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Acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho

*Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a
serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação
funcional que cause morte, perda ou redução (permanente ou
temporária) da capacidade para o trabalho.

*Doença profissional (“ergopatia” ou “tecnopatia”) é a produzida ou
desencadeada pelo exercício profissional peculiar a determinada
atividade.

*Doença do trabalho (“mesopatia”) é a adquirida ou desencadeada em
função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele
se relacionem diretamente, exceto doença degenerativa, inerente a
grupo etário, que não produza incapacidade laborativa e doença
endêmica (salvo se a exposição ou contato direto foi determinado pela
natureza do trabalho).



O Seguro contra Acidentes de Trabalho (SAT)

A Constituição Federal (art. 7º, inciso XXVIII) estabelece como direito
dos trabalhadores um Seguro contra Acidentes de Trabalho, a cargo do
empregador, e determina que a lei disciplinará a cobertura do risco de
acidente de trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo Regime
Geral de Previdência Social e pelo setor privado (art. 201, § 10).Geral de Previdência Social e pelo setor privado (art. 201, § 10).

A Lei 8.213/91 (o Plano de Benefícios da Previdência Social) prevê as
formas de cobertura do risco acidentário e a Lei 8.212/91 (o Plano de
Custeio da Previdência Social) obriga as empresas ao recolhimento de
uma contribuição mensal que serve ao custeio do pagamento das
aposentadorias especiais e dos benefícios concedidos pelo INSS em
razão da ocorrência de acidentes e doenças do trabalho.



Alíquotas do SAT

A contribuição do SAT é calculada à razão de 1%, 2% ou 3% sobre a
totalidade das remunerações mensais pagas pela empresa aos seus
empregados e trabalhadores avulsos.

É o grau de risco de acidentes de trabalho da atividade preponderante
da empresa que determina a alíquota de SAT da empresa, sendo:

* 1% para as atividades cujo grau de risco de acidente de trabalho é
considerado leve;

* 2% para as atividades cujo grau de risco de acidente de trabalho é
considerado médio;

* 3% para as atividades cujo grau de risco de acidente de trabalho é
considerado grave.



A atividade preponderante e o grau de risco da empresa

Considera-se atividade preponderante aquela que ocupa o maior
número de empregados e trabalhadores avulsos na empresa.

É o regulamento da Previdência Social (anexo V do DecretoÉ o regulamento da Previdência Social (anexo V do Decreto
3.048/99) que estabelece o grau de risco da atividade econômica
preponderante da empresa, conforme a sua Classificação Nacional de
Atividade Econômica (CNAE).



SAT complementar

As alíquotas de 1%, 2% ou 3% do SAT são acrescidas de 12%, 9%
ou 6%, respectivamente, se a atividade exercida pelo trabalhador
ensejar a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25
anos de contribuição.

Aposentadoria especial é aquela concedida pelo INSS para osAposentadoria especial é aquela concedida pelo INSS para os
segurados que exercem atividade sujeita a condições especiais que
prejudiquem sua saúde ou sua integridade física (em geral, são os
trabalhos realizados em condição insalubre ou perigosa).

Caso devido o SAT complementar, ele incidirá exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais de trabalho.



O problema do crescimento do número de acidentes e doenças do 
trabalho no Brasil

Dados divulgados pela Previdência Social: www.mps.gov.br

Quantidade de 
benefícios 
acidentários 
concedidos 
pelo INSS

2003 2004 2005 2006 2007 2008

pelo INSS

Aposentadoria
por invalidez

8.504 9.069 9.658 5.854 4.495 7.839

Pensão por 
morte

1.904 1.841 1.612 1.525 1.435 1.127

Auxílios 
(doença e 
acidente)

154.957 174.325 166.119 151.435 285.512 368.035

Total 165.365 185.235 177.389 158.814 291.442 377.001



Os acidentes de trabalho no mundo

Segundo estudo da OIT (Organização Internacional do Trabalho)
divulgado em 28 de abril de 2009 (Dia Mundial em Memória das
Vítimas de Acidentes de Trabalho):

* 2,2 milhões de pessoas morrem por ano vítimas de acidentes
e doenças do trabalho (segundo pesquisas brasileiras, o número
divulgado pela OIT é subestimado, podendo chegar a quase 9divulgado pela OIT é subestimado, podendo chegar a quase 9
milhões o número de morte por ano).

