAT

Da renúncia fiscal ao retorno em tributos diversos:  
os efeitos do PAT sobre os cofres públicos

Os mecanismos que estruturam e possibilitam o funcionamento do PAT – o incentivo 
fiscal e a isenção de contribuição previdenciária sobre os benefícios concedidos – geram os 
efeitos discutidos anteriormente, que vão retroalimentar o ciclo, por meio do recolhimento 
de tributos sobre as diversas bases econômicas geradas em decorrência do programa.

A Figura 7.26 apresenta a estrutura do modelo que retrata a fase final do ciclo. Con-
siderando o longo período que foi objeto da simulação, a magnitude da carga tributária 
brasileira nas últimas décadas e, ainda, os diversos regimes tributários a que estão sujeitas 
as empresas brasileiras, foram adotadas as seguintes alíquotas médias, cujos percentuais 
são bastante conservadores:

• Alíquota média dos tributos sobre o trabalho: 5%.

• Alíquota média dos tributos sobre a renda: 5%.

• Alíquota média dos tributos sobre o valor agregado: 10%.

É importante destacar que a carga tributária brasileira apresentou uma inexorável 
tendência de alta após a promulgação da Constituição de 1988. Já na década de 2000, 
apenas a tributação sobre bens e serviços alcançou 19,5% do PIB (AFONSO, 2006). É 
bastante improvável que esses patamares diminuam no período posterior a 2016.  
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A estimativa para a arrecadação de tributos e para a concessão dos incentivos 
fiscais pode ser visualizada na Figura 7.27. O modelo permite calcular um retorno médio 
de R$ 16,17 para cada R$ 1 de incentivo fiscal.

Figura 7.27 – Incentivo fiscal e retorno tributário

Quem responde mais pelos gastos do programa? Adotando as premissas do modelo, a 
maior parte dos gastos é suportada pelas empresas, conforme mostra a Figura 7.28. Os tra-
balhadores arcam com um valor bem menor, mas ainda assim são responsáveis por um gasto 
superior do que o incorrido pelo governo por meio do incentivo fiscal. A figura mostra que a 
participação do governo – linha azul – é praticamente constante ao longo do tempo, mercê 
do valor fixo do incentivo fiscal em R$ 1,99. As Figuras 7.27 e 7.28 sugerem de forma con-
vincente que o PAT é um programa ganha-ganha para os diversos atores sociais envolvidos.

Figura 7.28 – Distribuição das participações no programa

ImpactosSocioeconomicos.indd   233 22/08/16   18:45



40 anos do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador 234

A Tabela 7.10 apresenta a estimativa dos ganhos acumulados do programa em ter-
mos de tributos líquidos arrecadados. A partir de 2011, as estimativas são apresentadas 
para cada período de cinco anos e mostram um saldo líquido de tributos proporcionado 
pelo programa bastante consistente. 

Tabela 7.10 – Estimativa do saldo líquido de tributos por período (em R$ bilhões)

Período 1976 a 
2010

2011 a 
2015

2016 a 
2020

2021 a 
2025

2026 a 
2030

Arrecadação tributária 172 74 84 93 101

Renúncia fiscal 11 5 5 6 6

Saldo líquido 161 69 79 87 95

Teste de políticas
Foram simulados os efeitos das seguintes políticas:

• Transformação do formato do benefício, de voucher para dinheiro.

• Eliminação do incentivo fiscal.

• Cobrança de encargos previdenciários.

• Ampliação do incentivo fiscal para empresas de outros regimes tributários.

Vouchers ou dinheiro?
Uma crítica que às vezes se faz em relação ao sistema de vouchers é que seria melhor 

que o trabalhador recebesse os recursos em dinheiro e decidisse por si só como otimizar 
seus gastos. O argumento, que tem origem no pensamento do famoso economista liberal 
Milton Friedman, tem duas premissas básicas. A primeira delas é que o trabalhador (ou 
o ser humano, de maneira geral) trata a aplicação de seus recursos financeiros nas diver-
sas rubricas (alimentação, moradia, saúde etc.) como se esses recursos (dinheiro) fossem 
fungíveis – uma premissa perfeitamente compatível com a visão do homo economicus, que 
faz parte da estrutura conceitual da economia neoclássica. A segunda premissa, que é 
derivada da primeira, é que o trabalhador consegue otimizar por si só seus gastos, obtendo, 
com isso, maior utilidade (bem-estar).

Ocorre que décadas de evidências acumuladas pela economia comportamental mos-
tram que essas premissas não são adequadas. Não apenas os indivíduos tratam o dinheiro 
como se fosse um recurso não fungível, considerando cada tipo de gasto de uma forma dis-
tinta, como também tendem a não otimizar seus gastos (BERTRAND; MULLAINATHAN; 
SHAFIR, 2006), assim como não otimizam outro recurso finito, o tempo.
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À semelhança de empresas, que organizam sua contabilidade em contas diversas, as 
pessoas tipicamente organizam seus gastos pessoais em função de contas mentais. Considere-se 
o seguinte exemplo, mencionado por Richard Thaler, um dos principais expoentes da 
economia comportamental (THALER, 1999, p. 183): 

Há alguns anos eu fiz uma apresentação para um grupo de executivos na Suíça. 
Depois da conferência, eu e minha esposa passamos uma semana passeando 
naquele país. Naquele tempo, o franco suíço estava em um recorde histórico de 
valorização em relação ao dólar, de modo que os preços suíços, já normalmente 
altos, estavam simplesmente astronômicos. Minha esposa e eu nos confortamos 
com a ideia de que eu tinha recebido uma remuneração pela palestra que era sufi-
ciente para cobrir os preços escandalosos dos hotéis e das refeições. Mas, se eu 
tivesse recebido o mesmo valor uma semana antes por uma palestra em Nova 
Iorque, aquele passeio teria sido muito menos prazeroso.

Nesse processo, chamado de contabilidade mental, o dinheiro é tratado como se 
não fosse fungível. Isto é, um valor gasto em uma determinada categoria, por exemplo, 
em alimentação, lazer ou educação, é julgado como insuficiente, adequado ou excessivo 
apenas em razão dos parâmetros que o indivíduo adota para aquela categoria e que são 
distintos das demais categorias. Richard Thaler, que é o pai do conceito de contabilidade 
mental, replica, nesse seu exemplo pessoal, o que ocorre na vida diária de todos os con-
sumidores. Um outro exemplo: refeições no sistema all-inclusive em um cruzeiro de navio 
podem ser individualmente bastante caras, mas o gasto é pequeno em comparação com 
o gasto total de uma viagem desse tipo. A maioria dos consumidores opta alegremente 
por esse gasto. Porém, em sua vida cotidiana, os mesmos consumidores muito prova-
velmente recusariam o mesmo gasto por refeição ao se decidir por um restaurante para 
almoçar com suas famílias.

A contabilidade mental frequentemente leva a alocações pouco ótimas do dinheiro, 
como no exemplo do consumidor que escolhe um sapato um pouco mais barato (classi-
ficando-o na conta mental de vestuário), enquanto gasta valores muito maiores em extra-
vagâncias associadas com outras contas mentais (como na compra de acessórios para 
um carro novo).

Vouchers, por outro lado, representam uma abstração do dinheiro e tendem a ser per-
cebidos como “desacoplados” da conta mental representada pela origem de recursos (a 
remuneração pelo trabalho). Um exemplo similar é o do cartão de crédito, que é percebido 
pelos consumidores de forma “desacoplada” do dinheiro. Dessa forma, os vouchers tendem 
a ser mentalmente classificados na conta a que se destinam, favorecendo seu uso exclusivo. 
Thaler (1999) relata evidências mostrando que gastos “carimbados” aumentam à medida 
que aumentam os valores dos vouchers. Assim como cartões de crédito favorecem o con-
sumo, os vouchers favorecem sua inteira utilização na finalidade específica, evitando que 
parte dos valores sejam direcionados à conta mental comum ou a outras contas. 
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Programas como o PAT favorecem, portanto, que um percentual da renda seja alocado 
de forma ótima à alimentação fora de casa ou à aquisição de alimentos, pois os vouchers 
têm destinação exclusiva.

