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Resumo
Nas sociedades industriais capitalistas o trabalho é um dos direitos dos
cidadãos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, legitima
esse direito em seu artigo XXIII. O direito ao trabalho é a contraparte do direito
de propriedade privada dos meios de produção. Todas as pessoas têm direito
ao trabalho e à educação (artigo XXVI da Declaração). Por isso, essas
questões se tornaram questões de Estado. Suprimir o desemprego não é artigo
constante nas Constituições dos países, mas se configura como um princípio
moral e, portanto, como meta a ser atingida. A força de trabalho é utilizada de
acordo com o momento econômico e as demandas do mercado, mas o papel
do Estado assume importância no sentido de buscar minorar os desequilíbrios
prejudiciais aos trabalhadores (com políticas governamentais voltadas para o
emprego e a geração de renda). O Estado deve promover condições
macroeconômicas de pleno emprego, direcionando as políticas fiscais e
monetárias para garantir emprego e renda para o maior número de pessoas A
educação é direito relacionado ao direito do trabalho, pois as vagas de
emprego não poderão ser preenchidas se não houver trabalhadores com as
capacitações necessárias adquiridas sobretudo nos bancos escolares (falta de
empregabilidade). Esta tese tem como objetivo o exame do funcionamento e
dos resultados das Políticas Públicas de Geração de Emprego e Renda que
procuram amenizar os problemas do desemprego em nível municipal.
Sorocaba, no interior do Estado de São Paulo, é a cidade selecionada, tendo
como referências locais a Secretaria de Relações do Trabalho e a Secretaria
da Juventude. Constatou-se que, naquela cidade, essas políticas apresentam
resultados encorajadores e tendentes à elevação dos indicadores que
favorecem os trabalhadores. Notou-se também a inadequação da educação
básica para a preparação dos trabalhadores. Outras questões avaliadas são: o
serviço de intermediação, a Universidade do Trabalhador, o amparo aos jovens
infratores ou não, o apoio aos artesãos, o fornecimento de micros créditos e a
formalização dos micros empreendedores.
Palavras chave: desemprego, micro crédito, educação, qualificação.
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Abstract
In capitalist industrial societies labor is every citizen’s right.

The Universal

Declaration of Human Rights, 1948, legitimizes this right in Article XXII. The
right to work is the counterpart of the right of private ownership. Every person
has the right to work and education (Article XXVI of the Declaration). Therefore,
these issues become matters of State. The elimination of unemployment is not
a Constant in every nation’s constitution but is considered a moral principle and
therefore a goal to be reached. The labor force is used in accordance with the
current economic and market demands, but the state's role assumes
importance by seeking to mitigate imbalances harmful to workers (with
government policies aimed at employment and generating income). The State
should promote macroeconomic conditions of employment, directing fiscal and
monetary policies to ensure employment and income for as many people as
possible. Education is directly related to labor because jobs may not be fulfilled
if the workers do not have the necessary skills which are acquired mainly in
schools (lack of employability). This thesis aims to look at the operation and
results of public policies on generating employment and income that seek to
alleviate problems of unemployment on a local level. Sorocaba, in the state of
São Paulo, is the city to be studied, using the Secretaries of Labor and of Youth
as resources. In this city, these policies present encouraging results and rising
indicators that favor workers. However, the inadequacy of basic education was
also noted. Other issues to be evaluated: intermediation, the University of
Workers, the support for young offenders or not, the support of artisans, the
provision of micro-credits and the formalization of micro entrepreneurs.
Key words: unemployment, micro-credit, education, qualification
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Introdução

Um dos maiores problemas sociais que a humanidade enfrenta
atualmente é o desemprego, caracterizado, de modo geral, como a não
possibilidade de trabalho assalariado nas organizações, explica Reinert (2008).
Entende-se, por outro lado, o seu oposto, o emprego, como o elo de ligação
entre o trabalhador e o mercado de trabalho e não exatamente seus laços com
uma organização específica, porque o trabalhador pode a seu critério escolher
a empresa em que quer trabalhar. Já o trabalho, uma atividade inerente à
condição humana e sempre existiu, independe do modo de produção vigente.
Todo mundo, no mundo inteiro, preocupa-se com o desemprego, com a
falta de bons empregos – de empregos que pagam e oferecem estabilidade,
perspectivas de carreira, seguro-desemprego, seguro contra acidentes,
enfermidades, velhice e morte – sentida em praticamente todos os países
desenvolvidos e semidesenvolvidos (SINGER, 2001).
Nas sociedades capitalistas o trabalho se tornou um direito. O
aparecimento do direito ao trabalho remunerado na história moderna
representa a contrapartida indispensável ao direito de propriedade privada, e
se constituem nas bases da cidadania. Para o trabalhador o direito ao trabalho
está no mesmo nível do direito de propriedade para os proprietários.
O trabalho é a questão que, de um modo ou de outro, afeta diretamente
ou indiretamente toda a população. Os temas oferta de oportunidades,
desemprego, geração de riquezas e inclusão social estão, de alguma maneira,
relacionados com os protagonistas e as instituições pertencentes ao mercado
de trabalho. Para esses interessados, a princípio não importam os ganhos com
o crescimento econômico se não trouxerem, em contrapartida, efeitos positivos
sobre o mercado de trabalho, tendo como evidências o aumento do emprego e
a melhoria nos rendimentos dos participantes.
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O artigo XXIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e
proclamada pela resolução 217 A (III), da Assembléia Geral das Nações
Unidas em 10 de dezembro de 1948, dita que1:
a) Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a
condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o
desemprego.
b) Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração
por igual trabalho.
c) Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e
satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência
compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se
necessário, outros meios de proteção social.
d) Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para
proteção de seus interesses.

Por sua abrangência e importância social, o trabalho se torna uma
questão de responsabilidade do Estado. Todo trabalhador deve ter os direitos
ao trabalho e à educação (artigo XXVI da Declaração) assegurados pelo
Estado. Mesmo que as Constituições dos países não obriguem diretamente o
Estado a dar trabalho, essa obrigatoriedade passa a ser uma responsabilidade
moral, além de social.
Para Assis (2002), taxas de desemprego não desejadas são toleradas
em países que aprovam soluções que de alguma maneira neutralizam ou
atenuam os desconfortos sociais provocados. É o chamado Estado do bemestar social, engendrado por Keynes (na Grande Depressão estadunidense,
nos anos 1930) e aplicado mais decisivamente pelos países após a II Guerra
Mundial. No Brasil, essas medidas começaram a ser adotadas mais fortemente
somente a partir da década de 1980. Desta maneira, a ausência de trabalho
para parte da população pode ser compensada pelo Estado, provendo:

1

Disponível
em
http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm.
Acessado em 08/12/2011.
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previdência, seguro-desemprego, seguro saúde e outras iniciativas para
reinserção do trabalhador no mercado.
O autor ainda explica que as condições de pleno emprego são
promovidas pelo Estado macroeconomicamente, quando manipula as políticas
fiscais e monetárias. Citando Alban (1999), informa a existência de objeções a
esses procedimentos devido às características contemporâneas do mercado de
trabalho: em alguns setores o pleno emprego é inalcançável, sendo o
crescimento sem emprego a norma. Encerra a discussão afirmando que
mesmo que a política macroeconômica de geração de pleno emprego não seja
capaz para atingi-lo, é uma condição necessária.
O Estado dispõe ainda de instrumentos de política econômica para criar
condições favoráveis à geração de empregos: as políticas do lado da oferta
(treinamento e reciclagem da mão de obra) e, principalmente, do lado da
demanda (gastos e déficit fiscal para financiar os investimentos públicos,
redução da taxa de juros, redução da carga tributária, obras públicas, subsídios
e incentivos a investimentos privados, oferta de empregos públicos, reforma
agrária etc.).
Iniciativas não tão perseguidas pelo setor privado que tende a gerar
novas vagas para os trabalhadores mais em função das necessidades do
mercado, sendo em essência criadas de acordo com as demandas do capital.
Offe (1985) informa que não há concordância, política e teoricamente,
sobre os meios convenientes (e colocados em prática) ao objetivo político do
pleno emprego. Mesmo quando se começa com a presunção de que a
recuperação do pleno emprego não será possível sem o crescimento
econômico e, portanto, sem um aumento dos investimentos por parte dos
governos e dos empresários. Mesmo que os empresários elevem seus
investimentos, o efeito resultante para os empregos poderia não ser o
esperado

devido

à

automatização,

fenômeno

explicado

como

sendo

crescimento sem emprego. Prova isso argumentando que diferente do
desenvolvimento ocorrido nos anos 1950 e 1960, a taxa de crescimento da
produtividade do trabalho a partir dos anos 1970 posiciona-se acima da taxa de
crescimento da produção; consequentemente, a força de trabalho que se torna
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abundante devido aos avanços tecnológicos, não é mais tão empregada
quando ocorre uma expansão da produção.
Nesse contexto, como para o ofertante da mão de obra que não tem
bens, não apenas o retorno ao setor primário, mas também a saída para a
autonomia econômica é fechado, esse excedente da oferta transfere-se
continuamente para o setor terciário, ou seja, o trabalho em serviços (OFFE,
1991).
Assim, o crescimento do setor serviços apresenta uma diminuição na
qualidade do trabalho, porque a difusão desse setor é também uma proteção
ao desemprego generalizado, particularmente nas metrópoles, que avoca a
configuração de desemprego oculto (desemprego acobertado pelos serviços
temporários). O autor destaca, no entanto, que a expansão da produção deva
ocorrer para que haja crescimento.
Pochmann (1998a) esclarece que a dinâmica do emprego segue
tradicionalmente uma trajetória subordinada ao comportamento geral da
economia. Quando as taxas de crescimento são muito baixas, a taxa de
desemprego tende a crescer. Enfatiza, de outra maneira, que em períodos de
aumento do nível de atividade econômica, a taxa de desemprego tende a ser
menor e há importante utilização do trabalho.
Para ilustrar essas argumentações, segundo dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), ver Gráfico 1, houve um decréscimo de 0,2
pontos percentuais no PIB (Produto Interno Bruto) entre 2008 e 2009,
acarretando um aumento de 2,5 pontos percentuais na taxa de desocupação
média no período. O mesmo instituto informa que, comparando os anos de
2010 e 2009, houve um acréscimo de 7,5 pontos percentuais no PIB, gerando
uma diminuição de 17,3 pontos percentuais na taxa de desocupação. Para o
período compreendido entre os anos de 2003 a 2010, tomando-se as duas
variáveis mencionadas, observa-se uma correlação negativa de -0,33
(correlação negativa moderada).
Ressalta-se que, na parte de conceitos do sítio do IBGE, a taxa de
desocupação (ou desemprego aberto) é a percentagem das pessoas
desocupadas em relação às pessoas economicamente ativas. E as pessoas
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economicamente ativas são aquelas de 10 a 65 anos de idade classificadas
como ocupadas ou desocupadas na semana de referência da pesquisa.

Gráfico 1 – PIB e Taxa de desocupação (2003-2010)

Fonte: IBGE (2011)

No intuito de realizar análises de tendências e comparações, o Gráfico 2
mostra os dados relativos a empregados com carteira de trabalho assinada
entre os anos de 1992 e 2003, considerando-se este período como aquele em
que os valores alcançados são considerados pouco satisfatórios frente às
iniciativas que estavam sendo feitas para sua elevação. Não obstante a isso,
nota-se a partir de 2003 uma retomada nos resultados em direção ao desejado.
Para sustentar essa argumentação de forma estatística e levando-se em
consideração a virada de tendência no desemprego em 2003, calculou-se a
regressão linear simples para as variáveis, ano e porcentagem de carteiras
assinadas, entre 1992 e 2002, tendo como resultado uma previsão para 2003
de 55,1%. Como pode ser observado pelos valores reais obtidos, em 2003
esse indicador foi de 58,0%, sendo exatamente neste ano o ponto de inflexão
da curva da variável estudada (nota-se que a tendência ascendente se reforça
nos anos seguintes).
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Gráfico 2 - % de carteiras assinadas (1992-2007)

Fonte: IBGE(2011)

Sobre essa alteração nos indicadores a partir de 2003, é importante
destacar que as políticas públicas engendradas para equacionar os problemas
surgidos com esses temas começaram lá nos idos dos anos 1970, enfocando
somente o caráter indenizatório, não se preocupando, pelo menos inicialmente,
com a efetiva proteção mais abrangente aos trabalhadores em situação de
desemprego. Após esse período, e com as mudanças ocorridas nos âmbitos
político, econômico e mercado de trabalho, por volta do meio da década de
1990, surgem propostas em que se definem mais claramente fontes estáveis
para políticas visando empregabilidade e ações para a criação de agências ou
órgãos destinados para esse fim, isto é, a atenção às pessoas fora do mercado
de trabalho ou sem renda (lei 7998/90)2.
Nos anos subseqüentes, o texto da lei 7998/90 foi sendo alterado para
melhor atender às situações vividas pelos trabalhadores, tendo, em 2001, pela
medida provisória 2164-41, disposto que no artigo 2º, inciso II, passe a vigorar

2

Exemplo: lei 7998/90, publicada em 1990, que criou o FAT e o CODEFAT (Conselho
Deliberativo do FAT). Essa mesma lei ampliou as atribuições do programa do seguro
desemprego, que passou a ter por finalidades auxiliar o desempregado na busca de um novo
emprego e prover assistência financeira temporária, podendo, ainda, fomentar a sua
reciclagem profissional.
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o seguinte texto: “auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do
emprego,

promovendo,

para

tanto,

ações

integradas

de

orientação,

recolocação e qualificação profissional”.
Seguindo nesta ascendente de benfeitorias estruturais, em 1995, foi
criado o Plano Nacional de Formação Profissional (PLANFOR), existente entre
1995 e 2002, cuja função principal era aumentar a oferta de educação
profissional, de forma a atingir a porcentagem máxima de cobertura possível da
População Economicamente Ativa (PEA) sem emprego. A grande vantagem
alcançada foi a alocação de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) para programas de qualificação profissional dirigidos a todos os
trabalhadores e não somente àqueles que requeriam o seguro-desemprego.
Em 2003, o governo federal lançou o Plano Nacional de Qualificação
(PNQ), segundo informa o Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE), parte
integrante do Programa Plurianual (PPA) 2004-2007, pretendendo estabelecer
bases de maior longo prazo nas políticas trabalhistas e gerar profundas
alterações estruturais na sociedade do país. Em seu tópico 1.2, explica que,
em consonância com as discussões internacionais no âmbito da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), entende-se a Qualificação Social e Profissional
(QSP) como direito e condição indispensável para a garantia do trabalho
decente para homens e mulheres. Então, define QSP como aquela que permite
a inserção e atuação cidadã no mundo do trabalho, com efetivo impacto para a
vida e o trabalho das pessoas.
No mesmo documento reafirma que uma das principais marcas da
PPQP (Política Pública de Qualificação Profissional) expressa no PLANFOR foi
a da desarticulação entre esta e as demais políticas públicas de trabalho e
renda, de educação e de desenvolvimento, e que, com o PPA 2004-2007,
configura-se nova oportunidade de se colocar a PPQP em novas bases.
A partir daí, com a estrutura evidentemente mais amadurecida, robusta,
preparada e refinada pelos erros e acertos ocorridos e aprendidos, foi
desenvolvido grande número de outras iniciativas visando à reinserção do
trabalhador no mercado, bem como o aprimoramento de dispositivos buscando
a melhoria de sua renda.
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É conveniente ressaltar que, não somente as políticas públicas de
geração de emprego e renda colaboraram de forma decisiva para a melhoria
nos indicadores em exame, mas também outras iniciativas relevantes, dentre
as quais se destaca o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), instituído
em janeiro de 2007, e composto de diversas medidas destinadas ao estímulo
do crescimento das taxas econômicas, especificamente nas esferas da
infraestrutura, estímulo ao crédito e ao financiamento, desoneração e
administração tributária e desenvolvimento institucional.
Em sua nota técnica número 41, de janeiro de 2007, o DIEESE3 informa
que o PAC revela uma ação governamental planejada com vistas à retomada
da capacidade orientadora do Estado na questão do crescimento econômico do
país, através do incremento da taxa de investimento público e privado em
áreas consideradas estratégicas. Dessa forma, o governo busca ter papel de
destaque no processo de crescimento, através da indução e do direcionamento
dos investimentos e da economia do país. Esse direcionamento de
investimentos e essa ação governamental compreensivelmente impulsionam
infindáveis oportunidades para as bases das políticas públicas de geração de
emprego e renda.
Um efeito expressivo dessa política pode ser observado nas ações
perpetradas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) referentes aos financiamentos liberados, conforme notícia de
01/04/2011, da Agência Estado4,
O diretor de Planejamento do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), João Carlos
Ferraz, afirmou hoje que os R$ 143 bilhões financiados pelo
banco de fomento em 2010 motivaram a geração de 2,245
milhões de empregos diretos no total. "Se forem incluídos os
postos de trabalhos indiretos, os recursos emprestados pelo
BNDES criaram 4,35 milhões de empregos no ano
passado", comentou Ferraz, em palestra na Fundação
Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo.
A concessão de financiamentos de R$ 143 bilhões não inclui
os recursos repassados à Petrobras no ano passado, a fim

3

Disponível em: www.dieese.org.br/assinante/download.do?arquivo=notatecnica/ notatec41
PAC.pdf. Acesso em: 12/05/2011.
4
Disponível
em:
http://economia.estadao.com.br/noticias/Economia+Geral,bndes
financiamento-em-2010-gerou-43-mi-de-vagas,not_61088.htm. Acesso em: 14/05/2011.
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de capitalizar a estatal para fazer frente ao seu programa de
investimentos até 2014, que é de US$ 224 bilhões.

A Tabela 1 apresenta a evolução em milhões de reais e em quantidades
de operações nos empréstimos feitos pelo BNDES nos últimos 10 anos,
referentes às médias, micros e pequenas empresas. Entende-se que nunca o
BNDES emprestou tanto, comparando-se aos financiamentos feitos pela
entidade no passado (no período em exame, 2001-2010, em reais 10,7 vezes
mais; e, em operações, 23,8 vezes mais).

Tabela 1 – Desembolsos BNDES (2001 a 2010)

Fonte: BNDES (2011)

Assim, esta tese objetiva estudar as ações sociais ligadas à geração de
empregos, capacitações disponibilizadas

para melhoria intelectual dos

trabalhadores, apoio ao jovem na obtenção de seu primeiro emprego, suporte
aos pequenos e microempresários e iniciativas para beneficiamento das
condições de trabalho dos artesãos, todas elas baseadas nas iniciativas
praticadas pelos diversos atores responsáveis pelo emprego e pela renda,
especificamente aqueles do setor público, representado pelas secretarias
municipais associadas a dar suporte a este público e explorar, ainda, subtemas
como: requalificação, recolocação, empréstimos, aconselhamentos financeiros
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e administrativos, apoio social, oferecimento de cursos de especialização, entre
outras iniciativas.
Então, em essência, procurar-se-a fazer uma síntese das políticas
públicas para apontar as incorreções e características estruturais do mercado
de trabalho, mostrando também seus sucessos, seus desafios, suas omissões
e suas falhas, e, finalmente, os possíveis rumos para seu aprimoramento.
O desemprego não é um problema somente do Brasil, dá-se em todo o
mundo, mesmo nos países desenvolvidos, e em todas as partes essa
ocorrência é vista com preocupação e foco de medidas para sua atenuação.
No Brasil, esse tema chama a atenção das autoridades governamentais,
dos trabalhadores, das empresas, dos sindicatos e dos pesquisadores de
problemas sociais.
Dados publicados pelo IBGE, em dezembro de 20095, sobre a
população acima de 10 anos de idade economicamente ativa em regiões
metropolitanas do Brasil, que abrangem seis grandes regiões (Recife,
Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre),
apontavam 23,4 milhões de pessoas. Dessa população, nessas mesmas
regiões, e ainda com idades acima de 10 anos, 1,6 milhão se encontravam em
situação considerada de desocupação, perfazendo uma porcentagem de 6,8%,
índice considerado razoável se comparado aos resultados dos anos anteriores.
Para as regiões não metropolitanas, cidades do interior e outros locais,
essa porcentagem pode chegar, em média, a mais de 11%. A Tabela 2
apresenta a taxa de desemprego por estado da região sudeste entre os anos
de 2005 e 2009, informadas pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada).

5

Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_
nova/defaulttab_hist.shtm. Acessado em 23/11/2011
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Tabela 2 – Taxa de desemprego (%) – Estados

Taxa de Desemprego (em %)
Estado

2005

2006

2007

2008

2009

Espírito Santo

10,3

7,5

10,8

6,2

8,5

Minas Gerais

9,4

8,8

8,2

6,7

8,1

Rio de Janeiro

12,9

11,9

10,3

9,7

9,3

São Paulo

11,8

10,2

9,5

8,2

9,8

Fonte: IPEADATA (2011)

Fechando a contabilidade desta maneira, em 2009, havia 1,6 milhão de
pessoas sem ocupação nas grandes metrópoles já citadas, o que,
evidentemente, caracteriza um problema de proporções relevantes (observar,
contudo, que houve melhoria nas cinco regiões entre 2005 e 2009).
Além disso, o desemprego causa inúmeros outros problemas: para o
desempregado, para a sua família, para a sociedade e para o Estado. Para a
pessoa desempregada e para sua família, o desemprego provoca a exclusão
do mercado de trabalho e dos direitos de cidadania; a insegurança, a
indignidade e também aquela sensação de inutilidade no meio em que vive.
Segundo Forrester (1997), milhões de pessoas lutam contra o
desemprego. Não é o desemprego em si que é nefasto, em verdade, é o
sofrimento que ele origina e que para muitos provém de sua inadequação
àquilo que o define, àquilo que o termo desemprego projeta. Um
desempregado não é mais objeto de uma marginalização provisória e sim
objeto de uma lógica universal que supõe a eliminação daquilo que se chama
emprego. As pessoas vítimas desse desaparecimento são tratadas e julgadas
pelos mesmos critérios usados no tempo em que os empregos existiam. Eles
se criticam, como são criticados, por viver em uma vida de miséria ou pela
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ameaça de que isso ocorra . Esse direito à vida sem miséria passa, portanto,
pelo dever de trabalhar, de ser empregado.
Os efeitos indesejáveis do desemprego também são mencionados por
Sen (apud Assis, 2002, p.68):
... há provas abundantes de que o desemprego tem efeitos
abrangentes além da perda de renda, como dano
psicológico, perda de motivação para o trabalho, perda de
habilidade e autoconfiança, aumento de doenças e morbidez
(e até mesmo das taxas de mortalidade), perturbação das
relações familiares e da vida social, intensificação da
exclusão social e acentuação de tensões raciais e das
assimetrias entre os sexos.

O trabalho, nesse sentido, leva o trabalhador a vê-lo como uma forma de
edificação social, uma maneira de validá-lo como pessoa, criando em seu
íntimo uma imagem social simbólica. Algo como: trabalho, então existo
socialmente. Nestes termos, o enfoque é dirigido a um bem maior, que vem
como objeto de conquista e de desejo, dá um sentido de utilidade ao indivíduo,
mesmo que os afazeres inerentes não tragam propriamente o prazer intelectual
e/ou cultural. Eleva, em síntese, seu moral, porque o trabalhador passa a
entender que sua dignidade está atrelada diretamente a pertencer à classe
trabalhadora.
Em busca da solução, ou ao menos da mitigação para o problema do
desemprego, várias iniciativas são postas em prática. Essas ações advêm de
diferentes setores da sociedade, como os governos, as empresas, as entidades
de classe, as ONGs (Organizações não Governamentais), e até por iniciativas
das próprias pessoas que vivem nesta situação.
No segmento governamental, o governo federal promoveu e colocou em
prática uma série de programas visando alterações na vida das pessoas,
alterações avaliadas por meio de indicadores que medem as variáveis
responsáveis pelo desemprego e pelo aumento da renda da população. Esses
programas se estendem a todo o país e muitos deles se entrelaçam, se
reforçam,

se

complementam

ou

são

monitorados

pelas

autoridades
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governamentais de outras escalas, representadas pelos governos estaduais e
os governos municipais.
Mormente na esfera municipal esses programas, acrescidos daqueles
desenvolvidos localmente, têm importância fundamental, pois as prefeituras e
suas secretarias da área social atuam diretamente na ponta, atendendo o
munícipe que, ao final, é o elemento chave para recebimento dos benefícios
planejados pelos programas.
Em muitas prefeituras das cidades do Brasil existe uma secretaria do
trabalho responsável pela geração de renda, pelo incremento do trabalho e do
emprego, ou somadas a isso, por iniciativas diretamente ligadas a soluções
para o problema das pessoas em situação de desemprego. As terminologias
variam, conforme mostradas no Quadro 1, mas o objetivo de sua constituição,
sua estruturação, suas atribuições e os serviços prestados estão totalmente
vinculados, de alguma maneira, diretamente à promoção do trabalho, do
emprego e da renda.

Quadro 1 - Nomenclatura para nomes de Secretarias Municipais do Trabalho

Cidade

Nome da Secretaria

São Paulo

desenvolvimento econômico e trabalho

Sorocaba

de relações do trabalho

Curitiba

do trabalho e emprego

Vitória

de trabalho e geração de renda

Campinas

trabalho e renda

Fonte: autor

Sobressai-se então, em nível local, o destacado papel das secretarias
municipais para o sucesso dos programas e planos engendrados pelos
governos federais e estaduais, e mesmo aqueles programas planejados em
nível municipal.
Em seus comunicados RA (Região Administrativa) regionais, o governo
do Estado de São Paulo argumenta que as iniciativas públicas no campo do
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mercado de trabalho são sabidamente de difícil efetividade, uma vez que, em
última instância, a geração de novos postos de trabalho depende de decisões
empresariais sobre as quais a influência dos governos, mais ainda os locais, é
muito relativa (EMPREGO, 2010). Assim, as políticas públicas nesse campo
buscam influir indiretamente sobre o mercado de trabalho, basicamente por
três meios (a quarta alternativa foi acrescentada pelo autor):
Procurando reduzir o tempo de desemprego, com programas de
recolocação de mão de obra.
Garantindo a sobrevivência dos desempregados, com o segurodesemprego.
Buscando adequar as qualificações profissionais da PEA (População
Economicamente Ativa) às necessidades e exigências do mercado de
trabalho, com programas de qualificação profissional.
Providenciando empréstimos para viabilização ou sustentação de
pequenos e micros negócios.

Lembrando ainda que as ações municipais de geração direta de postos
de trabalho, como frentes de trabalho, são emergenciais, pontuais e dirigidas a
segmentos populacionais muito vulneráveis, representados, por exemplo, por
pessoas que se encontram em termos econômicos abaixo da linha de pobreza,
moradores em áreas de risco, comunidades sem infraestrutura de saneamento
e outras carências sociais (EMPREGO, 2010).
Em vista disso, a tese procura responder à seguinte questão:
As iniciativas locais das secretarias municipais, agregadas de todo o
suporte

financeiro,

estratégico

e

operacional

proporcionado

pelo

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e seus programas, e pelas
colaborações diversas vindas dos governos estaduais, estão alterando as
condições de trabalho, de emprego e da renda nas cidades?
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A pesquisa teria contornos gigantescos e demandaria tempo e recursos
substanciais se fosse realizada em nível país, na esfera regional ou mesmo em
termos estaduais. Esta tese pretende responder à pergunta formulada
estudando especificamente uma cidade. A cidade de Sorocaba, no Estado de
São Paulo, mais exatamente as ações sociais praticadas pela Secretaria de
Relações do Trabalho e pela Secretaria da Juventude.
Além disso, ligadas fortemente à pergunta principal, inúmeras outras
iniciativas que beneficiam o trabalhador são importantes de nota e de apuração
já que contribuem de forma decisiva para a discussão e as considerações
deste trabalho. São elas:
As taxas de desemprego na cidade.
As fontes de recursos para a execução destas tarefas fomentadoras de
emprego e renda.
As principais iniciativas criadas a partir do recebimento desses recursos.
Os trabalhos dentro da Secretaria realizados no sentido de atender à
pergunta principal.
Os resultados obtidos nas práticas perpetradas.
Relevância da alteração da situação dos trabalhadores a partir dos
indicadores apurados.
O atingimento das metas estabelecidas.
Análise dos indicadores de impacto e de monitoramento.
Levantamento dos indicadores e eventuais superações em suas metas.
A categoria de população que está sendo beneficiada pelos programas.
A sustentabilidade da geração dos empregos e da renda.
O nível educacional dos trabalhadores.

Sobre ações sociais, números obtidos e hipóteses, Dupas (1998)
esclarece que as próprias taxas de desemprego precisam ser melhor
entendidas e comparadas em seus aspectos metodológicos. O autor lembra a
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história do pensador francês Derosires, que alertava ser preciso nos
acostumarmos com a ideia de que existem vários números para medir a
mesma coisa. O importante é que a sociedade aceite um deles como premissa
e comece a discutir seriamente como encontrar alternativas para a crise de
empregos.
Então as hipóteses estão diretamente ligadas à capacidade da Prefeitura
em primeiro plano, e da Secretaria das Relações do Trabalho e da Secretaria
da Juventude, em segundo plano, de implementar e obter bons resultados em
todas as iniciativas existentes para a melhoria da renda e a redução da
desocupação na cidade.
Sejam as práticas originadas no âmbito federal, estadual ou municipal,
se tomam como hipóteses gerais:
A maioria dos programas e iniciativas estão sendo efetivamente
colocados em prática.
As ações sociais, medidas por meio dos indicadores esperados para
a maioria dos programas correntes, ainda não alcançaram os
resultados desejados.
Em algumas iniciativas ou programas, as ações sociais perpetradas,
verificadas por meio dos indicadores projetados, estão sendo
alcançadas sem uma clara integração entre elas, mostrando que, se
esta integração existisse, os resultados sociais envolvidos poderiam
ser superiores.

Essas hipóteses a principio são válidas para determinadas iniciativas e
programas municipais (o Apêndice E mostra a origem dessas iniciativas
municipais e suas relações com as outras esferas governamentais),
destacando-se:
Universidade do trabalhador (UNIT).
PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).
Time do emprego.
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Recolocação assistida.
Pesquisas do mercado de trabalho.
Banco do povo (BP).
Meta reciclagem (MR).
Microempreendedor individual (MEI).
Apoio ao artesão.
Feira de profissões.
Território Jovem (TJ).
Emprego jovem.
NAIS (Núcleo de Atendimento Integrado de Sorocaba).
Clínicas profissionalizantes.
Jovem cidadão.
Aprendiz paulista (Primeira Chance).
Frente de trabalho.
Pró-egresso.

