
entrada em vigor do 
Fator Acidentário de 
Prevenção (FAP) 

acendeu a luz amarela entre 
empregadores de diversos setores. 
Criado pelo Ministério da 
Previdência Social, o mecanismo 
permite o aumento ou a redução 
das alíquotas de contribuição das 
empresas ao seguro de acidente 
de acordo com fatores como 
frequência, gravidade e custo dos 
acidentes ocorridos em 
determinado período. 
Sem entrar no mérito da 
legislação ou dos efeitos 
produzidos por ela, Nilton 
Gonçalves, palestrante da 
Contmatic Phoenix, empresa 
desenvolvedora de softwares 
contábeis, revela que no primeiro 
ano de vigência (2010), as 
empresas com índice FAP 
(indicador que varia de 0 a 2) 
menor do que um, tiveram 
direito à bonificação no cálculo 
da contribuição (exceção feita 
apenas aos enquadrados nas 
possibilidades de impedimento 
da bonificação do FAP). 
Já as empresas com índice 
superior a um tiveram cobrança 
de até 75% do valor total devido, 
ou seja, desconto de 25% naquilo 
que exceder a um. "Dessa forma, 
o índice máximo de pagamento 
para o grau leve (1%) foi de 
l,75°/o; para o grau médio (2°/o), 

será de 3,5% e, para risco grave 
(3%), foi de 5,25%. A partir de 
2011, com o fim da redução de 
25%, os tetos vão para 2%, 4% e 
6%", esclarece Gonçalves. 
Ele conta, ainda, que existem 
duas situações que podem 
impedir a bonificação: 

Nos dois casos há uma "trava" que 
faz com que o FAP mantenha-se 
em 1, mesmo que pela 
metodologia de cálculo o índice 
resultar em valor menor que este 
valor. No entanto, o contribuinte 
atingido por esse impedimento 
poderá requerer a bonificação do 
FAP, desde que comprove o 
efetivo investimento em recursos 
materiais, humanos e tecnológicos 
para melhoria na segurança do 
trabalho, com o acompanhamento 
dos sindicados dos trabalhadores e 
dos empregadores. 
Para Gonçalves, a rigorosidade 
do novo FAP obriga o 
empregador a adotar medidas de 
proteção à saúde. "Passa a ser 
estratégia financeira direta, com 
reflexos imediatos no custo 
empresa", ressalta. "Com a 
melhoria das relações de trabalho 
e dos níveis de produtividade, os 
prejuízos serão reduzidos e 
haverá vantagens competitivas e 
econômicas", finaliza. 
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