Simulou-se um cenário extremo em que os vouchers simplesmente deixariam de existir 
a partir de 2020. Com isso, considerou-se que o trabalhador diminuiria seus gastos em 
alimentação fora de casa para 70% dos percentuais até então vigentes. A Figura 7.29 
apresenta os resultados da simulação para o número de empresas do setor de alimentação 
fora do lar, enquanto que a Figura 7.30 mostra os efeitos na arrecadação de tributos. No 
primeiro caso há uma nítida quebra na tendência de crescimento de restaurantes, e isso se 
traduz nos outros efeitos na cadeia (como a redução no número de empregados de restau-
rantes e a menor aquisição de insumos) e em menor arrecadação de tributos para o gover-
no, como indicado na Figura 7.30. A série até mostra uma retomada no crescimento de 
restaurantes, mas que é condicionada ao incremento de trabalhadores no programa assu-
mido no cenário-base. Esse crescimento, porém, é um pouco mais lento do que o normal, 
considerando o tempo necessário para a mudança de percepção dos empresários do setor 
de restaurantes. Esses empresários tendem a estar mais reticentes em razão da queda da 
demanda potencial dos períodos anteriores. Na simulação para todo o período conside-
rado (1976-2030), o menor volume de tributos arrecadados representaria 84% do valor 
normal estimado. Considerado apenas o período 2020-2030, o volume total líquido arreca-
dado cairia a 61% do seu potencial normal, de acordo com o modelo. 

Figura 7.29 – Número de empresas do setor de alimentação fora do lar: simulação para a 
substituição de vouchers por dinheiro
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Figura 7.30 – Arrecadação de tributos e renúncia fiscal: simulação para a substituição de 
vouchers por dinheiro

Eliminação do incentivo fiscal
Nessa simulação, adota-se o cenário extremo de eliminação do incentivo fiscal a partir 

de 2020. Assume-se que apenas 60% dos trabalhadores beneficiados pelo programa conti-
nuarão a receber vouchers dos empregadores e que essa transição ocorra em três anos, que é 
um intervalo de tempo suficiente para as empresas reavaliarem a atratividade do programa. 
Aqui é possível esperar também um efeito manada: na medida em que as empresas perce-
bem que outras empresas estão abandonando o programa, elas tendem a adotar o mesmo 
comportamento. Tanto nessa simulação como na próxima (cobrança de contribuição previ-
denciária pelo benefício), há um percentual razoável de empresas deixando o programa. 
Como visto na Figura 7.28, a maior parte da carga dos custos da oferta do benefício é 
suportada pelas empresas. Sem o fator atrativo representado tanto pelo benefício fiscal 
quanto pela ausência de cobrança de contribuição previdenciária, é bastante improvável 
que boa parte delas continue oferecendo o benefício a seus trabalhadores.

Nesse cenário, observa-se um resultado similar ao da substituição de vouchers por 
dinheiro. O risco associado a uma intervenção como essa é o de que o abandono das em-
presas seja bem maior do que o simulado, trazendo resultado oposto ao pretendido, isto é, 
uma perda de arrecadação considerável. Por exemplo, em um cenário mais extremo, em 
que apenas 5% dos trabalhadores potenciais continuem no programa, cerca de R$ 320 
bilhões em receitas tributárias seriam perdidos na próxima década e a arrecadação líquida 
se tornaria meramente residual. O que acontece, na prática, é que todo o círculo virtuoso 
do programa pode ser desmontado: empregos são perdidos ou deixam de ser gerados, 
restaurantes deixam de ser constituídos ou passam a operar muito abaixo da capacidade 
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instalada, efeitos positivos na cadeia produtiva deixam de ocorrer, os trabalhadores passam 
a recorrer à alimentação de menor qualidade, a produtividade cai. A retirada do pilar 
de sustentação do programa leva a diversos efeitos negativos em médio e longo prazo. As 
Figuras 7.31 e 7.32 mostram o resultado para parte dos efeitos, considerando o cenário 
menos extremo (manutenção de 60% dos trabalhadores potenciais no programa).

Figura 7.31 – Número de empresas do setor de alimentação fora do lar: simulação para a 
eliminação do incentivo fiscal

Figura 7.32 – Arrecadação de tributos e renúncia fiscal: simulação para a eliminação do 
incentivo fiscal
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Cobrança de encargos sociais
Em outro cenário, simulou-se a cobrança de encargos sociais pelo governo sobre o 

valor dos benefícios concedidos aos trabalhadores. Admitiu-se uma cobrança a partir de 
2020 com uma alíquota média de 8% e que, após três anos, apenas 35% dos trabalha-
dores continuariam a receber o benefício. Admitiu-se ainda que o número absoluto de 
beneficiados (o estoque) não se alteraria, pois poucas empresas fora do sistema passariam 
a fornecer o benefício, apenas ocupando o espaço daquelas que fossem abandonando o 
programa. É importante destacar que, ao contrário de outros países que também ofere-
cem programas de alimentação, a carga tributária brasileira (35,9% em 2013) é superior à 
de vários países desenvolvidos, estando acima até mesmo da média dos países integrantes 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que foi de 
34,1% no mesmo ano. Em 1990, o Brasil tinha um nível de tributação similar, porém 
superior, aos demais países da América Latina, tributando 28,2% do PIB. Na década de 
2010, o país abandonou esse patamar e passou a acompanhar o patamar de tributação 
dos países desenvolvidos, superando-os em muitos casos (RABELLO; OLIVEIRA, 2015). 
É opinião praticamente unânime entre economistas e analistas que o Brasil tem uma carga 
tributária elevada demais em relação aos serviços prestados à população. Nesse cenário, 
qualquer introdução de novo tributo, taxa ou contribuição tenderia a ser rechaçada pelas 
empresas e pela sociedade em geral. 

Figura 7.33 – Número de empresas do setor de alimentação fora do lar: simulação para a 
cobrança de encargos sociais

As Figuras 7.33 e 7.34 mostram que, similarmente ao que acontece no cenário em 
que se elimina o benefício fiscal, o programa perde parte considerável de sua sustentação. 
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De forma interessante, a medida causa um ilusório aumento de arrecadação no curto prazo, 
mas que se desfaz na medida em que os atores que participam do programa atualizam 
a percepção sobre sua atratividade. Nesse cenário, em troca de um “ganho” de cerca de 
R$ 100 bilhões no período de 2020 a 2030 (soma da cobrança da contribuição previ-
denciária e da arrecadação de tributos, descontados os montantes de incentivo fiscal), o 
governo abriria mão da arrecadação adicional líquida de tributos da ordem de R$ 98 
bilhões. Isto é, o governo troca uma arrecadação líquida potencial de R$ 198 bilhões pelo 
montante de R$ 100 bilhões. A cobrança do encargo, portanto, leva à forte diminuição 
do total de tributos arrecadados.

Figura 7.34 – Arrecadação de tributos e renúncia fiscal: simulação para a cobrança de 
encargos sociais

Ampliação para outros regimes tributários
O cenário de ampliação do programa para outros regimes tributários (Lucro Presumido 

e Simples Nacional) foi construído com base na premissa de que o programa poderia 
aumentar em 25% o número de beneficiados com a inclusão dos trabalhadores das em-
presas menores. Considerou-se o início da medida em 2017 e um horizonte de cinco anos 
para que esse percentual fosse alcançado, considerando as dificuldades iniciais de apren-
dizado das regras do programa, em especial pelas pequenas empresas.

Outras dificuldades precisam ser superadas, entre elas a percepção de atores políticos, 
que podem enxergar apenas o gasto tributário (a isenção), mas não o retorno dos tribu-
tos, que começa a ocorrer em um prazo de tempo relativamente curto, mas não é “carim-
bado”, isto é, ingressa nos cofres públicos da mesma maneira que os tributos relativos a 
outras atividades econômicas e bases tributárias. Esse retorno acontece, em um primeiro 
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momento, pelo imediato aumento no faturamento de restaurantes. Em um segundo mo-
mento, ocorre um espraiamento do efeito. O efeito multiplicador ocorre então sobre os di-
versos setores econômicos associados, por meio do aumento do faturamento, contratação 
de mais funcionários, a abertura de novas empresas, e assim por diante. De fato, nesse 
cenário o melhor curso de ação é o incentivo para a adesão das empresas que atualmente 
estão fora do PAT em virtude das regras tributárias vigentes. Esse incentivo pode ocorrer 
não só por meio do benefício tributário, mas também por meio de programas de marketing 
social conduzidos pelo governo. Com isso, seria possível expandir fortemente o universo 
de beneficiados, que são trabalhadores de baixa renda, alcançando os diversos efeitos po-
sitivos do programa. As Figuras 7.35 e 7.36 apresentam os efeitos previstos para as empre-
sas do setor de alimentação fora do lar e para a arrecadação de tributos. Nesse cenário, 
o número de restaurantes e empresas da cadeia alimentícia, bem como a receita tributá-
ria, aumentam em proporção direta ao incremento no número de usuários, com 24,5% 
de aumento entre 2020 e 2030.