A intenção é apresentar o funcionamento de cada programa e/ou prática
deste estudo, identificando suas condições iniciais, seu desenvolvimento e
principalmente seus resultados sociais, por meio de indicadores para obter-se,
assim, o efeito comparativo no sentido de responder às hipóteses formuladas.
A utilização de gráficos, tabelas e números comparativos se pretende
que represente um diferencial nas argumentações e análises. Onde for
possível e se configurar compatível com a discussão, tais instrumentos serão
destacados (como no caso das construções dos quadros usando as escalas
numéricas e os acúmulos de porcentagens).
Complementam a base empírica, registros e resultados oficiais dos
bancos de dados das secretarias municipais da Prefeitura de Sorocaba, Estado
de São Paulo, entrevistas com os servidores municipais desta Prefeitura que
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atendem diretamente o público alvo deste trabalho ou que de alguma maneira
têm contato com os itens e instrumentos constantes deste estudo.
No tocante à metodologia da pesquisa, o primeiro propósito é elaborar o
levantamento bibliográfico e identificar o referencial teórico para dar
sustentação à base das questões pertinentes (os problemas, ver apêndice D).
Em seguida, a realização de estudos de caso nas duas Secretarias, já citadas.
Estes estudos de caso são compostos pela busca de números em banco
de dados e entrevistas, com perguntas qualitativas e quantitativas (ver
apêndices A, B e C).
O passo seguinte é a comparação do referencial teórico versus estudos
de caso. Para tornar mais transparentes essas relações, ao final de cada
entrevista um quadro é preenchido, utilizando-se escalas numéricas de 1 a 5 e
porcentagens acumuladas, quantificando a relevância de cada problema base
da pesquisa.
Finalmente,

a

elaboração

da

interpretação,

a

discussão,

as

considerações finais e as recomendações que colaborem para os estudos
acadêmicos, para o melhor entendimento dos serviços prestados e para a
melhoria na vida das pessoas. Os quadros preenchidos em cada uma das
entrevistas, nas análises finais (capítulo 5), foram consolidados em um só
quadro, com o intuito de colaborar na construção dos argumentos finais das
relações entre respostas dadas e os problemas pesquisados.
A pesquisa é de natureza aplicada, exploratória, e é formada por três
fases distintas:
a) A primeira fase é o conhecimento do funcionamento da
Secretaria, seus setores, as funções principais dos colaboradores
e as relações existentes entre a Secretaria e outras áreas da
Prefeitura, seus servidores e os programas públicos examinados
nesta tese.
b) A segunda fase, feita nos bancos de dados das Secretarias para
coleta,

apuração

atendimentos,

e

tabulação

controles,

dos

dados

resultados,

referentes

problemas

a
e

encaminhamentos que foram registrados. Essa é a porção
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predominantemente quantitativa da pesquisa, e serve para a
elaboração de tabelas e gráficos para compreensão matemáticaestatística dos eventos ocorridos.
c) E, finalmente, a terceira fase é tanto qualitativa como quantitativa,
representada por entrevistas, compostas de questionário em que
constam perguntas fechadas e abertas. Os questionários são
específicos

para

cada

função

dos

entrevistados

e

são

integralmente fundamentados no referencial teórico coletado
(convertido em problemas), voltado para as políticas sociais, nos
números calculados e selecionados da primeira fase, e,
finalmente, permeados pela lógica acadêmica pretendida na
pesquisa.

O Quadro 2 detalha os integrantes e as quantidades alcançadas para as
entrevistas realizadas. As perguntas e suas respostas configuram-se como a
matéria básica para as discussões e considerações finais posteriores.

Quadro 2 – Matriz das entrevistas

Quantidade

Entrevistado

1

Secretário municipal de Relações do Trabalho

1
5

Secretária municipal da Juventude
T
Diretores e Chefes de área das Secretarias

8

Servidores que têm contato com os munícipes

Fonte: autor

As perguntas têm como fundamentos o quanto descrito anteriormente e
servem de base das respostas para entendimento do problema, em que são
detalhadas questões sobre o objetivo principal deste trabalho.
As questões da terceira fase possuem também indagações lastreadas
pelos números obtidos na segunda fase, aquela da análise do banco de dados,
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quando ficam mais evidentes os valores alcançados e não alcançados pela
Secretaria em suas iniciativas que beneficiam os munícipes.
O Quadro 3 mostra as planejadas relações existentes entre revisão
bibliográfica / webgráfica versus programas versus problemas, que são
pertinentes à pesquisa. Lembrando que em todos os estudos foram levantados
valores para a construção de tabelas e de gráficos orientadores das análises,
discussões e considerações.

Quadro 3 – Revisão da literatura x Programas x Problemas

Política de mercado

Programas, ações e

de trabalho (teoria)

iniciativas (pesquisa)

Problemas

Intermediações,
Serviços públicos de
apoio ao emprego

recolocação assistida,
pesquisa do mercado de
trabalho, PAT e Time do
Emprego

- Falta de abrangência.
- Desarticulação.
- Sem prioridades.
- Porcentagens de

Centros de treinamento,

retorno não atraentes.

Formação e

Meta Reciclagem e

- Baixa capacidade de

qualificação profissional

Universidade do

aproveitamento.

Trabalhador

- Qualificação não
demandadas pelo

Geração do

Geração de emprego e

mercado.

autoemprego, crédito e

renda, apoio ao artesão,

- Qualificação dos

auxílio técnico.

MEI e Banco do Povo

informais.

Primeiro emprego, jovem
cidadão, feira de
Outras iniciativas

profissões, aprendizes,
frentes de trabalho, próegresso, Território Jovem,
NAIS e economia solidária

Fontes: Revisão bibliográfica e webgráfica

- Alguma relevância.
- Não atendem as
camadas mais pobres.
- Iniciativas somente
promissoras.
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O conteúdo das perguntas criadas para os questionários aplicados é
totalmente fundamentado nos problemas mostrados no Quadro 3.
Para facilidades nas consultas o Quadro 3 é replicado como Apêndice D.
A estrutura desta tese é composta desta introdução; do capítulo 1, que
apresenta os cenários econômico e trabalhista das décadas de 1970 a 2000;
do capítulo 2, que explora as políticas públicas de geração de trabalho,
emprego e renda, nos mesmos períodos abordados no capítulo 1; do capítulo
3, que mostra a história da cidade de Sorocaba, suas transformações e
impactos sobre os trabalhadores; do capítulo 4, onde estão descritas as
principais respostas dadas pelos entrevistados e entrevistadas, bem como os
quadros escalares; e, por fim, do capítulo 5, que apresenta as análises e
considerações permitidas.
Assim, o próximo capítulo apresenta os cenários experimentados pelos
trabalhadores e pela economia a partir dos anos 1970, passando pelos anos
1980 e 1990, chegando aos anos 2000, destacando as principais fases que o
Brasil, o Estado de São Paulo e a cidade de Sorocaba viveram.
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Capítulo 1 – Os cenários econômico e trabalhista nas décadas de
1970, 1980, 1990 e 2000

Em meados da década de 1970, o esgotamento do ciclo de crescimento
econômico do pós-guerra e a necessidade de novas formas de organização
das economias fazem emergir novos desafios para o desenvolvimento dos
países. Um fator de destaque neste processo é a intensificação da
transnacionalização dos capitais, fenômeno redefinidor das fronteiras de tempo
e espaço nos movimentos do capital internacionalmente, iniciando-se, a partir
disso, uma fase de grandes rivalidades interestatais.
As economias ingressam em um período de instabilidade: os
investimentos e o crescimento se retraem, períodos de estagnação alternam-se
com oscilações nas expansões dos países, as taxas de câmbio e juros
apresentam grandes variações, e significativos montantes de recursos
financeiros são destinados a movimentos puramente especulativos (OLIVEIRA,
1998). Outros destaques deste espaço de tempo é a volta do desemprego
estrutural, a ampliação das desigualdades sociais, a crescente incapacidade
dos Estados nacionais de regulação e grau de interferência na economia e
ganha expressiva força o projeto do livre funcionamento dos mercados,
visualizado mais claramente na globalização financeira e produtiva.
Assim, o rápido crescimento do pós-guerra é substituído pela
estagnação, os investimentos produtivos não acontecem em função das taxas
de juros extorsivas, os problemas sociais intensificam-se, juntamente com a
elevação da taxa de desemprego.
Para Henrique (1998), o avanço do pós-segunda guerra até os anos
1970 não foi capaz de reduzir as desigualdades sociais então existentes e
acabar com a miséria de uma parcela significativa da população brasileira.
Para a maioria da população, coexistiam nesse processo a expulsão do campo
e das atividades agrícolas e a incorporação destes trabalhadores às empresas,
em situações de integração ocupacional e salarial precárias.
Oliveira (1998a) afirma que, com a redução das taxas de crescimento e
a revolução tecnológica, o desemprego aumentou e, consequentemente, as
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hierarquias de trabalho e administrativas começaram a encolher. As relações
de trabalho passaram a ser progressivamente flexibilizadas e o mercado de
trabalho se tornou tendente à desregulamentação, isto levando a se conformar
uma nova ordem econômica, desfavorável aos empregos e aos salários.
Referente aos empregos, aumentam as exigências de qualificação, na mesma
medida em que aumenta o desemprego.
Sampaio Jr. (1998) reforça essas argumentações destacando que no
período mencionado, inicia-se um processo de reorganização da economia
mundial. Nesse processo há uma incapacidade na geração de emprego que
impeça a formação de uma superpopulação excedente permanentemente
marginalizada do mercado de trabalho.
Diferentemente do que ocorreu em outros países, afirma Salm (2011) 6, o
marcante processo de industrialização, ocorrido nas três décadas no pósguerra, pode ser considerado bem sucedido, porque alterou sensivelmente a
estrutura social e econômica do país. Até o final dos anos 1970 a indústria
brasileira agregou em sua produção praticamente todos os segmentos,
incluindo-se as áreas de insumos básicos e de bens de capital, fortaleceu as
relações com a agricultura, mecanizando-a, intensificou o uso de fertilizantes, e
modernizou os serviços de comunicações e de transportes. Enquanto na
metade dos anos 1960 cerca de 80% das exportações brasileiras eram de
produtos primários, no final dos anos 1970 os produtos manufaturados já
representavam perto da metade da pauta de exportações.
Particularmente na década de 1970, em todos os setores da economia,
a produtividade do trabalho cresceu, mas, mesmo assim, esse fato não retraiu
a expansão dos empregos nas indústrias e em outros segmentos,
principalmente aqueles diretamente ligados de forma funcional à indústria. Este
desempenho se tornou possível porque, desde o final dos anos 1950 até o final
dos anos 1970, o PIB apresentou uma taxa média anual de 7,4% de
crescimento (R$93,2 bilhões em 1950 para R$724,2 bilhões em 1979).

6

Disponível
em:
http://www.tecsi.fea.usp.br/eventos/Contecsi2004/BrasilEmFoco/port/
economia/merctrab/ apresent/apresent.htm. Acesso em: 23/11/2011.
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Neste intervalo de tempo, durante o governo militar, aconteceu o que
ficou conhecido como O Milagre Brasileiro, entre os anos de 1968 e 1973
(aumento do PIB em 71,7%), quando foram adotadas políticas na esfera
econômica visando retomar o crescimento e combater a inflação (Gráfico 3). O
PAEG (Programa de Ação Econômica do Governo) foi o plano governamental
instituído, e nele constavam medidas (algumas impopulares, não fortemente
contestadas em função do tipo de governo) para os ajustes econômicos, entre
elas destacam-se:
Estabilidade de preços (inflação estava na casa dos três dígitos).
Reformas bancárias e tributárias.
Investimentos diretos (Estado patrocinando).
Diminuição dos desequilíbrios regionais.
Arrocho nos salários.
Equacionar o déficit da balança de pagamentos.
Início dos programas de auxílio aos trabalhadores.

Gráfico 3 – Crescimento do PIB (1967-1979)

Fonte: http://veja.abril.com.br/infograficos/economia_brasileira/
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O plano alcançou os resultados esperados face ao período anterior,
entre 1960 e 1967, em que a inflação estava totalmente fora de controle e o
crescimento era moderado. Os analistas afirmam que economicamente o plano
tinha seus méritos, mas os benefícios não atingiram a maior parte da
população que tiveram seus direitos civis e políticos tolhidos e uma piora na
distribuição de renda.
É dessa época a frase do então ministro da Fazenda, economista Delfin
Neto: “é necessário fazer o bolo crescer, para depois dividi-lo”.
Ao fim de 1973, acontece uma relevante mudança no quadro
internacional, representada pela crise do petróleo, levando o preço deste
produto a níveis nunca antes estabelecidos. Países como o Brasil dependente
do produto em sua matriz energética começaram a apresentar indícios de
problemas em suas economias (o reflexo mais sentido aparecerá no início dos
anos 1980). Para se ter uma ideia da dimensão da crise, o endividamento
externo brasileiro, representado pela dívida externa bruta, saltou de US$ 12
bilhões para US$ 64 bilhões entre 1973 e 1980, e o pagamento de juros para
os mesmos anos foi de US$ 500 milhões para US$6 bilhões.
Salienta-se, porém, que a primeira crise do petróleo é entendida como
um fenômeno importante, mas não decisivo para o andamento da economia do
País, pois a taxa de crescimento econômico de 1974 é próxima daquelas do
milagre econômico. O mesmo se observa nas taxas de ocupação na indústria
entre os anos de 1975 e 1980, mostradas na Tabela 3.
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Tabela 3 – Pessoal ocupado nas indústrias – São Paulo (1975-1980)

Ano

Ocupação (2006=100)

Número Índice

1975

100=2006)
128,29

100,0

1976

131,86

102,8

1977

145,52

113,4

1978

150,42

117,2

1979

146,41

114,1

1980

148,34

115,6

Fonte: IPEADATA e FIESP (2011)

Especificamente, os efeitos mais consistentes da crise econômica
internacional para o Brasil somente se manifestam a partir de 1976 (ver Gráfico
3) e são suficientemente atenuados pelo endividamento externo. Ao fim, o
primeiro ano efetivo de recessão econômica acontece somente em 1981.
No tocante às relações de trabalho, por essa época, elas não atingiram
um estado de real autonomia; os sindicatos, tantos os patronais como os dos
trabalhadores não resolviam livremente os seus conflitos, esses eram sempre
tutelados pelo Estado e pela Justiça Trabalhista (existem resquícios dessas
proteções até os dias de hoje).
Um dos desdobramentos dessas relações está na constatação de que a
maioria dos trabalhadores assalariados foi prejudicada pela diminuição em
seus salários, fato verificado na massa salarial, que participava com 40,5% do
PIB em 1970 e caiu para 36,9% no final da mesma década, enquanto a
produção industrial cresceu a uma taxa média anual de 9,2% no mesmo
período.
Os movimentos sociais contribuíram, segundo Nascimento (2011)7, com
outros atores sociais e políticos para produzir a crise de legitimidade do regime
militar entre final dos anos 1970 e início dos 1980 (as transgressões da lei
7

Disponível em http://www.cjf.jus.br/revista/seriemon04.htm. Acessado em 14/12/2011.
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antigreve, no final dos anos 1970, pelo novo sindicalismo em São Paulo, é um
exemplo). As reivindicações e mobilizações populares da época, se, de um
lado, se inserem na dinâmica de integração social e revindicação de direitos
trabalhistas, de outro lado, revelam o caráter centralizador e autoritário do
Estado.
A resposta do Brasil à crise da economia mundial no início dos anos
1970 foi manter substanciais níveis de investimentos, buscando sedimentar o
projeto industrial em curso, ainda que mediante profundo endividamento com
as entidades financeiras internacionais e mediante o acúmulo nas dívidas
sociais. Este modo de administrar a crise durou até 1980, quando esta
finalmente chega ao País e começa um período de instabilidade e de
incertezas.
Os anos 1980, para relevante contingente de analistas econômicos,
ficaram conhecidos como a Década Perdida, em termos de crescimento: 3%
em média entre 1980 e 1989 (ver Gráfico 4). Esse comportamento fraco da
economia impactou diretamente na área social, reforçando as condições de
desigualdades sociais da década anterior.
Gráfico 4 – Crescimento do PIB (%) – Década de 1980

Fonte: http://veja.abril.com.br/infograficos/economia_brasileira/
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No ambiente internacional aconteceram mudanças. O fluxo de recursos
externos que vinham em quantidades importantes para aplicações na América
Latina e no Brasil reverteu-se. Em meados de 1982 os países da região
passaram a exportar capitais, as suas dívidas externas começaram a pesar
perigosamente em suas economias e a imposição de políticas econômicas por
parte dos credores causaram ainda mais prejuízos sociais para as populações
pobres. Em 1988 a América Latina transferiu US$ 28,7 bilhões. O Brasil pagou
US$ 82,5 bilhões de juros aos seus credores externos, entre 1979 e 1987.
Assim, a economia brasileira estagnou nos anos 1980 depois de ter
crescido intensamente nos 30 anos anteriores, afirma Baltar (1998). Os dados
sobre a produção industrial por categoria de uso, de 1980 a 1989,
apresentados na Tabela 4, mostram que a queda do produto industrial foi mais
intensa que a queda global na recessão de 1981/83 e que o aumento do
produto industrial também foi prenunciado na recuperação econômica de 1984
a 1986.

Tabela 4 – Produção – Indústria por categoria de uso

Ano

Capital

Intermediário

Consumo não durável

Consumo durável

1980

100,0

100,0

100,0

100,0

1983

55,6

89,1

98,2

80,3

1986

87,1

114,4

117,7

103,4

1989

84,0

115,9

118,6

100,8

Fonte: Baltar (1998)

Neste período, o melhor indicador do impacto da estagnação econômica
sobre o mercado de trabalho foi o comportamento do emprego formal, que
oscilou no ritmo da atividade econômica ao longo da década de 1980, exibindo
uma diminuição entre 1980 e 1983 e um aumento entre 1984 e 1986,
passando, então, a flutuar até o final da década. Esse resultado demonstra um
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aumento do emprego formal, mas aquém do ritmo de crescimento da
população urbana com idade para trabalhar.
A forte crise econômica que se explicita no início dos anos 1980 rompe a
extraordinária vitalidade da industrialização brasileira e o país passa a conviver
com a estagnação econômica e a aceleração inflacionária recorrente (Gráfico
5), explica Henrique (2008a). Nessas novas condições se quebra o dinamismo
apresentado com relação à geração de empregos urbanos associados à
industrialização.
Esse período (início dos anos 1980) refletiu o baixo dinamismo da
geração de empregos assalariados formais por parte das empresas e a
proliferação de pequenos negócios, principalmente no comércio e nos serviços.
O autor salienta ainda que,
Com a deterioração das condições de emprego e renda,
houve um crescimento absoluto e relativo da pobreza nessa
década, especialmente no meio urbano. Foram expressivos
os custos sociais associados à crise e ao ajuste econômico.
Menor
dinamismo
econômico,
piores
condições
ocupacionais e queda da renda passaram a condicionar a
reprodução da pobreza, dificultando o recurso à utilização
do trabalho de vários membros da família para ampliação da
renda e ampliando as demandas sociais (HENRIQUE,
2008).
Gráfico 5 – Inflação entre 1980 e 1990

Fontes: IBGE e SEADE (2011)
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Para procurar combater esses fenômenos, definiu-se uma estratégia de
intervenção no campo das políticas sociais de duplo incremento:
Emergencial – para combate à fome, ao desemprego e à miséria,
reunindo uma série de serviços sociais.
Reestruturação – alteração significativa das políticas setoriais,
subsidiada por grupos de trabalho com a participação de vários
segmentos sociais.
Como resultado, obteve-se a rápida implementação da primeira, e a
segunda foi progressivamente esvaziada, principalmente a partir de 1988.
Para Henrique (1988), é certo que em algumas áreas foram sendo
corrigidas distorções mais gritantes (como, por exemplo, a criação do segurodesemprego) e houve uma iniciativa expressiva e única de reordenamento
estrutural na área de saúde com a implantação do Sistema Único e
Descentralizado de Saúde (SUDS).
Tabela 5 – Taxa de desemprego – Década de 1980

Ano

Desemprego

1980

6,2%

1981

7,9%

1982

6,3%

1983

6,7%

1984

7,1%

1985

5,3%

1986

3,6%

1987

3,7%

1988

3,8%

1989

3,3%

Fontes: IBGE e SEADE (2011)
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Neste período, observa-se que mesmo com a inflação em ritmo
fortemente ascendente, o índice de desemprego diminuiu de 6,2% em 1980
para 3,3% em 1989 (Tabela 5). Deve-se ressaltar, contudo, que nessa época
as taxas de desemprego do Brasil não davam uma visão precisa do que
acontecia, porque o indicador de desemprego aberto não conseguia medir
perfeitamente os problemas ocorridos em períodos de crise. As pessoas que
deixavam de procurar emprego não constavam das pesquisas.
Além disso, o desemprego disfarça-se de subemprego, como:
empregadas diaristas, ambulantes e ajudantes diversos. A economia informal,
onde tradicionalmente os trabalhadores atuam sem carteira assinada, é o
caminho mais lógico dessa parcela da população trabalhadora. Nessas
condições os trabalhadores não dispõem das garantias da legislação
trabalhista, não se associam a organizações sindicais, não pagam os impostos
e ficam sujeitos a remunerações inadequadas. Segundo dados do IBGE,
referentes ao ano de 1988, a PEA era de cerca de 61 milhões de pessoas,
tendo em torno de 40% delas ligadas ao mercado de trabalho da economia
informal. De acordo com o mesmo instituto, essa porcentagem se reproduz em
valores no Estado de São Paulo.
Com o fim do regime militar (1964-1985) e a escolha pelo Colégio
Eleitoral de Tancredo Neves para a presidência, a população que desde os
anos 1970 já se organizava em associações, movimentos de tipos diversos
(como o Diretas Já) e outras iniciativas sociais, amparada pelo processo de
abertura política, ocupou seu espaço em termos de reivindicações e
solicitações de melhorias.
Os sindicatos e suas lutas constantes nas campanhas salariais, na
ampliação dos postos de trabalho e nas condições dos trabalhadores ganham
destaque, importância e maior espaço político.
Os primeiros 14 anos do regime militar viram eclodir poucas greves.
Foram em média três greves por ano entre 1973 e 1980. Isso até o
aparecimento do novo sindicalismo, datado de 1978. Historicamente, o ano de
1978 é considerado o momento do nascimento de um sindicalismo
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caracterizado por um conteúdo mais combativo, mais referenciado nas divisões
de classe, e, principalmente, pela retomada das ações de protesto e
participação dos trabalhadores por meio das greves (Gráfico 6). Esses
movimentos, em última análise, favoreceram até a retomada do processo de
redemocratização política (lutas pelas eleições diretas e na Assembleia
Nacional Constituinte).
Três greves, em particular, merecem menção especial. A primeira, a
greve dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, iniciada na Scania, em
1978, tendo rapidamente a adesão de outras empresas da região; a segunda,
ainda em São Bernardo do Campo, em 1980, teve a duração de 41 dias e os
diretores do sindicato foram presos; e, a terceira, a greve dos metalúrgicos de
Volta Redonda, na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em 1988, quando
aconteceu a invasão do exército nas dependências da empresa e a morte de
três trabalhadores.
Gráfico 6 – Greves na década de 1980

Fonte: Noronha et al (1994)

Dois fatos de destaque para o sindicalismo e para os trabalhadores
neste período são a fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), em 1980 e a
criação da CUT (Central Única dos Trabalhadores), em 1983.
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Em 1985, o presidente eleito pelo Colégio Eleitoral, Tancredo Neves,
nem chegou a assumir, devido a um grave problema de saúde foi hospitalizado
na véspera da posse (dos hospitais em que se internou só sairia morto).
Assume o posto de presidente do Brasil José Sarney, encerrando assim o ciclo
de presidentes militares.
Idealizado por Dílson Funaro, Ministro da Fazenda do governo Sarney, o
Plano Cruzado (1986) tinha como premissas básicas:
Congelamento dos preços de produtos e serviços.
Aplicação de tabelas para a eliminação da inflação embutida nos
preços já negociados.
Criação do seguro desemprego para quem fosse demitido sem
justa causa.
Congelamento dos salários pela média de seus valores dos
últimos seis meses.
Reforma monetária com a inclusão de nova moeda, o cruzado.
Gatilho salarial a partir do acúmulo de inflação maior do que 20%.

De início, o Plano Cruzado teve grande apoio popular e até de
opositores do governo. Porém, por causa do desequilíbrio nos diversos setores
da economia levou a desabastecimentos e ao aparecimento do ágio para as
compras. O aumento do salário mínimo acima do nível de inflação trouxe de
volta a temida inflação dos preços e o congelamento do câmbio causou uma
perda considerável das reservas do país. Não deu certo. Houve a necessidade
do descongelamento da economia e, por conseguinte, o abandono do plano. A
queda da inflação de 235,1%, em 1985, para 65,0%, em 1986, foi anulada em
1987 (ano da declaração da moratória unilateral), quando seu valor atingiu
416%.
Em 1987, o então ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira,
tentando recuperar os níveis econômicos satisfatórios, lança o seu plano
(Plano Bresser), que tinha como fundamentos principais:
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Congelamento dos preços, dos aluguéis e dos salários.
Criação da URP (Unidade de Referência de Preço) para reajustes
nos preços e nos salários.
Desativação do gatilho salarial.
Corte em subsídios agrícolas.
Postergação dos planos de investimentos governamentais.
Negociação com o FMI.

O plano não deu certo, pois a população já estava desconfiada em
função do insucesso do Plano Cruzado, todos entendiam que, após um curto
período de sucesso, o fracasso viria, como no plano anterior. Alguns setores,
para se precaverem, instituíram aumentos defensivos mesmo antes da inclusão
de todas as medidas do plano, e investimentos especulativos tinham melhores
retornos do que aqueles produtivos.
Ao final de um curto espaço de tempo a inflação saltou para 1.037,5%. O
ministro pediu demissão.
Em 1989, em meio a uma forte crise inflacionária (1.782,9%),
substituindo Bresser Pereira, tomou posse no Ministério da Fazenda o
economista Maílson da Nóbrega. Logo ao assumir lançou o Plano Verão, tendo
como base de sustentação:
Congelamento dos preços e salário (de novo).
Criação de nova moeda, o Cruzado Novo. Inicialmente atrelado
ao dólar.
Extinção de corretores de valores, como a OTN.
Pouco tempo depois da inclusão do plano, a economia apresentou uma
forte recessão, e para complicá-la mais ainda, uma significativa alta da inflação.
O Plano Verão também não deu certo. Muito tempo depois, empresas e
pessoas, por meio de ações judiciais tentaram buscar seus direitos para reaver
os valores perdidos durante este período. A inflação em 1990 foi de 1.476,7%.
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Resumo dos planos criados nos anos 1980:
Tinham como objetivos domar a inflação e criar condições
favoráveis para o desenvolvimento econômico.
Fracassaram.
A inflação atingiu valores estratosféricos.
Não conseguiram elevar o PIB além dos 3%, em média.
Atenderam moderadamente a demanda de empregos.
Ocasionaram a desvalorização salarial para a maioria das
categorias de trabalhadores (ver Tabela 6).
Não eram estáveis a médio e longo prazo.
A Tabela 6 apresenta os valores deflacionados do salário mínimo (SM)
(usando como base de cálculo o INPC de 2010) relativos aos anos de governo
do presidente Sarney (1985-1989). Nota-se a perda de poder aquisitivo dos
trabalhadores, não obstante as tentativas de correção engendradas pelos
planos econômicos. Tem-se, assim, no período, uma perda de 9,1% (R$394R$358).

Tabela 6 – Valor do SM - Deflacionado

Ano

Valor SM Deflacionado (R$)

1984

394

1985

409

1986

423

1987

346

1988

358

1989

358

Fontes: IBGE, IPEA e Autor
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É relevante destacar que no governo Sarney foi instalada a Assembleia
Nacional Constituinte exclusiva, em fevereiro de 1987, com a responsabilidade
de elaboração da nova Carta constitucional. Em outubro de 1988 foi
promulgada

a

nova

constituição

brasileira.

Os

trabalhadores

foram

contemplados por diversos direitos trabalhistas essenciais, hoje totalmente
inseridos no cotidiano das relações empresa/trabalhador. Jornada de trabalho
de oito horas diárias e 44 horas semanais, décimo terceiro salário, direito ao
aviso prévio, licença-maternidade de 120 dias, licença-paternidade e direito de
greve são alguns exemplos. Esses direitos foram alcançados depois de
acirrados embates políticos, de debates envolvendo entidades patronais,
sindicais e sociais durante os trabalhos de elaboração da nova Carta.
Um fato positivo detectado no ano de 1989 encontra-se na manutenção,
e até no aumento dos salários médios reais, denunciando certa reação da
economia do país, motivada pelo crescimento da massa salarial. O resultado
disso se mostra no aumento do consumo, causando a inflação mais elevada da
história brasileira, 1.782,85%.
Uma demonstração numérica para reforçar a alusão dada aos anos 80
como a década perdida se verifica nos valores do PIB per capita: segundo o
IBGE (em dólares do ano 2000), em 1980 era de $3052 e, em 1990, era de
$2936.
A partir dos anos 1990, com a inflação beirando os 100% ao mês, há um
conjunto de iniciativas governamentais nas áreas econômica e social voltadas
a alterar a concepção, o perfil e as formas de operação das políticas
econômicas e sociais, iniciativas consideradas necessárias para o êxito das
estratégias de estabilização da economia e do desenvolvimento. Isso acontece
logo depois da posse do presidente Collor, em março de 1990.
O Plano Collor como ficou conhecido (seu nome oficial era Brasil Novo)
continha alterações econômicas significativas visando controlar a inflação
crescente verificada nos anos anteriores.
Dentre as medidas adotadas, destacam-se:
Programa Nacional de Desestatização (PND).
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Substituição do Cruzado Novo pelo Cruzeiro.
Começo da desregulamentação da economia.
Flutuação no câmbio.
Taxas indexadas.
Fim da maior parte dos incentivos fiscais.
Bens privados congelados por 18 meses.
Elevação nas taxas das transações financeiras.
Economia mais aberta ao comércio exterior.
Eliminação de agências governamentais, buscando menores
gastos públicos.

