
Contratos Assistidos – assistência para a inclusão 
econômica 

Nome Contrats Aidés 

Objetivo 

Criar condições mais favoráveis para a contratação de trabalhadores com 
dificuldades de inserção no mercado de trabalho e auxiliar as Micro e 
Pequenas Empresas por meio do incremento da força de trabalho com 
custos menores para a empresa. 

Público-alvo 

Como contratantes: micro e pequenas empresas;  

Como contratados: jovens, primeiro emprego, deficientes e pessoas com 
mais idade ou em situação de pobreza. 

Setor (ou setores) do 
público-alvo 

Multissetorial 

Justificativa 

Incentivar a contratação de pessoas com dificuldades de inserção no 
mercado de trabalho, auxiliando as Micro e Pequenas Empresas a 
expandirem sua capacidade produtiva com menor risco e investimento, 
além de desempenharem importante papel social. 

Contexto geográfico França 

Ano de 
implementação 

A prática entra em vigor em 18/01/2005, com o lançamento do Plano de 
Coesão Social. O contrato de integração simples (CUI), em vigor desde 1 de 
Janeiro de 2010, substituiu todos os contratos assistidos do Plano de 
Coesão Social 2005 (contrato para o futuro contrato de integração / renda 
atividade mínima iniciativa acompanha emprego contrato de trabalho do 
contrato).  

A prática ainda está em vigor. 

Descrição das 
atividades e serviços 
realizados 

Consiste em ajuda financeira concedida pelo Estado às empresas que 
contratam trabalhadores com dificuldades de inserção no mercado de 
trabalho. Existem várias modalidades de contratos ajudados, de acordo com 
o tipo de empregador e a situação do trabalhador que será contratado. A 
ajuda varia de 35% (no caso das empresas comerciais) até 75% (empresas 
sem fins lucrativos) do salário bruto. O valor a ser pago também depende 
das ações de acompanhamento que se fazem necessárias.  

Exemplo de funcionamento – Contrato de Entrada Única (CUI-
CAE): Contrato de trabalho de no mínimo 6 meses e 20 horas semanais. 

Procedimentos: 

• Assinar um acordo com o centro de emprego local. A duração do 



contrato inicial é de 6 meses; 

• Assinar o contrato de trabalho; 

• Fornecer ASP trimestral (Agência de Serviços de Pagamento = 
certificados de participação do empregado para o pagamento do auxílio. 

Qual o benefício para o empregador? 

• Auxílios estatais entre 60% e 90% do salário mínimo por hora bruta; 

• A isenção de contribuições dos empregadores para a segurança, 
prestações familiares sociais e acidentes; 

• Isenção do imposto sobre os salários, imposto de aprendizagem e de 
contribuição para o esforço de construção. 

Resultados e 
evidências 
disponíveis 

Em 2011, foram assinados 444.000 contratos únicos de inserção, em sua 
maioria (59%) em empresas com menos de 10 trabalhadores. 

Instituição Executora 

Nome 
Ministério do Trabalho, do Emprego, da Formação Profissional e do Diálogo 
Social da França 

País França 

Setor Governo 

Clientes Trata-se de ministério com foco na geração e manutenção do emprego e no 
fomento da qualificação e saúde do trabalhador. 

Tamanho Orçamento total do Ministério é de 10,1 bilhões de euros. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

Organizar e criar condições para a introdução de um novo tipo de vínculo 
contratual atípico no Brasil parece viável, inclusive considerando a 
possibilidade de utilização de instrumentos e organismos já existentes, 
como o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com fiscalização do 
Ministério do Trabalho e Emprego e das Superintendências Regionais do 
Trabalho. Destaca-se que o orçamento de 2013 do FAT foi de 
aproximadamente R$ 63 bilhões, sendo que aproximadamente 45% dos 
recursos foram para pagamento de seguro desemprego, 25% para abono 
salarial, 26% para o BNDES, 2% para qualificação profissional e 2% para 
outros fins. 



Conclusão 

Os Contratos Assistidos da França são uma política de contratação que ao 
mesmo tempo em que auxilia os trabalhadores com dificuldades de inserção 
no mercado de trabalho, apoia financeiramente as empresas para que 
ampliem sua capacidade produtiva com custos menores. 

 