* A cada ano, ocorrem 270 milhões de acidentes de trabalho
não fatais e 160 milhões de casos novos de doenças profissionais.

* 4% do PIB mundial é utilizado no pagamento dos custos
diretos e indiretos dos acidentes e doenças do trabalho, levando em
consideração: perda de tempo de trabalho, indenizações aos
trabalhadores afetados, interrupção da produção e despesas
médicas.



A periodicidade das ocorrências de acidentes de trabalho no Brasil

No Brasil, segundo dados do Ministério da Previdência Social:

* Ocorrem 3 mortes a cada 2 horas de trabalho e 3 acidentes
de trabalho a cada minuto, levando em conta apenas o mercado
formal (trabalhadores registrados) e os acidentes e doençasformal (trabalhadores registrados) e os acidentes e doenças
formalmente comunicados à Previdência Social por intermédio de
CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).

* Em custos diretos e indiretos, o Brasil tem um gasto anual de
mais de 50 bilhões de Reais, equivalentes a aproximadamente 1,8%
do PIB anual, na questão acidentária.



O desequilíbrio financeiro e atuarial

O crescimento contínuo do número de acidentes de trabalho gera
ineficácia do sistema de financiamento do seguro porque o valor
arrecadado com a contribuição não é suficiente ao pagamento dos
custos diretos e indiretos com acidentes e doenças do trabalho.

O problema da fonte de custeio (tarifação coletiva)

O problema da fonte de custeio está, segundo o governo, no
sistema de tarifação coletiva da proteção social, adotado no país.

A alíquota de contribuição do SAT (1%, 2% e 3%) é igual para
todas as empresas e não leva em consideração a responsabilidade
social de cada uma, penalizando as empresas que investem em
Saúde e Segurança Ocupacional e privilegiando as empresas que
nada investem na questão acidentária.



Criação do FAP

Para haver melhor distribuição do custo da proteção social, o
governo resolveu individualizar a tarifação da proteção social,
criando o FAP – Fator Acidentário de Prevenção em 2003, através da
lei 10.666, que foi inserido posteriormente no Regulamento da
Previdência Social (artigo 202-A do Decreto 3.048/99) pelo Decreto
6.042/07 (com alterações pelos Decretos 6.577/08 e 6.957/09)6.042/07 (com alterações pelos Decretos 6.577/08 e 6.957/09)

O FAP é um multiplicador do SAT que possibilita a redução em 50%
ou a majoração em 100% da alíquota da contribuição, em razão do
desempenho da empresa em relação à sua atividade econômica,
levando em consideração os resultados dos índices de freqüência,
gravidade e custo dos acidentes de trabalho da empresa, calculados
segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional da
Previdência Social (CNPS).



O risco ambiental do trabalho (RAT) ajustado pelo FAP

Com o FAP, se o grau de risco da empresa for:

* Leve : a alíquota do SAT poderá variar entre 0,5000% e 2,000%;

* Médio : a alíquota do SAT poderá variar entre 1,000% e 4,000%;

* Grave : a alíquota do SAT poderá variar entre 1,500% e 6,000%.

O objetivo do FAP é incentivar a melhoria das condições de trabalho,
estimulando (“ou obrigando”) as empresas a implementarem políticas
mais efetivas de saúde e segurança ocupacional para reduzir a
acidentalidade.

Com o risco ambiental do trabalho (RAT) ajustado pelo FAP, as
empresas com mais acidentes e acidentes mais graves passarão a
contribuir com um valor maior para o SAT, enquanto as empresas com
menor acidentalidade terão uma redução no valor da contribuição.



A metodologia

A metodologia de cálculo do FAP foi estudada, desenvolvida e
testada pela Previdência Social desde 2002 e, somente em 2009,
com a aprovação da metodologia final e a sua divulgação pelas
Resoluções 1308 e 1309 de 2009 do CNPS, o FAP teve a suaResoluções 1308 e 1309 de 2009 do CNPS, o FAP teve a sua
metodologia de cálculo definitivamente aprovada.



A suma da metodologia

A metodologia de cálculo tem 3 etapas:

1º) Apuração dos índices de freqüência, gravidade e custo dos
acidentes de trabalho ocorridos em cada empresa, em determinado
período;

2º) Apuração do percentil de ordem (determinação da colocação de2º) Apuração do percentil de ordem (determinação da colocação de
cada um dos índices da empresa dentro da sua subclasse de CNAE,
em escala ascendente e em relação a todas as demais empresas da
subclasse);

3º) Apuração do índice final, composto pela multiplicação dos
percentis de ordem de cada um dos índices da empresa pelo peso
atribuído a cada um deles pela Previdência Social, cujo resultado
será igual ao valor do FAP atribuído à empresa (o valor obtido
variará entre 0,5000 e 2,000 e será usado para multiplicar a
alíquota do SAT, individualizando o custeio da proteção
acidentária).