Tabela 7 – Indicadores de atividade econômica – 1990 a 1995

Ano

Agropecuária

1989

100,0

1990

96,3

-3,7

99,2

-0,8

91,8

-8,2

1991

99,0

2,8

100,8

1,6

90,1

-1,8

1992

104,3

5,4

100,8

0,0

86,7

-3,8

1993

103,3

-1,0

104,3

3,5

92,7

6,9

1994

111,7

8,1

108,6

4,1

99,1

6,9

1995

118,3

5,8

114,8

5,7

101,1

2,0

Fonte: Baltar (1998)

%

Serviços

%

100,0

Indústria

%

100,0
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Em vista dessas medidas, a economia brasileira, medida pelo PIB, caiu
4,6 pontos percentuais na recessão que ocorreu entre 1990 e 1992, informa
Baltar (1998), baseado nos números apresentados na Tabela 7.
O autor afirma que a diminuição da produção industrial ocorreu em todas
as categorias de produtos, mas foi comandada pela redução da produção de
bem duráveis de consumo e capital, enquanto a produção de bens nãoduráveis de consumo respondeu pela queda na demanda por esses produtos,
o que contribuiu pra reduzir o nível de emprego e renda.
Porém, alguns dos efeitos desejados principiaram a aparecer. A inflação
que era de 1476,7% em 1990, baixou para 480,2% no final de 1991, índice
claramente ainda inaceitável, porém melhor que do ano anterior. Para tentar
reverter a situação, foi lançado o Plano Collor II, dotado de uma série de
medidas

destinadas

ao

mercado,

dentre

elas

encontram-se

aquelas

representadas por uma política de elevadas taxas de juros e um novo
congelamento de preços e salários.
No tocante à abertura da economia brasileira, o processo forçou a
indústria nacional a se modernizar pelo incremento de investimentos em
diversas áreas. No entanto, a inflação (ver Tabela 8) continuava elevada
(atingiria 1.157,8% no fim de 1992), caminhava-se para recessão, o
desemprego tomava corpo e um escândalo político levou à impugnação do
mandato do presidente Collor. O presidente renunciou em dezembro de 1992;
assumiu em seu lugar Itamar Franco.
Depois da recessão vivida entre 1990 e 1992, a partir de 1993 houve
uma retomada do crescimento. Contudo, com a crise do México em 1994, o
governo brasileiro passou a conter o crescimento econômico a partir de 1995,
com o receio de que o país também passasse os mesmos apuros do país norte
americano.
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Tabela 8 – Indicadores – Década de 1990

Ano

Inflação

Crescimento PIB

Desocupação

Greves

1990

1476,71%

-4,5%

4,3%

2357

1991

480,23%

1,0%

4,8%

1399

1992

1157,84%

-0,5%

5,7%

557

1993

2708,17%

4,9%

5,3%

653

1994

1093,85%

5,9%

5,1%

1034

1995

14,77%

4,2%

4,6%

1056

1996

9,33%

2,7%

5,4%

1258

1997

7,48%

3,3%

5,7%

630

1998

1,71%

0,1%

7,6%

541

1999

19,99%

0,8%

9,6%

502

Fontes: Noronha et al (1994), IBGE, DIEESE e IPEADATA

Fernando Henrique Cardoso (FHC), então ministro da Fazenda do
governo Itamar Franco, implantou, em junho de 1993, o Plano Real. Um das
novidades inserida na economia foi a URV (Unidade Real de Valor) que se
tornaria a nova moeda brasileira, em seguida chamada de Real.
O foco principal do plano era conter a hiperinflação, fator determinante
para o desenvolvimento, tão necessário ao país. O momento era oportuno
porque todos os componentes da sociedade estavam exaustos dos
intermináveis anos de constantes índices elevados de inflação e de
crescimento insignificante. O plano conseguiu controlar em níveis aceitáveis
mais de três décadas de inflação galopante (ver na Tabela 8 os anos de 1995
em diante).
Em outubro de 1994 FHC foi eleito presidente do país.
Apesar do sucesso no controle da inflação, para dar suporte e sobrevida
ao plano algumas medidas de austeridade foram necessárias, entre elas, a
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elevação da taxa básica de juros, câmbio flutuante e um novo e duro acordo
com o FMI, dotado de obrigações difíceis de serem cumpridas.
Nos anos de 1992 a 2000, aconteceram decisivas transformações
socioeconômicas no País, explicam Chahad e Macedo (2003), que foram
fundamentais para se compreender a evolução do mercado de trabalho nesse
período.
A primeira foi a transição de uma economia com altas taxas de inflação
para outra em que se convive com maior estabilização de preços e indexações
mais contidas.
A economia se torna mais aberta, configurando, assim, a segunda
transição. Um dos componentes desta abertura foi o surgimento de novas
modalidades de contratação de mão de obra.
Ainda que em estado inicial, a terceira transição é representada pela
busca da redução da tutela do Estado sobre as relações de emprego e,
portanto, sobre o mercado de trabalho.
A quarta transição trata da modificação do Estado na economia, antes
marcado por significativos estímulos à produção, e agora mais circunscrito à
regulamentação. Nesse particular citam-se as privatizações.
A natureza demográfica é o assunto da quinta transição. Embora em
menores valores, a pressão demográfica herdada das outras décadas é um
fator importante. Só para efeito de ilustração, foi de 3% ao ano na década de
1990 o crescimento médio da PEA, o que trouxe relevantes dificuldades para a
absorção de mão de obra pelo setor formal, com impactos claros sobre a taxa
de desemprego aberto.
A

inovação

tecnológica

aparece

como

a

sexta

transição,

especificamente aquela não implementada no país nos últimos anos anteriores
a 1992. Tal necessidade se deveu à competitividade e à produtividade,
realçadas pela globalização dos mercados.
A ação conjunta dessas transições tem implicações diretas para o
mercado de trabalho, com impactos sobre o emprego, desemprego,
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rotatividade do trabalho, informalidade e ganhos reais de produtividade (ver
Tabela 9).

Tabela 9 – Indicadores do mercado de trabalho - (1992=100,0)

Item

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

PEA

102,9

105,5

108,7

109,3

111,3

111,5

115,7

116,4

Ocupação

105,9

106,6

111,4

100,4

100,5

100,3

115,9

116,3

Formal

106,3

106,7

107,0

108,2

110,0

112,2

117,8

121,1

Desemprego

5,3

5,5

5,6

6,1

8,3

8,0

7,3

6,8

Salários

109,4

117,7

127,0

130,5

130,5

124,9

123,7

117,7

Produtividade

120,5

125,2

143,4

158,0

170,2

182,5

227,2

189,1

Fonte: Chahad e Macedo (2003)

Para os autores, a evolução do mercado de trabalho no período de
1999-2001 e a ampliação do mercado formal se explicam pelo efeito da
legislação sobre o trabalho infantil, o impacto da legislação do SIMPLES
(Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte), a ampliação da cobertura
da legislação trabalhista, o acesso ao seguro-desemprego e ao FGTS (Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço) para os empregados domésticos, o
processo de ajuste produtivo da indústria face a política de abertura comercial
e a política cambial, o efeito das privatizações, a ampliação da flexibilização do
mercado de trabalho sob a ótica salarial e de utilização de novas formas de
contratação do trabalhador.
Outro fenômeno emergente foi o deslocamento dos trabalhadores da
indústria de transformação para os setores de comércio e prestação de
serviços.
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Como abordado anteriormente, tem início a redução da tutela do Estado
sobre as relações de emprego, em troca de um crescente papel das
negociações

coletivas

envolvendo

diretamente

as

empresas

e

os

trabalhadores. Isso é observado, segundo Cacciamali (2003), pelas medidas
provisórias, leis e decretos-lei formulados e aprovados a partir de 1995,
resultando em reformas nos modelos trabalhistas, em direção à flexibilização
das relações de trabalho.
Dentre essas medidas encontram-se:
Participação nos lucros e resultados.
Cooperativas profissionais.
Contrato por tempo determinado.
Banco de horas.
Suspensão do contrato de trabalho;
Desindexação salarial para as categorias profissionais.
Limitação da organização sindical no setor público.
Ampliação das possibilidades do trabalho temporário.
Desindexação dos benefícios da seguridade social do salário
mínimo.

Nas relações diretas entre empresas e trabalhadores vislumbra-se mais
nitidamente o afloramento do trabalho autônomo e das pessoas em regime de
PJs.
O número de empregados do setor privado com vínculo contratual
formalizado pela assinatura da carteira de trabalho caiu na recessão de 1992 e
não voltou mais ao nível de 1989. Cresceu, em contrapartida, o número de
autônomos, tanto aqueles individuais quanto aqueles que trabalham para as
empresas estabelecidas, sem carteira assinada.
Tomando-se como base (100) o ano de 1992, a Tabela 10 mostra os
índices de salários reais dos ocupados entre 1992 e 1999. Os salários reais
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dos trabalhadores aumentaram até 1998, mudando de sentido a partir deste
ano. É importante notar que os ganhos foram mais expressivos entre os
trabalhadores sem carteira assinada do que para os trabalhadores do mercado
formal. Entende-se que um dos motivos desse comportamento reside no maior
crescimento do setor de serviços, onde predominam as formas de inserção
mais informais.

Tabela 10 – Índice de salário real dos ocupados

Com
carteira
Sem
carteira

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

100,0

109,9

109,4

117,7

127,0

130,5

130,5

124,9

100,0

107,7

113,8

133,7

142,5

147,8

148,5

146,6

Fontes: MTE e IBGE

A partir de 1998, o cenário torna-se mais positivo, chegando a números
no mínimo representativos ao final de 2000: 26,2 milhões de empregos formais,
contra 25 milhões do final de 1999, revelando um inaudito crescimento de 1,2
milhões de empregos num único ano, representando +4,8%, superior ao
crescimento do PIB do mesmo período que foi de 4,4% (dados coletados no
MTE, informativo RAIS).
As relações das empresas com os sindicatos, nesse período, tornou
estável o modelo de negociação direta entre as partes, iniciada na década de
1980, aperfeiçoando os entendimentos sobre a busca dos trabalhadores por
melhores salários e condições de trabalho. Os acordos coletivos categorizados
eram a base do sistema das negociações entre esses atores, não raramente
precedidos de greves setoriais (e às vezes envolvendo mais de um setor) para
melhor posicionamento e poder de barganha na busca de melhores ganhos.
Nessa

época

começam

a

surgir

os

primeiros

sintomas

de

enfraquecimento dos sindicatos em função das transformações econômicas,

44

sociais e políticas (notadamente sua capacidade de mobilização). Não que
houvesse um arrefecimento das pressões, mas a técnica anterior do confronto
começou a ser substituída pela da negociação (greves deflagradas: 630 em
1997, 541 em 1998 e 502 em 1999). Esse processo se intensificou na década
seguinte atingindo primeiramente os sindicatos menores e chegando aos
maiores.
Um dos itens de maior choque entre as partes, os salários e suas
constantes correções foi de alguma maneira esvaziado com a implantação do
Plano Real e a diminuição dos índices de inflação (em 1994), em função da
eliminação dos reajustes mensais. Por outro lado, os itens sociais continuaram
a ser objeto de negociações calorosamente discutidas.
Concernente ao quesito inovação, em 1998, segundo informa o MTE
(2011), foi

criado

o

PRONINC

(Programa

Nacional de

Incubadoras

Tecnológicas de Cooperativas Populares), cujo objetivo era apoiar no começo
as seis primeiras incubadoras universitárias de cooperativas populares. Em
2003, depois de sofrer reformulações, o programa foi ampliado em seu escopo
e passou a ser coordenado por uma das secretarias do MTE, a SENAES/MTE.
Essas incubadoras vinculadas a universidades (públicas ou privadas) apoiam e
assessoram novos empreendimentos ou empreendimentos já

criados,

oferecendo-lhes qualificação e assistência técnica durante o período de
incubação. Seus objetivos principais são viabilizar negócios e empresas que
irão em determinados momentos precisar de trabalhadores e formação de
futuros profissionais para reinseri-los no mercado de trabalho.
Do meio da década em diante, as preocupações governamentais se
concentraram principalmente no suporte ao trabalhador em situação de
desemprego e na geração de empregos. Direcionam-se incentivos para dois
grandes grupos de iniciativas8. O primeiro deles envolve o grau de flexibilidade
do mercado de trabalho (custo de mão de obra); o segundo trata das políticas
ativas de mercado de trabalho, referentes à redução do desemprego (incluindo
os jovens), o desemprego por muito tempo (intermediação, por meio do SINE),
seguro desemprego (criado em 1986, no Plano Cruzado, e amparado

8

Disponível em http://www.ipea.gov.br/pub/td/td0468.pdf. Acessado em 07/12/2011.
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financeiramente pelo FAT), capacitações necessárias e criação direta de
empregos (somente mais aplicada a partir da década de 2000).
Todos esses programas buscam em essência dar ao trabalhador a
efetiva empregabilidade.
FHC entrega a faixa presidencial, em janeiro de 2003, para Luiz Inácio
Lula da Silva, passando junto com ela a inflação de 26,41% (2002) e a taxa de
desemprego de 11,8% (2002). Em 2006, Lula se reelege presidente, levando
para o segundo mandato a inflação de 3,8% (2006) e a taxa de desemprego de
10,0% (2006).
O governo Lula logo em seu início lança o Plano Plurianual (PPA) 20042007, tendo como bases o desenvolvimento sem perder a perspectiva da
inclusão social, a diminuição da concentração de renda, crescimento do PIB e
geração de emprego e de renda. Um dos pontos de concentração para
combater o desemprego é revigorar o até então não tão eficiente SINE. Esta
tarefa foi designada para o Ministério do Trabalho.
Outra ação importante aconteceu por alterações nas políticas e
programas de qualificação profissional, modificando substancialmente o
PLANFOR e criando o PNQ. Segundo os fundamentos dessas alterações
pretendidas, em consonância com o que é prática em outros países, as
qualificações alicerçam-se na noção de competência, articulando habilidades
básicas, técnicas e de gestão, deslocando-se da concepção de qualificação
tradicional que agrega um saber, uma carreira e um salário. Permitem, desta
maneira, que o trabalhador construa conexões, desenvolva conceitos,
incorpore conceitos de relações sociais e trabalhe bem em equipe.
Notam-se, como detectado em outras ações e políticas sociais de âmbito
federal, características similares a programas desenvolvidos em outras áreas
governamentais:
Tendência à descentralização para os níveis locais.
Associação com órgãos da sociedade civil, principalmente nos
programas de intermediação e qualificação.
Focalização em determinados segmentos da população.
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Evidências de falta de integração com outras políticas de
abrangência maior.

No tocante às relações dos trabalhadores e as empresas, durante esse
período, de acordo com Oliveira (1998b), o sistema brasileiro de relações de
trabalho ainda se baseia em um conjunto de regras de cunho estatal, com
grande intervenção legislativa, mas com escassa negociação coletiva e frágil
capacidade de generalização de seus efeitos. Paradoxalmente, o direito do
trabalho no Brasil, apesar de extenso, sempre foi um sistema intrinsecamente
“flexibilizado”, “passível de desregulamentação” e “bom para todos”, em termos
práticos, explicitado por algumas tendências:
O trabalho sem registro em carteira, o crescimento das formas de
contratação por tempo indeterminado e a contratação de pessoas
por meio de PJs (Pessoa Jurídica).
A liberdade empresarial para demitir, a alta margem de
manipulação da jornada e do processo de trabalho e a ausência
de obstáculos à mobilidade dos trabalhadores nas empresas.
A possibilidade de promover formas de trabalho polivalente, tanto
de modo natural como forçado, por meio, por exemplo, da
ameaça ao desemprego ou do estímulo individual à ascensão
profissional.
A reclamação constante dos empresários dos economicamente
pesados

direitos

e

benefícios

dos

trabalhadores

e

sua

transferência para os serviços e produtos da empresa, tornandoos, no mínimo, não tão competitivos no mercado.
Alguma relutância dos empresários em proporcionar qualificações
diversas aos trabalhadores em nome de retenção de gastos que
tornariam o funcionamento da empresa economicamente inviável.
A cada vez mais transparente (e distante) intervenção dos
sindicatos na procura de soluções que contemporizem as
posições dos protagonistas em suas reivindicações.
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De 2003 a 2008 houve importante controle da taxa de desemprego (de
11,8% para 7,9%), e mesmo um destacado aumento das atividades
econômicas. Naquele momento, o Brasil vinha numa trajetória positiva de
crescimento dos investimentos, do emprego formal, do mercado interno e do
PIB (média de crescimento de 4% a.a.). Isso até 2008, quando acontece uma
crise, que se iniciou nos Estados Unidos. No entender de Carleial (2010), essa
crise possuiu contornos globais, financeiros, bancários e sociais.
O primeiro impacto visível da crise sobre o lado real da economia é o
recuo da produção mundial, segundo a autora. Destaca ainda que, do grupo de
países analisados pelo FMI (Fundo Monetário Internacional), a previsão de
queda é irreversível. Fica, então, evidente que não há crise financeira sem
repercussão.
Para o Brasil, que pode não ser, em um primeiro instante, atingido
diretamente pela crise financeira, os impactos podem ser sentidos em razão do
enxugamento

do

crédito

internacional,

da

redução

dos

preços

das

commodities, da queda das exportações em razão da redução da demanda
internacional, da maior ou menor presença das firmas transnacionais em seus
territórios, e, ainda, das expectativas negativas geradas pela crise.
Alguns itens atenuantes funcionam como verdadeiros amortecedores
nesses momentos, e, no caso do Brasil, muitos deles estavam em execução,
como:
Recuperação do valor do salário mínimo (R$322-R$514, +59,6%),
que atingiu 25 milhões de trabalhadores e 18 milhões de
aposentados (Tabela 11).
Ampliação do programa bolsa família.
Estímulo à indústria de construção civil.
O estímulo à construção civil provocou a intensificação de
atividades nos segmentos complementares, como os dos
eletrodomésticos e dos móveis.
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Consolidação da mobilidade dos segmentos das classes sociais
da base da pirâmide social.
Instituição do PAC e do PAC2.
Redução de impostos em alguns segmentos produtivos.
Programa Minha casa, Minha vida.

Além disso, do lado fiscal o Brasil vinha de receitas que cresceram 7,7%,
o superávit primário foi de 4,1% do PIB e a dívida líquida do setor público em
queda, atingindo 36% do PIB. Internacionalmente, o país ampliou suas
reservas internacionais, diversificou o destino de suas exportações, reduzindo
de forma clara sua dependência dos Estados Unidos, fortaleceu suas relações
com as nações da América Latina e com os novos mercados emergentes da
China, Índia, Rússia, entre outros países.

Tabela 11 – Valor do SM – Deflacionado (base INPC 2010)

Ano

Valor SM Deflacionado (R$)

2002

322

2003

326

2004

338

2005

362

2006

413

2007

437

2008

451

2009

483

2010

514

Fontes: IBGE, IPEA (de 2002 a 2010) e Autor

49

No caso do Brasil, em 2008 a taxa de desocupação era de 7,9%,
subindo para 8,1% em 2009 e voltando a cair, em 2010, para 6,7%
Para Baltar et al (2010), a elevação da taxa média de crescimento do
PIB de 2004 a 2008 (4,8%) teve como consequências importantes impactos
positivos sobre o mercado de trabalho do Brasil: não só promoveu os números
do mercado de trabalho relativos à absorção das pessoas ativas, mas também
reduziu o desemprego (-3,6%). Ocorreram também melhorias e mudanças
qualitativas na estrutura ocupacional: diminuição no emprego sem carteira, no
trabalho por conta própria e no trabalho não remunerado (Tabela 12).

Tabela 12 – Absorção da PEA (%) – por faixa etária (2004 a 2008)

Faixa etária Anos
Ocupação

15 a 24

25 a 54

2004 2008 2004

2008

55 e mais

15 e mais

2004 2008 2004 2008

Desemprego

18,0

15,5

6,4

5,2

2,7

2,1

8,9

7,1

Formal

29,1

35,2

39,0

43,7

17,1

20,2

34,3

39,1

Sem carteira

25,6

26,6

14,3

13,5

10,7

10,3

16,7

15,9

Domésticos (c)

0,8

0,6

2,3

2,3

1,1

1,4

1,8

1,8

Domésticos (s/c)

5,4

4,3

5,3

5,2

3,6

4,3

5,2

4,9

Empregador

0,6

0,7

4,5

4,8

7,0

7,1

3,8

4,2

Conta própria

7,9

7,4

22,1

19,7

38,7

36,2

20,3

19,0

Não remunerado

10,4

7,1

3,6

2,9

4,8

4,3

5,4

4,0

Alto consumo

2,1

2,5

2,4

2,6

14,0

13,8

3,5

3,9

Alto construção

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,3

0,1

0,1

PEA

100

100

100

100

100

100

100

100

Fonte: IBGE (2011)
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Segundo os autores, a expansão do emprego formal é fruto de dois
fenômenos distintos. A formalização das empresas é o primeiro. O segundo
resulta do aumento na quantidade de empregos formais gerados para cada
ponto percentual de crescimento PIB.
Expressivamente, aumentaram as boas ocupações ligadas a maiores
rendimentos (dirigentes, profissionais de nível superior, técnicos de nível
médio). As piores ocupações, presentes em maior medida nas atividades de
prestação de serviços, também apresentaram progressiva formalização dos
contratos e um processo de elevação do rendimento médio, somado à redução
das desigualdades dos rendimentos do trabalho.
O IPEA (2011)9 informa que a renda média per capita da população
brasileira cresceu 28,1% entre 2004 e 2009 (Gráfico 7). O aumento da renda foi
motivado pelo crescimento econômico e pela geração de empregos durante
este período.

Gráfico 7– Renda per capita média, em R$ (2001 a 2009)

Fonte: IPEA (2011)

Em agosto de 2009, as informações sobre os desempenhos das
economias americana, alemã, francesa e japonesa revelaram uma saída da
9

Disponível em http://www.ipeadata.gov.br/. Acessado em 10/12/2011.

51

recessão e uma reanimação dos mercados financeiros já no segundo trimestre
do ano, mesmo que nem sempre implique redução do desemprego aberto,
como no caso dos Estados Unidos (CARLEIAL, 2010).
Encerrando sua argumentação, a autora destaca:
Em abril de 2009 o quadro geral parece sensivelmente mais
positivo; o Banco Central já reduziu a taxa de juros, o
superávit primário foi reduzido em 2,5% do PIB, o Governo
lançou um grande programa de habitação e já há sinais de
recuperação da atividade industrial e do emprego
(CARLEIAL, 2010).

Para melhor ilustração do discutido, o Gráfico 8 apresenta os números
do CAGED (saldo de admitidos menos os desligados, formais) entre os anos
de 2003 e 2009. Como se pode notar, a partir de 2008 houve uma tendência de
diminuição nos valores calculados pelo MTE.

Gráfico 8 - Números CAGED - 2003-2009

Fonte : MTE (2011)

A tendência à redução mostrada no Gráfico 8 se reverte no ano de 2010,
conforme informativo do MTE/CAGED10, alcançando um saldo entre admitidos
e desligados de +2.176.907 no ano.

10

Disponível em http://www.mte.gov.br/caged_mensal/2010_12/default.asp. Acessado em
14/12/2011.
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Em 2009, apesar de bastante fragmentado e pulverizado, informam
Baltar et al (2010), o movimento sindical continua ativo e contribuindo para
tornar efetivos os direitos dos trabalhadores. Esse poder de negociação se
configura maior e mais eficaz em períodos de crescimento econômico, pois nos
anos 1990, em um contexto desfavorável e intencionando a manutenção dos
empregos, houve a aceitação de quesitos que hoje são discutidos em outras
bases. Naquela época, as negociações eram conduzidas com mais cautela
quando os assuntos eram desregulamentação, flexibilização e insistência na
aplicação dos direitos existentes.
Os fenômenos econômicos, sociais e de relações entre trabalhadores e
outros protagonistas relatados neste capítulo desdobram-se diretamente sobre
as questões do trabalho, do emprego e do desemprego, e principalmente,
sobre as políticas criadas para a administração e encaminhamento das
soluções desses fatores.
O capítulo a seguir relata e explica as iniciativas, o funcionamento e os
resultados efetivos e pretendidos dessas políticas, e serve também como base
de revisão para a pesquisa realizada e os objetivos deste trabalho.
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Capítulo 2 – Políticas públicas de geração de trabalho, emprego e
renda

As iniciativas do Brasil no campo da estruturação das políticas públicas
de emprego ocorrem mais significativamente a partir da década de 1960,
informa o IPEA (2006), em função do crescimento dos grandes centros
urbanos, da migração rural e do próprio crescimento populacional, que
provocam uma expressiva expansão da mão de obra disponível nas cidades
(ver Gráfico 9).

Gráfico 9 – Deslocamento da população rural para as cidades

Fonte: IBGE (2011). Disponível em http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/pesquisas/
demograficas.html

Esse deslocamento acumulou nos grandes centros, e em até em centros
médios, um significativo contingente populacional que precisava de trabalho
e/ou renda para sobreviver com dignidade. Era então premente a adoção de
políticas públicas para procurar dar suporte e soluções às necessidades que se
configuravam em termos de trabalho, de renda e, principalmente, na geração
de emprego.
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O Quadro 4 mostra o resumo das principais políticas, programas e ações
públicas em atenção à geração de emprego e renda entre as décadas de 19402010.

Quadro 4 – Ações e programas públicos de geração de emprego e renda

Ano

(continua)

Iniciativa

1946 Assistência ao desempregado como um direito do trabalhador

1965

Lei 4923/65, criou o Cadastro Permanente de Admissões e Dispensas
de Empregados e FAD (Fundo de Assistência ao Desempregado)

1966 FGTS
1970 PIS e PASEP, 1975 unificação
1975 SINE, atendendo às determinações da convenção 88 da OIT
1986 Seguro desemprego (Plano Cruzado)
1989 Abono salarial
1990 FAT e CODEFAT
1995 PLANFOR e PROGER
1996 PROEMPREGO e PCPP
1998 PRONINC
1999 FUNPROGER e PRONAF
2002 FAT-Habitação, FAT-Pró-inovação e FAT-Empreendedor Popular
PNQ, FAT-Revitalização, FAT-Exportação, FAT-Fomentar, FAT2003 Infraestrutura, Programa de Inserção Laboral do Jovem de Baixa Renda
e Escolaridade e Economia Solidária
2003 Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES
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(continuação)

Ano

Iniciativa

2003 Comissão Nacional de Direito e Relações do Trabalho – CNDRT
2003 Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo – CONATRAE
2003 Programa Nacional ao estímulo ao primeiro emprego
2003 Comissão de Colaboração com a Inspeção do Trabalho – CCIT
2004 Planos Setoriais de Qualificação – PlanSeQ
2004 MODERMAQ e PNMPO
2005 Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO
2006 Programa Primeiro Emprego – Juventude Cidadã
2006 Sistema Integrado de Relações do Trabalho – SIRT
2007 Fundo de Investimento do FGTS – FI-FGTS
2008 Sistema de Informações sobre Focos de Trabalho Infantil – SITI
2008 II Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo
Ampliação do pagamento do seguro-desemprego por um período de
2009 cinco a sete meses para setores cujo aumento das demissões esteja
fora do padrão histórico
2010 Regulamentação do trabalho terceirizado
Fontes: IPEA (2006) e http://www.sae.gov.br/

Barbosa e Moretto (1998) comentam que a experiência brasileira no
campo do planejamento, estruturação e implantação de sistemas públicos de
emprego (como os que são abordados neste trabalho) não existiam há muito
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tempo, começaram a ocorrer por volta da década de 1970, quando se detectam
as primeiras iniciativas políticas neste sentido.
Por essa época - 1970 no Brasil -, o êxodo em direção aos centros
urbanos, evidenciado pela migração rural, mais o crescimento vegetativo da
população, favoreceram o aumento quantitativo da oferta de mão de obra nas
grandes cidades (Tabela 13). Nesse período, argumenta Azeredo (1998), as
altas taxas de crescimento econômico permitiram a incorporação ao mercado
formal de grandes quantidades de trabalhadores, particularmente nas fileiras
do Estado e no setor industrial.

Tabela 13 – População urbana e rural (quantidades e porcentagem)

Fonte: IBGE (2011)

Desse movimento, de acordo com Oliveira (1998), resultou um processo
de urbanização que se caracterizou pela alta velocidade. Em pouco tempo,
inverteu-se a proporção entre população rural e urbana. Ou seja, a urbanização
do país se processou num curto período de tempo, com rapidez sem paralelo
na história de outras nações.
Foi um lapso de tempo em que se acreditava que o crescimento
econômico nunca visto antes traria como consequência melhorias nas
condições de vida das populações. Contudo, no Brasil, o desemprego ainda
existente

era

encarado

como

atrelado

ao

seu

mediano

nível

de

desenvolvimento.
Verificam-se na década de 1970-1980 políticas calcadas mais na
indenização do trabalhador demitido do que em propiciar proteção efetiva
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quando esse trabalhador se encontrava em situação de desemprego. Isto foi
mantido por todo o tempo em que as taxas de crescimento normais da
economia tornaram possível a expansão, mantendo o desemprego em
patamares aceitáveis.
Nesta década em exame, 1970, a crise do padrão de desenvolvimento
capitalista, segundo Pochmann (1998), abriu espaço para a sustentação de um
conjunto de políticas governamentais que se distanciou do antigo compromisso
do pleno emprego. O autor enfatiza que, neste período e pelos anos seguintes,
assistiu-se à transformação das políticas de emprego em políticas quase
exclusivamente voltadas para o mercado de trabalho, em detrimento daquelas
comprometidas com o maior estímulo possível das forças produtivas.
Por esse período, ainda segundo o autor, a crise do padrão monetário e
a brutal elevação do preço do petróleo foram enfrentadas por políticas
macroeconômicas restritivas do nível de atividade. A elevação da inflação e a
desaceleração econômica foram seguidas pelo forte aumento das taxas de
desemprego em níveis nunca observados senão naqueles atingidos nos anos
1930.
Além disso, a ocorrência de maior centralidade das políticas de combate
à inflação (uma verdadeira fixação dos governos) levou à adoção de medidas
voltadas à desregulamentação do mercado de trabalho e à flexibilização dos
contratos de trabalho.
Com a crise do início dos anos 1980, explica o IPEA (2006), no entanto,
a realidade do mercado de trabalho mudou completamente. Observa-se ainda
mais claramente um crescimento da taxa de desemprego, ao mesmo tempo em
que ocorre uma estagnação do emprego formal e o alargamento das
ocupações informais como fonte de absorção de mão de obra. Tais
transformações aconteceram sem que o país dispusesse de instrumentos
consolidados de proteção aos desempregados.
Desde os primórdios da década de 1980, relata Mattoso (1998), a
elevação do desemprego tem caracterizado uma crescente desordem do
trabalho. Esse desemprego manifesta-se de forma diferente do que já ocorreu
em fases anteriores. É estrutural, de prognóstico de longa duração, e afeta
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mais intensamente os trabalhadores mais jovens e mais velhos e os de menor
instrução.
Para Henrique (1998), nas novas condições da década de 1980,
rompeu-se o dinamismo da geração de empregos urbanos associados à
trajetória da industrialização, em que a indústria de transformação e os serviços
estruturados tinham a capacidade de dinamizar a estrutura ocupacional.
Romperam-se, assim, as condições de mobilidade social ascendente e o
mercado de trabalho deteriorou-se. O autor enfatiza que, mesmo que o
desemprego não tenha permanecido muito alto ao longo da década,
predominou, na geração de oportunidades ocupacionais, o crescimento de
ocupações por conta própria e principalmente do assalariamento sem contrato
de trabalho com garantia dos direitos sociais e trabalhistas.
Baltar (1998), por sua vez, informa que a economia brasileira estagnou
nos anos 1980 depois de ter crescido de forma adequada nos 50 anos
anteriores. Essa situação está caracterizada pela baixa taxa de investimento e
pelo lento ritmo de aumento do produto global, especialmente a indústria de
transformação. Declara ainda que, nesse período, o melhor indicador do
impacto da estagnação econômica sobre o mercado de trabalho foi o
comportamento do emprego formal, que oscilou com o ritmo da atividade
econômica por toda a década.
Depois de registrar, nos anos 1980, um volume de desempregados
relativamente comprimido, afirma Pochmann (1999a) que o Brasil passou a
conviver com altas taxas de desemprego nos anos 1990. Detalha que, entre
1981 e 1983, por força da recessão econômica, as taxas de desemprego
tinham crescido rapidamente, voltando a cair no período de 1984/86, com a
recuperação do nível de atividade. Com a estagnação da renda per capita nos
três últimos anos da década (1980), as taxas de desemprego subiram,
conforme mostrado no Gráfico 10.
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Gráfico 10 – Evolução do índice de desemprego, década de 1980

Fonte: Pochmann (1999a)

Reforçando ainda mais essa tendência, nos anos 1990, conforme
Henrique (1998), ocorreu uma exacerbação de algumas tendências negativas
do quadro ocupacional do país, que já vinham se manifestando desde a
década anterior, com o desaparecimento de alguns mecanismos de ajustes do
desemprego identificados nos anos anteriores. Um deles foi a interrupção do
razoável dinamismo da geração de empregos assalariados, especialmente na
indústria de transformação que, ao contrário de antes, converteu-se em fonte
de expulsão de mão de obra, dando lugar a um forte aumento do desemprego.
Para Baltar (1997), não houve apenas uma diminuição do ritmo de
crescimento do emprego assalariado, mas uma queda de seu nível absoluto.
Na primeira metade da década de 1990, foram eliminados 2,9 milhões de
postos de trabalho.
Confirmando o quanto descrito por Baltar (1997), observa-se no Gráfico
11, uma queda de 1,4 no nível das ocupações, o que representa, em números
absolutos, uma perda em torno de 4.000.000 de empregos.
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Gráfico 11 - Taxa de atividade (1992-1997)

Fonte: IBGE (2011)

Entre as décadas de 1980 e 1990, destaca Pochmann (1999 e 2001), no
Brasil, o gasto com políticas públicas voltadas para o mercado de trabalho
apresentou ampliação.
Nos países europeus esses gastos foram mantidos ou até diminuídos.
Porém, no Brasil, nos anos 1990, os serviços públicos de emprego sofreram
importantes alterações organizacionais e funcionais, conforme detalhado no
Quadro 5, quando ganharam maior relevância as ações públicas direcionadas
à compensação dos problemas gerados pelo mercado de trabalho e geração
de novos postos de trabalho.
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Quadro 5 – Características das políticas de emprego

Políticas de emprego

Conteúdo
Representam

um

conjunto

de

medidas

direcionadas à elevação da quantidade de postos
Ativas

de trabalho, principalmente as medidas que atuam
sobre fatores determinantes da demanda da mão
de

obra,

como

a

expansão

das

atividades

econômicas, que usam intensivamente o trabalho.
São as ações que objetivam impedir a redução do
Compensatórias

nível de emprego e favorecer o tratamento social
dos que não possuem emprego.

