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NOVIDADE NO FAP ...  para 2018 ! 
 
 

Vale sempre lembrar que o FAP referido, terá sua aplicação no ano mencionado, para o ano em que deverá ser 

recolhido assim como ressaltamos que ele foi calculado por eventos ocorridos em dois anos e no ano seguinte 

calculado e divulgado, para, afinal, viger no ano referido. 

 

Assim, o FAP 2018 tratará de eventos ocorridos em 2015 e 2016 e ano seguinte, 2017, será calculado e divulgado, para 

viger em 2018. 

 

Dito isso, vamos analisar as decisões do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) tomadas ontem, 17/11/2016. 

São, em essência, as seguintes: 

 Exclusão dos acidentes de trabalho sem concessão de benefícios, exceto acidentes que resultarem em óbito. 

Sempre se destacou o inconformismo das empresas pelo fato de a Previdência taxar, no FAP, afastamentos 

menores do que 15 dias, totalmente gerenciados pela empresa e sem custos para a instituição. Agora 

corrigido. 
 Retirados os acidentes de trajeto do cálculo do FAP 

Que poder tem as empresas para fazer frente ao que ocorre nas vias públicas ? no trânsito ? na segurança 

pública ? Agora também corrigido. 
 O bloqueio de bonificação por morte ou invalidez continuará valendo e, somente para o ano em que ocorreu o 

acidente, e os sindicatos não terão mais a prerrogativa de desbloquear a bonificação. 

O conceito de bloqueio é questionável na medida em que a empresa já é penalizada pelo componente de 

custos. Atenuado, agora, com a retirada dessa trava, para o ano de réplica dos eventos. O afastamento dos 

sindicatos dessa discussão não ajuda às partes debaterem o FAP. 
 Exclusão da redução de 25% do FAP calculado na faixa malus (FAP entre 1,0 e 2,0), com regra de transição: 

em 2018 o desconto será de 15% e, no ano seguinte, extinção completa dessa bonificação. 

As empresas tem até essa mudança na fórmula do FAP, um desconto de 25% e ele está sendo tirado. Simples 

como isso. 

 Taxa Média de Rotatividade: saem da fórmula de cálculo as rescisões por justa causa e encerra-se a autonomia 

dos sindicatos para promover o desbloqueio. 

Repete-se o comentário de que o afastamento dos sindicatos dessa discussão não ajuda às partes debaterem o 

FAP. 
 Critério de desempate, na fórmula: Atualmente, o critério de desempate considera a posição média das 

posições empatadas. A partir de 2018, será considerada a posição inicial do empate, sem alterar o número total 

de estabelecimentos com o cálculo válido. 

Conceito mais justo, pois, se tivermos empresas 1,2,3,4 e 5 e as empresas 2, 3 e 4 empatadas, antes tínhamos 

a ordem 1, vazio, (2,3 e 4), vazio e 5. Teremos doravante, empresa 1, (2,3 e 4, no segundo lugar), vazio, vazio 
e 5. 

 

Abaixo, o texto completo. 

 

Importantíssimo destacar o que essas mudanças só fazem reforçar os nossos esforços – de todos – na direção de 

trabalharmos na área de bonificação e isso é possível, como temos conseguido, através de árduo trabalho, sem dúvida, 

apoiado nos KPI’s. 

O objetivo é: FAP < 1,0 em busca do 0,5 e pronto ! 

 

Oswaldo Merbach 

B2P Business to Person 
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CNPS: Conselho aprova alterações no cálculo do 

Fator Acidentário de Prevenção 
 

Publicado: 17/11/2016 15:31 
 

Da Redação (Brasília) – O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) votou seis alterações na metodologia do 

cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), nesta quinta-feira (17), em Brasília. O FAP é um multiplicador 

calculado anualmente que incide sobre a alíquota do Seguro Acidente de Trabalho (SAT) pago pelas empresas. 

As mudanças para o FAP 2017 valerão em 2018. Mesmo sendo adotado um novo modelo, o diretor do Departamento 

de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Previdência, Marco Pérez, enfatizou que, “nenhum 

conceito de acidente de trabalho, nenhuma obrigação patronal, nem a concessão de benefícios foram alterados”. 

Uma das modificações, no cálculo do fator, é a exclusão dos acidentes de trabalho sem concessão de benefícios, exceto 

acidentes que resultarem em óbito, independentemente da concessão de benefício. Segundo argumento discutido no 

Grupo de Trabalho, que debateu o assunto durante dois anos, a inclusão desse tipo de acidente implica em um cálculo 

do índice de frequência que não diferencia empresas que causam acidentes com maior gravidade daquelas que causam 

os de menor gravidade. 

Trajeto – A retirada dos acidentes de trajeto do cálculo do FAP também está entre as mudanças aprovadas. Pérez 

esclareceu que “a inclusão desses acidentes não diferenciava a acidentalidade dentro e fora da empresa”. Ele ressaltou 

ainda que esse critério não deve ser considerado para bonificar ou sobretaxar a empresa, uma vez que o empregador 

não possui ingerência sobre os acidentes de trajeto. 

A partir de 2018, o bloqueio de bonificação por morte ou invalidez continuará valendo. No entanto, esse bloqueio só 

valerá durante o ano em que ocorreu o acidente e os sindicatos não terão mais a prerrogativa de desbloquear a 

bonificação. 

Os conselheiros também aprovaram a exclusão da redução de 25% do FAP calculado na faixa malus. No entanto, 

haverá uma regra de transição. Em 2018, o desconto será de 15% e, no ano seguinte, será totalmente extinto. Esse 

critério havia sido introduzido para ser aplicado somente no primeiro ano de vigência do FAP, mas continuava sendo 

aplicado até hoje. 

Rescisão – O bloqueio de bonificação com base na taxa média de rotatividade acima de 75% não foi excluído do 

cálculo do fator, como havia sido proposto. No entanto, serão usadas somente a rescisão sem justa causa, inclusive a 

rescisão antecipada de contrato a termo; e a rescisão por término de contrato a termo. Nesse caso, os sindicatos também 

não terão mais autonomia para promover o desbloqueio. 

Outra alteração acatada pelo colegiado diz respeito à regra de desempate das empresas por Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE). Atualmente, o critério de desempate considera a posição média das posições 

empatadas. A partir de 2018, será considerada a posição inicial do empate, sem alterar o número total de 

estabelecimentos com o cálculo válido. 

Fonte: Sítio da Previdência Social 

Link para acesso - http://www.previdencia.gov.br/2016/11/cnps-conselho-aprova-alteracoes-no-calculo-do-fator-acidentario-de-prevencao/ 
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