Periodicidade do FAP

O FAP será calculado anualmente pela Previdência Social e, para o
cálculo, serão utilizados os dados de janeiro a dezembro de cada
ano, até completar o período de 2 anos, a partir do qual os dados do
ano inicial serão substituídos pelo novos dados anuais incorporados.

Para a empresa constituída após janeiro de 2007, o FAP será
calculado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao que completar
2 anos de constituição.

Excepcionalmente, no primeiro ano de processamento do FAP serão
utilizados os dados de abril de 2007 a dezembro de 2008.



Fontes de dados utilizados pela Previdência Social para o cálculo do 
FAP

• registros dos Comunicados de Acidentes de Trabalho (CAT);

• registros de concessão de benefícios acidentários que constam nos
sistemas informatizados do INSS, concedidos a partir de abril de
2007 sob a nova abordagem dos nexos técnicos aplicáveis pela
perícia médica do INSS, especialmente o Nexo Técnicoperícia médica do INSS, especialmente o Nexo Técnico
Epidemiológico (NTEP);

• dados populacionais e empregatícios registrados no CNIS –
Cadastro Nacional de Informação Social do MPS, referentes ao
período base de cálculo (segmento econômico da empresa, número
de empregados, massa salarial, afastamentos, alíquotas de SAT e
valores devidos ao INSS pela empresa) e

• expectativa de vida do brasileiro, segundo o IBGE.



1ª Etapa 

Cálculo dos índices de freqüência, gravidade e custoCálculo dos índices de freqüência, gravidade e custo



Índice de freqüência

Indica o número de acidentes e doenças do trabalho ocorridos na
empresa (incidência da acidentalidade).

Para esse índice, a Previdência computa as ocorrências acidentárias
registradas por meio de CAT e os benefícios das espécies B91
(auxílio-doença acidentário) e B93 (pensão por morte acidentária)
sem registro de CAT, estabelecidos por nexo técnico pela períciasem registro de CAT, estabelecidos por nexo técnico pela perícia
médica.

A fórmula do cálculo é:

IF = número de acidentes e doenças ocorridos na empresa e
registrados por CAT no período de apuração + número de benefícios
concedidos pelo INSS aos empregados da empresa, sem registro de
CAT, mas definidos como acidentários por nexo técnico pela perícia,
no período de apuração / número médio de vínculos de emprego da
empresa no período de apuração x 1.000 (mil).



Índice de gravidade 

Indica a gravidade das ocorrências acidentárias da empresa.

Para cada tipo de benefício acidentário concedido, a Previdência
Social atribui um peso em razão da gravidade da ocorrência, sendo
0,10 para auxílio-doença e auxílio-acidente, 0,30 para invalidez e
0,50 para morte.

Para o cálculo desse índice, a Previdência leva em consideraçãoPara o cálculo desse índice, a Previdência leva em consideração
todos os casos de afastamento acidentário por mais de 15 dias com
concessão de auxílio-doença acidentário, os casos de invalidez e
morte acidentárias e auxílio-acidente acidentário.

A fórmula de cálculo é: IG = (número de benefícios de auxílio-
doença acidentário (B91) x 0,10 + número de benefícios de auxílio-
acidente acidentário x 0,10 + número de benefícios por invalidez
acidentária (B92) x 0,30 + número de benefícios por morte
acidentária (B93) x 0,50) no período de apuração / número médio de
vínculos de emprego da empresa no período de apuração x 1.000
(mil).



Índice de custo 

Indica o gasto da Previdência Social com o pagamento dos
benefícios acidentários gerados por acidentes e doenças ocorridos
na empresa.

Para o cálculo, a Previdência considera as rendas mensais de
benefícios pagos e o tempo de afastamento do trabalhador, nos
casos de auxílio-doença. E, nos casos de morte ou invalidez, parcial
ou total, o cálculo leva em consideração as rendas mensais deou total, o cálculo leva em consideração as rendas mensais de
benefícios pagos e a expectativa de sobrevida da pessoa segundo o
IBGE.