Figura 7.35 – Número de empresas do setor de alimentação fora do lar: simulação para a 
expansão do programa

Como considerações finais deste capítulo, resgata-se da obra Confronting capitalism 
(KOTLER, 2015) que, quando uma empresa investe recursos em treinamento de seus 
funcionários, ela gera benefícios não apenas a si mesma, mas também a seus empregados, 
que aumentam seu grau de educação. O mesmo argumento vale para a maior parte dos 
benefícios oferecidos por empresas em todo o mundo. Quando uma empresa oferece 
refeição ou alimentação a seus funcionários, ela não apenas cria condições para obter 
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me lhores indicadores operacionais e financeiros por meio do aumento da produtividade, 
redução dos acidentes de trabalho e outros efeitos discutidos neste livro. Ela também 
aumenta a satisfação de seus colaboradores, que percebem uma preocupação maior da 
empresa com seu bem-estar. Os efeitos tendem a se espraiar também para a vida familiar 
dos trabalhadores. Nesse caso, o incremento na saúde, a redução nos acidentes de trabalho, 
o bem-estar de maneira geral favorecem um cotidiano mais harmônico e produtivo. As 
famílias também se beneficiam quando os trabalhadores podem adquirir produtos de 
melhor qualidade, no caso do voucher-alimentação. 

Figura 7.36 – Arrecadação de tributos e renúncia fiscal: simulação para a expansão do 
programa

Kotler (2015) lista, entre os principais desafios que o capitalismo enfrenta no cenário 
atual, a necessidade de oferecer melhor remuneração e condições de trabalho aos funcio-
nários. Nas suas próprias palavras, “é cada vez mais forte a visão de que as empresas 
serão mais lucrativas se pagarem mais a seus trabalhadores e os tratarem melhor”. A satis-
fação dos empregados se traduz em maior disposição em ajudar os consumidores. Citando 
evidências da neurociência, esse autor destaca que empregados que trabalham felizes com 
sua organização são mais produtivos, mais inovadores e contribuem mais para o lucro. 
Mais ainda, há uma tendência crescente em empresas modernas de ofertar programas de 
bem-estar e gerenciamento de saúde, incluindo mecanismos que induzem a uma alimen-
tação mais saudável.

A tendência em oferecer condições de trabalho mais favoráveis ao trabalhador – 
e também mais produtivas para as empresas – vai favorecer a expansão de programas 
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sociais como o PAT, que tem foco na baixa renda e efeitos econômicos extremamente 
positivos e relevantes.

Esta seção apresentou uma modelagem do programa por meio da dinâmica de sis-
temas, com a realização de simulações de políticas para ampliar ou reduzir o programa. 
Os resultados do modelo, alimentado com as séries de dados históricos disponíveis, bem 
como as diversas simulações realizadas, mostraram que o PAT é um programa que traz 
benefícios para todas as partes envolvidas e que, por conta disso, deveria ser ampliado 
para abranger os segmentos de seu público-alvo que atualmente constituem parte absolu-
tamente residual do programa. O alcance dos trabalhadores que hoje estão abrigados em 
empresas tributadas sob os regimes do Lucro Presumido ou Simples Nacional possibi-
litaria não apenas a ocorrência dos ganhos tangíveis e intangíveis tipicamente associados 
com o programa, mas também um retorno tributário bastante relevante, de acordo com as 
simulações descritas neste capítulo.

Assim, a análise do “ecossistema” do PAT sugere que uma mudança de patamar no 
alcance do programa tende a ser bastante positiva, indo ao encontro dos objetivos socio-
econômicos do programa, ao mesmo tempo que favorece incremento na arrecadação 
tri butária e outros ganhos para governos e para a sociedade em geral.
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A INCLUSÃO DE MICRO E  
PEQUENAS EMPRESAS NO PAT

O Programa de Alimentação do Trabalhador foi criado com a finalidade de melho-
rar as condições de saúde e nutricionais dos trabalhadores, diminuir o absenteísmo por 
problemas decorrentes de saúde e, ainda, aumentar a produtividade laboral. Em eventos 
de comemoração dos 15, 20, 25 e 30 anos desse programa (MAZZON, 1990; 1992a; 
1992b; 1996a; 1996b; 2001; 2006), muito se falou a respeito de uma maior penetração 
do PAT nas regiões Norte e Nordeste e em determinados setores de atividade econômica, 
bem como a sua expansão não apenas junto às empresas sujeitas ao regime de Lucro 
Real, mas também e em especial em relação às micro e pequenas empresas sujeitas a outros 
regimes de tributação. Sem dúvida, houve uma taxa crescente de participação de empresas 
e trabalhadores no programa, mas ainda há um potencial gigantesco para a adoção do PAT, 
principalmente nos novos segmentos de contribuintes.

O objetivo maior para a criação do programa foi a geração de benefícios tanto para 
empresas e trabalhadores quanto para o próprio Estado, uma vez que com a adesão: i) os 
trabalhadores seriam beneficiados com melhoria de suas condições nutricionais, qualidade 
de vida, capacidade física e resistência a doenças e diminuição dos acidentes de trabalho1; 

1 Estudos da época indicam que 77% da população brasileira possuía deficiência calórica, com ingestão 
de calorias abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (MAZZON, 1996). 

8
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ii) as empresas seriam beneficiadas com aumento de produtividade, isenção de encargos 
sociais sobre o valor da alimentação fornecida e redução da rotatividade de trabalhadores; 
e iii) o Estado se beneficiaria com a redução de despesas e investimentos na área da saúde e 
com o crescimento da atividade econômica.

Por essas razões, o público-alvo do PAT foi o trabalhador de baixa renda, conside-
rado como tal aquele com rendimentos de até cinco salários mínimos, contratado por 
empresas que tinham interesse na melhoria da saúde e do bem-estar deste e, por decor-
rência, gozariam de benefícios trazidos pelo programa, desde que cumpridos os requi-
sitos previstos na legislação.

Em que pese a brilhante iniciativa, fato é que, passados 40 anos desde a criação do 
programa, uma parcela significativa dos trabalhadores de baixa renda continua a sofrer 
problemas relacionados a má alimentação, desnutrição e até mesmo sobrepeso, justifi-
cando a revisão da abrangência e das condições de funcionamento do PAT.

POTENCIAL DE EMPRESAS ATINGÍVEIS PELO PAT 
Embora o programa atinja, atualmente, um número expressivo de trabalhadores2, a 

maior parte da força formal de trabalho que se encontra em sua faixa prioritária de atua-
ção (até cinco salários mínimos) ainda não foi beneficiada. É razoável supor que um dos 
motivos para isso é o legislador ter limitado a adesão ao PAT tão somente às empresas 
optantes pela tributação do imposto de renda pelo Lucro Real3, uma vez que pessoas 
jurídicas optantes por outros regimes de apuração não comportariam uma dedução na 
base de cálculo ou alíquota de imposto de renda. Ao proceder assim, o legislador limitou 
a abrangência do PAT com o passar do tempo, pois o Sistema Tributário se modernizou 
e o regime de tributação pelo Lucro Real ficou restrito às empresas de maior porte, com 
trabalhadores melhor remunerados. Muitos dos trabalhadores-alvo do PAT, portanto, 
acabaram não sendo atingidos pelo programa, por circunstâncias alheias à vontade do 
legislador original do plano de incentivo.

2 Trabalhadores beneficiados pelo programa em 2015: 19,5 milhões, dos quais 16,3 recebiam até cinco 
salários mínimos (MTE, 2015a).

3 “O lucro real é a regra, base de cálculo de adoção obrigatória pelas empresas que tiverem receita 
superior ao valor estabelecido em lei no ano-calendário, sociedades anônimas e bancos. O lucro real 
consiste, basicamente, no lucro líquido, com alguns ajustes, adições etc.” (COSTA, R. H., 2014, p. 364).

