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ANÁLISES E COMENTÁRIOS DAS ALTERAÇÕES PARA O  

FAP 2018 

 
O Diário Oficial da União publicou a Resolução No - 1.329, de 25 de abril de 2017 que regulamenta 

as alterações no cálculo do FAP. 

A seguir, um resumo das principais alterações: 

• Mudança nas variáveis da fórmula do Índice de Frequência. 

Como era: 

Índice de frequência = número de acidentes registrados em cada empresa, mais os benefícios que 

entraram sem CAT vinculada, por nexo técnico/número médio de vínculos x 1.000 (mil). 

Como é, agora: 

Índice de Frequência = ((número de benefícios acidentários (B91, B92, B93 e B94) acrescido do 

número de CATs de óbito para as quais não houve a concessão de B93 - Pensão por morte por 

acidente de trabalho, por estabelecimento, excetuadas as decorrentes de trajeto, assim 

identificados por meio da CAT ou por meio de outro instrumento que vier a substituí-la) / número 

médio de vínculos do estabelecimento) x 1.000 (mil). 

Comentário: Antes, o foco eram as CAT’s e Nexos. Agora são os Benefícios Acidentários concedidos.  

Quanto aos pesos atribuídos às variáveis, os elementos têm sua representatividade ressaltada, da 

seguinte forma: 

Índice de Gravidade 

 

Benefício Peso 

B91 - Auxílio-doença por acidente de trabalho 0,1 

B92 - Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho 0,3 

B93 – Pensão por morte por acidente de trabalho 0,5 

B94 – Auxílio-acidente por acidente de trabalho 0,1 
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No cálculo do Fator, as Ponderações para os Índices na fórmula se distribuem assim: 

Frequência 0,35 

Gravidade 0,50 

Custo 0,15 

 

• Excluídos os acidentes de trabalho sem concessão de benefícios, exceto acidentes que 

resultarem em óbito. 

Comentário: Empresas celebraram essa mudança, mas, não é ocioso lembrar que o FAP é um 

cálculo que compara empresas do mesmo CNAE.   Assim, TODAS as empresas terão essa mesma 

“vantagem” que obviamente, se anula. 

• Excluídos os acidentes de trajeto do cálculo do FAP 

Comentário: O mesmo acima, ou seja, Empresas celebraram essa mudança, mas, não é ocioso 

lembrar que o FAP é um cálculo que compara empresas do mesmo CNAE. Assim, TODAS as empresas 

terão essa mesma “vantagem” que obviamente, se anula.  

• Permanece o bloqueio da bonificação para as empresas com FAP < 1,0000 nos casos de 

rotatividade maior que 75%, consideradas apenas as rescisões sem justa causa, por iniciativa da 

empresa, inclusive rescisão antecipada do contrato a termo; e as rescisões por término do contrato 

a termo. 

Comentário: O sindicato profissional não terá mais a prerrogativa de promover o desbloqueio.  

• O  bloqueio de bonificação por morte ou invalidez continuará valendo e somente para o 

primeiro ano do Período-Base em que ocorreu o acidente. 

Comentário: Se o FAP calculado for < 1,0000, por conta do evento, o FAP será adotado como 1,0000. 

Se o FAP calculado for > 1,0000, por causa do evento a empresa perde o desconto de 15% (FAP 

2018). E o sindicato profissional não terá mais a possibilidade de desbloqueio (grifo nosso) 

Importante destacar que se a morte ou invalidez  forem decorrentes de acidente de trabalho 

tipificados como acidentes de trajeto fica mantida, na vigência, a aplicação do desconto de 15% ao 

valor do IC calculado no que exceder a 1,0000. 
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• Os Estabelecimentos que não apresentarem dados suficientes para cálculo ou estiverem com 

problemas, por ausência de informações e/ou cadastro que impossibilitem o cálculo do Fator, o 

valor FAP atribuído será igual a 1,0000. 

Comentário: Retoma-se o critério de atribuição de FAP Neutro aos CNPJs completos que 

impossibilitarem o respectivo cálculo por insuficiência de dados na base previdenciária ou por GFIPs 

com problema.  Especial alerta para o fato de esses estabelecimentos “neutros” acabarão inflando o 

FAP 1,0000 o que quer dizer, “empurrando” os outros estabelecimentos para os extremos. Se 

lembrarmos que há muitos estabelecimentos, pequenos, com FAP 0,5000, haverá outra compressão 

entre esse extremo e o neutro, o que não é bom. 

• 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. 

Comentário: A retirada desse desconto acelera a necessidade de as empresas entrarem e 

permanecerem, permanentemente, na área de bônus. 
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