A fórmula de cálculo é:

IC = valor total dos benefícios concedidos pelo INSS aos segurados
(empregados da empresa) no período de apuração / massa salarial
(média do valor total de remunerações pagas pela empresa no
período de apuração) x 1.000 (mil).



2ª Etapa

Percentis de ordemPercentis de ordem



Percentis de ordem

Após o cálculo dos índices de freqüência, gravidade e custo de cada
empresa, a Previdência Social estabelece o percentil de ordem, ou
seja, atribui a colocação de cada índice da empresa, em escala
ascendente, dentro da sua subclasse de CNAE em relação às demais
empresas.

A fórmula de cálculo é:A fórmula de cálculo é:

Percentil de ordem = 100 x (Nordem – 1) / (n - 1)

Sendo:

“Nordem” a posição do índice da empresa na subclasse da CNAE e

“n” o número de estabelecimentos na subclasse da CNAE.



3ª Etapa

Cálculo do índice composto (IC)Cálculo do índice composto (IC)



O índice composto (IC)

Estabelecidos os percentis de ordem de cada índice da empresa, a
Previdência Social calcula um índice final, composto pela
multiplicação do percentil de ordem de cada um dos índices da
empresa (freqüência, gravidade e custo) pelos pesos de cada um
dos índices, atribuídos pela Previdência Social, cujo resultado será
multiplicado por 0,02 para que se obtenha um número final dentro
do intervalo de 0,5000 a 2,000.do intervalo de 0,5000 a 2,000.

A fórmula de cálculo é:

IC = (0,50 x percentil de ordem do índice de gravidade da empresa
+ 0,35 x percentil de ordem do índice de freqüência da empresa +
0,15 x percentil de ordem do índice de custo da empresa) x 0,02.

O resultado obtido é o valor do FAP atribuído à empresa.



Trava de mortalidade e invalidez permanente

Caso a empresa apresente casos de morte ou invalidez permanente
no período de apuração, seu valor de FAP não poderá ser inferior a 1
porque a lei considera inadmissível que uma empresa que apresenteporque a lei considera inadmissível que uma empresa que apresente
casos de morte ou invalidez permanente seja beneficiada com a
redução da alíquota, exceto se a empresa comprovar investimentos
em recursos materiais, humanos e tecnológicos para melhoria na
segurança do trabalho, com o acompanhamento dos sindicatos dos
trabalhadores e empregadores.



Procedimento da comprovação de melhorias em Segurança e Saúde 
Ocupacional para evitar a trava de mortalidade e invalidez

A comprovação do investimento da empresa em melhorias na
Segurança e Saúde Ocupacional é feita pelo preenchimento de
formulário eletrônico no site da Previdência Social, denominado
“Demonstrativo de Investimentos em Recursos Materiais, Humanos
e Tecnológicos em Melhoria na Segurança do Trabalho”.

Esse formulário está à disposição das empresas no siteEsse formulário está à disposição das empresas no site
www.inss.gov.br e deverá ser preenchido, impresso e assinado pelo
representante legal da empresa, protocolado no sindicato dos
trabalhadores da categoria profissional que homologará o
documento para que, em seguida, a empresa o encaminhe à
Previdência Social até 31 de dezembro de 2009.

O documento impresso e homologado deverá ser arquivado pela
empresa por 5 anos, podendo ser requisitado para fins da auditoria
da Receita Federal ou da Previdência Social.



Exceção ao aumento do SAT no 1º ano de aplicação do FAP

Excepcionalmente, no primeiro ano de aplicação do FAP, nos casos,
exclusivamente, de aumento do SAT, as alíquotas serão majoradas
em apenas 75% da parte do índice apurado que exceder a 1.em apenas 75% da parte do índice apurado que exceder a 1.



Taxa de rotatividade – perda de bonificação

Caso a empresa apresente taxa média de rotatividade superior a
75%, não terá direito à redução da alíquota do SAT.

A taxa de rotatividade é a razão entre o número de admissões ou de
rescisões (considerando-se sempre o número menor) e o número derescisões (considerando-se sempre o número menor) e o número de
vínculos na empresa no início de cada ano do período de apuração.

A taxa média de rotatividade evita que as empresas que mantêm por
mais tempo os seus trabalhadores sejam prejudicadas por
assumirem toda a acidentalidade.