ImpactosSocioeconomicos.indd   246 22/08/16   18:45



A inclusão de micro e pequenas empresas no PAT 247

Segundo a legislação em vigor4, não podem gozar dos incentivos relativos ao PAT: 

a) as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Presumido5;

b) as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Arbitrado;

c) as pessoas jurídicas instaladas em Zona de Processamento de Exportação (ZPE);

d) as microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) optantes pelo 
Simples Nacional.

Diante das restrições e das limitações impostas para a adesão e o gozo dos benefí-
cios decorrentes do PAT, apenas um número limitado de empresas acabou por aderir ao 
programa nos primeiros anos de sua criação (SILVA, M. H. O., 1998).

Os fatos acima descritos se agravaram ainda mais com a entrada em vigor do Simples 
Nacional, em 2006, que contribuiu para que o programa se distanciasse dos pequenos 
empresários, que acabaram por optar pelo regime simplificado e diferenciado de apuração. 
Atualmente se estima, inclusive, que 90%6 das empresas nacionais sejam optantes pelo 
Simples Nacional ou pelo Lucro Presumido, o que evidencia que a restrição para adesão ao 
PAT limita a concretização de seu objetivo principal: a melhoria da alimentação e da saúde do 
tra balhador de baixa renda, que se concentra principalmente nas empresas de menor porte.

Dois recadastramentos de empresas participantes do PAT foram realizados pelo 
Ministério do Trabalho, o primeiro em 2004 e o segundo em 2008, este disciplinado por 
meio da Portaria nº 34/20077.

Em 2003, havia 128.886 empresas cadastradas no PAT junto ao MTE. No recadas-
tramento efetuado em 2004, esse número decaiu para 84.359, queda de 34,5%. No se-
gundo recadastramento, a quantidade de empresas participantes diminuiu de 117.415, 

4 Lei nº 9.532/97: “Art. 10. Do imposto apurado com base no lucro arbitrado ou no lucro presumido 
não será permitida qualquer dedução a título de incentivo fiscal” (BRASIL, 1997).

 Lei Complementar 123/06: “Art. 24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes 
pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal.

 Parágrafo único. Não serão consideradas quaisquer alterações em bases de cálculo, alíquotas e percen-
tuais ou outros fatores que alterem o valor de imposto ou contribuição apurado na forma do Simples 
Nacional, estabelecidas pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, exceto as previstas ou 
autorizadas nesta Lei Complementar.” (BRASIL, 2006b).

5 R. H. Costa (2014, p. 364): “O lucro presumido, por sua vez, é o resultado da aplicação do percentual 
previsto em lei sobre a receita bruta. Pode-se utilizar desse sistema a empresa que tiver receita igual 
ou inferior ao valor estabelecido em lei no ano-calendário”. 

6 Quantidade de empresas formais no ano de 2013: Lucro Real – 155.312; Lucro Presumido – 
1.092.684; Simples Nacional – 3.600.574; total – 4.848.570 (MF, 2013).

7 A Portaria SIT/DSST nº 34/2007, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 10/12/2007, deter-
minou em caráter excepcional que as pessoas jurídicas já inscritas como fornecedoras, prestadoras de 
serviços de alimentação coletiva e beneficiárias do Programa de Alimentação do Trabalhador deve-
riam recadastrar-se. As pessoas jurídicas beneficiárias do Programa de Alimentação do Trabalhador 
deveriam recadastrar-se no período de 1º de abril a 29 de setembro de 2008 (SIT, 2007).
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em 2007, para 103.429 em 2008, redução de 11,9%. Três motivos principais podem ser 
elencados para isso: i) muitas das empresas já não cumpriam todos os requisitos para a 
manutenção do programa em razão de mudança de regime tributário; ii) a não atuali-
zação do benefício fiscal concedido de modo a acompanhar a evolução dos preços de 
refeições e da economia no país, não existindo atrativos para a continuidade do programa; 
iii) desinformação.

O tratamento distinto dado às empresas optantes pelo Lucro Presumido e pelo Simples 
Nacional reduz a possibilidade de crescimento do programa, salientando-se que o trabalhador 
que mais necessita do PAT é justamente aquele de menor renda média, cuja participação é 
mais elevada em micro e pequenas empresas. Os benefícios concedidos por esses empresá-
rios são, em geral, escassos por falta de recursos, ao contrário do que ocorre nas empresas 
optantes pelo Lucro Real, que detêm maior facilidade na concessão de diversos benefí-
cios a seus empregados, os quais são, em regra, dedutíveis para fins de im posto de renda.

Outro aspecto relevante que afeta a participação no programa são as contrapartidas 
concedidas pelo Estado. Para se tornar mais atrativo, o programa pode sofrer revisões em 
sua estrutura de modo a se mostrar vantajoso às empresas, a ponto de cumprirem com requi-
sitos e dispêndios relacionados à alimentação saudável dos trabalhadores como forma de 
obtenção, em retorno, de benefícios fiscais. É o caso, por exemplo, da limitação dos valores 
das refeições para o cálculo do montante a ser efetivamente descontado do imposto de ren-
da, que foram estabelecidos pela Receita Federal do Brasil por meio da Instrução Normativa 
nº 267/20028. Atualmente, para a elaboração do cálculo do efetivo benefício fiscal, permite-se 
apenas a utilização do valor de R$ 1,99 por refeição oferecida. Significa dizer que, se a empre-
sa gasta, por exemplo, R$ 20,00 por refeição, somente poderá utilizar R$ 1,99 desse valor 
para apurar o montante do seu benefício fiscal, limite este que, embora ainda em vigor, vem 
sendo rechaçado pelos tribunais pátrios9. Esse fato, por si só, parece tornar claro que o bene-
fício atualmente concedido pelo PAT não estimula a sua adesão e o seu crescimento no país, 
sendo desejável a renovação de termos, condições e renúncia fiscal decorrentes do programa.

Sobre o tema, destaca-se que a concessão de melhores e mais atrativos benefícios não 
implicaria em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal10, uma vez que a renúncia de re-
ceitas relacionadas ao programa estaria acompanhada por medidas de compensação, como 
a economia em gastos com saúde pública, previdência e auxílios e licenças suporta dos 

8 Instrução Normativa nº 267, de 23 de dezembro de 2002: “Art. 2º, § 2º O benefício fica limitado ao 
valor da aplicação da alíquota do imposto sobre o resultado da multiplicação do número de refei-
ções fornecidas no período de apuração pelo valor de R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos), 
correspondente a oitenta por cento do custo máximo da refeição de R$ 2,49 (dois reais e quarenta e 
nove centavos)” (BRASIL, 2002).

9 Precedentes: REsp 157.990/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJU de 17.05.04; REsp 
990.313/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 06.03.08; AgRg no REsp 1240144/RS, 
Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 15.05.2012; REsp 1217646/RS, Rel. Ministro 
Mauro Campbell Marques, DJe: 01/07/2013. 

10 Lei Complementar nº 101/2000: “Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI 
da Constituição”.
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pelo INSS11. Para cada real investido na nova fórmula de incentivo, o governo deixaria de 
gastar no combate de doenças oriundas da obesidade e sobrepeso, por exemplo, com a 
diabetes, com problemas cardiovasculares etc.

Nesse contexto, a reformulação do PAT resultaria não só em benefícios aos trabalha-
dores de baixa renda, mas também às sociedades empresárias com a redução da carga fiscal a 
que estão submetidas, bem como ao poder público que, mesmo se deparando com a renún-
cia fiscal, verificaria, em contrapartida, a redução dos gastos com a saúde pública no país. 

NOVOS DESAFIOS DO PAT
Como mencionado, há quarenta anos, a criação do PAT decorreu da necessidade de 

se combater a má nutrição de trabalhadores de baixa renda que assolava o país, com 
impacto significativo em diversos indicadores econômicos. Nos dias atuais, no entanto, 
nos deparamos com problema diverso, mas de igual ou até maior necessidade de atenção: 
a população, em geral, passou a sofrer de obesidade e sobrepeso em razão de hábitos 
alimentares arraigados e, por decorrência, os problemas de saúde relacionados à obesi-
dade aumentaram exponencialmente no Brasil.