Fonte: Pochmann (1999)

São consideradas medidas ativas:
Redução da carga fiscal*.
Elevação do crédito*.
Aumento do gasto público.
Direcionamento do orçamento público para maior ocupação11.
Ampliação dos programas sociais*.
Complementação de renda.
Subvenção no custo do trabalho e da produção.
Complementação diferenciada de renda.
Melhor distribuição da renda, redução da jornada de trabalho.
Aumento do emprego público.
Frentes de trabalho urbano e rural*.
Ações para segmentos específicos do mercado de trabalho (deficientes*,
jovens*, mulheres*), entre outras.
11

* Medidas de interesse da pesquisa.
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Medidas compensatórias são aquelas que objetivam impedir a redução
do nível de emprego e favorecer o tratamento social dos que não possuem
empregos, tais como:
Preparação da mão de obra para os requisitos profissionais*.
A intermediação da mão de obra*.
A garantia da renda básica de sobrevivência.
A diminuição dos limites de aposentadoria.
Os adicionais para o ato de rompimento do contrato de trabalho.
A restrição à mobilidade ocupacional regional*, entre outras.

Pela lei 7998/90, citada anteriormente na nota de rodapé 1, acrescenta o
IPEA (2006) que pela primeira vez adotava-se uma concepção de segurodesemprego que ia além do auxílio financeiro, incorporando também os
serviços de intermediação de mão de obra e de qualificação profissional, nos
termos dos sistemas adotados nos países desenvolvidos. Essa lei, 7998/90, foi
ampliada em seus benefícios pela lei 8900/94, que dispõe sobre o benefício do
seguro-desemprego, altera dispositivo da Lei nº 7.998, e dá outras providências
(ver também a criação do PLANFOR).
Das características iniciais do PLANFOR, destaca-se:
A implementação do PLANFOR se dava de forma
descentralizada, por meio de planos estaduais de
qualificação, coordenados pelas secretarias estaduais de
trabalho. O PLANFOR estabelecia parcerias mediante
convênios, termos de cooperação técnica e protocolos de
intenção entre o MTE e a rede de educação profissional do
país, que compreendia: os sistemas de ensino técnico
federal, estadual e municipal; universidades públicas e
privadas; Sistema S; sindicatos de trabalhadores; escolas
e fundações de empresas; e organizações não
governamentais (IPEA, 2006).

Pochmann (1998 e 1999) esclarece que, nessa época, aconteceram
mudanças nas políticas de emprego, pois sofreram significativas alterações
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tanto no conteúdo quanto em seus objetivos, em especial na procura da
limitação ou diminuição do tamanho do desemprego a patamares que não
comprometessem a estabilidade econômica, social e política. Para o autor, as
experiências de políticas para o mercado de trabalho no período em exame
possuem pelo menos cinco características básicas (ver Quadro 6):

As modificações nas normas de trabalho.
A preocupação passa a ser a promoção da redução do grau de
rigidez do funcionamento do mercado de trabalho, visando
ampliar o nível de emprego, a partir da diminuição do custo do
trabalho. Porém, ao que tudo indicava, a redução do custo do
trabalho parecia ser, muitas vezes, absorvida por margens de
lucro das empresas, ou mesmo como uma compensação aos
processos de valorização cambial, fazendo com que tudo
ocorresse sem efeitos concretos na elevação do nível do
emprego.

Os serviços públicos de emprego.
As ações dos serviços públicos de emprego concentram-se,
sobretudo, na intermediação da mão de obra, tendo em vista que
parte dos programas de qualificação e reciclagem profissional são
assumidos pelas empresas, bem como os recursos voltados aos
benefícios dos desempregados são racionalizados.
Para o cenário da ocasião, os serviços públicos de emprego são
responsáveis, em média, por cerca de um quarto das chances
(25%) do desempregado de encontrar um posto de trabalho
(fonte: OCDE, 1990).

Formação e qualificação profissional.
A qualificação e o treinamento profissional não deixaram de
manter

importância

na

decisão

de

gasto

das

políticas
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compensatórias de emprego. Cresceu o papel dos serviços
públicos de emprego nas ações de qualificação e treinamento
pessoal, confirmando-se a participação pública no oferecimento
de programas para esse fim.

Indenizações ao desempregado e incentivo à aposentadoria
antecipada.
As indenizações aos desempregados e as aposentadorias
antecipadas cumpriram importantes funções no período. A
possibilidade do trabalhador permanecer sem emprego e, por
consequência, sem renda, pode ser compensada, em parte, pelos
programas de garantia de renda ao desempregado ou em idade
ativa avançada.

Programas de geração de autoemprego através do crédito e
auxílio técnico.
Esses programas auxiliam no desenvolvimento do autoemprego,
da abertura de pequenos negócios e de geração de emprego e
renda.
Ao invés de pagamento de algum subsídio monetário ao
desempregado ou estímulos à formação profissional, vários
países da OCDE procuraram orientar parte dos recursos públicos
para a assistência de desempregados que desejem promover a
sua própria ocupação. Importância relevante se encontra também
nos programas de crédito público, pela presença de linhas de
crédito apropriadas às pessoas de baixa renda.
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Quadro 6 – Políticas de mercado de trabalho

Política de mercado de trabalho

Considerações

Modificações das normas do trabalho

Sem efeitos concretos.

Serviços públicos de emprego

% de retorno não atraente.

Formação e qualificação profissional

Indenizações e incentivos à
aposentadoria

Geração do autoemprego, crédito e
auxílio técnico.

Seu papel cresceu. Alguma
relevância.
Somente atendem aos segmentos
com idade mais avançada da
população.

Iniciativas promissoras.

Fonte: Adaptado de Pochmann (1995, 1998 e 1999)

Em uma observação mais crítica, Pochmann (1995 e 2001) destaca que
a flexibilização dos contratos de trabalho, o reforço dos programas de formação
profissional e o avanço dos subsídios para desempregados ou de créditos para
segmentos sociais fragilizados não representam uma alternativa totalmente
adequada de enfrentamento para períodos de crise de emprego, por não
apresentarem concepção de maneira sistêmica, em conjunto com a política
macroeconômica comprometida com o pleno emprego.
A fim de agilizar a utilização dos recursos do FAT para incrementar as
políticas de emprego no país, a Lei 8.352/91 determinou que as
disponibilidades financeiras do FAT poderiam ser aplicadas em depósitos
especiais remunerados, a cargo das instituições financeiras oficiais federais,
conforme esclarece o IPEA (2006).
Os depósitos especiais abriram espaço para a implementação de novas
políticas voltadas para a geração de emprego e renda. Ademais, o poder do
CODEFAT foi ampliado, ficando em suas mãos as atribuições relacionadas à
definição de novas aplicações do FAT e à escolha de outros agentes
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financeiros aptos a operacionalizar os referidos empréstimos do fundo.
Instituídos pelo CODEFAT, esses depósitos especiais deram origem aos
PROGER do governo federal, os quais tinham por objetivo oferecer alternativas
de geração de emprego e renda e de inserção no processo produtivo por meio
de estímulos à capacidade empreendedora e à busca da autosustentação do
empreendimento.
De acordo com Valle (1998), o PROGER tem por objetivo a concessão
de financiamentos aos pequenos e microempresários, iniciativas produtivas no
setor informal e cooperativas e associações de produção, segmentos que,
segundo a autora, têm tido históricas dificuldades na obtenção de crédito junto
ao sistema bancário para seus investimentos produtivos.
Inicialmente de caráter urbano, o programa foi ampliado, em 1995, para
atender as políticas de crédito rural do Governo, para os mini e pequenos
produtores rurais, financiando o custeio e o investimento em atividades
produtivas.
A implementação desses programas foi feita via concessão de linhas
especiais de crédito a setores com pouco ou nenhum acesso ao sistema
financeiro convencional, como micros e pequenas empresas, cooperativas e
formas associativas de produção, além de iniciativas de produção próprias da
economia informal (artesãos). Eles passaram a ser efetivados a partir de 1995,
tendo como agentes financeiros, inicialmente, o BB e o BNB. Posteriormente,
foram incluídos a FINEP e, mais recentemente, o próprio BNDES e a Caixa
Econômica Federal.
O sítio Canal do Produtor12 informa, em 6/11/2008, que o CODEFAT
aprovou R$ 700 milhões para o PROGER Rural e para o PRONAF, destacando
que o CODEFAT aprovou a destinação de R$ 700 milhões para financiar
pequenos produtores e agricultores familiares. Essa decisão atendia a uma
reivindicação da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), que
pleiteava a ampliação do montante de recursos do governo federal destinados
ao financiamento da atividade rural. Desse total, R$ 350 milhões foram

12

Disponível em http://canaldoprodutor.com.br. Acesso em 15/11/2010.
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aplicados no PROGER Rural, e outros R$ 350 milhões foram disponibilizados
para operações de custeio do PRONAF.
A título de exemplo, para o segmento de pequenas e micros empresas,
outra notificação de destaque foi feita pelo MTE (2011), em 25/03/2010,
informando que o CODEFAT aprovou mais R$ 3,2 bi para pequenas e médias
empresas em 2010, detalhando que as linhas de crédito que operam com
recursos do FAT receberam, em 2010, mais R$ 3,2 bilhões para atender a
demanda por crédito de micros e pequenos empresários. Os recursos estavam
disponíveis nos bancos que operam os depósitos especiais do Fundo. Do
mesmo programa sairão ainda mais R$ 40 milhões para alfaiates e costureiras
adquirirem equipamentos para as oficinas. As empresas do setor de bares e
restaurantes terão disponíveis outros R$ 200 milhões pela linha do FAT-Giro
Setorial. Com o aporte dos novos R$ 3,2 bilhões, os recursos do FAT
disponíveis no mercado para incentivar a pequena e micro indústria totalizam
agora R$ 7,2 bilhões.
Em outra perspectiva, para Azeredo (1998 e 1998a), a questão central
que parece se colocar é que os programas de geração de emprego e renda
baseados na concessão de crédito enfrentam três problemas:
Falta de abrangência. Faltam às ações alcance para dar conta do
desemprego, do subemprego e do emprego desqualificado que se
apresentam.
Desarticulação.

Não

existem

programas

concentrados

e

articulados em direção a um mesmo objetivo, local, regional ou
em maiores dimensões.
Prioridades. Não há definições claras de prioridades por parte do
Estado ou dos órgãos responsáveis para que possa acontecer
uma articulação entre as políticas sociais e econômicas.

Não obstante as dificuldades e problemas claros, a autora declara uma
expectativa positiva para um encaminhamento mais favorável, em virtude
exatamente de algumas iniciativas governamentais, citando o PROGER e o
Programa BNDES de microcrédito.
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Referente aos objetivos dos programas locais de emprego e renda,
explica Tannuri (1998), esses programas são voltados para combater a
pobreza e o desemprego por meio do fortalecimento das atividades
econômicas de pequeno porte, substituindo as formas assistencialistas de
atender a população de menor poder aquisitivo.
Os alvos principais dessa iniciativa são os empreendedores de baixa
renda, os empreendedores com necessidade de capital de giro, os
empreendedores que necessitam de capital para pequenos investimentos em
melhorias ou equipamentos e os moradores de uma comunidade de baixa
renda.
Em 16/03/2011, a diretoria do BNDES elevou a dotação do Programa
BNDES de Microcrédito de R$ 250 milhões para R$ 450 milhões.
O objetivo do programa é promover a economia popular por meio da oferta de
recursos para o microcrédito produtivo, orientado a pessoas físicas e jurídicas
empreendedoras de atividades de pequeno porte. Com esse programa, o
BNDES pretende incentivar a geração de trabalho e renda. Mais que isso, o
Banco quer que o microcrédito seja usado como instrumento de inclusão social,
de complementação de políticas sociais e de promoção do desenvolvimento
social (BNDES, 2011).
Em relação à formação profissional, Azeredo (1998a) afirma que um
exame nas experiências internacionais nos mostra as ações que diversos
países vêm fazendo para redimensionar, redefinir e reorientar a oferta de
serviços de treinamento e reciclagem profissional como parte importante de
suas políticas públicas de emprego. No Brasil, esse aspecto assume
características diferenciadas porque o trabalhador brasileiro passava na
década de 1980, em média, apenas 3,9 anos na escola. Em 2007, conforme
mostrado no Gráfico 12, os números aparecem mais promissores, pois a média
de anos que as pessoas maiores de 25 anos passam na escola atingiu 6,9,
ainda inferior aos oito anos necessários para completar o ensino fundamental.
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Gráfico 12 - Anos de estudo - População maior de 25 anos

Fonte: IPEA Data (2011)

A tendência de crescimento dos anos de estudo continua progressiva nos dois
anos seguintes, conforme documenta o IBGE no relatório Síntese dos
Indicadores Sociais, uma análise das condições de vida da população
brasileira, edição de 2010, que mostra os anos de estudo em 2009 atingindo
7,1 anos (7,9 em Sorocaba).
Azeredo

(1998a)

continua

discutindo

o

aspecto

capacitação,

argumentando que as profundas mudanças na estrutura produtiva e no
paradigma tecnológico impuseram transformações nos processos de trabalho,
nos quais a versatilidade do trabalhador passa a ser uma exigência crucial,
fazendo com que o treinamento exigido adquira um caráter multidisciplinar,
com a revalorização dos conteúdos próprios da educação geral em detrimento
do treinamento específico. Nesse sentido, as mudanças nos processos
produtivos levam obrigatoriamente a uma nova discussão em torno da
educação da força de trabalho, inserindo no contexto dimensões ainda não
abordadas.
Outra autora, Fogaça (1998), ressalta que as inovações tecnológicas
vêm marcando um novo momento da produção, implicando a eliminação de
certas ocupações e a criação de outras. Isso não é totalmente negativo, pois
abre novas possibilidades de organização do trabalho e, principalmente, novas
funções, e pode levar à revisão da distribuição de tarefas nas empresas,
mudando inclusive as hierarquias ocupacionais.
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Enfatiza que o trabalho mecânico diminui, substituído por atividades
mais abstratas que, conjugando a aplicação de conhecimentos teóricos à
experiência acumulada no posto de trabalho, habilitam o trabalhador a
participar da geração de inovações.
No entanto, ressalta Weller (1998 e 2009), as mudanças econômicas e
tecnológicas, mesmo que menos difundidas no Brasil do que nos países mais
desenvolvidos, alteraram significativamente o funcionamento dos mercados e
exerceram uma nova pressão sobre o ambiente do trabalho:
A abertura dos mercados aumentou a pressão competitiva sobre as
economias nacionais e as empresas, obrigando-as a fazer um melhor
uso dos fatores de produção e a buscar aumentos contínuos da
produtividade.
Os últimos avanços tecnológicos permitem obter um ajuste mais
rápido dos processos de produção, demandando das empresas uma
maior adaptação às mudanças da demanda.
Destacam-se elementos como a qualidade, a inovação, a diversidade
e a criatividade, em comparação com a elaboração padronizada e a
grande escala que caracterizava a produção taylorista.

Em consequência, a estrutura produtiva e a demanda de trabalho se
tornaram mais heterogêneas e requerem uma maior velocidade de ajuste.
Quanto à oferta de trabalho, destaca Cortázar (apud Weller, 2009), uma força
de trabalho mais heterogênea exige relações diferentes das predominantes em
etapas anteriores, elaboradas com base no homem adulto como trabalhador
típico (referindo-se aqui à crescente participação da mulher no mercado de
trabalho).
Em outra visão, Piva (1998) comenta que, no Brasil, o desemprego está
sendo motivado menos pelo avanço tecnológico e mais pelo atraso
educacional. Quando se fala no desafio do combate ao desemprego, se fala
também da escola e das capacitações e não apenas da empresa: mesmo que
um empregado aceite ganhar pouco, mas não consiga assimilar conhecimentos
e rotinas mais sofisticadas, perde a utilidade rapidamente.
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Neste contexto, Alexim (1992, apud FOGAÇA, 1998) ressalta que,
independentemente da área de especialização do trabalhador, as inovações
conduzem a um perfil ocupacional básico, cujas características principais estão
intrinsecamente relacionadas à posse dos conhecimentos derivados de uma
educação básica, cujas bases mínimas são:
Capacidade de leitura e compreensão de textos, formulários, painéis
eletrônicos etc.
Capacidade de redigir comunicados, documentos e relatórios.
Capacidade de falar e de comunicar-se com seus superiores, colegas e
subordinados.
Capacidade para trabalhar em computação, de interpretar números,
fazer medições etc.
Habilidade para entender, organizar e analisar problemas quantitativos.
Capacidade de identificar e definir problemas, formular alternativas e
soluções e avaliar resultados.
Criatividade, iniciativa, uso da intuição e do raciocínio lógico.
Autoestima, motivação e capacidade de assumir responsabilidades.
Capacidade de negociar e contra-argumentar, espírito de colaboração.

Esses itens somados ao discutido anteriormente por Azeredo (1998a) e
Piva (1998) a respeito dos anos de estudo e capacitações levam a situações
como a vivenciada pela Secretaria das Relações do Trabalho de Sorocaba que
encontra sérias dificuldades para capacitar os munícipes em um nível desejado
pela seleção e recrutamento da empresa Toyota, que se encontra em fase de
instalar-se na cidade e necessita de um contingente considerável de mão de
obra com alguma qualificação.
Para Fogaça (1998), há claras deficiências qualitativas no sistema
educacional brasileiro, que apresenta fraquíssimo desempenho nos níveis
básico e médio, conforme as notas obtidas pelos nossos alunos e alunas em
relação a outros países, mesmo aqueles da América do Sul e às preocupantes
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taxas de evasão e repetência, reforçadas por sistemas de aprovação
automática. Existem ainda equívocos nas habilitações dos professores que
ensinam nos anos iniciais, pois sua formação foi reduzida ao eventual domínio
de um rol de métodos e técnicas, sem base teórica necessária a uma melhor
aplicação desse instrumental e capacidade de adaptá-los às características e
necessidades dos alunos.
Em argumentação mais contundente e assertiva à baixa assimilação de
conhecimentos pelos trabalhadores das áreas menos sofisticadas das
atividades econômicas e que se preparam para ocupar os cargos, Lazzareschi
(2010) explica:
As dificuldades dos alunos de todos os cursos são as
mesmas e são o resultado do analfabetismo funcional,
embora todos sejam oficialmente alfabetizados e
diplomados. A falta de empregabilidade nesses casos é de
responsabilidade da educação oficial e nada tem a ver com
a reestruturação produtiva ou a modernização tecnológica
e organizacional desses setores da economia. E não se
pode exigir das empresas que alfabetizem os seus
trabalhadores, embora muitas delas o façam. A obrigação
das empresas é oferecer a formação específica
necessária, sobretudo quando se trata de formação para
trabalhar com tecnologias modernas e sofisticadas. A
obrigação
governamental
é
oferecer
educação
fundamental de qualidade.
A má qualidade da educação fundamental no Brasil sangra
os cofres públicos em milhões e milhões de reais para a
qualificação de trabalhadores que, se devidamente
alfabetizados, poderiam estar aptos para o trabalho com
um simples e rápido treinamento nas próprias empresas
contratantes. Mas, são trabalhadores que desconhecem
até mesmo os documentos necessários para encontrar um
emprego (a grande maioria não tem carteira de trabalho);
não sabem fazer um currículo e não sabem como proceder
numa entrevista.

E ao final pergunta: isso não deveria ser aprendido na escola? O que a
escola ensina?
A autora chama ainda a atenção para o desmascaramento ocorrido na
situação educacional do país relativo à qualificação dos trabalhadores, no
momento de expansão econômica e diminuição das taxas de desemprego,
rotulando o problema de apagão da mão de obra. Estima que esse fenômeno
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retardará ou mesmo reduzirá o desenvolvimento socioeconômico possível
esperado, não pela falta de trabalhadores disponíveis no mercado (esses
sempre existirão), mas pela ausência de empregabilidade da grande maioria
deles.
Para buscar atenuar essas deficiências, além das promissoras iniciativas
desenvolvidas pelas ETFs (Escola Técnica Federal) e o Sistema S (SENAC,
SESC, SENAI, SESI, SEST, SENAT SEBRAE, SESCOOP e SENAR),
baseadas em formações profissionais, as alterações que devem ser
promovidas pressupõem a necessidade da qualificação profissional se
transformar num processo permanente de educação continuada, o que faz
supor que devam estruturar um conjunto de atividades de qualificação,
requalificação e atualizações profissionais suficientes para atender os
trabalhadores dos setores mais dinâmicos.
Foi nesse sentido que o MTE propôs, em 1995, o PLANFOR, que
pretendia superar os limites da capacidade de atendimento do Sistema S,
iniciativa coordenada pela Secretaria de Formação e Desenvolvimento
Profissional (SEFOR).
Assim, o MTE explica que a política pública de qualificação desenvolvida
no âmbito do ministério (o PNQ) promove gradativamente a universalização do
direito dos trabalhadores à qualificação, com vistas a contribuir para o aumento
da probabilidade de obtenção de emprego e trabalho decente e da participação
em processos de geração de oportunidade de trabalho e renda, redução da
pobreza, combate à discriminação e diminuição da vulnerabilidade das
populações.
De 1995 a 2003, o governo brasileiro, por meio do MTE, implementou
uma política determinada de formação em massa da mão de obra brasileira,
através do PLANFOR. Santos13 comenta que, a partir de agosto de 2003, em
função de mudanças de orientação no governo federal, tal política foi
substituída pelo PNQ, sob o principal argumento da necessidade de ampliação
do sentido da qualificação profissional do trabalhador, a qual deve ganhar um
caráter de qualificação social, vinculada à cidadania, e deve ser compreendida
13

Disponível em http://www.anped.org.br/reunioes/ 27/gt09/t099.pdf. Acesso em: 11/11/2010.
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como uma relação social, um campo de disputa onde os sujeitos sociais
envolvidos (governo, empresários e trabalhadores) se fazem representar.
Azeredo (1998a) salienta que a questão do retreinamento de mão de
obra tem sido bastante discutida, no tocante à eficácia de oferecer serviços de
retreinamento para segmentos da força de trabalho com baixa capacidade de
aproveitamento (em função da escolaridade, por exemplo) ou pela baixa
capacidade de reinserção no mercado (profissões ou funções não demandadas
pelo mercado naquele momento), trabalhadores acima de uma determinada
idade, ou ainda, trabalhadores com elevado grau de especialização.
Outro ponto de destaque para análises mais específicas refere-se à
eficácia da qualificação profissional das camadas mais pobres da população,
em geral ligadas ao mercado informal. Em tese, nesse âmbito é importante
ofertar treinamento para a população que já está integrada em um determinado
processo produtivo, ainda que informal, tendo em vista melhorar os processos,
e, portanto, ampliar as possibilidades de geração de trabalho e renda.
Guimarães (1998) se alinha a essa discussão da qualificação
apresentando outro componente: o mercado de trabalho é excludente,
absorvendo parte dos trabalhadores e deixando outros tantos sem emprego ou
em empregos de baixa qualidade. Alerta que, para esse novo contexto que
aflora, a política de emprego tem procurado priorizar a empregabilidade, ou
seja, a melhoria das condições de cada cidadão para buscar, obter ou produzir
uma ocupação que lhe garanta renda suficiente para sua manutenção e de sua
família.
Conforme salienta Dedecca (1998), se mantidos os comportamentos das
empresas, notadamente aqueles utilizados nos anos 1990, no sentido de
desverticalizar as plantas produtivas, promover programas de racionalização
produtiva de maneira permanente e de utilizar as bases do processo produtivo
pelo suprimento externo dos insumos, será difícil vislumbrar um papel mais
efetivo das políticas de qualificação e de seus efeitos sobre o desemprego e a
qualidade dos empregos dos trabalhadores.
Segundo

afirma

Salm

(1997),

em

um

contexto

com

essas

características, vai ser difícil requalificar a mão de obra, pois existe uma
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tendência claramente divergente entre os programas de requalificação e as
tendências mais gerais do mercado de trabalho.
Uma das saídas possíveis é a intermediação de mão de obra, uma das
atribuições do SINE, que interpõe trabalhadores e vagas, obedecendo, para
isso, determinado fluxo, detalham Cacciamali, Silva e Matos (1998). Esse fluxo
compreende a inscrição do trabalhador para inserir-se no sistema e receber
orientações dos funcionários da recepção sobre o processo. Com o surgimento
da vaga que atenda ao seu perfil, é encaminhado à empresa; não obtendo a
colocação, retorna à espera da indicação de outra vaga que lhe permitirá novo
encaminhamento.
As vagas são coletadas junto ao mercado por meio de estratégias
diversas, tais como: classificados em jornais e contato direto com as (ou pelas)
empresas

contratantes.

Outras

informações

são

disponibilizadas

ao

trabalhador, entre elas, o estado do mercado de trabalho naquele momento
para suas qualificações, seguro desemprego, possibilidades de qualificação
profissional que, se bem articulados, segundo os autores, podem contribuir
para a readaptação e a reinserção.
Ressalta-se que não se trata tão somente de colocar os trabalhadores
em contato com as vagas existentes, mas de efetivamente buscar empregá-los,
eliminando as decorrências sociais do desemprego. O Estado, nesse sentido,
passa a ser responsável e orienta suas ações para a promoção de meios que
possam conferir aos trabalhadores a condição de empregabilidade.

Tabela 14 – Números SINE - 2008

Fonte: MTE

Na Tabela 14, nota-se que a região sudeste apresenta o pior índice de
colocados (C) por vagas (V), 33,4%, representado pelo cálculo C/V. A melhor

76

região neste quesito é a região Nordeste, com 61,8%, mesmo encaminhando
somente 85,1% (melhor seleção para o encaminhamento?).
Outra constatação muito importante na qualificação do desemprego
atual é a questão do trabalho do jovem, alerta Dupas (1998). Nas estatísticas
atuais, a faixa para controle do desemprego jovem foi ajustada para crianças
acima de 10 anos, o que denota uma preocupação e uma nova fonte de
problemas para a ocupação dessa população.
Para o sítio IBTimes14, o desemprego mundial de jovens, ao final de
2010, caminha para um recorde histórico do pós-guerra, incrementando o
potencial de confrontos, crimes e violência, conforme informação obtida na OIT.
De acordo com esta Organização, mais de 13% da força de trabalho global na
faixa etária de 15 a 24 anos estavam desempregados no fim de 2010. A taxa
ficou levemente superior à verificada no fim de 2009, mas apresentou um
crescimento acentuado desde 2007. Isso significa que, até o fim de 2011,
milhões de jovens aptos para trabalhar não terão emprego, fenômeno que se
alastra e pode ser devidamente medido para outras faixas etárias, de acordo
com a OIT.
A OIT (2011) destaca ainda que15
... a incapacidade de encontrar emprego gera a sensação de
inutilidade e inatividade entre os jovens, o que pode levar a
um incremento na criminalidade, nos problemas de saúde
mental, violência, conflitos e consumo de drogas.

Para comprovação desse enunciado em termos regionais, e tendo como
referência a taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo,
informada pelo DIEESE (2011), e, ainda, os furtos somados aos roubos e
acrescidos dos furtos e roubos de automóveis computados pela SSP de São
Paulo (2011), para a mesma região, se calculou uma correlação de +0,39. O
sinal do resultado demonstra uma correlação positiva entre as duas variáveis;
ainda que não se possa afirmar com 100% de certeza a causalidade entre elas,
indica que para a região e para as variáveis avaliadas há uma tendência de
14

Disponível em: http://br.ibtimes.com/articles/17007/20100812/desemprego-mundial-dejovens-pode-aumentar-viol-ncia-diz-oit.htm. Acessado em 05/05/2011.
15
Disponível em: http://www.oit.org.br/. Acesso em: 04/06/2011.
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diminuição dos roubos e furtos se acontecer uma diminuição na taxa de
desemprego.