Taxa de rotatividade - perda de bonificação

A Taxa de Rotatividade Anual = valor do mínimo (número de
rescisões ou número de admissões ocorridas no ano) / número de
vínculos no início do ano x 100 (cem).

Em seguida, calcula-se a Taxa Média de Rotatividade = soma das
taxas de rotatividade anual / 2.

As empresas que apresentarem taxa média de rotatividade superior
a 75% poderão requerer a suspensão do impedimento à
bonificação, caso comprovem que tenham sido observadas as
normas de Saúde e Segurança Ocupacional em caso de demissões
voluntárias ou término de obra.

O procedimento é o mesmo da comprovação de melhorias em
segurança do trabalho.



A Portaria Interministerial 254 de 2009 do MPS

Divulgou a média dos percentis de ordem dos índices de freqüência,
gravidade e custo das empresas para cada subclasse da
Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE).

Serve para a aferição do desempenho individual da empresa emServe para a aferição do desempenho individual da empresa em
relação à totalidade das empresas da mesma subclasse da CNAE.

O FAP da empresa, seus índices de gravidade, custo e freqüência e
demais elementos que compuseram o processo de cálculo serão de
conhecimento restrito da empresa, mediante acesso por senha no
site do Ministério da Previdência Social.



Exemplo detalhado

A empresa X do ramo de construção de edifícios apresentou uma
massa salarial de R$ 200.000,00, no período de abril a dezembro de
2007, contendo 300 vínculos empregatícios no mês de abril.

No decorrer do ano de 2007, foram admitidos 12 novos funcionários
e rescindidos os contratos de 8 funcionários, mantendo, em média,
304 vínculos durante o período de abril a dezembro de 2007.

Ainda em 2007, 5 funcionários dessa empresa sofreram acidentes,
sendo que 2 deles tiveram afastamento inferior a 15 dias e,
portanto, só tiveram a CAT registrada, e, dos outros 3 funcionários,
2 ficaram afastados com o recebimento de auxílio-doença
acidentário, sendo 1 afastamento por 2 meses, com salário de
benefício de R$ 1.400,00 e o outro por 4 meses, com salário de
benefício de R$ 1.800,00.

O terceiro funcionário afastado foi a óbito com 33 anos, tendo uma
expectativa de vida de mais 30 anos, segundo o IBGE, com um
salário de benefício de R$ 900,00 (pensão por morte).



Exemplo detalhado (continuação)

No ano de 2008, a empresa X apresentou 304 vínculos em janeiro e
uma massa salarial de R$ 280.000,00 no ano.

Em razão da crise financeira, a empresa foi obrigada a rescindir o
contrato de 53 funcionários, mas, no final do ano, admitiu 15 novoscontrato de 53 funcionários, mas, no final do ano, admitiu 15 novos
funcionários, ficando com a média de 280 vínculos em 2008.

Ainda em 2008, foram afastados por acidente de trabalho 12
funcionários, sendo que 10 apresentaram afastamento inferior a 15
dias e 2 ficaram afastados por 2 meses, cada um, recebendo auxílio-
doença acidentário de R$ 1.100,00 e R$ 850,00, respectivamente.



Exemplo detalhado (continuação)

Diante dessas informações, a empresa X apresentou em 2007:

Índice de Freqüência = 5 / 304 x 1.000 = 16,45

Índice de Gravidade = (2 x 0,1 + 1 x 0,5) / 304 x 1.000 = 2,30

Com relação ao índice de custo, a empresa X gerou um gasto de R$
334.000,00 em 2007 para o INSS, pois gerou:

1 B91 de R$ 1.400,00 (mês) x 2 meses = R$ 2.800,00
1 B91 de R$ 1.800,00 (mês) x 4 meses = R$ 7.200,00
1 B93 de R$ 900,00 (mês) x 30 x 12 = R$ 324.000,00.