Pesquisas divulgadas pelo Ministério da Saúde apontam que 51% da população 
bra sileira tem excesso de peso (MS, 2013a; 2013b) e que os gastos públicos com o trata-
mento de doenças diretamente relacionadas ao sobrepeso totalizaram, somente em 2011 
e a preços desse ano, o montante de aproximadamente R$ 488 milhões (MS, 2013a; 
2013b), conforme estudo realizado pela Universidade de Brasília e utilizado pelo Minis-
tério da Saúde como fundamento para adoção de medidas tendentes a reduzir os proble-
mas de saúde pública no Brasil (OLIVEIRA, 2013). Os números trazidos pela Universidade 
de Brasília, no entanto, não contemplam os gastos incorridos pelas entidades privadas no 
combate a problemas de saúde relacionados à obesidade de seus segurados, uma vez que se 
estima que 30% dos brasileiros possuem plano de saúde privado (KNOPLOCH, 2015).

 “§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se pre-
vinem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cum-
primento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que 
tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas 
consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 
garantia e inscrição em Restos a Pagar.

 Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:

 I – conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os 
objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1o do art. 4o;

 II – será acompanhado do documento a que se refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como 
das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado” (BRASIL, 2000). 

11 Não foi possível apurar os valores que poderiam ser reduzidos pelo INSS. Reputam-se esses valores 
como um dado subjetivo, pois a obesidade não gera per se um motivo de auxílio ou licença suportado 
pelo INSS.
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No âmbito mundial, por sua vez, o estudo realizado pelo McKinsey Global Institute 
(2014) demonstrou que os gastos com doenças relacionadas à obesidade chegam a repre-
sentar 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. Ou seja, a obesidade, assim como 
no Brasil12, está entre as três maiores despesas sociais das nações, juntamente com os 
gastos decorrentes de tabagismo, violência, guerra e terrorismo. 

Nesse cenário, o maior desafio será não só vencer focos de subnutrição ou desnutrição 
ainda existentes no país, mas, principalmente, combater a obesidade da nova geração, que, 
da mesma forma, é causa de graves problemas de saúde pública. A política pública de saúde 
precisa ser acompanhada de uma política fiscal correspondente para suportar a ação do 
Estado. Para tanto, seria adequada uma reestruturação do PAT de modo a abarcar tanto a 
atração de maior número de empresas quanto o fomento de campanhas de aculturamento 
dos trabalhadores em relação à alimentação saudável e à diminuição do sedentarismo. 

Essa restruturação, por sua vez, seria concretizada com o auxílio direto do poder 
público por meio da renúncia fiscal13 e, conjuntamente, com as entidades de classe, que 
deveriam promover campanhas motivacionais direcionadas à reeducação alimentar dos 
trabalhadores. Destaca-se que a renúncia fiscal não deveria onerar o Estado, uma vez 
que, com a melhoria da saúde, a diminuição dos gastos com doenças advindas dos maus 
hábitos alimentares seria inevitável e contrabalancearia o incentivo concedido. 

AMPLIAÇÃO DO PAT COMO INSTRUMENTO PARA O  
ALCANCE DE JUSTIÇA SOCIAL

A Constituição Federal de 1988 é reconhecida como a “Constituição cidadã, porque 
teve ampla participação popular em sua elaboração e especialmente porque se volta deci di-
damente para a plena realização da cidadania” (SILVA, J. A., 1998, p. 92). A cida da nia, 
per se, “representa um status simultaneamente como objetivo e um direito fundamental das 
pessoas” (MORAES, 2008, p. 21). A cidadania conceituada por Silva e Moraes é o gozo 
de condição maior do que a simples declaração de direitos. A nova condição de cida dania 
demanda do Estado ações de políticas públicas que permitam o exercício pleno de direitos. 
Para tanto, o cidadão deve contar com ações educativas que lhe dê condições de alterar 
seu comportamento para seu próprio benefício. Em outras palavras, não basta o direito 
à vida, é preciso que o Estado ensine o cidadão a preservar esse direito, como o cuidado 
com a saúde.

A Constituição brasileira elegeu como objetivo a ser alcançado a elevação dos indi-
víduos ao efetivo patamar de cidadãos, assegurando-lhes garantias fundamentais que 
abrangem desde direitos individuais até a proteção coletiva e social.

12 O estudo realizado pelo McKinsey Global Institute (2014) indica que, no ano de 2013, as des pesas 
incorridas pelo Poder Público com obesidade representavam 2,4% do PIB brasileiro, equivalente a 
R$ 110 bilhões. 

13 Conforme o subitem “Representação da renúncia fiscal”, ao final deste capítulo.
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O disposto no Art. 3º, III14, é claríssimo exemplar da essência cidadã da Constituição 
Federal, que destaca como forma dessa elevação a erradicação da pobreza e da margina-
lização, assim como a redução das desigualdades sociais e regionais.

No mesmo passo, o Art. 6º da Constituição Federal consagra como fundamentais ao 
homem os direitos sociais (BRASIL, 1988). Faz-se necessário, no entanto, identificar os 
destinatários da proteção permeada por todo o texto constitucional. Não significa dizer 
que apenas parcela dos cidadãos é eleita como beneficiária dos direitos e de garantias fun-
damentais, pelo contrário, o que se busca é definir o grupo sobre o qual recairá maior 
esforço do Estado no cumprimento dos objetivos constitucionais, até porque é necessário 
considerar a máxima aristotélica de que, para alcançar a igualdade, deve-se dispensar 
“tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida dessa desigualdade” 
(ARAÚJO, 2009, p. 679). A medida do tratamento desigual autorizado pela Constituição 
Federal permite ao poder público adotar políticas discriminatórias apontadas a determi-
nados cidadãos que se encontrem em posição particular (MORAES, 2011).

Nessa esteira, a proteção constitucional aos direitos sociais busca “a melhoria de con di-
ções de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social” (MORAES, 
2008, p. 193). Assim, é possível delimitar a parcela dos indivíduos que merece maior aten-
ção dos entes públicos no desenvolvimento de políticas públicas e de medidas tendentes 
a minorar a desigualdade social e concretizar uma sociedade socialmente justa.

A alimentação, como não poderia deixar de ser, é fundamental para a concretização dos 
objetivos constitucionalmente traçados. Isso porque não se pode imaginar uma sociedade 
igualitária e justa se grande parte dos seus indivíduos não possui acesso a uma alimentação 
digna e saudável. Por essa razão, o art. 6º da Constituição Federal foi alterado, mediante 
emenda constitucional, em 2010, para incluir a alimentação no rol de direitos sociais:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a mo-
radia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à mater-
nidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição 
(BRASIL, 2010; 2015).

A alteração introduzida no texto constitucional impõe, por parte do poder público, 
a necessidade de adoção de medidas tangíveis, planejadas e bem-delimitadas para a con-
sumação do direito social à alimentação. A teoria da geração de direitos fundamentais 
explica a evolução dos direitos do homem, como o direito à alimentação. Na primeira ge-
ração de direitos, bastava declarar o direito à vida e a alimentação viria em decorrência desse 
direito. Na segunda geração de direitos fundamentais, surgem direitos sociais como a 
alimentação, cabendo ao Estado proporcionar ações para a preservação desse direito. Na 
terceira geração de direitos fundamentais, atribuiu-se titularidade ao sujeito desses direitos 
sociais, mesmo que viessem a exercer de forma difusa ou coletiva. Na quarta geração de 
direitos fundamentais se encontram justamente os direitos de preservação naquilo que se 
denominou como Estado da Sociedade de Risco (BECK, 2002). Nessa última fase da 

14 Constituição Federal: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (BRASIL, 1988).
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geração de direitos, o cidadão precisa de políticas públicas que o instruam em como pre-
servar seus direitos sociais e não apenas aguardar uma ação passivamente. Em que pese 
polêmica, a distinção de direitos didaticamente em gerações auxilia na sua fundamenta-
ção, justificando de modo racional a sua existência. Essa questão remete o cidadão a refletir 
acerca da efetividade dos direitos fundamentais. Não basta declarar um direito social como 
a alimentação na Constituição, é preciso viabilizar a sua garantia e acompanhar a evolução 
axiológica do direito à alimentação. Se esse direito mudou em função da evolução histórico-
-cultural da sociedade, a legislação deve acompanhar esse movimento (REALE, 1996). Para 
tanto é preciso modernizar suas leis e seus sistemas, possibilitando a plena eficácia, no 
caso, do direito social à alimentação. Não se tratando mais da falta de alimento, mas do 
excesso ou da má alimentação, a norma precisa ser adequada sob pena de perda de eficácia, 
desatendendo o cidadão em seu direito social.