Tabela 15 - Taxa de desemprego x Roubos e furtos (2005-2010) - Região
Metropolitana de São Paulo16

Fontes: DIEESE e SSP-SP (2011)

A argumentação de aumento da taxa de desemprego com o
consequente aumento dos roubos e furtos também é válida nesta perspectiva
(ver Tabela 15).
Quanto a um dos quesitos claros de violência (agora as variáveis em
estudo são a taxa de desemprego e os homicídios), para os mesmos períodos
e fontes de coleta de dados, se observa uma correlação de +0,89. Nessa
correlação se encontra uma força muito maior em termos positivos e aqui se
insere na discussão outro componente de destaque: os jovens.
Para atendimento da faixa mais jovem da população, o IPEA (2006)
informa que, em 2003, foram criados dois novos programas que procuraram
alcançar segmentos insuficientemente cobertos.
O primeiro, voltado para a inserção laboral de jovens de baixa renda e
escolaridade e entre 16 e 24 anos, o Programa Nacional de Estímulo ao
Primeiro Emprego (PNEPE). Há prioridade para jovens afrodescendentes, para
portadores de necessidades especiais e para jovens em conflito com a lei.
O segundo busca o fortalecimento da Economia Solidária, segmento
constituído por empreendimentos administrados pelos próprios trabalhadores.
Suas ações incluem o mapeamento dos empreendimentos existentes, a
constituição de uma rede de incubadoras e o apoio a fóruns de articulação das
redes de economia solidária.
16

Disponível em http://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/dados.aspx?id=565. Acessado em
05/05/2011.
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Há, então, para a área de geração de emprego e renda, diversos
programas pensados e implementados desde os anos 1990 (o Quadro 7
apresenta um resumo dos principais programas). Pode-se argumentar que é
ainda questionável a capacidade desses programas de atingir efetivamente os
resultados que deles se esperavam, principalmente nas questões do emprego
e da renda. O que deve ser ressaltado para qualquer análise é que em cada
momento econômico temos pesos e variáveis diferentes atuando às vezes pró
e às vezes contra essas iniciativas. Algumas dessas oscilações são previsíveis,
outras nem sempre, mas o que interessa é que esses programas de alguma
maneira colaboram com os objetivos propostos.

Quadro 7 – Programas de Emprego, Trabalho e Renda
(continua)

Programas de Emprego, Trabalho e
Renda

Abono salarial

* Intermediação de
mão de obra / Sine

Seguro-desemprego

* Qualificação
profissional

Descrição
Benefício no valor de 1 SM anual,
assegurado aos empregados que
percebem até 2 SMs de remuneração
mensal, desde que cadastrados há
cinco anos ou mais no PIS/Pasep e
que tenham trabalhado pelo menos
30 dias em um emprego formal no
ano anterior
Captação de vagas junto a empresas
e encaminhamento de trabalhadores
em busca de emprego.
Assistência financeira temporária ao
trabalhador
desempregado,
em
virtude da dispensa sem justa causa.
Concedido em parcelas mensais, que
variam de três a cinco, dependendo
do número de meses trabalhados nos
últimos 36 meses, para um período
aquisitivo de 16 meses.
Oferta de cursos de qualificação
profissional
para
trabalhadores
desempregados ou em risco de
desemprego
e
para
microempreendedores.
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(continuação)

Programas de Emprego, Trabalho e
Renda
* Geração de emprego
e renda

* Primeiro emprego
para a juventude

* Economia solidária

Descrição
Concessão de crédito produtivo
assistido a micro e pequenas
empresas,
cooperativas
e
trabalhadores autônomos.
Promoção do ingresso do jovem no
mundo do trabalho por meio de
qualificação profissional, estímulo
financeiro às empresas contratantes,
parcerias
para
contratação
de
aprendizes e apoio à constituição de
empreendimentos coletivos pelos
jovens.
Apoio à formação e divulgação de
redes de empreendimentos solidários
pelo fomento direto, mapeamento das
experiências
e
constituição
de
incubadoras.

Fonte: IPEA (2006)

* os programas marcados com asterisco são os de interesse desta tese.

Para melhor entendimento da pesquisa de campo que fundamenta esta
tese, o capítulo 3 detalha a cidade alvo do estudo, Sorocaba, seu processo
histórico, sua estrutura governamental e as responsabilidades de suas
Secretarias municipais. Apresenta as transformações ocorridas em termos
econômicos, sociais e perfil empresarial, desde a sua fundação até 2010/2011.
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Capítulo 3 – Sorocaba

A cidade de Sorocaba no Estado de São Paulo (Figura 1) pertence à
região administrativa de Sorocaba (RA Sorocaba), divisão administrativa que
engloba 79 municípios (EMPREGO)17. Seu aniversário de fundação é 15 de
agosto e o prefeito para o quadriênio 2009-2012 é o médico Vitor Lippi. Sua
população, de acordo com o Censo IBGE de 2010, é de 586.311 habitantes.

Figura 1 - RA Sorocaba (seta indica Sorocaba)

Fonte: Emprego (2010)

17

Disponível em http://www.emprego.sp.gov.br/. Acesso em: 15/05/2011.
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3.1 O município de Sorocaba

A região do rio de Sorocaba foi povoada inicialmente pelos
Tupiniquins18. Por volta de 1589, Afonso Sardinha, "o velho", seu filho
homônimo conhecido como "o moço" e o técnico em minas, Clemente Álvares,
exploraram o morro Araçoiaba à cata de ouro. Em 1599, a região recebe o
governador D. Francisco de Souza, na recém fundada Vila de Nossa Senhora
de Monte Serrat. Sua visita teve por objetivo incentivar os mineiros a
explorarem os córregos, rios e montanhas das redondezas, novamente em
busca de ouro.
Após o período de seis meses, nada encontrando, D. Francisco
retirou-se, o que acarretou o esvaziamento da Vila, que acabou sendo
transferida, em 1611, para o Itavuvu, tendo como nome, em homenagem ao rei
da Espanha, Vila de São Felipe. Também esta povoação não teve vida longa.
O capitão Baltazar Fernandes, “o rebelde”, ganhou a região em forma de
sesmaria. Em 1654, Baltazar Fernandes e seu genro, o capitão André de
Zunéga Y Leon, mudaram-se para a região. Em data não detalhadamente
registrada, Baltazar Fernandes e sua família, mais os escravos índios,
chegaram à região para o seu povoamento e posse. O primeiro documento
oficial de que se tem notícia é o testamento de Isabel de Proença, segunda
esposa de Baltazar Fernandes, de 28 de novembro de 1654, quando aparece
pela primeira vez o nome da fazenda de Sorocaba.
O SEADE (2011) também esclarece que a cidade foi fundada em 1654
pelo bandeirante Baltazar Fernandes, nas terras de Santana de Parnaíba, e
que o povoado original cresceu em torno da capela erguida em louvor a Nossa
Senhora da Ponte de Sorocaba. Pouco tempo depois, em 3 de março de 1661,
foi elevada a vila e nessa mesma data a primeira câmara municipal foi
nomeada.

18

Disponível em www.camarasorocaba.sp.gov.br. Acessado em 14/08/2011.
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Já tendo construído a Igreja de Nossa Senhora da Ponte, atual Igreja de
Santana, do Mosteiro de São Bento e sua casa de moradia, no Lajeado,
Baltazar Fernandes garantiu a fundação do novo povoado, doando aos Monges
de São Bento, de Parnaíba, muitas glebas de terra, a capela de Nossa Senhora
da Ponte e outros bens, com a condição de que construíssem o convento e
mantivessem escola para quem desejasse dedicar-se aos estudos.
A acelerada formação administrativa de Sorocaba foi consequência da
importância que a cidade adquiriu ao longo do tempo. Teve participação
pioneira no desenvolvimento do tropeirismo e, em razão de sua situação
geográfica, tornou-se eixo econômico entre as regiões norte e sul do Brasil,
desempenhando papel fundamental na conquista do interior e na consolidação
do território paulista. Foi, ainda, pioneira no plantio do algodão herbáceo no
estado de São Paulo.
Em 1733, passa por Sorocaba a primeira tropa de muares, conduzida
pelo coronel Cristóvão Abreu, fundador do Rio Grande do Sul, começando um
novo ciclo histórico: o tropeirismo. Consolidada essa característica da cidade e
com as constantes passagens das tropas, a cidade credencia-se como sede
das feiras de muares, fazendo com que brasileiros de outras regiões do país
para a cidade se deslocassem, com a intenção de comprar e vender animais e,
simultaneamente, ajudando a disseminação cultural e a integração com as
pessoas dessas outras regiões do Brasil.
A cidade, em pouco tempo, por sua posição geográfica privilegiada,
torna-se um dos eixos econômicos entre as regiões norte e sul do país. A
vocação da região norte era a mineração e a exploração das reservas florestais
e no sul concentrava-se a produção de animais de corte e de carga.
O afluxo de pessoas durante a época das feiras, em especial aquelas
possuidoras

de

grandes

recursos

financeiros,

auxiliou

em

muito

o

desenvolvimento da indústria, mais caseira nesse momento, e, principalmente,
do comércio. As facas e facões produzidos na cidade eram famosos em todo o
país. Eram muito apreciados também os produtos de couro para montaria, os
enfeites em prata e ouro para seu complemento (selas, arreios, estribos e
chicotes), as redes e os doces.
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Por volta de 5 de fevereiro de 1842, seu nome já havia sido simplificado
para Sorocaba (de origem tupi, terra fendida ou terra rasgada).
Com o desenvolvimento das feiras e o consequente crescimento da mão
de obra especializada, agora necessária nas indústrias caseiras, apareceram,
em 1852, as primeiras iniciativas industriais, utilizando o algodão e a seda.
As primeiras sementes de algodão foram trazidas e plantadas na cidade
em 1856, onde tiveram boa recepção e desenvolvimento. Luiz M. Maylasky, o
maior comprador de algodão da zona, em 1868, resolveu fundar uma fábrica de
tecidos na cidade. Transferido o maquinário à cidade, o empreendedor
construiu um vasto barracão para estabelecer sua fábrica.
Por essa época, em Itu, discutia-se a construção de uma estrada de
ferro que ligaria a cidade vizinha a Jundiaí. Os sorocabanos foram convidados
a participar do empreendimento, face ao seu alto custo, mas depois de
examinado o assunto, declinaram. Contudo, a ideia da construção de uma
ferrovia ligando a cidade à Capital, com interligação para o porto de Santos,
obteve maior interesse e participação de todos.
Portanto, os últimos anos do século XIX foram determinantes para o
início do desenvolvimento industrial, que marcaria a atividade econômica de
muitos municípios paulistas. Para a cidade, todo esse progresso ganhou vulto
com a inauguração, em 10 de julho de 1875, da EFS (Estrada de Ferro
Sorocabana), que contribuiu para fazer da região de Sorocaba um dos mais
extensos e diversificados parques industriais do Estado.
Depois de muitas ampliações em suas linhas, em 1907, a ferrovia foi
arrendada para a The Sorocaba Railway Co., empresa de capital inglês. Em
1918, passou a propriedade do Estado de São Paulo, até que, depois, em um
acordo administrativo foi incorporada à RFFSA (Rede Ferroviária Federal S/A.).
Posteriormente, a empresa foi privatizada.
Um fato de destaque para o início desse crescimento industrial foi o
encerramento da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, quando os
estadunidenses retomaram novamente suas iniciativas agrícolas voltadas para
as plantações de algodão, em quantidade suficiente para exportação, fazendo
com que a matéria-prima brasileira fosse menos requerida. Com a redução na
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exportação e com os preços degredados, os sorocabanos começaram a
planejar o aproveitamento local do algodão.
Segundo informam Almeida e Job (2010) e Prefeitura19,

em 2 de

dezembro de 1882, Manoel J. Fonseca, inaugurou a fábrica de tecidos Nossa
Senhora da Ponte, que existe até hoje. Logo após, em 1890, apareceram as
fábricas de Santa Rosália e Votorantim, e a seguir muitas outras, tornando
Sorocaba uma cidade verdadeiramente industrial. Só para registro, antes disso,
na década de 1860 houve uma fábrica de chapéus, do húngaro Antonio
Rogich, que perdurou até 1932, quando encerrou sua produção.
Durante a maior parte do século XX, descreve Pinto Jr. (2010), os
moradores de Sorocaba se relacionam com a mídia local reproduzindo a
imagem

moderna

da

Manchester

Paulista.

Rádios,

jornais,

revistas,

almanaques, entre outros meios de comunicação, confirmavam diariamente o
progresso da cidade. Artigos publicados em jornais, jogos de futebol
transmitidos ao vivo via rádio, fotos panorâmicas em revistas da cidade, isto é,
vários suportes eram utilizados para reforçar o imaginário da cidade industrial.
Por meio desses instrumentos de comunicação, os moradores de
Sorocaba poderiam observar através das paisagens urbanas, representadas
por grandes construções fabris, edifícios de tijolos à vista, telhados ingleses e
altas chaminés, imagem associada à cidade inglesa de Manchester. Outro
atrativo que também chamava a atenção dos moradores eram as sirenes
dessas indústrias, ruidosas e altas que praticamente assinalavam o tempo na
cidade. Muitos moradores controlavam as horas do dia e às vezes acertavam
seus relógios pelas próprias sirenes que determinavam os turnos de trabalho
nas indústrias de tecelagem instaladas no município.
Nas décadas de 1970 a 1990, a cidade, que era acostumada a ouvir as
horas pelos sinais das sirenes, sentiu a falta, uma após a outra, de seus
marcadores de tempo vindos das indústrias, de seus relógios sonoros. Nesse
período, o parque industrial têxtil de Sorocaba foi perdendo mercados dentro e
fora do país. Com isso, as indústrias têxteis, que foram o carro-chefe do
crescimento sócio-econômico da cidade na primeira metade do século XX,
19

Disponível em: http://www.sorocaba.sp.gov.br/. Acesso em: junho e setembro de 2011.
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devido à concorrência e alegando a falta de recursos, não investiram mais em
novas técnicas de produção e acabaram perdendo ainda mais espaço nos seus
antigos mercados consumidores. Cada vez mais despreparadas para a
concorrência de mercado, essas indústrias diminuíram gradativamente sua
produção, fecharam postos de trabalho e terminaram encerrando suas
atividades.
Com o fechamento dessas unidades industriais, não só postos de
trabalho foram fechados, como se perderam algumas das referências que
faziam parte do imaginário da cidade. Muitos trabalhadores dessas fábricas
mudaram de atividade ou de cidade para encontrar novos empregos, porém,
todos os que viveram ou continuaram vivendo em Sorocaba não ouviram mais
as sirenes avisando que estava na hora de acordar, de sair para o trabalho, de
almoçar ou de voltar para casa. As rádios deixaram gradativamente de
transmitir as idéias sobre a cidade industrial têxtil. Os jornais, como a mídia em
geral, buscaram se adaptar ao novo contexto sócio-econômico de Sorocaba,
deixando de reproduzir a idéia de Manchester Paulista (PINTO Jr., 2010).
Sobre o novo contexto socio-econômico, o jornal Cruzeiro do Sul, um
dos mais importantes da cidade, em reportagem de 29/05/1999, publicou:
Indústria Teba fecha fábrica na cidade e encerra ciclo
histórico. A diretoria do Grupo Braspérola, proprietária da
indústria Tecidos Barbéro (Teba), confirmou ontem que
fechará a fábrica instalada no bairro Parada do Alto. A
unidade local foi fundada há 52 anos pela família Barbéro e
emprega no momento 405 trabalhadores. A direção da
empresa alega estar tendo prejuízos sucessivos e que no
Espírito Santo os incentivos fiscais são bem maiores,
sobretudo em relação ao ICMS. O fechamento da Teba
representa o fim do ciclo da indústria têxtil local, pois é a
única tecelagem em funcionamento em Sorocaba. Décadas
atrás, a cidade era conhecida nacionalmente por “Mancheter
Paulista” em razão do grande número de tecelagens que
chegou a possuir. O próprio processo de industrialização do
município, no final do século passado, teve origem com a
instalação das indústrias têxteis, que dominaram a
economia local até a década de 1960.

O declínio da indústria têxtil, informa a Prefeitura (2011), fez com que a
cidade buscasse novos caminhos e, a partir da década de 1970, diversificou o
seu parque industrial, que hoje conta com aproximadamente 1.500 empresas,
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entre elas algumas das principais do país (a Figura 2 mostra o brasão da
cidade).
Em 2011, Sorocaba configura-se como uma cidade de muitos atrativos,
uma verdadeira cidade pólo, que pouco a pouco vai se consolidando como
cidade de destino de um contingente cada vez maior de pessoas da região, ou
mesmo de outros estados. Sua imagem é extremamente positiva referente aos
níveis de segurança, qualidade do ensino, atendimento de saúde, qualidade de
vida e infraestrutura urbana, um local ideal para se morar e viver. Seu slogan
estampado comumente nas diversas mídias oficiais é: Cidade Educadora e
Cidade Saudável (ver brasão da cidade, Figura 2).

Figura 2 – Brasão da cidade

Fonte: sítio da Prefeitura

3.2 Dados estatísticos da cidade

De acordo com a SEADE20, referências 2010 e 2011, a cidade possui
uma área de 449,12 km2; sua densidade demográfica é de 1.327 habitantes
por kilômetro quadrado; a taxa geométrica de crescimento da população é
1,75% ao ano; o grau de urbanização de 98,98%; a população com menos de
15 anos é de 21,1%; a população com mais de 60 anos é de 11,0% (Figura 3
mostra a pirâmide etária da cidade) e a razão entre sexos (masculino/feminino)
é de 95,8%

20

Disponível em http://www.seade.sp.gov.br/. Acessado em 14/01/2011.
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Figura 3 - Pirâmide Etária – Sorocaba

Fonte: IBGE (2011)

A Tabela 16 apresenta mais dados relevantes do município de
Sorocaba, envolvendo as diversas áreas, entre elas, o emprego, a saúde, a
qualidade de vida, a educação e a economia.

Tabela 16 – Dados estatísticos relevantes de Sorocaba

Estatística

(continua)

Ano

Valor

Unidade

Rendimento médio dos
vínculos empregatícios

2009

1.646,71

R$

Taxa de natalidade

2010

14,2

/1.000 hab.

Taxa de mortalidade infantil

2010

13,7

/1.000 nascidos vivos

Mães adolescentes <18 anos

2009

6,0

%

Mães + 7 consultas prénatal

2009

91,8

%

Nascimentos de baixo peso

2009

9,0

%

IDH

2000

0,83

-
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(continuação)

Estatística

Ano

Renda per capita

Valor

Unidade

2000

2,95

Salários mínimos

2000

82,1

%

Coleta de lixo

2000

99,5

%

Abastecimento de água

2000

99,3

%

Esgoto sanitário

2000

95,9

%

Anafalbetismo (> 15 anos)

2000

4,7

%

Média de anos de estudo

2000

7,96

Anos

PIB

2008

13.072,89

Milhões R$

PIB per capita

2008

22.683,70

R$

Orçamento (estimado)

2011

1,5

Bilhão R$21

Participação nas exportações
do Estado

2010

2,23

%

Domicílios
suficiente

com

espaço

Fonte: SEADE (2011)

Os rendimentos médios dos vínculos empregatícios, em 2009 para a
cidade foi de R$1.646,71. Efetuando uma comparação com a região (RA) e
com o Estado temos: o da região foi R$1.502,53 (-8,8%) e o do Estado foi
R$1.762,71 (+7,0%).
Os números de admissões, demissões e saldo (empregos formais)
ocorridos entre janeiro de 2010 e julho de 2011, segundo o MTE, com as
estatísticas do CAGED22, foram de:
Adminissões: 157.942.
Demissões: 138.626.

21
22

26,0% maior do que em 2010.
Disponível em: http://perfildomunicipio.caged.gov.br/. Acesso em 17/09/2011.
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Saldo positivo: 19.316 empregos.

A Tabela 17 apresenta os resultados do saldo de empregos da cidade
semestralmente (1S para primeiro semestre e 2S para segundo semestre),
entre os anos de 2007 a 2011.

Tabela 17 – Saldo de empregos na cidade – 2007 a 2011

Ano

Admissões

Demissões

Diferença

2007-1S
2007-2S
2008-1S
2008-2S
2009-1S
2009-2S
2010-1S
2010-2S
2011-1S

32.230
35.146
42.845
45.463
34.532
38.887
46.954
47.747
53.857

28.405
30.357
35.593
43.107
38.316
35.320
40.585
40.366
49.882

3.825
4.789
7.252
2.356
(3.784)
3.567
6.369
7.381
3.975

Fonte: MTE, CAGED

Ressalte-se que em todo o período mostrado na Tabela 17, Sorocaba
obteve valores expressivamente acima daqueles relativos à sua micro região.
Observar também os números apresentados para o primeiro semestre de 2009,
período posterior, em meses, à crise de 2008.
Em outra perspectiva, aquela do número de vínculos empregatícios
informado pelo SEADE23, relativos aos anos de 2006 a 2010, no Gráfico 13,
nota-se a mesma tendência de flutuações da Tabela 17.

23

Disponível em http://www.seade.sp.gov.br/. Acessado em 14/09/2011.
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A variação entre o segundo semestre de 2008 e o primeiro semestre de
2009 também é de não crescimento acentuado dos vínculos empregatícios, o
que remete mais uma vez à crise de 2008, lembrando-se que os critérios de
coleta e cálculo dos indicadores do CAGED e do SEADE são diferentes.

Gráfico 13 - Vínculos empregatícios – 2006 a 2010

Fonte: SEADE (2011)

3.3 Secretarias

A prefeitura de Sorocaba, para melhor funcionamento no atendimento
aos

munícipes,

administrativamente

dividiu-se

em

secretarias,

órgãos

autonomos, fundações, autarquias e empresas, além da vice-prefeitura.

As siglas e nomes das instituições estão especificadas no Quadro 8.
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Quadro 8 – Siglas e nomes das Secretarias

Siglas

Nome

SEAD

Secretaria da Administração

SECID

Secretaria da Cidadania

SECOM

Secretaria da Comunicação

SECULT

Secretaria da Cultura e Lazer

SEDE

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

SEDU

Secretaria da Educação

SEF

Secretaria de Finanças

SEGEP

Secretaria de Gestão de Pessoas

SEHAB

Secretaria da Habitação e Urbanismo

SEJ

Secretaria de Negócios Jurídicos

SEJUV*

Secretaria da Juventude*

SEMA

Secretaria do Meio Ambiente

SEMES

Secretaria de Esportes

SEOBE

Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana

SEPAR

Secretaria de Parcerias

SERT*

Secretaria de Relações do Trabalho*

SES

Secretaria de Saúde

SESCO

Secretaria da Segurança Comunitária

SETRAN

Secretaria de Transportes – URBES

SGRI

Secretaria de Governo e Relações Institucionais

SPG

Secretaria de Planejamento e Gestão

Fonte: Prefeitura (2011)
* Secretarias alvo deste trabalho.
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3.4 Secretarias de interesse da pesquisa

Dentre as vinte e uma Secretarias listadas anteriormente, para melhor
encaminhamento da pesquisa foram selecionadas duas delas: as que de
acordo com a revisão bibliográfica e webgráfica estariam mais conectadas às
perguntas, hipóteses, problemas e resultados esperados.

3.4.1 Secretaria de Relações do Trabalho (SERT)

A SERT, Secretaria de Relações do Trabalho, em 2011, tem à sua
frente o secretário Luís Alberto Firmino. O quadro funcional da Secretaria, em
agosto de 2011, é composto por um Secretário, três diretores de área, três
chefes de seção e dezoito servidores, alocados nas diversas unidades
adminstrativas que a compõem.
Dos diversos programas desenvolvidos pela Secretaria, destacam-se, de
acordo com o sítio da Prefeitura (2010)24:
Cursos profissionalizantes.
Para frequentar os cursos oferecidos, os munícipes interessados se
increvem na UNIT (Universidade do Trabalhador) uma vez ao mês. A
relação dos cursos progamados é publicada no final de todos os meses.
Disponibilizam-se cursos para trabalhadores que desejam se qualificar
para o primeiro emprego, para aqueles que trabalham e querem esmerar
as suas habilidades, cursos exclusivos para geração de renda própria e
formação de empreendedores. Todos os cursos não requerem
pagamento.
Os

cursos

promovidos

pela

Universidade

são

relacionados às

necessidades do mercado de trabalho local, aferidas pelo PAT e por
outros indicadores pesquisados pela Secretaria. Essa integração, cursos
24

Disponível em http://www.sorocaba-sp.com.br/. Acessado em 13/03/2011.
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programados e necessidade do mercado, é um dos pontos de relevância
do programa. Para a consecução dos cursos, celebram-se parcerias
com entidades como o SENAI, SESI, SEST/SENAT, universidades,
sindicatos, empresas privadas, FSS (Fundo Social de Solidariedade),
CME (Comissão Municipal de Emprego) e outros. A Prefeitura se
responsabiliza pelas despesas de contratação dos monitores e ainda
oferece VT (Vale Transporte) aos alunos desempregados que utilizam
transporte coletivo para se locomoverem até a UNIT ou ao local
destacado.
Vagas de empregos.
No PAT Sorocaba, com o programa Emprega São Paulo (estadual), que
facilita o cruzamento de informações entre os trabalhadores que buscam
emprego e as empresas ofertantes de vagas. Pela internet, o programa
presta também serviços aos trabalhadores, funcionando como um elo de
ligação direto e sem custos entre as partes interessadas.
O trabalhador pode acessar o sítio www.empregasaopaulo.sp.gov.br. e
realizar o seu cadastro on-line informando login e senha. Surgindo a
vaga, o trabalhador é comunicado e deverá apresentar-se no local e
hora marcados para a entrevista com a empresa empregadora.
Os trabalhadores com problemas para acessar o sistema (não possuem
computadores ou têm dificuldades na operação) podem comparecer
pessoalmente ao PAT para que o cadastramento seja feito nos
computadores lá disponibilizados, obtendo, ainda, o auxílio dos
servidores.
Banco do Povo Paulista (BPP).
A unidade de Sorocaba do Banco do Povo (BP) é um órgão ligado ao
governo do Estado. Sorocaba possui um valor disponível para
empréstimos, em 2011, na ordem de R$ 3 milhões, destinados a
empreendedores, formais ou informais, microempresários, cooperativas
e formas associativas de produção ou trabalho.
O crédito é prioritartiamente direcionado para as pequenas empresas,
para as pessoas físicas que trabalham por conta própria e para
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pequenos negócios que contribuam para a renda familiar e apresentem
características de baixa renda. Destina-se, ainda, para cooperativas e
outras formas de associações de produção legalmente constituídas.
Buscando provocar a geração de emprego e renda, o BP é o maior
programa estadual de microcrédito do País, com taxa de inadimplência
de apenas 1,2%, em 2011. Os empréstimos variam de R$ 200,00 a R$
5.000,00 para pessoas físicas e R$ 200,00 a R$ 7.500,00 para pessoas
jurídicas, incluindo os MEIs (Microempreendedores Individuais).
O empréstimo pode ser utilizado para capital de giro, como: compra de
mercadorias

para

comercialização,

matérias-primas,

material

de

consumo, consertos de equipamentos/ferramentas/veículos; ou para
investimento fixo: aquisição de máquinas, equipamentos, ferramentas e
veículos utilitários, todos, é claro, vinculados à atividade produtiva.
A taxa de juros é de 0,7% ao mês, pré-fixado, para todas as linhas de
crédito. Não há cobrança de taxas de abertura de crédito, de cadastro,
de manuitenção da conta bancária ou de elaboração de contrato. Os
empréstimos podem ainda ser solicitados pela internet.
Para obter o empréstimo, é necessário residir no município, ter endereço
fixo e ser maior de idade. Além disso, o tomador de crédito deverá
disponibilizar avalista e não ter restrições de crédito no SCPC (Serviço
Central de Proteção ao Crédito) e SERASA (Centralização dos Serviços
Bancários).
Emissão de carteira profissional.
A emissão da primeira ou segunda via da Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) é feita no PAT, resultado de convênio
existente com o MTE (foram emitidas 20.274 carteiras no ano de 2010 e,
20.676, entre janeiro e outubro de 2011).
MEI (Micro Empreendedor Individual) – EI (Empreendedor Individual)
Abre a oportunidade para quem trabalha na informalidade granjear
cidadania se formalizando, mesmo trabalhando por conta própria ou
como proprietário de um pequeno negócio, com menos burocracia e
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gratuitamente.

A

formalização

permite

o

acesso

aos

direitos

previdenciários, à emissão de notas fiscais, a financiamentos nas redes
bancárias e de fomento ao desenvolvimento, à participação em licitações
governamentais, entre outros benefícios.
Cadastramento de artesãos.
O cadastramento do artesão no Cadastro Estadual de Artesão permite o
acesso aos benefícios fomentados pela SUTACO (Superintendência do
Trabalho Artesanal nas Comunidades), autarquia vinculada à SERT do
Estado de São Paulo, que emite a carteira identificadora do portador
como artesão cadastrado, facilitando, assim, sua inserção social e
concedendo inúmeros serviços e vantagens. Em Sorocaba, o cadastro é
realizado na SERT da cidade (nas dependências da UNIT).
Expoart.
Organizado pela SERT, com o apoio da Comissão Municipal de
Artesanato e Geração de Renda, ocorre em Shopping da cidade, onde
os artesãos da cidade e da região oferecem seus trabalhos a público de
maior poder aquisitivo, permitindo, assim, novos canais de divulgação e
novas oportunidades de geração de renda.
Nesses eventos ocorrem: exposição dos trabalhos, depoimentos dos
artistas e uma intensa programação musical e cultural. O objetivo dessa
exposição é o de ampliar os mercados para esse tipo de iniciativa e
estimular a população a conhecer as obras desses trabalhadores.
FELGER (Feira Local de Artesanato e Geração de Renda).
Evento realizado em parceria com o Fundo Social de Solidariedade
(FSS), Secretaria da Cultura, Associações de Artesanato e Comissão
Municipal de Artesanato e Geração de Renda, tendo em vista instigar as
atividades artesanais, gerar renda aos artesãos e favorecer o
intercâmbio e a troca de experiências.
FEAGER (Feira Regional de Artesanato Geração de Renda).
Realizado também em parceria com o FSS, Secretaria da Cultura,
Associações de Artesanato, Comissão Municipal de Artesanato e
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Geração de Renda e Secretarias estaduais da Cultura e de Emprego e
Relações do Trabalho, dirigido a reunir os artesãos da região
administrativa de Sorocaba, para promover o conhecimento em rede e a
troca de experiências.
A Feager apresenta, ainda, opções de comidas típicas da culinária
brasileira e da região. Além da exposição dos produtos, a Feira Regional
conta também com uma extensa programação cultural e artística.

Dos programas detalhados anteriormente para esta Secretaria, são alvo
das pesquisas quantitativa e qualitativa descritas na metodologia, os
constantes da figura 4. São abordadas também as relações existentes entre os
programas.
Os programas de Sorocaba têm como origem a própria Secretaria de
Relações do Trabalho (SERT) ou são adaptações de programas planejados em
outras esferas governamentais, conforme detalhado no Apêndice E.

