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O FAP, criado em 2010, é um multiplicador de um sistema de bonus versus 
malus que incide sobre a alíquota de contribuição previdenciária. Por ele está 
poderá ser reduzida em até 50% ou aumentada em até 100% – de acordo com 
o desempenho da empresa.  Com ele calcula-se o valor que uma empresa 
deve pagar para cobrir os custos da Previdência com trabalhadores vítimas de 
acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. 

A alíquota de contribuição é definida através dos Riscos Ambientais do 
Trabalho (o denominado RAT) e será de 1% se a atividade preponderante da 
empresa for de grau de risco mínimo, de 2% se for de grau de risco médio, e 
de 3% se for de grau de risco grave.  Esta listagem é publicada pela 
previdência social. 

A RAT é enquadrada dentro da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), que padroniza os códigos para cada atividade econômica 
de todos os estabelecimentos de empresas privadas e públicas. Ou seja, para 
todo estabelecimento há um CNPJ e para todo CNPJ há um CNAE. E para 
todo CNAE, há uma alíquota RAT de 1, 2 ou 3%.  

As empresas que registrarem maior número de acidentes ou doenças 
ocupacionais, pagam mais. Por outro lado, aumenta a bonificação daquelas 
que apresentarem baixa acidentalidade.  



O multiplicador FAP, que incide sobre a alíquota RAT, é variável e oscila dentro 
de um intervalo de quatro casas decimais, que vai de 0,5000 a 2,0000.  

A metodologia deste cálculo utiliza 3 índices para composição do cálculo dp 
FAP: o Índice de Frequência, o Índice de Gravidade e o Índice de Custo.  

A partir de 2018, houve modificação da legislação para a formação de cada um 
desses índices, determinadas pela Resolução 1.329. 

Esta resolução estabelece que as fontes de dados são:  

a) Registros de Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT);  
b) Registros de concessão de benefícios acidentários que constam nos 

sistemas informatizados do Instituto Nacional da Seguridade Social;  
c) Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência (GFIP)  
d) Tábua de mortalidade da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística. 
 

O Ministério da Previdência Social publica anualmente estes índices. A matriz 
para o cálculo da frequência, gravidade e custo, e para o cálculo do FAP, será 
composta pelos registros de CAT de óbito e de benefícios de natureza 
acidentária, excetuados aqueles decorrentes de trajeto.  
 
Já os benefícios de natureza acidentária serão contabilizados no CNPJ 
completo ao qual ficou vinculado no momento da concessão.  

A geração dos índices para cada um dos estabelecimentos, faz-se da seguinte 
maneira:  

 
- Índice de Frequência (IF):  

Indica a quantidade de benefícios e mortes por acidente de trabalho no 
estabelecimento. São computados os registros de benefícios das espécies B91 
(Auxílio-doença Acidentário), B92 (Aposentadoria por Invalidez por Acidente de 
Trabalho), B93 (Pensão por morte por Acidente de Trabalho) e B94 (Auxílio 
Acidente por Acidente de Trabalho). Além disso, devem ser computadas 
também as emissões de CAT’s de óbito para as quais não houve a concessão 
de B93.  

-Índice de Gravidade (IG):  

Indica a gravidade das ocorrências acidentárias em cada empresa. Para 
esse índice, são computados todos os casos de afastamento por acidente por 
mais de 15 dias – B91, B92 e B93. É atribuído peso diferente para cada tipo de 
afastamento em função da gravidade da ocorrência. Para pensão por morte 
(B93) o peso atribuído é de 0,50. Para aposentadora por invalidez (B92) é 0,30. 
Para auxílio-doença acidentário (B91) é de 0,10. Para auxílio-acidente (B94) é 
de 0,10.   

 - Índice de Custo (IC):  



Representa o custo dos benefícios por afastamento cobertos pela Previdência 
Social. Para esse índice são computados os valores pagos pelo INSS em 
rendas mensais de benefícios.  

No caso do auxílio-doença acidentário (B91), o custo é calculado pelo tempo 
de afastamento, em meses e fração de mês, do trabalhador dentro do Período-
Base de cálculo do FAP.  

Nos casos de benefícios por invalidez, parcial ou total (B92 e B94), e morte 
(B93), os custos são calculados fazendo uma projeção da expectativa de 
sobrevida a partir da tábua completa de mortalidade construída pelo IBGE. 

A partir dos 3 índices é criado um Índice Composto, atribuindo ponderações 
para cada um deles. Para a gravidade, o peso é de 0,50, para a frequência, de 
0,35 e para o custo, de 0,15. O entendimento é o de que, preservado o 
equilíbrio atuarial, o maior peso recaia sobre o aspecto social da 
acidentalidade.    

O IComp é multiplicado por 0,02 para que a distribuição dos estabelecimentos 
dentro de um determinado CNAE varie de 0 a 2.  

Para a obtenção do valor do FAP propriamente dito, existem fórmulas distintas 
para os casos de bonus e para os casos de malus.  

Como o FAP incide sobre a alíquota de contribuição de 1%, 2% ou 3% e deve 
variar entre 0,5 e 2,0, existem fórmulas específicas para os casos de bonus e 
para os casos de malus.  

Empresas optantes pelo SIMPLES e Entidades Filantrópicas terão, por 
definição, FAP = 1,0000, ou seja, um FAP neutro.  

O FAP é calculado anualmente a partir das informações e cadastros lidos em 
data específica. Todas as correções de informações e cadastro ocorridos após 
o processamento serão consideradas exclusivamente no processamento 
seguinte.  

O FAP é publicado com 4 casas decimais e é aplicado o critério de 
truncamento, ou seja, são desprezadas as casas decimais após a quarta casa. 
Para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados de dois anos 
imediatamente anteriores ao ano de processamento.  

 

Alterações da Legislação:  

 

1) Exclusão dos Acidentes de Trabalho sem concessão de benefício, 
exceto os que resultarem em óbito.  

2) A retirada dos Acidente de Trajeto.  

3) O bloqueio de bonificação por morte ou invalidez continuará valendo. 
No entanto, terá repercussão em apenas uma vigência.  



4) Exclusão da redução de 25% do valor do FAP que ultrapassar 1 (faixa 
malus). Houve regra para transição: em 2018, o desconto foi de 15% e, no ano 
seguinte, foi totalmente extinto.  

5) 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 inicialmente. Contudo, serão usadas somente as rescisões sem justa 
causa, inclusive a rescisão antecipada de contrato a termo; e a rescisão por 
término de contrato a termo.  

6) Regra de desempate das empresas por CNAE. O critério de 
desempate considerava a posição média das posições empatadas. A partir de 
2018, passou a ser considerada a posição inicial do empate, sem alterar o 
número total de estabelecimentos como cálculo válido.  

1. BRASIL. Publicação no Diário Oficial da União (DOU) em 27/04/2017 da 
Resolução nº 1.329, de 25 de abril de 2017. Ministério da 
Fazenda/CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA  

 