A inclusão das empresas optantes pelo Simples Nacional e pelo Lucro Presumido no 
PAT – reformulando e tornando atrativos os benefícios fiscais, sem infringir os limites da 
Lei de Responsabilidade Fiscal – certamente se apresenta como uma medida de concreti-
zação da justiça social, uma vez que alcançaria maior número de trabalhadores de baixa 
renda, garantindo-lhes melhoria na alimentação e nas condições nutricionais. Trata-se do que 
ensinou Reale (1996) em sua teoria tridimensional de atualização do sistema normativo.

Por fim, as mudanças almejadas só serão possíveis por meio da alteração da legislação 
que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador, bem como da legislação que 
disciplina o regime de arrecadação do imposto de renda, conforme sugestões apresenta-
das a seguir.

Representação da renúncia fiscal
A relação entre a renúncia fiscal e o efetivo benefício para os contribuintes no caso 

de ampliação dos incentivos a serem concedidos pelo PAT está intimamente ligada com a 
evolução histórico cultural brasileira.

Os cálculos da renúncia fiscal apresentados têm o objetivo de demonstrar a efetivi-
dade dos benefícios fiscais desse programa diante da atual realidade brasileira, para que 
sejam atrativos para um maior número de empresas.

Há quarenta anos, quando o PAT foi criado, a realidade brasileira era totalmente 
diferente, e seu objetivo atendia às demandas específicas da época, bem como os incentivos 
fiscais concedidos eram atrativos para  o sistema tributário vigente à época. 

A legislação do Imposto de Renda mudou completamente nos últimos quarenta 
anos e, com isso, foram produzidas alterações significativas na estrutura de tributação das 
empresas pelo imposto de renda. O regime tributário que atendia as empresas no passado 
já não é mais o mesmo, e o benefício de dedutibilidade que era interessante não tem a 
mesma eficiência atualmente.

Esse é o fenômeno que caracteriza a “teoria do envelhecimento da norma” (REALE, 
1996, p. 5), pois a norma criada em determinada época, cumprindo com eficiência os 
objetivos almejados, não acompanha a evolução histórica e cultural e perde eficácia prática, 
mesmo ainda gozando de eficácia legal. O PAT, assim, não alcança seu potencial objetivo na 
forma como legislada, diante dessa evolução. 
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Trazendo a teoria do envelhecimento da norma para a realidade do PAT, temos um 
programa criado em 1976 para combater a desnutrição no Brasil, com benefícios voltados 
apenas para empresas do lucro real, quando a atual realidade brasileira já não é mais a 
mesma. Inúmeros trabalhadores que poderiam estar empregados em empresas optante 
pelo Lucro Real, único sistema da época, estão hoje em empresas optantes pelo Lucro 
Presumido e pelo Simples Nacional.

Atualmente, muitas empresas (micro, pequenas e médias) elegem os métodos do 
Simples Nacional ou do Lucro Presumido para apurarem o imposto de renda, de forma que, 
para elas, qualquer outro método seria ineficiente, talvez até, a ponto de ser impeditivo para 
o empresário dar continuidade em seus negócios.

Essa evolução da economia no Brasil também atingiu a dimensão (monetária) do 
benefício a ser concedido como contrapartida pela adoção do PAT. Desta forma, para 
continuar sendo atrativa para as empresas, a redução do imposto de renda deveria ser 
mais expressiva, como forma de adaptação do programa para que o incentivo possa 
ser efetivo novamente.

Esse aumento do benefício poderia ser suportado pelo montante de arrecadação 
fiscal atual, que acompanhou a evolução econômica brasileira, com taxas de crescimento  
superiores ao crescimento do PIB, e possui lastro suficiente para abranger a concessão do 
benefício, conforme os demonstrativos apresentados a seguir.

Nos quadros a seguir, os cenários procuram esclarecer como uma alteração na base 
de cálculo do imposto calculado pelo sistema do Lucro Presumido ou, no caso do Simples 
Nacional, uma alteração direta da alíquota pode atrair o empresário para aderir ao PAT. 
Basta para esse intento que o empresário possa enxergar vantagem efetiva na adoção do 
programa. Em vez de o contribuinte gozar de uma dedução na apuração do imposto de 
renda, ele verificará uma vantagem efetiva na redução da base de cálculo ou na própria 
alíquota do imposto de renda.

Sabe-se que a isenção fiscal é inadmitida na sistemática do imposto de renda no 
modo presumido ou simplificado. Por serem sistemas que não miram o lucro líquido 
tributável, mas sim a receita bruta ou líquida, um incentivo fiscal de dedução seria um 
corpo estranho. Por outro lado, é comum incentivar  micro e pequena empresas por 
ações de política pública que estimulem esses segmentos a determinado comportamento. 
Assim, o governo pode e deve promover programas de incentivo a essas empresas que, 
afinal, estariam desenvolvendo políticas públicas em substituição do Estado. Essa seria 
a justificativa para destinar ao optante pela sistemática do Lucro Presumido ou do 
Simples Nacional a aderir ao PAT. Isso demandaria, porém, uma alteração na legislação 
do imposto de renda, permitindo que os optantes desses sistemas de cálculo do imposto 
pudessem gozar de benefício de isenção de parte do imposto, por meio de redução na 
base de cálculo ou de alíquota do imposto.

Com essa alteração legislativa preliminar, seria aberto espaço para alteração nas leis 
especiais de cálculo do imposto de renda na modalidade do Lucro Presumido e do Simples 
Nacional, conforme apresentado a seguir, trazendo benefício efetivo para o empregador 
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que aderisse ao PAT, visando a escolha por hábitos alimentares mais saudáveis. A 
redução indireta na base de cálculo ou direta na alíquota tem efeito indutor de alta qua-
lidade, levando o contribuinte à prática de determinada conduta. A indução incenti-
vadora atende plenamente à intenção do constituinte em relação às micro e pequenas 
empresas, impedida há algum tempo pelo legislador infraconstitucional fiscal e suas 
estruturas simplificantes.

Simples Nacional
Representação da renúncia fiscal no caso de ampliação dos benefícios para as em-

presas optantes pelo Simples Nacional. O dado apresentado na rubrica Relação representa 
a efetiva redução na alíquota do imposto sobre a renda.

Nos demonstrativos a seguir, as mais de 3,6 milhões de empresas do Simples Nacional, 
com um faturamento total em 2013 de R$ 832 bilhões, recolheram aos cofres federais o 
total de R$ 41 bilhões em impostos e contribuições, segundo os dados oficiais da Receita.

A aplicação prática do incentivo fiscal para as empresas do Simples Nacional, como 
exemplificada nos quatro cenários a seguir, apresenta a evolução do desconto (de 2% até 
5%) na alíquota de tributação a ser aplicada para essas empresas, bem como o impacto 
da concessão do incentivo para os cofres públicos (por exemplo, na hipótese de redução de 
2% sobre a alíquota, a renúncia fiscal federal será de R$ 823 milhões).

Por outro lado, a demonstração da evolução do impacto do benefício fiscal para 
uma microempresa com um faturamento anual de R$ 1,2 milhões tem o intuito de con-
cretizar o montante da economia tributária nos casos de adesão ao PAT. Foi considerado 
no cálculo uma média de faturamento de empresas prestadoras de serviços (com inclusão 
do ISS) e empresas comercializadoras de mercadoria (com inclusão do ICMS), pois esses 
impostos estão compreendidos dentro da alíquota aplicada para as empresas do Simples 
Nacional (por exemplo, no Cenário II – o incentivo fiscal do PAT será R$ 3,3 mil, diante 
de um imposto a pagar já reduzido de R$ 108,3 mil).

Representação da renúncia fiscal no caso de ampliação dos benefícios para as em-
presas do Lucro Presumido. O dado apresentado na rubrica Relação representa a efetiva 
redução na base de presunção para apuração do imposto sobre a renda e da contribuição 
social sobre o lucro líquido.

Nos demonstrativos apresentados a seguir, as mais de 1,09 milhões de empresas 
optantes pelo Lucro Presumido com um faturamento total em 2013 de R$ 1,11 trilhões, 
recolheram o montante de R$ 42,1 bilhões apenas referente ao Imposto de Renda (IRPJ) 
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), segundo dados oficiais da Receita. 