Figura 4 – Setores alvo da pesquisa na SERT

Fonte: autor
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3.4.2 Secretaria da Juventude (SEJUV)

A SEJUV, Secretaria da Juventude, em 2011, tem à sua frente a
secretária Edith Maria Garboggini Di Giorgi. O quadro funcional da Secretaria,
em agosto de 2011, é composto por uma Secretária, dois diretores de área,
dois chefes de seção e oito servidores, alocados nas diversas unidades
adminstrativas que a compõem. Em 2011, do orçamento municipal ,0,74% foi
destinado à SEJUV.
Dos programas desenvolvidos pela Secretaria que atuam diretamente na
melhoria das condições sociais e de empregabilidade da população jovem da
cidade destacam-se, de acordo com o sítio da Prefeitura (2010):
NAIS (Núcleo de Acolhimento Integrado de Sorocaba)
Elaborado pela SEJUV em parceria com o SOS (Serviços de Obras
Sociais), se propõe a disponibilizar atendimento multidisciplinar ao jovem
que praticou ato infracional e espera a aplicação das medidas
socioeducativas pelo poder judiciário, disponibilizando as orientações e o
suporte requerido para a não reincidência. Os jovens cadastrados e suas
famílias participam de encontros sobre drogas, higiene pessoal,
orientação sexual, além de cursos para preparação ao mercado de
trabalho e de cidadania. Outras iniciativas promovidas pelo NAIS são os
cursos profissionalizantes (em colaboração com a UNIT, da SERT),
reforço pedagógico, visitas aos asilos, Projeto Pintura Solidária,
telecursos, sessões de cinema, sessões musicais, arte, escolinha de
futebol, palestras sobre espiritualidade, acupuntura, visitas a museus e
exposições, oficinas de teatros e cultivo de hortas.
Território Jovem (TJ).
Concebido pela SEJUV e tendo como alvo assegurar aos jovens locais
educação não formal, cursos profissionalizantes e experiências de lazer.
Configura-se um espaço aberto para as manifestações culturais e
artísticas sugeridas pelos próprios jovens. É usado normalmente para
ensaios, eventos de grupos musicais, danças e apresentações em geral.
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Primeira chance.
Realizado em parceria com a Associação Bom Pastor e a SERT, é uma
ação de ajuda aos adolescentes entre 18 e 19 anos para qualificação e
apoio ao primeiro emprego. Baseia-se em encontros e cursos técnicos,
como: metrologia, informática e recepção, além de sessões de
discussão, visitas a empresas, testes vocacionais e incentivos ao
trabalho como agentes comunitários, atendendo crianças dos bairros
mais carentes da cidade.
Jovem cidadão.
Realizado em parceria com a Associação Bom Pastor (Pastoral), o
programa é dirigido ao atendimento de jovens entre 16 e 17 anos de
maior

vulnerabilidade

social.

adolescentes participam

de

Semanalmente,

por

capacitações sobre

um

ano,

os

desenvolvimento

profissional, palestras e cursos. Ao mesmo tempo, os jovens são
habilitados a realizar trabalhos de ação comunitária em seus bairros.
Desafio Jovem.
Desenvolvido pela SEJUV, é destinado aos adolescentes entre 13 e 15
anos de áreas vulneráveis possibilitando a participação em cursos de
qualificação profissional (300 jovens foram atendidos em 2010).
Feira de profissões.
Promovida pela Prefeitura por meio das secretarias da Educação
(SEDU) e da Juventude (SEJUV), é direcionada aos estudantes do
ensino médio com o objetivo de auxiliar os jovens a escolherem suas
futuras carreiras. A feira acolhe escolas e faculdades, além de convidar
profissionais de diferentes áreas para conversarem com os estudantes e
dirimir dúvidas sobre vocações e profissões.
Durante a feira se desenvolvem inúmeras oficinas como: reciclagem,
mangá, silk screen, DJ, cinema e fotografia. Também se promovem
shows, palestras que abragem diferentes áreas profissionais e
workshops de entidades que trabalham com jovens.
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Dos programas detalhados anteriormente para esta Secretaria (SEJUV),
são alvo das pesquisas quantitativa e qualitativa descritas na metodologia os
constantes da Figura 5. São abordadas também as relações existentes entre
os programas.

Figura 5 - Setores alvo da pesquisa na SEJUV

Fonte: autor

Os programas dem Sorocaba têm como origem a própria Secretaria da
Juventude ou são adaptações de programas planejados em outras esferas
governamentais, conforme detalhado no Apêndice E.

3.4.3 Integração entre Secretarias

Em termos de integração entre as duas Secretarias (e outras
Secretarias) em exame, os programas Jovem Cidadão, Feira de Profissões,
Curso Profissionalizantes e Primeira Chance (Aprendiz Paulista) realizam
ações conjuntas na busca de resultados melhores para os munícipes jovens,
com troca de informações, experiências e divisão de trabalho dos servidores.
As integrações operacionais, planejamentos conjuntos, união de
iniciativas e busca incessante na implantação de ações sociais que se
traduzam em benefícios para os trabalhadores em geral, e, em especial, ao
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trabalhador jovem, são os focos deste trabalho, e serão pormenorizadas,
entendidas e medidas segundo a metodologia já descrita.
As entrevistas, as ações sociais realizadas, os efeitos, os acertos, os
erros, os resultados e as avaliações estão encerrados no próximo capítulo, o
de número 4.
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Capítulo 4 – Pesquisa

O estudo de caso, de acordo com Yin (2005), permite ao pesquisador
uma investigação das características sugestivas dos fatos ou eventos a serem
pesquisados. Estão incluídos nessa perspectiva, processos administrativos ou
de outras áreas, mudanças organizacionais, novos procedimentos e estudos da
vida real.
O autor destaca que,
... o estudo de caso é uma investigação empírica que
investiga um fenômeno contemporaneo dentro de seu
contexto da vida real, especialmente quando os limites entre
o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.

Assim, o poder de diferenciação de um estudo de caso é a sua aptidão
de ocupar-se com uma extensa variedade de situações, evidências,
documentos, observações e entrevistas. O método se sobressai a outros, no
sentido de que é adequado para responder às questões do tipo “como” e “por
que”, que em essência são questões explicativas e tratam das relações
ocorridas em determinado período.
As escalas numéricas expressam um sistema de medidas que solicita
graus de discordância ou concordância a uma afirmação (ou negação), a uma
ideia ou a um tema. Esse grau de intensidade é representado por um número
que pode variar dentro de uma escala pré-determinada (1 a 5, por exemplo). A
atribuição de valores reflete a reação numérica em relação às declarações que
se apresentam. As declarações de concordância recebem valores altos (ou
positivos), enquanto as declarações de discordância recebem valores baixos
(ou negativos). Essa metodologia simples em sua construção e em sua
tabulação permite melhores avaliações dos itens estudados porque se afasta
de respostas extremas como sim ou não.
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Além disso, esse tipo de escala possibilita cálculos de média25, de
desvio padrão, de mediana26, de variância, de porcentagens acumuladas27,
entre outros, tão úteis quando se exigem análises quantitativas e/ou
qualitativas mais complexas.
Nos resultados apurados nos Quadros parciais (a cada entrevista) e no
Quadro consolidado (considerando as respostas e o coletado nos bancos de
dados) para cada afirmação consubstanciada no referencial teórico e rotulada
como problema, ver Apêndice D, se apropria um valor numérico de 1 a 5.
Para a Secretaria ou para o setor pesquisado, os valores atribuídos
seguem os seguintes critérios:
1. Totalmente discordante (TD) – Problema não detectado.
2. Parcialmente discordante (PD) – Problema existe moderadamente,
mas tem pouca influência nos resultados das iniciativas.
3. Nem concordante, nem discordante (NCND) – Problema existente e
em fase de resolução. Alguma influência nos resultados das práticas.
4. Parcialmente concordante (PC) – Problema existe acentuadamente e
influencia os resultados dos programas.
5. Totalmente concordante (TC) – Problema existe plenamente e
compromete os resultados das ações executadas.

Para aprimorar as discussões e análises, se reduz a escala anterior para
três níveis, mostrando-os como porcentagens acumuladas (ver Figura 6):
a) Maior ou igual a 70% – Problema tem pouca influência nos
resultados dos programas.
b) Maior que 30 e menor que 70% – Problema influencia os resultados
dos programas.
c) Menor ou igual a 30% – Problema compromete e causa prejuízos aos
resultados esperados dos programas.
25

Utilizadas neste trabalho.
Utilizadas neste trabalho.
27
Utilizadas neste trabalho.
26
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Figura 6 – Critérios de pontuação e cálculo

Fonte: autor

A pesquisa de campo teve como focos as duas Secretarias municipais
anteriormente citadas e foi realizada mediante acessos aos bancos de dados e
entrevistas com os servidores dessas Secretarias. O período de realização se
estendeu de março a setembro de 2011.
Ao final de cada entrevista, levando em consideração os critérios
numéricos explicados anteriormente, elabora-se Quadro Parcial. O desfecho
desses Quadros parciais, gerados a cada entrevista feita, é o Quadro Geral
Final (apresentado no capítulo 5) consolidado e construído a partir dos
Quadros anteriores.

4.1 Secretaria de Relações do Trabalho (SERT)

A Secretaria estava baseada no prédio do paço municipal durante as
primeiras entrevistas feitas; neste ínterim, mudou-se para as instalações da
UNISO (Seminário), que são mais adequadas para um dos fins principais da
Secretaria, a UNIT, porque, além de dispor da estrutura física para comportar
todos os setores da Secretaria e o gabinete do Secretário, é dotada de grande
quantidade de salas de aula. Outros setores de Secretarias que não a SERT,
nesta mudança, também se instalaram no prédio da UNISO. Em 2011, 0,86%
do orçamento municipal foi destinado a SERT.
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A entrevista com o Secretário Firmino se deu em duas etapas; foi
anotada em papel e também gravada. O roteiro seguido e as perguntas
formuladas estão detalhados no apêndice C. No total foram 93 minutos de
entrevista gravada (excluindo-se os trechos não representativos) e 45 folhas de
papel escritas, contendo ainda rascunhos de fluxos, desenhos e esboços.
O Secretário inicialmente discorreu sobre sua carreira fora da Prefeitura,
suas experiências e a sua escolha para comandar a Secretaria, em 2005.
Segundo Firmino, a PPGER (Política Pública de Geração de Emprego e
Renda) que traz o melhor resultado para a Secretaria é a Universidade do
Trabalhador (UNIT), cujo modelo é uma estruturação totalmente concebida em
Sorocaba.
Sua função é a qualificação ou requalificação, e vem em primeiro lugar
porque muda a vida das pessoas. Faz de uma pessoa, outra pessoa. É muito
reconfortante saber, segundo ele, que um programa feito pela Secretaria
modifica o estado atual de ausência de emprego de um cidadão ou de uma
cidadã (ao fim os munícipes). Dá a eles uma perspectiva melhor como cidadão,
como pai (ou mãe), devolve a dignidade e insere novamente a pessoa na
sociedade (sem isso, a condição seria de desemprego ou subemprego).
Para o sucesso do programa, um dos enfoques se baseia na
qualificação por demanda e não por oferta. Consegue-se trabalhar mais
próximo da realidade das pessoas, identificando também as demandas
disparadas pelas próprias empresas.
Os setores visados pela UNIT são as indústrias, o comércio e os
serviços, porque nesses setores há grandes chances de se criar oportunidades
de emprego. Verifica-se, assim, que se existe um sincronismo entre o que a
demanda precisa e o que é oferecido, a proposta de capacitação adequada é
alcançada, livre de desperdícios de recursos.
Além disso, a UNIT busca a eficiência integral como ação social, no
sentido de verificar se o aluno concluinte de um dos cursos conseguiu o
desejado emprego e se está empregado ainda, depois de passado um tempo
(adota-se o conceito de indicadores de monitoramento – conclusão, notas e
faltas – e de indicadores de impacto – continuar empregado depois de um
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lapso de tempo). Em cada curso é feito, por amostragem, o follow up para
verificação do efetivo resultado.
Outra questão importante é se o trabalhador não é contratado. Qual a
causa? É um problema de perfil? Isto pode estar ligado ao lado
comportamental. Depois, é por competência? Se sim, relaciona-se com as
competências e habilidades que o candidato tem, mas que não foi possível
desenvolver. Se ele não consegue atender as especificações que as empresas
pedem, é chamado de volta para o processo de requalificação. Porque a
qualificação ocorreu, mas não foi eficiente, então é preciso qualificar
novamente, abrindo a oportunidade ao munícipe de voltar à UNIT e
complementar sua qualificação.
Firmino afirma que as taxas de emprego estão controladas e, por
conseguinte, as de desemprego estão baixas, no período da entrevista. Este
indicador para Sorocaba, uma cidade de 590.000 habitantes, é de em torno de
5%, o que se configura um número considerado satisfatório. Isso demonstra
que a cidade, depois de ativados todos os seus programas para esse fim, está
no caminho certo.
Todavia, esses indicadores importantes são considerados externos. A
Secretaria adotou, depois da implementação do programa Gestão à Vista,
indicadores internos de avaliação para verificar se as ações sociais e
administrativas tomadas atendem as metas anteriormente estabelecidas (ver
instrumento de controle, que é afixado nas paredes da Secretaria, no anexo A).
No caso da UNIT, esses métodos e instrumentos gráficos são utilizados e
permitem que se faça a medição dos números máximos, mínimos e
intermediários, comparando-os, nos tempos determinados, com aqueles que se
pretendia.

Assim, se consegue perceber os níveis de qualificação e de

transformação obtidos.
Exemplificando: o Banco do Povo tem metas específicas de fechamento
de créditos mês a mês, por segmento, por valor de empréstimo etc. Ao fim do
período de controle se faz a comparação do realizado com o previsto, em
função das ações administrativas e sociais tomadas. Em caso de desvios,
novas ações e procedimentos são inseridos no processo visando alcançar o
prognosticado.
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Uma pergunta cabível é: os indicadores de monitoramento estão
devidamente entendidos e disseminados na Secretaria, mas e quanto às ações
sociais e aos seus indicadores de impacto, ligados aos resultados efetivos,
como aqueles que modificam as vidas das pessoas, são verificados?
O Secretário Firmino explica que os indicadores de impacto ocupam um
nível de destaque e de preocupação na Secretaria, porque em alguns casos,
como aquele em que determinado curso não está servindo a contento para
empregar uma quantidade significativa de trabalhadores que o fizeram, então,
é preciso reavaliar o curso, ou pelo menos rever o seu conteúdo. Modificações
e iniciativas como: aumentar a carga horária, alterar o conteúdo, reciclar os
monitores, refazer a pesquisa com as empresas em busca de novos
parâmetros, por exemplo, é o mínimo que se espera. Via de regra, quando se
verificam alterações expressivas em quantidade e em conteúdo, praticamente
“reforma-se o curso”.
Assim, nos cursos foram instituídas ações disciplinares. Os cursos agora
são chamados de Qualificação Cidadã (QC), porque as percepções de
competências e habilidades devem ser adequadamente desenvolvidas, mas
acrescidas da formação nos valores de cidadania.
Uma primeira modificação foi o incremento de quatro horas em cada
curso, no que diz respeito à atenção psicológica. O cidadão é recepcionado por
um psicólogo, que faz a sua avaliação psico-social, identificando quais são as
deficiências para o aprendizado que pode ter, quais são os problemas de
ordem intelectual e até, se for o caso, social, porque isso pode acontecer.
Outra atenção dispensada, alertada por meio de uma pesquisa interna,
se refere à segurança no trabalho.

Porque o cidadão estava recebendo

competências, ou melhor, eram despertadas as competências e as habilidades,
mas se notou que, ao chegar para trabalhar nas empresas, em casos
registrados, estava dando prejuízo para o empresário. Casos como quebras de
equipamentos, não valorização do equipamento dento das dependências da
empresa ou não guardando um instrumento limpo depois do uso.
Essas disciplinas não faziam parte dos programas dos cursos, e devem
obrigatoriamente ser inseridas. Assim, agora são quatro horas de aula para o
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desenvolvimento do aspecto comportamental, sob o ponto de vista psico-social,
e mais quatro horas de aula sob o ponto de vista segurança do trabalho.
Porque se reduzem não só os problemas com equipamentos, mas também os
índices de acidentes prováveis que poderiam acontecer com as pessoas. Então
se cria um trabalhador melhor preparado, não só em termos técnicos, que vai
trabalhar consciente do que o equipamento representa, e que isso não vai
gerar qualquer acidente.
Reafirmando o quanto abordado até agora, se toma o seguinte exemplo:
o curso de leitura e interpretação de desenhos. O curso era muito bom em suas
especificidades, mas, infelizmente, não atendia as demandas geradas.
Percebeu-se que o aluno tinha sérias deficiências em matemática e língua
portuguesa.
O curso foi incrementado e até mudou de nome para Introdução ao
Conhecimento da Indústria; sua carga horária foi aumentada, com disciplinas
de matemática e de língua portuguesa, bem como foram reforçadas as
condições para que o aluno se articulasse melhor na área de desenho, para
poder competir por um posto de trabalho na indústria da transformação, muito
embora ela não seja hoje a maior contratante, por causa da onipresente
automação. Mas, é exatamente devido à automação que se precisa de um
profissional mais qualificado. E esse profissional mais qualificado gera um
custo adicional para a empresa se nele precisar investir.
Concluí-se, então, que não é possível só dar um curso de interpretação
de desenhos, isso não resolve o problema do trabalhador, ele precisa mais do
que isso. Assim, é necessário fazer essas medições e essas releituras nos
trabalhos desenvolvidos pela Secretaria.
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Gráfico 14 - Pesquisa de empregos - pós-curso

Fonte: UNIT (2011)

Outro destaque da UNIT é o setor de follow up (Gráficos 14 e 15) que
faz o acompanhamento pós-curso. A finalidade é fazer ligações para os
trabalhadores que fizeram cursos na UNIT, perguntando se estão trabalhando,
o que estão fazendo, onde, qual sua situação funcional e há quanto tempo (em
2010 a porcentagem foi de 46,7%, desses 65,7% tinham a carteira assinada).
Esse procedimento é chamado de real impacto na vida da pessoa, e atribui-se
aos valores apurados nessa pesquisa o nome de indicadores de impacto do
emprego. Algo que soa como: foi bem feito (indicador de monitoramento), mas
também teve a repercussão desejada (indicador de impacto). Em termos não
numéricos seria: mudou mesmo a vida da pessoa?
Gráfico 15 - Dos empregados, carteira assinada

Fonte: UNIT (2011)
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Algumas ações sociais voltadas à geração de emprego e renda não
obtêm o resultado esperado. Uma delas é a Cooperativa de Corte e Costura
(uma iniciativa municipal). O projeto, a princípio, parece interessante e é
destinado à criação de cooperativa de corte e costura. O primeiro passo é o
investimento nas pessoas, qualificando-as para o negócio. Em seguida, é
selecionado um grupo de mulheres, que são informadas dos objetivos da
cooperativa, bem como das expectativas aguardadas.
Após isso, é dada formação na área de gestão, que engloba: como fazer
a gestão do negócio, como elaborar preços, criação de produtos, métodos de
atingir potenciais clientes e expandir o universo da cooperativa para demais
interessados.
Na primeira tentativa de implantação do programa não se alcançou o
total envolvimento das pessoas, ao fim, pouco aconteceu. Foi uma expectativa
frustrada. Participaram da primeira tentativa o IPT, o SENAI de Americana, que
tem expertise neste segmento, e o SESCOOP. Mesmo assim, não deu o
resultado esperado. As mulheres não conseguiram associar o processo de
conhecimento e colocá-lo em prática na cooperativa.
Existiam demandas, os pedidos chegavam e não só de Sorocaba. Várias
empresas traziam os serviços, porém as mulheres tinham dificuldades de se
adaptar, de um lado, como executoras, e, de outro, como gestoras de um
negócio.
De qualquer maneira, o projeto está sendo redesenhando, utilizando
outra metodologia, para que essa iniciativa de geração de renda se torne
eficiente, funcione a contento e traga os resultados desejados.
Segundo Firmino, o PPGER que mais impacta a população é o PAT (o
PAT é o programa estadual, o federal é o SINE), por serem estabelecidas no
PAT diversas ações que permitiram o aumento do número de contratações de
pessoas. Para efeito comparativo, em 2005, a média de contratações era de 50
por mês, considerada muito baixa em função do sistema disponível.
Então, a partir do ano de 2011, começaram a ser feitos investimentos
nos postos do PAT, como:
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Substituição do sistema de informação.
Fortalecimento do compartilhamento de informações.
Aproximação do PAT Sorocaba aos programas estaduais.
Melhorias nas metodologias de coleta de vagas.
Alterações nos processos de controle de vagas preenchidas.
Eliminação dos entraves para acesso do trabalhador ao sistema.

Tudo isso resultou, de acordo com Firmino, em respostas mais rápidas
ao munícipe. Conseguiu-se medir exatamente o tempo de atendimento ao
trabalhador desempregado.
Perguntas como: por que o munícipe não estava sendo contratado por
meio do PAT foram respondidas e equacionadas de forma eficiente em função
dos novos processos e sistemas implantados. Eliminaram-se as deficiências
nas estruturas dos postos, como: acomodação do trabalhador, atendimento
rápido, melhoria na arquitetura, acertos no ambiente e qualificação dos
servidores (esse considerado como o item mais importante das iniciativas
modificadoras). Antes, conforme declara Firmino, o trabalhador não se sentia
bem dentro do PAT.
Outros pontos de destaque nas alterações verificadas no PAT foram:
Providenciados treinamentos internos coletivos.
Em parceria com o Estado foi implementada a Gestão Inteligente,
baseada diretamente nos sistemas de informação, não mais sendo
executadas

avaliações

currículo

a

currículo.

Anteriormente

seis

servidores faziam a pesquisa individual por currículo.
O cidadão agora entra no sistema, cadastra seu perfil e através desse
perfil

armazenado

encaminhamentos.

no

sistema

são

feitas

a

gestão

e

os

111

Em resumo, o sistema faz a gestão inteligente e a SERT faz o
monitoramento para verificar se a oferta disponível é compatível com a
demanda que as empresas estão disparando.
Os indicadores da SERT foram aumentando com o decorrer do tempo,
e, no momento, apontam o PAT como o primeiro em contratação, isso em meio
a uma quantidade de mais de 100 agências estabelecidas na cidade, muitas
delas com porte semelhante ao PAT.
Só para referendar o mencionado, os indicadores mostram no mês de
junho de 2011, 1.043 contratações. Observa-se, assim, uma evolução visível
entre as 50 contratações/mês de 2005, para 1.043 contratações mencionadas.
É, sem dúvida, uma das mais eficientes unidades desse serviço no
Estado, respeitando-se neste quesito o tamanho da cidade.
Firmino ainda lembra que, se não atingir esses resultados (as metas
estabelecidas, na verdade, buscam por resultados até melhores que esses),
não há possibilidades de atender a demanda de Sorocaba. Fazendo-se um
cálculo que Sorocaba contrata, em média, por ano, 13.000 pessoas, concluí-se
que o trabalho do PAT é valoroso.
Nas primeiras medições, o PAT colaborava com 22% das contratações
totais do mercado, o aumento desse índice era praticamente uma obrigação.
Em outra medida, meses depois, chegou-se a 33%, ficando estacionado nesse
patamar por algum tempo. Em julho de 2011, pelos números apurados, o PAT
Sorocaba é responsável por, em média, 65% das contratações da cidade.
Para melhorar ainda mais a ação social do PAT, introduziu-se o Time do
Emprego. Essa iniciativa estadual, cujas características e funcionamento locais
são determinados pelo modo como são implementadas no município, é uma
ferramenta que funciona dentro do posto do PAT. A iniciativa identifica se o
trabalhador está há mais de seis meses em situação de desemprego. Se
positivo, este trabalhador é chamado e convidado a se inscrever no programa.
São executadas, então, as avaliações requeridas. Nelas se identificam
quais são as competências, habilidades e atitudes que o trabalhador tem ou
não tem. São criadas dinâmicas provocativas para detectar as melhores
habilidades que o trabalhador tem e estão de certa forma escondidas. Os
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resultados alcançados são definitivamente animadores. Só nesse programa se
alcançam 60% de aproveitamento. Essa unidade da SERT tem dado como
resultado números excelentes, talvez os melhores da Secretaria.
Os bons resultados alcançados são frutos de um trabalho coletivo em
constante atualização, mesmo sendo a equipe pequena em termos de número
de servidores. Os servidores dispõem de instrumentos de coleta e
apresentação de resultados praticamente em tempo real, para conferir, ajustar
e direcionar ações para alcançar os valores desejados nos indicadores. Um
fragmento da missão da SERT bem assimilada pela equipe é aquele que
declara: “... reduzindo o desemprego na cidade ao mínimo”.
Em Sorocaba, adota-se uma metodologia diferente (cálculos e
planilhamentos concebidos por metodologia e expressões matemáticas
internas) do CAGED. Dessa forma, os números apurados na Secretaria podem
não ser coincidentes com aqueles do CAGED. Por exemplo, em maio de 2011,
o número anunciado pelo CAGED apresentou 380 contratações, quando nos
controles da SERT se registraram 1.000 contratações na cidade.
Destaca-se que o conceito PAT é emanado pelo Estado, mas cada
cidade aplica e obtêm seus resultados de maneira individual. Cada cidade
passa por seus problemas e cria as suas soluções para alcançar números
adequados. Por exemplo, o sistema de manutenção feito em Sorocaba é
diferente do adotado por outras cidades. Campinas tem duas unidades de PAT
e contabiliza mais de um milhão de habitantes, no entanto, Sorocaba,
proporcionalmente, faz mais contratações que aquela cidade. A diferença,
nesse caso, se concentra na forma da gestão do programa.
Relativo aos retornos dados pelos munícipes a respeito das PPGERs,
segundo Firmino, as pessoas normalmente exteriorizam sua satisfação por
políticas dessa natureza. Expressam essas opiniões quanto ao atendimento
das necessidades imediatas das pessoas, o emprego, por exemplo, bem como
pela atenção que o poder público dá ao tema.
Existe ainda o reconhecimento pela recolocação, em função do
trabalhador não dispor de recursos para investir, quando desempregado, em
serviços de uma agência de recolocação.
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Firmino informa que a articulação entre os setores da SERT é prioridade
absoluta para não dispersar e desperdiçar recursos. Às quintas-feiras, em
todas as semanas está antecipadamente marcada a reunião da equipe. Nela
são discutidos os problemas de cada setor e as melhores soluções para
contorná-los, isso em grupo, ouvindo-se a opinião dos servidores dos outros
setores, quando pertinentes.
As informações são disseminadas no grupo, mas é também solicitado a
todos os gestores que repassem, que multipliquem essas informações aos
outros servidores. As reuniões podem ser realizadas na Secretaria ou em uma
das unidades, o que serve também para levar servidores de um setor a visitar
as instalações de outros setores.
Então, não importa que a porta de entrada do munícipe seja a UNIT ou o
PAT. Se for o PAT, pode ser detectado que o cidadão precisa de uma
requalificação, então será enviado para a UNIT. Se for a UNIT, o cidadão
deverá ser orientado sobre como o PAT pode ajudá-lo depois de completada
sua capacitação.
São exemplos diretos de possibilidades de integração entre os setores
da SERT, visando beneficiar o cidadão:
Uma aproximação da Secretaria com o Banco do Povo em busca da
captação de crédito e o interessado não é formalizado; nesse caso, há a
apresentação da lei para que ele se formalize, via MEI (formalização).
No Time do Emprego se verificado que uma pessoa não é vocacionada
para a empregabilidade, é dirigida para um processo de geração de
renda; neste caso, também a pessoa é informada das vantagens da
formalização pela lei aprovada. E se precisar de capital, encaminhada
ao BP (Banco do Povo).
Se para melhorar as condições de sucesso empreendedor de uma
pessoa são necessárias atualizações profissionais, o encaminhamento é
para a UNIT. Depois, se a efetivação do novo negócio precisar de
financiamento, o empreendedor capacitado é direcionado ao Banco do
Povo.
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Primeiro contato feito com a UNIT para um curso de geração de renda.
O interessado faz o curso e, se precisar de financiamento, informa-se
que pode ser obtido no Banco do Povo.
Um EI (agora os microempresários individuais preferem ser chamados
de Empresários Individuais) deseja abrir uma vaga para um trabalhador,
essa pode ser conseguida por meio do PAT.
Um munícipe capacitado na Meta Reciclagem (MR) se dirige ao PAT em
busca de uma vaga de emprego.