Portanto, índice de custo = 334.000 / 200.000 x 1.000 = 1.670



Exemplo detalhado (continuação)

No ano de 2008, a empresa X apresentou:

Índice de Freqüência = 12 / 280 x 1.000 = 42,86

Índice de Gravidade = 2 x 0,1 / 280 x 1.000 = 0,71

Com relação ao índice de custo, a empresa X gerou um gasto de R$ 
3.900,00 em 2008 para o INSS, pois gerou:

1 B91 de R$ 1.100,00 (mês) x 2 meses = R$ 2.200,00 e
1 B91 de R$ 850,00 (mês) x 2 meses = R$ 1.700,00.

Portanto o Índice de Custo = 3.900 / 280.000 x 1.000 = 13,93



Exemplo detalhado (continuação)

Apurados os números de 2007 e 2008 (período de apuração do FAP
da empresa X), a Previdência Social apura a média aritmética dos
índices, sendo, portanto:

Índice de Freqüência = (16,45 + 42,86) / 2 = 29,66Índice de Freqüência = (16,45 + 42,86) / 2 = 29,66

Índice de Gravidade = (2,30 + 0,71) / 2 = 1,51

Índice de Custo = (1.670 + 13,93) / 2 = 841,97



Exemplo detalhado (continuação)

Após apurados os índices, a Previdência Social passa a apurar os
percentis de ordem da empresa X.

Considerando, hipoteticamente, que o setor de construção de
edifícios foi composto no período de abril de 2007 a dezembro de
2008 por 40.751 empresas e que a empresa X ficou na posição
10.404 no índice de freqüência, 29.789 no índice de gravidade e
18.902 no índice de custo, a Previdência estabeleceu os seguintes18.902 no índice de custo, a Previdência estabeleceu os seguintes
percentis de ordem para X:

Percentil de ordem (freqüência) = 100x(10.404–1)/(40.751–1) =
25,53;

Percentil de ordem (gravidade) = 100x(29.789–1)/(40.751–1) =
73,10;

Percentil de ordem (custo) = 100x(18.902–1)/(40.751–1) = 46,38.



Exemplo detalhado (continuação)

Apurados os percentis de ordem da empresa X, a Previdência Social,
finalmente, obtém o índice composto (IC) de X da seguinte maneira:

Índice Composto = (25,53x0,35+73,10x0,5+46,38x0,15)x 0,02 =
1,0489.

1,0489 é o valor do FAP da empresa X. É este o valor que será
utilizado para multiplicar o valor da alíquota da empresa X e obter outilizado para multiplicar o valor da alíquota da empresa X e obter o
resultado final do SAT.

Se a alíquota de SAT de X era 1%, com o FAP o seu SAT (2010) será
1% x 1,0489 = 1,0489%

Se a alíquota de SAT de X era 2%, com o FAP o seu SAT (2010) será
2% x 1,0489 = 2,0978%

Se a alíquota de SAT de X era 3%, com o FAP o seu SAT (2010) será
3% x 1,0489 = 3,1467%



Exemplo detalhado (continuação)

Como o valor ultrapassou 1,000, o FAP da empresa é denominado
“malus”.

Para o primeiro ano de vigência do FAP foi estipulado que o “malus”
seria de apenas 75% do valor que exceder a 1,000, portanto o FAP
da empresa X para o primeiro ano será igual 75% x 0,0489 =
0,0367 que, somado ao valor 1,000 que já tinha, resulta em
1,0367%.1,0367%.

Portanto:

Se a alíquota de SAT de X era 1%, com o FAP reduzido no 1º ano sua
alíquota de SAT (2010) será 1% x 1,0367 = 1,0367%.

Se a alíquota de SAT de X era 2%, com o FAP reduzido no 1º ano sua
alíquota de SAT (2010) será 2% x 1,0367 = 2,0734%.

Se a alíquota de SAT de X era 3%, com o FAP reduzido no 1º ano sua
alíquota de SAT (2010) será 3% x 1,0367 = 3,1101%.



Exemplo detalhado (continuação)

Se ao invés do FAP “malus”, a empresa X tivesse um FAP “bonus”
(FAP inferior a 1), X estaria impedida de receber a bonificação (a
redução do SAT) e teria que calcular o SAT com base em FAP =
1,000 porque apresentou caso de morte no período de apuração
(2007).(2007).

Trata-se da trava de mortalidade e invalidez prevista na lei.



Exemplo detalhado (continuação)

A taxa de rotatividade da empresa X foi de:

8 / 300 x 100 = 2,67% em 2007

15 / 304 x 100 = 4,93% em 200815 / 304 x 100 = 4,93% em 2008

Logo, a taxa média de rotatividade da empresa X foi de (2,67 + 4,93)
/ 2 = 3,8%, então para cada 100 vínculos dessa empresa ocorreram
3,8 substituições de vínculos no período de apuração do FAP.

Se a taxa de rotatividade da empresa X tivesse sido superior a 75%,
o seu SAT não poderia ser reduzido, caso tivesse obtido redução com
o cálculo do FAP no período.
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