A aplicação prática do incentivo fiscal para as empresas do Lucro Presumido, como 
exemplificada nos quatro cenários, apresenta a evolução do desconto (de 2% até 5%) 
sobre a porcentagem de presunção de lucro e qual o impacto da concessão do incentivo 
para os cofres públicos (por exemplo, na hipótese de redução de 2% sobre a presunção, 
a renúncia fiscal federal será de R$ 843 milhões).
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Cenário I Cenário II

Simples Nacional Simples Nacional

Faturamento total 832.075.384.902 Faturamento total 832.075.384.902

Tributos Federais 41.180.194.102 Tributos Federais 41.180.194.102

Renúncia Trib. Federais 823.603.882 Renúncia Trib. Federais 1.235.405.823

Relação 2% Relação 3%

IRPJ/CSLL 5.067.020.819 IRPJ/CSLL 5.067.020.819

Renúncia IRPJ/CSLL 101.340.416 Renúncia IRPJ/CSLL 152.010.625

Simples Nacional Simples Nacional

Faturamento 1.200.000 Faturamento 1.200.000

Todos os Tributos 109.486 Todos os Tributos 108.368

PAT 2.234 PAT 3.352

Cenário III Cenário IV

Simples Nacional Simples Nacional

Faturamento total 832.075.384.902 Faturamento total 832.075.384.902

Tributos Federais 41.180.194.102 Tributos Federais 41.180.194.102

Renúncia Trib. Federais 1.647.207.764 Renúncia Trib. Federais 2.059.009.705

Relação 4% Relação 5%

IRPJ/CSLL 5.067.020.819 IRPJ/CSLL 5.067.020.819

Renúncia IRPJ/CSLL 202.680.833 Renúncia IRPJ/CSLL 253.351.041

Simples Nacional Simples Nacional

Faturamento 1.200.000 Faturamento 1.200.000

Todos os Tributos 107.251 Todos os Tributos 106.134

PAT 4.469 PAT 5.586

Lucro Presumido
Por outro lado, a demonstração da evolução do impacto do benefício fiscal para a 

empresa com um faturamento anual de R$ 3,5 milhões tem o intuito de concretizar o 
montante da economia tributária nos casos de adesão ao PAT. Foi considerado no cálculo 
uma média de faturamento entre empresas que prestam serviços e comercializam mer-
cadorias, pois há diferença na presunção de lucro dessas empresas (por exemplo, no 
Cenário II – o incentivo fiscal do PAT será R$ 6,9 mil, a ser deduzido de um imposto a 
pagar de R$ 218,3 mil).
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Cenário I Cenário II

Lucro Presumido Lucro Presumido

Faturamento Total 1.114.617.697.284 Faturamento Total 1.114.617.697.284
IRPJ/CSLL 42.195.522.804 IRPJ/CSLL 42.195.522.804
PAT 843.910.456 PAT 1.265.865.684
Relação 2% Relação 3%

Lucro Presumido Lucro Presumido

Faturamento 3.500.000 Faturamento 3.500.000
IRPJ/CSLL 218.300 IRPJ/CSLL 218.300
PAT 4.606 PAT 6.909

Cenário III Cenário IV

Lucro Presumido Lucro Presumido

Faturamento Total 1.114.617.697.284 Faturamento Total 1.114.617.697.284
IRPJ/CSLL 42.195.522.804 IRPJ/CSLL 42.195.522.804
PAT 1.687.820.912 PAT 2.109.776.140
Relação 4% Relação 5%

Lucro Presumido Lucro Presumido

Faturamento 3.500.000 Faturamento 3.500.000
IRPJ/CSLL 218.300 IRPJ/CSLL 218.300
PAT 9.212 PAT 11.515

Verifica-se, portanto, que existem possibilidades legais e econômicas para a expansão 
do PAT, visando à participação efetiva de empresas inscritas nos regimes de tributação do 
Simples Nacional e de Lucro Presumido, colocando-as em condições mais isonômicas 
em relação às empresas sujeitas ao regime de apuração de lucro real.
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CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), instituído em abril de 1976, 
chega aos quarenta anos de existência. Ele representa, acima de tudo, um programa do 
Estado e não de governo. Que balanço pode-se fazer desse programa socioeconômico? 
Que impactos esse programa trouxe para os principais stakeholders envolvidos (empresas, 
governo, trabalhadores e suas famílias e outros agentes econômicos)? Que contribuições 
podem ser feitas visando o aprimoramento desse programa?

Dos 39 países que dispõem de programas de alimentação para trabalhadores, o PAT 
é o maior deles em número de trabalhadores beneficiados: 19,5 milhões no final de 2015. 
O PAT também permite a oferta de seis modalidades de serviço: autogestão; administração 
de cozinha e refeitório; refeição pronta transportada; cesta de alimentos; voucher-refeição 
e voucher-alimentação. Possibilita, ainda, dois tipos de refeições: a “principal” (almoço, 
jantar ou ceia) e as “menores” (desjejum ou lanche). Isso caracteriza o PAT como o progra-
ma com maior diversificação de oferta para atender às necessidades das empresas e dos 
trabalhadores, o mais longevo programa socioeconômico no Brasil e a referência para a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Considerando o número de trabalhadores atendidos ano a ano, o programa apresenta 
estimativas impressionantes de resultados: 79 bilhões de refeições servidas; 263,4 e 197,5 
milhões de sacas de sessenta quilos de arroz e feijão consumidos, respectivamente; 790,2 mi-
lhões de arrobas de carne consumidas, equivalentes a um rebanho de 87,9 milhões de bois. 

Em relação ao perfil de renda dos trabalhadores beneficiados, há vinte anos (1996), 
cerca de 60,3% recebiam até cinco salários mínimos; esse indicador aumentou para 74,7% 
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em 2006 e alcançou 83,2% no final de 2015. Depreende-se, portanto, que o trabalhador-alvo 
do programa está sendo progressivamente atingido, principalmente em virtude da ade-
são ao PAT de empresas de pequeno porte, cujo salário médio é menor em relação às 
empresas de grande porte. A introdução do PAT em empresas com até nove empregados 
formais é atualmente da ordem de 5%; em contraposição, em empresas com quinhentos 
ou mais funcionários é de 46%. 

Em termos da proporção de trabalhadores com vínculos ativos que são beneficiados 
por esse programa, observa-se que a região Sudeste é a que apresenta o maior indicador 
(35,3%), seguida da região Sul (30,8%), enquanto as regiões Norte (20,7%) e Nordeste 
(20,9%) – de menor renda média por trabalhador – e Centro-Oeste (21,9%) são as menos 
atingidas pelo PAT.

São estimados 670 mil novos empregos diretos gerados pelo PAT para atender os 
serviços de alimentação para cerca de 20 milhões de trabalhadores. O volume total de 
negócios diretos desse programa é estimado para 2016 em R$ 80 bilhões. Isso representa 
um impacto no PIB da ordem de R$ 157 bilhões para este ano; no pagamento de salários e 
autônomos, a estimativa é de R$ 65 bilhões; em contribuições sociais, de R$ 10,2 bilhões; 
e em impostos diretos sobre a comercialização, de R$ 29 bilhões. Os negócios gerados 
pelo PAT, portanto, têm hoje um peso significativo na economia brasileira.

Em termos da relação entre alimentação e produtividade da mão de obra brasileira, 
entre 1977 e 2014, a produtividade cresceu 56%, a uma taxa média anual de 1,2%, em 
dólares por hora trabalhada, a preços de 2014. No período entre 2004 e 2014, o ganho de 
produtividade foi de 18%, média de 1,7% ao ano. Foi estimado que a cada ponto per-
centual de aumento na penetração do PAT está associado um acréscimo de 78 centavos 
de dólar na produtividade medida nessa moeda por hora trabalhada. 

Em relação a quanto representa o equivalente monetário do benefício de alimentação 
recebido do PAT em comparação ao salário do trabalhador, verifica-se que ele se situa, em 
2015, em uma proporção de 13,4% do salário médio do empregado. 

No que tange à relação entre alimentação e acidentes de trabalho, estima-se que, para 
cada ponto percentual de aumento na penetração do PAT na força formal de trabalho, 
está associada uma redução de 0,77 acidentes de trabalho a cada cem trabalhadores. Em 
1985, quando o PAT beneficiava aproximadamente 13% dos empregados formais, a taxa 
de acidentes de trabalho por cem trabalhadores era da ordem de 5 pessoas. Em 2013, esses 
indicadores eram de 35% de empregados formais beneficiados pelo programa e de 1,5 tra-
balhador acidentado para cada cem ativos.