Tudo integrado. Um setor direcionando o munícipe ao outro para
complementação da solução final.
Sobre a integração intersecretarias, Firmino destaca que, em dezembro
de 2010, foi editada a lei do microempresário individual. Essa lei, de iniciativa
da SERT, foi depois referendada pelo legislativo. Configurou-se um trabalho
inovador das equipes das Secretarias, porque saindo da esfera da SERT,
transitou pelas outras Secretarias, portanto, só assim, com a integração entre
elas, o benefício chegaria ao munícipe. Ao final, foi criada a lei do MEI
(microempresário individual).
Outra iniciativa da SERT, em conjunto com as demais Secretarias, é a
Sala Empresa Fácil (também desenvolvida em Sorocaba). O objetivo é
propiciar ao MEI, em um só lugar, sem burocracia, resolver todos os problemas
que tenha (em torno de 40 itens tributários, administrativos e jurídicos). Em
resumo: criar facilidades e simplificar os processos com a Prefeitura.
Com respeito à uma classificação de prioridades na SERT, Firmino
informa que a empregabilidade é a maior delas. Se não há contratações, não
há como justificar a existência da Secretaria, responsabilidade direta do PAT.
Em segundo lugar na escala de prioridades, está a qualificação. Se não
existirem pessoas qualificadas, não há emprego. Já a requalificação entra
como subitem da qualificação porque, se esta não existir, não são aproveitadas
as oportunidades que surgem.
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Criar oportunidades para a geração de renda é o terceiro item.
Desenvolver condições para aquele cidadão que possui vocações específicas
e/ou empreendedoras, que não são necessariamente aquelas ligadas ao
emprego em uma empresa.
Quarta, formalizar. É aquele trabalhador que está desenvolvendo algum
tipo de trabalho, só que não se sabe onde ele está (no sentido de ajudá-lo).
Para resolver isso, foi criado o programa chamado Apareça e Cresça (próprio
de Sorocaba), ligado àquela lei da MEI citada anteriormente. Consiste na
identificação de pessoas que já estão desenvolvendo algum tipo de atividade,
mas que não estão formalizadas. É preciso trazê-las à formalidade para
mostrar que, se formalizadas, se inserem no sistema do INSS e, dessa forma,
podem usufruir da seguridade social, além disso ser reconhecidas como
empresários e participar normalmente dos processos licitatórios e das compras
governamentais.
Nesse particular, Sorocaba tem um diferencial não só regional, mas
nacional, negociado em Brasília: a questão do ISS (5%). No caso de Sorocaba,
o microempresário se beneficia da desoneração total do imposto sobre
serviços, que é uma contribuição municipal. Essa iniciativa tem o objetivo de
gerar novos empresários que passarão a pagar o imposto assim que saírem da
condição de MEI.
Das parcerias com entidades externas à Prefeitura e externas à SERT,
Firmino menciona o programa Educação para o Trabalho. Por esse programa
se corrige um problema de alguns tipos de demandas disparadas pelas
empresas e que geram dificuldades no preenchimento das vagas.
Assim, a empresa informa o que necessita em termos de trabalhadores
para que se possa atendê-la. Então, em parceria com algumas instituições,
como CIESP, SENAI e outros setores da indústria e do comércio, idealizou-se
um modelo que se configura como a primeira entrada do trabalhador no
mercado. Foi criado nessa parceria um curso de 400 horas, que é quase uma
pós-graduação, cuja ideia é dar a primeira formação ao trabalhador. Tem ainda
como premissa o fato de que depois de qualificado, o profissional é
imediatamente contratado pelas empresas participantes do programa, isso,
evidentemente, ao final do curso e dependendo do desempenho do estudante.
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Tem-se assim o setor público investindo em qualificação e o setor
privado investindo no custo de transporte, de alimentação, de alguns
componentes estruturais do curso, além, é claro, do compromisso da pronta
contratação.
A integração da SERT com as outras Secretarias da Prefeitura se dá de
forma intensa, porque em certo sentido as outras Secretarias são clientes da
SERT. Distintos programas conjuntos se desenvolvem entre as Secretarias e
pelo seu grau de importância, destacam-se:
Amigo da Família – em combinação com a Secretaria da Cidadania
(SECID), que identifica as necessidades das pessoas, por meio das
visitas das assistentes sociais daquela Secretaria.
A SERT fornece cursos de qualificação das pessoas encaminhadas pela
SECID (essas pessoas têm prioridade nos cursos, por se tratarem de
pessoas em situações de vulnerabilidade extrema) e dá suporte por
meio do Time do Emprego para as outras necessidades de formação.
Primeiro Emprego – trabalho conjunto com a SEJUV, providenciando
cursos aos jovens, objetivando a sua inserção no mercado de trabalho.
Reuniões no NAIS para apresentação de profissões e encaminhamentos
profissionais diversos.
Casa do Cidadão – parceria com a Secretaria de Governo, para cursos
nas Casas do Cidadão. São demandas que vêm das Plenárias Cidadãs.
É um programa da Secretaria de Governo que monta reuniões nas
comunidades para discussão de problemas e soluções. Praticamente,
quer dizer que a SERT desloca um monitor até um local na comunidade
para que determinada qualificação seja realizada. Ou seja, a
qualificação solicitada pela população é ministrada onde for determinado
pela comunidade (escola, associação, salão, igreja). É a qualificação
onde o cidadão está.

Para encerrar, Firmino destaca a Meta Reciclagem, informando que
esse programa está ligado à geração de renda, mas também apresenta
inúmeros benefícios sociais. Foi implementado em um dos bairros mais
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carentes da cidade, selecionado em função dos resultados de pesquisa sobre a
mortalidade juvenil. O programa possui as características de formação
profissional, sustentabilidade, inclusão digital, aproxima os jovens da tecnologia
e do mundo digital e permite à comunidade acesso à internet por meio do
Telecentro lá montado.
São

disponibilizados

cursos

de

montagem

e

manutenção

de

computadores (formação dos alunos e inclusão digital), aproveitando os
computadores usados, descartados pela população e pelas empresas
(sustentabilidade, aproveitamento do lixo tecnológico). Os computadores são
desmontados e as partes funcionais são remontadas pelos jovens (retirada dos
jovens das ruas) em novos computadores totalmente utilizáveis. Esses
computadores são doados a entidades filantrópicas. As partes não utilizadas
são enviadas à cooperativa que os reciclam e/ou descartam adequadamente
(geração de renda e sustentabilidade).
Baseado no conteúdo e na análise da entrevista, nos dados apurados e
tendo como referência os problemas apontados no Quadro do apêndice D, o
Quadro 9 e o Gráfico 16 mostram cada item mencionado e o grau de
intensidade28 apropriado, em valor atribuído de 1 a 5.

Quadro 9 – Pontuação dos problemas - SERT

Problema

TD

Falta de abrangência
Desarticulação

PD NCND PC
2

1

Sem prioridades

2

Porcentagens de retorno não atraentes

2

Baixa capacidade de aproveitamento

3

Alguma relevância
Qualificações não demandas pelo mercado
28

2
1

Ver detalhamento sobre o grau de intensidade no início do capítulo 4.

TC
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Não há qualificação dos informais
Não atendem as camadas mais pobres
Iniciativas somente promissoras

4
1
2

Fonte: autor

Dos valores atribuídos, obtém-se a média 2,0 (problemas existem, mas
influenciam pouco nos resultados).
Reduzindo a escala (acúmulo de porcentagens) para discordante
(valores 1 e 2) e concordante (valores 3, 4 e 5), obtém-se: discordante 80,0% e
concordante 20,0%. Tem-se, então, a indicação de que na Secretaria os
resultados obtidos nos programas são pouco influenciados pelos problemas
apresentados no Quadro do Apêndice D.

Gráfico 16 – Pontuação dos problemas - SERT

Fonte: autor
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4.1.1 Universidade do Trabalhador (UNIT)

A UNIT está instalada no prédio da UNISO e possui mais dois postos em
bairros da cidade, no Éden e em Júlio de Mesquita. Na UNISO se encontram
as salas de aula, cozinha experimental, laboratórios, espaços de apoio e a sua
administração.
Em 2011, tem como gestora Raquel Silva Salinas, servidora de carreira
que ocupa a função de chefe de divisão. A entrevista com Salinas se deu em
duas etapas, foi anotada em papel e também gravada. O roteiro seguido e as
perguntas formuladas estão detalhados no apêndice C. No total foram 138
minutos de entrevista gravada (excluindo-se os trechos não representativos) e
27 folhas de papel escritas, contendo ainda rascunhos de fluxos, desenhos e
esboços.
Salinas explica que na UNIT existem vários programas: a UNIT escola, a
UNIT bairro, a UNIT Fundação Casa, a UNIT Éden e a UNIT Comunidade, que
atende Sorocaba e região. Além disso, se requisitados e necessários, existe a
possibilidade da utilização de escolas municipais e estaduais para a realização
dos cursos, além de outros locais apontados pela comunidade.
O negócio da UNIT é promover cursos (foram 242 em 2010), é fazer
capacitação (ver Gráfico 17). Desde 2009 há forte procura das empresas,
supermercados, padarias e pizzarias por profissionais formados pela UNIT, por
ser dispendioso, em termos individuais ou mesmo em termos empresariais,
pagar para fazer, por exemplo, um curso de garçom. Então, os restaurantes
contatam a UNIT e recebem de volta a lista de alunos que fizeram o curso
requerido.
É pretensão da UNIT disponibilizar essas listagens de capacitações a
todas as empresas que poderiam se interessar pela admissão dos formandos,
mas não existe ainda estrutura pronta para fazer isso. No momento essas
informações são passadas às empresas por meio de telefone, pessoalmente e
por contatos com as agências de empregos.
Nesse sentido é importante observar que a relação entre a taxa de
desemprego e anos de escolaridade segue, pelo menos seguiu durante a crise
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de 2009 (que atingiu os setores mais dinâmicos, a manufatura e a
agroindústria), um padrão determinado (Quadro 10): pessoas de maior
qualificação – maior número de anos de escolaridade – apresentam as maiores
taxas de ocupação, além das menores taxas de desemprego e inatividade.

Gráfico 17 – Capacitações

Fonte: UNIT (2011)

Assim, tornam-se primordiais as preocupações para a qualificação e a
empregabilidade dos trabalhadores que não se encontram nesse grupo
(principalmente para quando a economia sair de eventual recessão).

Quadro 10 – Escolaridade e Taxas (em %) de indicadores (primeiro trimestre de 2009)

A / FI*

Fundamental

Médio

Superior

Ocupação

32,5

50,8

66,9

77,1

Desemprego

5,6

10,9

10,2

3,9

Inatividade

66,3

47,0

26,3

19,8

Fonte: IBGE. *Analfabeto ou fundamental incompleto
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Pelos valores mostrados no Gráfico 17 o número de vagas subiu de
6.013 para 10.103 (+68,0%), entre 2009 e 2010, o mesmo ocorreu com os
formados que passaram de 5.153 para 6.336 (+23,0%).
Os trabalhadores tomam conhecimento dos cursos por vários meios de
comunicação, como: jornais, TVs, Casas do Cidadão, Sabe Tudo, nos postos
de saúde, escolas convencionais e em pontos entendidos como de acesso à
população. O mais comum é um cartaz, que normalmente informa: inscrições
abertas na UNIT e embaixo as relações dos cursos. Outro canal de
comunicação é a Secretaria das Comunicações que, a partir de informações
dadas pela UNIT, formata nas mídias adequadas a relação de cursos
oferecidos naquele período.
Cartazes são enviados também para o PAT, para o Meta Reciclagem,
enfim, para todas as outras áreas da SERT. Mesmo outras Secretarias
recebem cartazes, por exemplo, os Territórios Jovens da Secretaria da
Juventude. Para os TJs e para os NAIS são elaborados e programados cursos
específicos, atendendo às solicitações da SEJUV. Outras parcerias internas
são feitas, como no caso da Secretaria da Saúde que recebe cursos
programados pela SERT em algumas de suas dependências (ambulatórios,
clínicas e hospitais). Nessas parcerias com as outras Secretarias, os monitores
se deslocam até os locais determinados para ministrar os cursos.
Assim, os munícipes vêm até a UNIT ou vão aos locais especificados, se
inscrevem e depois começam os cursos, tudo gratuitamente.
No Gráfico 18 são apresentados os números de formandos nos últimos
13 anos.
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Gráfico 18 - Formandos – 1998 a 2010

Fonte: UNIT (2011)

Para as contratações dos monitores se elabora a programação anual e
abre-se pregão. O objetivo é contratar uma ou mais empresas que atendam
aos requisitos especificados na licitação. Na última contratação, o pacote
incluiu todos os cursos de 2011 e mais o segundo semestre de 2010.
Ganharam o pregão seis empresas, dividindo os cursos por lotes entre elas.
A qualidade na elaboração, na apresentação, no suporte e no
andamento dos cursos são constantemente monitoradas. As correções
necessárias para a retomada da qualidade dos cursos, se acontecerem, são
imediatamente comunicadas. Passado um tempo, são feitas verificações dos
ajustes solicitados e seus resultados.
Um dos itens sob constante observação é a qualidade exigida do
monitor. O mesmo ocorre com os equipamentos de suporte ao curso, como,
por exemplo: no curso de manicure em que se exigem materiais de uso de
qualidade, como os alicates, lixas etc.
Os servidores da Prefeitura fazem a administração da UNIT, porém, os
cursos são todos dados por monitores contratados. A quantidade alocada de
servidores na UNIT é adequada para essa administração. Na sede da UNIT e
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nas duas unidades instaladas nos bairros, os cursos ocorrem pela manhã, à
tarde e à noite.
A integração de todos os setores da SERT com a UNIT é intensa. Toda
quinta-feira é agendada uma reunião com o Secretário, informa Salinas.
Assim, se a UNIT tem alguma dificuldade, na reunião ela é discutida e
colocada em debate com os colegas das outras áreas. As opções são
sugeridas e analisadas e, ao final da reunião, se obtém pelo menos um
caminho a seguir, já contando com a colaboração dos colegas das outras
áreas. Se o pessoal do PAT precisa de um curso ou de outro apoio da UNIT,
na reunião se discute isso e se chega a um esboço de solução conjunta.
Depois, se preciso, são realizadas ligações ou escritos e-mails de uns para os
outros para refinamento dos detalhes do combinado.
O mesmo ocorre com as relações com as outras Secretarias, informa
Salinas. Uma das boas integrações é com a SEJUV. Quando a SERT faz
eventos, ou a SEJUV os programa, convites são feitos entre as Secretarias.
Servidores da SERT participam de conselhos montados pela SEJUV. Há
também outros conselhos, em outras Secretarias, em que há representantes da
SERT.

As

Secretarias

da

Educação,

Saúde

e

Esportes

estão

permanentemente participando desses conselhos com o intuito de dar a
conhecer o que está sendo feito em uma Secretaria pelos servidores das
outras Secretarias.
Para a oferta dos cursos, são feitas pesquisas com as empresas
(relação fornecida pela FIESP) pelos servidores da SERT. Antes de ser
elaborada a programação de cursos, os servidores da SERT ligam para os RHs
das empresas e perguntam quais cursos estão sendo demandados. Perguntam
também o tipo de profissionais que as empresas precisam. Qual, afinal, a mão
de obra que está em falta.
A mesma pesquisa é feita com as agências de emprego, além, é claro,
do Posto de Atendimento ao Trabalhador, que é um dos maiores
demandadores de cursos, um refencial. O PAT envia mensalmente uma
listagem das vagas que devem ser preenchidas, informando, em seguida, as
vagas que estão com dificuldades de ser ocupadas.
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O SENAI é um parceiro valoroso, em que há intensa troca de
informações e ideias. Pela sua abrangência e estrutura, regularmente envia
informações proveitosas sobre as tendências de profissões e funções
requeridas pelo mercado. Funciona como complementação ou opção, já que a
maioria dos cursos do SENAI é pago e os cursos da UNIT são gratuitos.
A importante relação com o SENAI/SENAC se baseia nos conteúdos
solicitados nos pregões para serem lecionados nos cursos da UNIT, que é
praticamente o mesmo daquele trabalhado pelo SENAI em seus cursos. Citamse, como exemplo, os cursos de beleza e culinária. Outros não oferecidos por
essas entidades, como babá e berçarista, têm como base as empresas
privadas de recolocação.
Das informações coletadas com os parceiros é feito o planejamento
anual, evidentemente flexível. É possível alterar quantidades, conteúdos ou
formatos dos cursos durante o ano. Somente depois disso são iniciadas as
propagandas.
Sobre prioridades, a mais perseguida é a qualidade dos cursos. Uma
das ferramentas de controle utilizada é a opinião dos alunos. Na primeira parte
do curso é realizada uma pesquisa com o corpo discente. Pela tabulação
desses dados se obtém uma boa ideia do que está acontecendo, do que está
sentindo o munícipe com relação aos cursos de que participa. Medidas de
correções são tomadas imediatamente, se preciso.
Assim, maus resultados nos dados tabulados são objeto de contato
imediato com a empresa fornecedora a fim de se discutir os realinhamentos
necessários para que determinado curso volte a apresentar bom desempenho.
Ao final do curso, há outra avaliação. Esta segunda pesquisa
normalmente é feita pela empresa, a SERT somente recebe e examina os
resultados.
Outra prioridade é aquela relacionada ao que o mercado precisa. Quais
profissões ou qualificações estão sendo procuradas naquele período.
Operacionalmente, explica Salinas, um dos critérios é programar cursos que
tenham muitas vagas no PAT.
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Exemplificando, usando o curso de operador de telemarketing: no PAT
existem as vagas. O curso é aberto, mas as vagas não são preenchidas. Por
quê? Porque um dos motivos mais informados é que não há interesse por parte
dos munícipes nesse tipo de capacitação. Um exemplo oposto: o curso de
metrologia. Quando se abre um curso desse tema afluem perto de 500
inscritos. É uma questão de mentalidade. Todos, parece, querem algo mais
nobre para trabalhar. Outro curso que apresenta distorções: o de garçom.
Várias empresas estão procurando esse profissional, como pode ser visto nos
bancos de dados, porém há pouca procura ou inscrições.
Uma inovação importante acrescentada aos cursos se baseia na união
de mais matérias em um só curso. Este é o caso do curso de inspetor da
qualidade, que inclui metrologia, leitura e interpretação de desenhos e
matemática, disciplinas que eram ministradas separadamente e agora
compõem a base disciplinar do curso.
E isso porque se observou que um inspetor de qualidade precisa, antes
de tudo, de bons conhecimentos em matemática e leitura, para só depois ser
devidamente treinado nos tópicos sobre metrologia.
O curso de inspetor de qualidade é muito concorrido. Realiza-se até
prova de seleção, um vestibulinho. Já para garçom, quando se abrem cursos
com 30 vagas, aparecem poucos alunos. Pelas solicitações das empresas, se
abrem novas turmas e estas normalmente não são preenchidas em seu total.
Os cursos de babá e de empregada doméstica acusam os mesmos
problemas. Existem agências procurando pessoas para preencherem as vagas
nessas modalidades, mas não há interesse das futuras alunas. Constata-se
que se as pessoas fizessem estes cursos demandados estariam praticamente
empregadas em seu final.
Ficam sem trabalhar, mas não se submetem a trabalhar nestas
especialidades. Realidade diferente quando o curso de garçom é dado em
escolas de bairros com maior vulnerabilidade, onde despontam interesses
mesmo naqueles cursos de profissões que, em outras áreas da cidade, não
são consideradas atrativas. Nesses locais, o curso de garçom tem alunos e
turmas que se formam rapidamente.
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Em uma análise mais detalhada, além da diferenciação dada pela
profissão, nesses empregos considerados melhores, a empresa que emprega é
mais estruturada, é maior. Isso se reflete em termos de benefícios,
representados pelo oferecimento de cesta básica, vales diversos e outros itens
que em empresas menos estruturadas podem não existir ou podem ser de
menor monta. A estabilidade é outro fator levado em conta na hora da escolha
do curso. Em uma indústria média ou grande, é maior, é mais segura, em um
pequeno restaurante ou em uma pequena empresa é menos segura.
O atendimento às camadas mais necessitadas da população é uma
preocupação constante. Isso é também verificado pelos números apurados das
últimas ações levadas a cabo: 80,0% das recolocações foram feitas por
pessoas que se encontravam em situação de desemprego.
Durante os cursos de capacitação, além das disciplinas ensinadas, a
Prefeitura oferece vale transporte e alimentação nos intervalos dos cursos.
Esses são fatores que tendem a apoiar as camadas mais carentes da
população.
A SERT fez parceria com a Secretaria da Cidadania para atendimento
às pessoas do CRAS (Centro de Referência e Assistência Social), em 2009,
disponibilizando nos cursos 10% das vagas para esse público. Nessa ação foi
notado que o nível de escolaridade dos alunos era deficiente, além disso, as
pessoas começavam o curso, assistiam a poucas aulas e desistiam. Então, o
retorno foi aquém do esperado. Mesmo assim, nos anos seguintes alteraramse alguns itens nos cursos e esses foram novamente oferecidos, apresentando
maior sucesso.
Um fator decisivo para essas desistências foi o fato do oferecimento de
cursos não apropriados ao atual estágio de conhecimento das pessoas
envolvidas. Exemplificando: a oferta do curso de inspetor de qualidade, que
exige razoáveis conhecimentos de matemática, não presentes nesse público.
O programa Amigo da Família (da Secretaria da Cidadania) desloca um
profissional à casa de cada pessoa considerada vulnerável, carente. Nessa
visita, a situação da família e de cada membro da família é mapeada. Essa
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iniciativa, depois das análises pertinentes, gera indicações de capacitações
especificas para cada um dos membros da família. Nesse caso, essas pessoas
têm prioridade nas matrículas efetuadas pela UNIT. É firme a ideia do Prefeito
e do Secretario de priorizar o mais possível, em todas as esferas, o
atendimento às pessoas nesse nível de necessidade.
Quanto ao modelo de seleção adotado pela UNIT, informa Salinas, até
tempos atrás eram utilizados sorteios. As pessoas se inscreviam e, em uma
data estipulada, publicamente, eram realizados os sorteios das vagas
existentes. Acontecia de pessoas sem muitos conhecimentos básicos serem
sorteadas para os cursos, que de uma maneira ou outra, pelas suas
deficiências de conhecimento, não tinham condições de acompanhar. Após um
curto período, essas pessoas abandonavam o curso. Nesse período o índice
de sucesso dos cursos era, em média, de 77%.
Depois, o processo foi modificado para seleção por provas.
Em seguida, após a inserção do modelo por provas, por orientação do
Prefeito, o critério foi alterado novamente para comportar a seleção pela renda
e pela situação social do candidato. Assim, o candidato preenchia uma ficha e,
dependendo de sua situação socioeconômica, tinha prioridade sobre os outros
candidatos.
Isso colocado em prática trouxe alguns problemas, alguns detectados
pelos próprios professores que sinalizavam o nível de conhecimento das salas
como causa de dificuldades no ensino principalmente ao verificar a assimilação
do ministrado pelos alunos.
Para efeito de comparação, quando o critério era de seleção por provas,
a média dos aprovados ao final dos cursos era de 85%, com evasão em torno
de 10%. Com o modelo acrescido de componentes sociais, a média dos
aprovados passou para 73% e a evasão subiu para 20%. Os números finais
ficavam muito próximos aos números dos alunos vindos somente do CRAS.
No princípio de 2011, para atender às reivindicações do Prefeito
(seleção socioeconômica), e também atender ao critério de seleção por
processo seletivo, 80% dos alunos foram selecionados pelo segundo critério e
20% pelo primeiro.
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Antes, os 20% dos candidatos selecionados pela situação econômica
eram indicados pelos servidores da SERT, mediante análise de documentos.
Em junho de 2011, essa seleção passou a ser feita pelos dados do programa
bolsa família. Este método encerra a segurança de o candidato não informar
dados incorretos, porque quando cadastrados no programa bolsa família, as
pessoas recebem a visita de uma assistente social que acompanha a situação
familiar.
A partir de abril de 2011, a expectativa de sucesso na conclusão dos
cursos se encontrava próxima dos valores obtidos anteriormente, quando o
critério era por seleção, em torno de 85%, mesmo com os 20% dos candidatos
vindos pelo critério social, porque todo o processo mudou, está mais maduro,
mais funcional.
Sobre inovações, Salinas destaca a primeira como a união de disciplinas
em um mesmo curso, e a consequente alteração em seu conteúdo, menção
feita anteriormente ao curso de inspetor de qualidade, que agora disponibiliza
160 horas.
A segunda menção vai para o processo seletivo. No critério por sorteio,
mesmo sendo feito de forma transparente e em ambiente público, ao final, os
munícipes reclamavam a seus vereadores ou outros representantes populares
que não haviam conseguido matrícula nos cursos.
Além disso, o novo processo abarca meritocracia (provas) e o aspecto
social (bolsa família), o que demonstra, a princípio, um atendimento aos dois
mais relevantes aspectos quanto à oportunidade da oferta de vagas nos
cursos.
É digno de registro que aqueles candidatos que ainda não possuem os
atributos mínimos para acompanharem cursos, como os de metrologia,
deveriam ser ajudados antecipadamente com reforço nos conhecimentos
básicos (português e matemática), para depois, até de forma automática, ainda
respeitando-se o critério social, direcioná-los a cursos de conhecimentos mais
avançados.
Todavia, existem suficientes vagas e cursos de formação que podem ser
feitos imediatamente, sem precisar reciclagem, como os cursos de soldador e
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operador de empilhadeira, que têm demandas e são normalmente bons
caminhos de reinserção do trabalhador no mercado.
Outro destaque inovador é a formação chamada orientação profissional,
feita por 4 horas, e também a formação em segurança no trabalho, feita
também em 4 horas, que são partes integrantes de todos os outros cursos.
Entende-se que não adianta somente a formação técnica se a pessoa não
sabe se apresentar, se vestir, conversar em uma entrevista e deter
conhecimentos em segurança no trabalho.
Salienta-se, ainda, o aumento da quantidade de cursos nos bairros
(UNIT nos bairros, feitos normalmente nas dependências de associações,
igrejas etc), somados a também mais cursos nas Casas do Cidadão. Em 2009,
por determinado período, existiam 3 cursos em andamento nos bairros, em
2011, existem em média 16.
Esse processo dos cursos nos bairros foi aberto até para iniciativas que
partem dos próprios moradores de um local que, entendendo a necessidade de
determinado curso para a comunidade, desde que tenham um espaço para
isso, fazem um ofício à SERT. Depois de analisado, se aceito, pode gerar o
curso requerido, no bairro. O monitor é enviado pela SERT e as instalações
são aquelas combinadas com a associação parceira. O controle de freqüência
e de notas e a emissão dos certificados ficam a cargo da SERT.
Das integrações realizadas com outras Secretarias, é de relevância a
parceria com a Secretaria da Juventude nos cursos realizados na Pastoral do
Menor, em que a SERT providencia os monitores, os controles administrativos
do curso e a emissão dos certificados.
Outra parceria relevante é aquela existente com a Secretaria de
Parcerias, no tocante aos egressos. São desenvolvidos cursos de manicure,
pedicure, técnicas de vendas, entre outros. Os cursos são oferecidos não
somente aos egressos, mas aos seus familiares próximos, ou mesmo não
próximos. Nessas ações se notam índices significativos de desistências, há
muitos que provêm de comunidades muito carentes e com níveis de
escolaridade inadequados.
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No programa Educação para o Trabalho, capacitação de 400 horas, de
segunda a sábado, acontecem as parcerias UNIT, SENAI e FIESP. O
programa já se encontra na segunda turma. É um curso em que as empresas
antes do final das aulas já escolhem a quantidade de alunos que irão admitir. O
conteúdo dos cursos é estabelecido pelas empresas, o SENAI monta o curso
em termos de apostilas, slides, contrata monitor e fornece os materiais de
suporte. A Prefeitura paga os monitores, a UNIT fornece as instalações e
administra o curso e as empresas como que apadrinham esses alunos. Além
disso, as empresas pagam as refeições (café da manhã e almoço) e os vales
transportes das turmas.
Os alunos se esforçam porque sabem que, se tirarem boas notas,
obtiverem a frequência requerida e passarem na entrevista, o emprego está
garantido.
A respeito dos resultados, todos os servidores conhecem os indicadores
de gestão e o que representam (ver anexo A). Os servidores sabem que uma
das metas mais importantes da SERT é colocar o maior número possível de
alunos dos cursos no mercado de trabalho. Os números são controlados e
existem metas a serem perseguidas e alcançadas. O Secretário orienta, motiva
e cobra esses resultados.
A missão da UNIT é bem clara e está integralmente disseminada e
assimilada por todos os servidores do setor:
A missão da UNIT é ampliar as oportunidades dos
munícipes, promovendo o acesso a cursos de qualificação e
requalificação profissional e a geração de emprego (UNIT,
2011).

Salinas informa que as metas estabelecidas para 2010 foram totalmente
alcançadas e que as metas estabelecidas para 2011, se observadas as
tendências atuais, levam a crer que serão também cumpridas (ou até
superadas).
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Os munícipes têm voz ativa na UNIT, porque em seus bairros são
realizadas pesquisas. Essas pesquisas são feitas também com os alunos nas
escolas municipais.
Uma das presenças da Prefeitura nos bairros, como, por exemplo, o TJ
(Território Jovem) pode ser usado como coletor de sugestões. Desse
levantamento feito com a população, outro é acrescentado à discussão, aquele
das necessidades do mercado. Uma avaliação bem elaborada desses dois
componentes forma a base para a criação, manutenção ou modificação dos
cursos que estão sendo oferecidos. A ideia é juntar a vontade das pessoas
com as necessidades do mercado.
As avaliações finais servem também de coleta de informações sobre os
cursos. Evidentemente, ocorre em alguns casos a aplicação de filtros, porque
existem sugestões que soam de maneira não factível, como cursos de
agronomia, de medicina, de engenharia, entre outros.
Para ouvir o munícipe, além desses meios, existem as caixas de
sugestões. O que normalmente é colocado nas caixas são sugestões mais
operacionais, como fornecimento de lanches, importantes, mas não voltadas ao
planejamento de cursos.
Uma das sugestões acatadas é a formação online. Estudos foram feitos
sobre a viabilidade desta modalidade de ensino e já estão em estágios
avançados os trabalhos para sua implantação. Isso será feito por uma empresa
externa, utilizando o site da UNIT (www.unit.sorocaba.sp.gov.br). Pode-se
considerar isso uma respeitável inovação, em se tratando de administração
municipal e de capacitação.
Este site se configura também como uma porta para o munícipe se
comunicar com a UNIT, se aproximar da Secretaria para informações,
sugestões, melhorias e colaborações diversas.
Baseado no conteúdo e na análise da entrevista, nos dados apurados e
tendo como referência os problemas apontados no Quadro do apêndice D, o
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Quadro 11 e o Gráfico 19 mostram cada item mencionado e o grau de
intensidade29 apropriado, em valor atribuído de 1 a 5.

Quadro 11 – Pontuação dos problemas - UNIT

Problema

TD

Falta de abrangência
Desarticulação

1
2
1

Baixa capacidade de aproveitamento

2

Alguma relevância

2

Qualificações não demandas pelo mercado

TC

2

Sem prioridades
Porcentagens de retorno não atraentes

PD NCND PC

1

Não há qualificação dos informais

3

Não atendem as camadas mais pobres

1

Iniciativas somente promissoras

1

Fonte: autor

Dos valores atribuídos, obtém-se a média 1,6 (problemas existem, mas
influenciam pouco nos resultados).
Reduzindo a escala (acúmulo de porcentagens) para discordante
(valores 1 e 2) e concordante (valores 3, 4 e 5), obtém-se: discordante 90,0% e
concordante 10,0%. Tem-se, então, a indicação de que na Universidade do
Trabalhador os resultados obtidos nos programas são pouco influenciados
pelos problemas apresentados no Quadro do Apêndice D.

29

Ver detalhamento sobre o grau de intensidade no início do capítulo 4.
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Gráfico 19 – Pontuação dos problemas - UNIT

Fonte: autor

4.1.2 Banco do Povo (BP)

O BP está instalado no mesmo prédio que concentra a Secretaria e a
UNIT, na UNISO, também conhecida como Seminário. Neste local, se
encontram sala de espera, mesas para as entrevistas, as negociações e os
fechamentos de contratos, terminais conectados aos sistemas estaduais e a
sua administração.
Em 2011, tem como gestor Marcos Aurélio de Souza Lensk, servidor de
carreira que ocupa a função de chefe de divisão. A entrevista com Lensk foi
desenvolvida em duas etapas: foi manuscrita em papel e também gravada. O
roteiro seguido e as perguntas formuladas estão detalhados no apêndice C. No
total foram 75 minutos de entrevista gravada (excluindo-se os trechos não
representativos) e 19 folhas de papel escritas, contendo ainda rascunhos de
fluxos, desenhos e esboços.
Com o objetivo de promover a geração de renda e emprego no Estado
de São Paulo, o BPP (Banco do Povo Paulista) é o programa de microcrédito
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do Governo do Estado. Em junho de 2011, o BPP dispunha de 463 unidades
espalhadas pelas cidades do interior do Estado, que juntas, em 2010,
emprestaram R$107 milhões, celebrando 28.786 contratos (média de
R$3.717,00). Segundo informações do próprio BPP30, a taxa de inadimplência
no período foi de 1,9% nos contratos firmados.
A função principal do BP de Sorocaba é oferecer microcréditos para uso
em:
Abertura e regularização de empresas.
Oportunidades de compras de equipamentos.
Compras de ferramentas de trabalho.
Compra de ferramentas para utilização interna.
Aquisição de materiais para produção.
Conserto de máquinas e equipamentos.
Conserto de veículos.
Aquisição de mercadorias para estoque
Compra de veículos.