Uma pesquisa realizada com trabalhadores evidencia que o fornecimento de alimentação 
aos empregados resulta em uma série de benefícios percebidos, destacando-se: o aumento 
da renda real; maior variedade e opções de refeição; a busca por uma alimentação mais 
saudável e por ajudar a família a se alimentar melhor; a não necessidade de levar marmita 
para o trabalho. 

De outra parte, uma pesquisa efetuada com dirigentes responsáveis pelo PAT em 
suas empresas denotam inúmeros benefícios proporcionados por esse programa: (a) para 
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as empresas: aumento na atratividade junto a trabalhadores; aumento na satisfação com 
o trabalho; melhoria da relação empregado/empregador; aumento da produtividade; 
aumento no nível de qualidade dos produtos e serviços; redução na rotatividade de em-
pregados; redução de atrasos e faltas ao trabalho; aumento no retorno de programas de 
treinamento e redução de gastos com acidentes de trabalho; (b) para os trabalhadores: 
aumento da renda real; menor peso da alimentação no orçamento doméstico; alimentação 
mais variada; maior liberdade de escolha da refeição; melhoria na qualidade de vida do 
trabalhador e de sua família; melhoria da qualidade nutricional da refeição; aumento da 
capacidade física, resistência à fadiga e a doenças; redução do risco de acidentes do tra-
balho e aumento na capacidade de compreensão e aprendizado e formalização do trabalho; 
(c) para o governo: crescimento da atividade econômica; aumento na arrecadação de tri-
butos; crescimento no nível de emprego; redução nas despesas da previdência social pela 
melhoria da saúde do trabalhador e pela diminuição de acidentes de trabalho.

Outro estudo foi realizado com proprietários ou dirigentes de restaurantes, destacan-
do-se, como principais benefícios advindos do fornecimento de refeições por meio do PAT, 
os seguintes: aumento do faturamento pelo acréscimo na quantidade de refeições servidas; 
melhor aproveitamento da capacidade instalada; aumento no número médio de emprega-
dos; aumento da eficiência em relação ao número médio de refeições servidas por empre-
gado; elevada participação no faturamento proveniente de refeições servidas utilizando-se 
o sistema de vouchers e formalização da atividade econômica. 

Nos últimos dez anos, a renúncia fiscal anual média do PAT, atualizada para preços 
de 2016, correspondeu a R$ 734 milhões, representando 0,43% da renúncia fiscal total 
média do Tesouro Nacional nesse período. Essa renúncia equivale a R$ 4,04 por trabalha-
dor/mês ou R$ 0,18 por refeição servida. Como mostrado, estima-se que o PAT contri-
buiu em 2015 para o governo, apenas em impostos diretos sobre a comercialização, com 
R$ 29 bilhões anuais. Considerando os quarenta anos desse programa socioeconômico, 
é estimado um impacto no PIB da ordem de R$ 2,4 trilhões, de salários e autônomos de 
R$ 985 bilhões, de contribuições à previdência social de R$ 164 bilhões e de impostos sobre 
a comercialização de R$ 442 bilhões, resultando isso em uma arrecadação de tributos 
de R$ 606 bilhões.

Como se observa, o PAT vem atingindo os objetivos de disponibilizar maior e mais 
eficiente energia para o trabalho, por meio dos quais o custo dessa energia é repartido entre 
as empresas, os trabalhadores e o governo. Esse programa tem forte impacto socioeconô-
mico nos diversos stakeholders envolvidos, gerando externalidades positivas para toda a 
economia; contribui para melhorar a produtividade e a relação entre capital e trabalho; 
auxilia na melhoria da qualificação do capital humano em termos do esforço físico, inte-
lectual e social dispendidos no trabalho. O PAT é facultativo e tem regras simples, facilitando 
assim a participação de empresas. Beneficia prioritariamente (84%) os trabalhadores com 
rendimento até cinco salários mínimos.

Não obstante os impactos positivos que o PAT gerou para a sociedade brasileira 
em geral, ao longo de seus quarenta anos de existência, há pontos que merecem reflexão 
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visando a um aprimoramento do programa. Esforços devem ser promovidos pelo governo 
e pela iniciativa privada objetivando atingir segmentos ainda pouco penetrados pelo pro-
grama, como as regiões Norte e Nordeste do Brasil; segmentos como construção civil, 
agropecuário, atividades profissionais, científicas e técnicas, educação, atividades imobi-
liárias, dentre outros; empresas sujeitas ao regime de tributação do Simples Nacional e do 
Lucro Presumido, para o que, por questões de isonomia, há que se proceder a alterações 
na legislação vigente. Ressalta-se que a quase totalidade dos trabalhadores das empresas 
desses dois regimes de tributação encontram-se na faixa de rendimento até cinco salários 
mínimos. Esforços também deveriam ser feitos no sentido de estruturar um banco de 
dados do PAT por trabalhador/empresa, de modo a possibilitar integração com outros 
bancos de dados, principalmente da área de Saúde. E, mais do que nunca, os agentes 
econômicos envolvidos – governo, empresas participantes e especializadas em sistemas de 
alimentação, restaurantes e entidades profissionais de saúde e nutrição – deveriam dire-
cionar esforços de comunicação e treinamento para disseminar comportamentos para 
alcançar uma alimentação mais saudável, reduzindo a prevalência da “epidemia” de sobre-
peso e obesidade na massa de trabalhadores beneficiados, gerando também reflexos posi-
tivos no ambiente familiar. A melhoria no nível de saúde, com menor incidência de doenças 
crônicas associadas ao excesso de peso, possibilitaria reduzir pressões sobre o sistema 
previdenciário e do SUS além do alongamento da vida produtiva dos trabalhadores. São 
poucas as oportunidades de intervenção real sobre a alimentação familiar; o PAT pode se 
constituir em uma ótima oportunidade de intervenção efetiva sobre mudanças de hábi-
tos alimentares do trabalhador e, em consequência, de sua família. Os resultados desses 
es forços conjuntos certamente contribuiriam para reduzir a distância cada vez maior que 
atualmente separa o Brasil de países mais avançados sob a perspectiva do desenvolvi-
mento socioeconômico. Com o recuo dos fatores que fomentaram o crescimento ao longo 
da última década – principalmente o consumo alimentado pelo crédito e a expansão do 
mercado de trabalho e das commodities – serão necessários mais investimentos e ganhos 
de produtividade para promover o crescimento, o que ressalta a importância de inicia-
tivas indutoras da produtividade da mão de obra brasileira, como o PAT. Por último, sob 
o prisma gerencial, esse programa pode se constituir em um exemplo para o planejamento 
de programas de políticas públicas implementáveis a baixo custo e com elevada efetividade, 
integrando esforços da área governamental e da iniciativa privada.
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O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) faz 40 anos 
e consolida-se como o mais duradouro programa socioeconômico do Brasil e um dos mais 
bem-sucedidos do mundo, com 19,5 milhões de pessoas favorecidas ao final de 2015. 
Assim, o PAT atende, com uma refeição diária, o equivalente a 211 estádios do Maracanã 
completamente lotados de trabalhadores. Em quatro décadas, estima-se que tenham sido 
servidas 79 bilhões de refeições, tendo esse programa gerado um impacto no PIB da ordem 
de R$ 2,4 trilhões. Com esses resultados, o PAT tornou-se referência para a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). 

Em um esforço conjunto entre o Governo Federal e a iniciativa privada, o programa exerce 
um importante papel social ao incentivar que cada vez mais empresas ofereçam aos 
trabalhadores uma dieta equilibrada, propiciando a eles e seus familiares mais qualidade 
de vida. 

Esta publicação, organizada pelo professor José Afonso Mazzon e apoiada pela Associação 
das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador (Assert), traz um 
panorama completo do PAT, desde os fatores que levaram à sua implantação, passando pela 
experiência internacional com programas similares e pelos impactos sobre a atividade 
econômica brasileira, até as projeções para os próximos anos e oportunidades de expansão. 

Uma ótima referência para quem quer conhecer em detalhes o PAT e seus impactos 
socioeconômicos no país. 

Boa leitura!
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