Esses microcréditos são destinados a pequenos empreendedores que
atuam na economia formal e informal e sua origem financeira é a parceria feita
entre a Prefeitura de Sorocaba e o Governo do Estado de São Paulo.
Para obter o crédito, o microempresário deve atender a pré-requisitos
mínimos, estabelecidos pelo programa, nenhum deles de caráter desmotivador
ou excludente.
O interessado deve:
Ser maior de idade.
Estar produzindo há mais de seis meses no município, com
empresa aberta ou não.

30

Disponível em http://www.bancodopovo.sp.gov.br/. Acessado em 13/08/2011.
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Residir ou ter negócio há mais de dois anos no município e ter
endereço fixo.
Não possuir restrição cadastral.
Comprovação de vendas de no máximo R$240 mil nos últimos 12
meses.
Solicitar o financiamento entre R$200,00 a R$7.500,00, tendo
como prazo de pagamento até 36 parcelas e usufruindo de uma
taxa de juros de 0,7% ao mês.
Apresentar um avalista.
Se for proveniente de cooperativas ou associações, o valor do
crédito é de até R$25.000,00.

Diferentemente dos bancos privados, informa Lensk, o BP não concede
empréstimos em dinheiro, e sim faz os pagamentos das aquisições diretamente
aos fornecedores. Depois, controla as entregas, ou seja, acompanha o
processo desde a chegada do interessado às dependências do Banco para
firmar o empréstimo até a entrega da mercadoria ou do serviço ao microempreendedor.
Lensk ainda destaca que o intuito dos empréstimos é atender aos
micro-empreendedores menores que, muitas vezes, precisam apenas de uma
pequena ajuda para dar impulso ao seu negócio.
Na festa de comemoração dos 11 anos de existência do Banco na
cidade, realizada em junho de 2011, feita juntamente com o 1º. Mutirão
Municipal do Microcrédito (anexo B), um dos motivos dos festejos foi o sucesso
alcançado neste período. Foram firmados 1.527 contratos, disponibilizando
R$4.958.225,00 em crédito (média de R$3.247,00), seja para capital de giro
(como compras de mercadorias e matérias primas), seja para investimento fixo
(como compra de máquinas, equipamentos e ferramentas).
Merece destaque ainda o desempenho alcançado em 2010 (ver Tabela
18), quando foram emprestados R$970.000,00, em 260 contratos, em contratos
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fechados ou em valor emprestado, recordes na unidade do BBP na cidade
(média de R$3.730,00).

Tabela 18 – Número de contratos tramitados

Fev/10
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan/11
Total

Abertos
19
35
35
20
24
31
18
18
44
53
26
29
352

Aprovados
15
39
19
28
13
13
34
6
15
70
20
22
294

Lavrados Desistência
13
2
27
1
33
0
16
1
12
4
17
3
11
2
23
4
19
3
34
4
40
1
22
0
267
25

Restrições
1
2
1
4
2
2
1
2
12
11
8
3
49

Fonte: BP (2011)

Dos contratos abertos, 83,5% deles obtiveram aprovação, desses,
90,8% foram lavrados. 7,1% dos contratos não foram lavrados por desistência
e 13,9% por restrições.
O programa seguramente possui diferenciais relevantes, entre eles: os
juros cobrados são os mais baixos do mercado; não há cobrança de taxas para
a abertura do crédito; não há valores cobrados para o cadastro; são isentos de
custos a elaboração do contrato e a abertura da conta bancária. Os
empréstimos ainda podem ser solicitados por meio da internet.
O solicitante de crédito, para consegui-lo, reúne todos os documentos
requeridos, comparece ao BP e faz uma entrevista, pessoal, com um dos
analistas de crédito. Nessa entrevista, além da avaliação dos documentos, são
feitas inúmeras perguntas, cujo objetivo é entender onde e como o empréstimo
será utilizado. Não tem caráter de pressão ou é inibidora, explica Lensk, serve
somente para ajudar o solicitante, procurando compreender a lógica do
empréstimo e, ao final, orientá-lo melhor em termos de número de pagamentos
ou até na escolha correta do fornecedor.
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A solicitação do micro-empresário é cadastrada no sistema e após 48
horas, em média, há o resultado, se aprovado ou não. Tendo a aprovação
concedida, é agendada uma visita do analista às dependências da empresa.
Ao terminar a visita, o analisa pode ainda pedir mais documentos ou
comprovações para realizar o próximo passo.
Se a liberação final for emitida, o valor emprestado é depositado na
conta do fornecedor, pelo BB (Banco do Brasil), um dos parceiros do programa.
O fornecedor tem 10 dias após o depósito para enviar uma cópia da nota fiscal
dos materiais ou serviços entregues.
O tempo decorrido entre a entrada e a visita do interessado e o depósito
na conta do fornecedor é, em média, de 15 dias, o que é considerado rápido.
Os atendimentos individualizados tornam a negociação melhor, mais
acolhedora, os solicitantes normalmente elogiam o processo. Os contratos
sofrem uma análise mais detalhada, eventuais disparidades são elucidadas
com calma, mesmo que gerem motivos para outra visita. A inadimplência é
baixa e, finalmente, a taxa de contratos fechados em relação a processos
abertos é alta.
A integração do BP com outros setores da SERT é vigorosa, informa
Lensk, e exemplifica: em alguns cursos da UNIT, um dos analistas é escolhido
para ministrar conceitos de microempreendedorismo. Em outros, são
agendadas palestras sobre o tema e sobre os empréstimos concedidos pelo
BP, além de no próprio curso de empreendedorismo programado na grade o
analista discorrer com mais detalhes sobre as teorias e as formas de
financiamento.
Em junho de 2011, no caderno de economia foi publicada a notícia:
A Prefeitura de Sorocaba, por meio da SERT, assinou
convênio com o Governo do Estado para realização de
cursos básicos de empreendedorismo. Voltado para
microempreendedores formais e informais de Sorocaba,
clientes do BP, o curso é oferecido para desenvolvimento
das práticas gerenciais necessárias a uma gestão de
micronegócios efetiva e eficaz. A partir do segundo
semestre, todos os empreendedores que fizerem
empréstimos no BP receberão gratuitamente uma série de
cursos voltados para à gestão de seus negócios. (jornal
Cruzeiro do Sul, 22/06/2011).
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Nas dinâmicas do Time do Emprego, realizadas pelo PAT, existem
casos em que são detectadas características empreendedoras nas pessoas
que estão procurando recolocação de trabalho. Informadas sobre a alternativa
de tornarem-se “novos” empreendedores, se assim decidirem e para isso
precisarem de capital para iniciar o seu negócio, são direcionadas ao BP.
No Meta Reciclagem, lembra Lensk, as pessoas em treinamento são
visitadas por servidores do BP para lhes informar da disponibilidade de capital,
se necessário, após a sua conclusão.
Em todas as FELGERs (as feiras dos artesãos) é montado quiosque do
BP para atendimento, esclarecimentos e até início de negociações contratuais
de empréstimos para os participantes e visitantes.
O programa Cresça e Apareça da MEI é alvo do BP quando o
interessado pretende formalizar sua empresa para auferir de todos os
benefícios que advêm dessa formalização: o empréstimo e o suporte do BP.
Dos empréstimos feitos pelo BP, em média, 40% são destinados ao
empreendedor informal. Uma das metas perseguida pela equipe do BP é atingir
esse público, que na cidade se concentra na zona norte, a de maior
vulnerabilidade. O objetivo primeiro é apoiar o negócio, já que o empréstimo
pode

movimentar

economicamente

a

microempresa.

Depois,

o

microempreendedor pode contratar trabalhadores, o que é outra expressiva
vantagem, no sentido de geração de emprego e renda, e, finalmente, nesse
contato, de alguma maneira, trazê-lo para a formalidade (direcionando-o para a
MEI).
Nos cursos realizados pela UNIT, por exemplo, nos de manicure, de
pedicure, de marcenaria e outros típicos e tendentes a microempreendimentos,
os analistas do BP dispõem de tempo para informar no que o BP poderá ajudar
os alunos em um futuro próximo.
Lensk afirma que, para o sucesso no fechamento de contratos pelo BP,
um item crucial é a propaganda, a comunicação de que o Banco existe, de
como funciona e, principalmente, de como pode ajudar as pessoas e os
microempreendedores. Por isso, onde é possível, qualquer que seja a mídia, o
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evento ou a iniciativa, a equipe do BP, enxergando uma oportunidade de
divulgação, procura ao máximo aproveitá-la. Até as reuniões de revendedoras
de produtos Avon, Natura, Jequiti e outros fabricantes já receberam a visita e a
apresentação de um analista do BP.
A relação do BP com as outras Secretarias também é foco de atenção,
como, por exemplo, a parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e a
divulgação do Banco nos eventos realizados por essa Secretaria com os
empreendedores médios.
Outra parceria de êxito é com a Secretaria de Governo, nas
dependências das Casas do Cidadão, onde se colocam cartazes e
frequentemente há plantonistas do BP.
No CRAS, programa de responsabilidade da Secretaria da Cidadania,
destinado à população mais carente, os freqüentadores são informados das
possibilidades do crédito, do empréstimo e assessorados em suas dúvidas ou
projetos.
Em iniciativas externas, que contam com estrutura da Prefeitura ou não,
Lensk destaca que a parceria com o SEBRAE é robusta e importante, fazendo
com que se desloque, quando solicitado e o curso em andamento permita, um
analista na abertura ou fechamento do curso para explicar a missão do BP.
No programa Via Viva, promovido pela Prefeitura nas ruas centrais da
cidade todos os domingos, em um desses domingos, é montada uma barraca
do BP para comunicar à população que se utiliza do programa a função, o
objetivo e a proposta do Banco para quem dele precisar.
Sobre o retorno das impressões dos munícipes que utilizam os serviços
do BP, Lensk informa que é solicitado o preenchimento de formulários de
satisfação em algumas fases dos processos. Estes, depois de tabulados
servem de base para alterações nos processos ou nos atendimentos,
lembrando sempre que o modelo de funcionamento do Banco em sua essência
é fechado, determinado pelo Estado, o que não impede que localmente, desde
que não transgrida qualquer dispositivo legal, sofra modificações para
melhoramentos.
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As sugestões de alteração no processo feitas pelos munícipes são
ouvidas e acatadas, como no caso da eliminação da análise no segundo
empréstimo, desde que o primeiro tenha tido o desfecho desejado por todos.
O monitoramento dos objetivos e metas (ver anexo A) se realiza
semanalmente pelo próprio Secretário nas reuniões pré-agendadas. Enfatizase que as metas estabelecidas têm caráter agressivo e progressivo (o número
de contratos fechados mensalmente) e o seu atingimento só é feito mediante
as ações bem coordenadas pela equipe que, no momento, é adequada para a
demanda.
Baseado no conteúdo e na análise da entrevista, nos dados apurados e
tendo como referência os problemas apontados no Quadro do apêndice D, o
Quadro 12 e o Gráfico 20 mostram cada item mencionado e o grau de
intensidade31 apropriado, em valor atribuído de 1 a 5.

Quadro 12 - Pontuação dos problemas - BP

Problema

TD

PD NCND PC

Falta de abrangência

2

Desarticulação

2

Sem prioridades

2

Porcentagens de retorno não atraentes

2

Baixa capacidade de aproveitamento

3

Alguma relevância

2

Qualificações não demandas pelo mercado

2

Não há qualificação dos informais

1

Não atendem as camadas mais pobres
Iniciativas somente promissoras

4
2

Fonte: autor
31

Ver detalhamento sobre o grau de intensidade no início do capítulo 4.

TC
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Dos valores atribuídos, obtém-se a média 2,2 (problemas existem, mas
influenciam pouco nos resultados).
Reduzindo a escala (acúmulo de porcentagens) para discordante
(valores 1 e 2) e concordante (valores 3, 4 e 5), obtém-se: discordante 80,0% e
concordante 20,0%. Tem-se, então, a indicação de que no Banco do Povo os
resultados obtidos nos programas são pouco influenciados pelos problemas
apresentados no Quadro do Apêndice D.

Gráfico 20 – Pontuação dos problemas - BP

Fonte: autor

4.1.3 Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)

O PAT está instalado em prédio localizado no centro da cidade, em local
de fácil acesso aos trabalhadores, onde se encontram salões com cadeiras
para acomodação das pessoas, guichês de atendimento, terminais para
cadastramentos e consultas.
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Em 2011, tem como gestor Edson André Martins Salinas, servidor de
carreira que ocupa a função de chefe de divisão. A entrevista com Martins
aconteceu em duas etapas: anotada em papel e também gravada. O roteiro
seguido e as perguntas formuladas estão detalhados no apêndice C. No total
foram 107 minutos de entrevista gravada (excluindo-se os trechos não
representativos) e 31 folhas de papel escritas, contendo ainda rascunhos de
fluxos, desenhos e esboços.
O PAT é dividido em duas seções: captação de vagas e controle de
atendimento (23.929 atendimentos em 2010). O Time do Emprego (200
participantes em 2010) e a emissão de carteiras profissionais (20.274 emitidas
em 2010) estão lotados na seção de controle de atendimento.
O objetivo maior do PAT, segundo Martins, é a empregabilidade, é a
intermediação entre as empresas que procuram trabalhadores e as pessoas
que buscam esses empregos . Em resumo, o cidadão conseguir seu emprego
(6.558 em 2010).
Gráfico 21 – Admissões PAT – de 2005 a junho/2011

Fonte: PAT (2011)
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Em suas atribuições, o PAT conta com o apoio do sítio oficial dos
empregos no Estado de São Paulo, o Emprega São Paulo 32. No acesso feito
em julho de 2011, havia 3,25 milhões de trabalhadores cadastrados para uma
oferta de 2,58 milhões de vagas.
O trabalhador desempregado se cadastra no sítio (estando em casa ou
indo pessoalmente ao PAT), preenchendo um formulário, que informa além dos
dados pessoais, suas qualificações, suas experiências e outros dados. Nesse
momento o sistema faz o seu registro no banco de dados, gera o currículo
digital e disponibiliza login e senha para futuras consultas ou alterações.
Em seguida, o sistema faz a ligação do perfil do candidato cadastrado
em seus bancos de dados com os perfis das vagas disponíveis. Isso gera o
envio do currículo do trabalhador desempregado à caixa de e-mail do RH da
empresa ou emite uma carta de encaminhamento para uma entrevista pessoal.

Gráfico 22 - Admissões PAT - Janeiro a Junho 2011

Fonte: PAT (2011)

O trabalhador acessa o sítio para verificar as vagas disponibilizadas e
que potencialmente tem condições de preencher, recebe um e-mail em sua
conta, se cadastrada anteriormente, ou recebe um torpedo (SMS) em seu
celular. Outra opção para o trabalhador que não dispõe dos dispositivos ou das
32

Disponível em https://www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Acessado em 15/07/2011.
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soluções tecnológicas mencionadas é comparecer pessoalmente ao PAT para
as verificações.
Por seu lado, as empresas cadastradas no sistema acessam as bases
de dados permitidas encontrando aqueles perfis ou funções que lhes
interessam naquele momento. Em seguida, o Sistema dispara os avisos já
informados (ver Gráficos 21 e 22). O significativo avanço alcançado nos últimos
anos, se deve à tecnologia, representada pelo sistema implementado.
Os trabalhadores que participaram de várias entrevistas e continuam nos
bancos de dados em situação de desemprego são separados e enviados,
mediante aceitação de convite, para o Time do Emprego.
As vagas colocadas no Sistema pelas empresas passam pelo processo
de validação, informa Martins, que consiste na ligação telefônica feita por um
servidor

do

PAT

para

o

responsável

cadastrado

pela

empresa

disponibilizadora. Essa ligação serve como confirmação da vaga, para evitar
que outras intermediadoras se utilizem inadequadamente dos serviços
prestados pelo PAT. Há constantemente o uso de métodos de rastreamento
para detecção desse aproveitamento incorreto do sistema por parte desas
empresas.
No PAT Sorocaba é adotado o critério de 1 por 5. Para uma vaga
disponibilizada são encaminhados cinco trabalhadores. Após a efetivação da
contratação, o Sistema é atualizado para eliminação daquele posto de trabalho
preenchido.
Para Martins, o número de servidores alocados para os serviços no PAT
é adequado, mesmo porque o próprio espaço físico atual não permite o
acréscimo de uma quantidade maior que a existente.

Nesse sentido

argumenta que, com as condições atuais e com a intensiva capacitação dos
servidores, é possível alcançar melhores resultados.
O Sistema aceita ainda o cadastro de trabalhadores empregados que
pretendem buscar novas oportunidades em outras empresas.
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A prioridade maior do PAT é a captação de vagas, sendo importante a
divulgação dessas vagas por diferentes meios. A captação utiliza diversos
meios para acessar as empresas, tais como: ligações para os RHs, cartas, email e outros dispositivos. Os disparos mais intensivos dessas e outras
iniciativas para as captações acontecem quando o número de vagas ofertadas
chega a patamares considerados baixos, pois que as empresas mais
estruturadas em termos financeiros e de RH contratam assessorias de
empresas especializadas para suas buscas de trabalhadores. O mais
interessante nesses processos é que, às vezes, essas empresas acessam o
Emprega São Paulo ou o PAT para as contratações (salienta-se que o
rastreamento da empresa solicitante da vaga, mencionado anteriormente, é
feito também para esses casos). 50% das agências de emprego de Sorocaba
utilizam esse procedimento para o preenchimento de suas vagas.
Para atendimento das camadas mais pobres da população, o PAT
apresenta algumas limitações. Por localizar-se no centro, o cidadão precisa
deslocar-se até suas instalações utilizando condução, o que nem sempre é
possível em função de seu grau de vulnerabilidade. Uma das saídas
encontradas foi implementar o Telecentro na Meta Reciclagem, permitindo à
comunidade à sua volta utilizar-se das conexões ao sistema pela internet.
No PAT, a principal inovação se encontra no sistema em uso e nas
profundas alterações de processo que foram permitidas pelo sistema. O tempo
de atendimento aos munícipes foi dramaticamente reduzido, não só em termos
de captação, seleção, apresentação, encaminhamento e resultados de
sucesso. Tome-se como exemplo o praticamente não existente uso de papel
para a consulta online disponível no salão do PAT.
Outra ação considerada inovadora, também acrescida pelo sistema, é a
gestão da manutenção (inclusão e exclusão de vagas) que, ao final do
processo, aumentou consideravelmente a disponibilidade de vagas por meio de
melhores captações.
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Das relações do PAT com outras áreas da SERT, destacam-se:
O acesso e o treinamento pela Meta Reciclagem com as pessoas
que frequentam o Telecentro para cadastro, impressões diversas e
acompanhamento das vagas disponibilizadas.
As sugestões de cursos para UNIT, em vista das funções mais
procuradas e aquelas em que as vagas permanecem muito tempo
em aberto.
O encaminhamento para o BP das pessoas que nas sessões do
Time

do

Emprego

demonstraram

características

microempreendedoras.

A promoção do Time do Emprego nos Territórios Jovens da SEJUV é
um exemplo de práticas realizadas entre as Secretarias. Os treinamentos dos
monitores e materiais enviados pelo PAT visam propiciar aos jovens as
facilidades para o primeiro emprego. Martins informa que a taxa de
empregabilidade nessas turmas é em torno de 70%
No PAT, os indicadores de resultados das ações sociais se apresentam
claros e existe e são divulgados para todos os servidores. Eventuais metas não
alcançadas levam ao agendamento de reuniões internas para discussão das
alterações que devem ser realizadas.
Existem instrumentos para prospectar as opiniões dos munícipes.
Apesar do grande afluxo de pessoas às dependências do PAT - somente entre
janeiro a junho de 2011 o número de atendimentos foi de 42.000 – registraramse neste período apenas duas reclamações graves por parte dos usuários.
Assim, as reclamações e sugestões não têm quantidade elevada e se
resumem às instalações, tempo de atendimento, formas de preenchimento dos
formulários, atendimento de outras agências; em resumo, mais voltadas ao
nível operacional.
Mesmo assim, registram-se as sugestões feitas pelos munícipes,
normalmente dirigidas aos atendentes, para avaliações posteriores. Por força
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de ser um programa Estadual, modelado para ser seguido, as modificações em
muitos casos se configuram inexequíveis.
Baseado no conteúdo e na análise da entrevista, nos dados apurados e
tendo como referência os problemas apontados no Quadro do apêndice D, o
Quadro 13 e o Gráfico 23 mostram cada item mencionado e o grau de
intensidade33 apropriado, em valor atribuído de 1 a 5.

Quadro 13 - Pontuação dos problemas - PAT

Problema

TD

PD NCND PC

Falta de abrangência
Desarticulação

3
1

Sem prioridades

2

Porcentagens de retorno não atraentes

2

Baixa capacidade de aproveitamento

2

Alguma relevância

1

Qualificações não demandas pelo mercado

1

Não há qualificação dos informais

3

Não atendem as camadas mais pobres
Iniciativas somente promissoras

TC

4
1

Fonte: autor

Dos valores atribuídos, obtém-se a média 2,0 (problemas existem, mas
influenciam pouco nos resultados).
Reduzindo a escala (acúmulo de porcentagens) para discordante
(valores 1 e 2) e concordante (valores 3, 4 e 5), obtém-se: discordante 70,0% e
concordante 30,0%. Tem-se, então, a indicação de que na Secretaria os
33

Ver detalhamento sobre o grau de intensidade no início do capítulo 4.
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resultados obtidos nos programas são pouco influenciados pelos problemas
apresentados no Quadro do Apêndice D, porém o valor encontra-se no limite
de pouca influência e a certeza de influência.

Gráfico 23 – Pontuação dos problemas - PAT

Fonte: autor

4.1.4 Meta Reciclagem (MR)

O MR está instalado em dependências externas à Secretaria, em local
de alta vulnerabilidade social na zona norte da cidade, atendendo aos bairros
Nova Esperança, Vila Barão, Humberto de Campos, Zulmira, Jardim Baronesa
Trujilo e até Altos do Itavuvu. Naquele local se encontram a recepção dos
materiais a reciclar; o setor de separação dos componentes em condições de
aproveitamento; as salas de aula; as oficinas de montagem e testes dos
computadores; ponto de acesso à internet disponibilizado para a população e a
administração.
Em 2011, tem como gestor Gilberto Vieira Ayres de Campos, servidor de
carreira, chefe de divisão, tendo exercido anteriormente cargos de coordenador
no PAT e na UNIT. A entrevista com Vieira foi desenvolvida em uma só etapa:
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manuscrita em papel e também gravada. O roteiro seguido e as perguntas
formuladas estão detalhados no apêndice C. No total foram 81 minutos de
entrevista gravada (excluindo-se os trechos não representativos) e 13 folhas de
papel escritas, contendo ainda rascunhos de fluxos, desenhos e esboços.
O objetivo da MR é capacitar e desenvolver a geração de renda por
meio da inclusão digital. O setor oferece cursos de informática básica,
manutenção e montagem de microcomputadores e produção de sites (Web
Designer). Dispõe ainda de Telecentro comunitário e um local adequado para
receber doações de lixo tecnológico (Quadro 14).
Os computadores fora de linha ou aqueles ultrapassados, descartados
pelas pessoas e pelas empresas, são recebidos pela MR e usados pelos
alunos para os treinamentos práticos e para os cursos de montagem e
manutenção. É possível também, mediante contato antecipado e agendamento
com a MR, a solicitação de transporte para a retirada dos equipamentos nas
casas ou empresas doadoras.
Quadro 14 – Toneladas de lixo eletrônico - Reciclagem

Ação social / ano
Pessoas treinadas
Usuários Telecentro
Repasse lixo (tons)
Máquinas recuperadas

2008 2009 2010 jul/11
200 462
560
373
1250 2000 2500 1750
5
11
25
18
50
50
50
60

Previsão 2011
640
3000
31
102

Fonte: MR (2011)

As aulas permitem ao aluno conhecimentos sobre o hardware dos
equipamentos e contato com softwares livres.

Esses computadores

recuperados servem de ferramentas para os cursos de informática básica e
Web Designer ministrados por monitores parceiros. Os excedentes são doados
a entidades filantrópicas da cidade. As inscrições para os cursos, explica
Vieira, é feita no próprio Telecentro.
Outro serviço comunitário oferecido pela MR é a destinação correta do
lixo eletrônico que sobrou do reaproveitamento dos materiais citados
anteriormente. A sucata gerada, após a separação dos componentes ainda
úteis, é enviada para a cooperativa Reviver (ligada a Secretaria de Parcerias),
permitindo a geração de renda para seus associados (Gráfico 24). Esse serviço
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está ligado diretamente à preocupação com o meio ambiente, tema enfatizado
em todas as aulas dos cursos mantidos pela MR.

Gráfico 24 - Repasse do Lixo Eletrônico (toneladas)

Fonte: MR (2011)

O Telecentro comunitário, um verdadeiro sucesso para a população
local, é fruto de convênio estabelecido com o Ministério das Comunicações,
oferecendo internet gratuita, acessada pelos computadores recuperados pelos
alunos e doações feitas por terceiros. Em junho de 2011, estavam disponíveis
para a comunidade 20 computadores (10 reciclados), utilizados em média por
200 pessoas por dia. É permitido o acesso por sessões de uma hora. A
prioridade de uso é para trabalhos escolares, elaboração e envio de currículos,
pesquisas e acessos pessoais diversos.
No Telecentro, há o serviço de xérox gratuito para a comunidade para
cópia de documentos, cartas de apresentação, currículos, trabalhos e outros
afins, porque naquela região, dada a sua vulnerabilidade, até uma cópia pode
ser um obstáculo entre o munícipe e o emprego.
Vieira informa que, em 2009, o MR formou 462 alunos nos cursos
disponibilizados que, em média, duram três meses. Neste mesmo ano, por
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volta de 11 toneladas de lixo eletrônico foram direcionadas à reciclagem.
Lembra ainda que, no último lote recuperado, foram montados 50
computadores destinados para 15 entidades filantrópicas da cidade.
A inclusão digital das pessoas das regiões atendidas é considerado o
maior sucesso do setor, porque a MR atua ao lado da população desde os
mais jovens: inscrições são aceitas a partir dos 11 anos de idade. Para os
jovens, além da socialização e da inclusão digital, ainda são objetivos dos
cursos e do Telecentro: tirá-los das ruas, ensinar princípios de disciplina,
melhorar a educação e interessá-los por algo que será benéfico em suas vidas
no futuro.
Sobre a integração com outras áreas da SERT, Vieira cita o apoio dado
às pessoas que se inscreveram para a busca de empregos pelo PAT. Essas
pessoas, ao utilizarem os equipamentos do Telecentro, dispõem ainda de
impressoras para imprimir cartas ou currículos, um suporte às suas metas de
conseguir trabalho. O contrário acontece também: a MR envia ao PAT ou para
o Time do Emprego pessoas classificadas como necessitadas desses serviços.
A UNIT recebe os trabalhadores das regiões em que a MR atua para
cursos de qualificação, já devidamente orientados localmente segundo suas
perspectivas e possibilidades.
Quando um munícipe exterioriza seu desejo de montar ou melhorar seu
pequeno negócio, é imediatamente encaminhado para o Banco do Povo. Antes
da visita, é feito o agendamento para recepcioná-los mais confortavelmente.
Vieira menciona, como os outros integrantes da SERT já o fizeram, as
reuniões das quintas-feiras com o Secretário, enfatizando o caráter de
monitoramento do que está sendo feito nas áreas. Destaca, ainda, a troca de
informações e sugestões entre os integrantes da equipe.
Existe uma preocupação muito intensa com a qualificação das pessoas
no Telecentro, até surgindo proposta de ocupar o espaço para outros cursos
além daqueles de informática, como: espanhol, inglês ou palestras sobre temas
de interesse da população e do mercado empregador. Tudo para corrigir e
melhorar a empregabilidade dos munícipes.
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Das relações com outras Secretarias, Vieira destaca a forte parceria com
a SEJUV na qualificação dos jovens no Telecentro. Jovens enviados pela
SEJUV participam dos cursos de montagem de computadores e Web Designer.
Outra parceria intersecretarias é com a Secretaria da Cidadania que direciona
ao MR as pessoas das comunidades mais vulneráveis para os cursos ofertados
no Telecentro, apoio importante para a qualificação.
Os indicadores de resultados planejados apresentam-se dentro do
esperado e, alguns deles, dadas as perspectivas, vão ser superados. A título
de exemplo, em 2010, foram repassadas à parceira Reviver 25 toneladas de
lixo eletrônico para reciclagem; esse número, em 2011, até junho, soma 14
toneladas, e nos meses mais próximos ao final do ano recebem-se mais
materiais desse tipo. Vê-se, assim, que as metas deste ano neste quesito
serão cumpridas e certamente superadas.
Baseado no conteúdo e na análise da entrevista, nos dados apurados e
tendo como referência os problemas apontados no Quadro do apêndice D, o
Quadro 15 e o Gráfico 25 mostram cada item mencionado e o grau de
intensidade34 apropriado, em valor atribuído de 1 a 5.

Quadro 15 - Pontuação dos problemas - MR

Problema

TD

PD NCND PC

Falta de abrangência

4

Desarticulação
Sem prioridades

2

Porcentagens de retorno não atraentes

2

Baixa capacidade de aproveitamento

3

Alguma relevância

3

Qualificações não demandas pelo mercado

34

3

1

Ver detalhamento sobre o grau de intensidade no início do capítulo 4.

TC
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Não há qualificação dos informais

1

Não atendem as camadas mais pobres

1

Iniciativas somente promissoras

3

Fonte: autor

Dos valores atribuídos, obtém-se a média 2,3 (problemas existem e
influenciam nos resultados).
Reduzindo a escala (acúmulo de porcentagens) para discordante
(valores 1 e 2) e concordante (valores 3, 4 e 5), obtém-se: discordante 50,0% e
concordante 50,0%. Tem-se, então, a indicação de que na Meta Reciclagem os
resultados obtidos nos programas são influenciados pelos problemas
apresentados no Quadro do Apêndice D.
Gráfico 25 – Pontuação dos problemas - MR

Fonte: autor
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4.1.5 Micro Empreendedor Individual (MEI)

A administração da MEI está instalada nas mesmas dependências do
PAT, porém, o acesso dos munícipes para formalizarem seus negócios se faz
nas Casas do Cidadão de Sorocaba ou em um escritório de contabilidade
cadastrado no Simples Nacional, sem custos. É uma iniciativa local.
Em 2011, tem como gestor Roberto Freitas, colaborador comissionado
com a função de chefe de divisão. A entrevista com Freitas foi desenvolvida em
uma etapa: manuscrita em papel e também gravada. O roteiro seguido e as
perguntas formuladas estão detalhados no apêndice C. No total foram 88
minutos de entrevista gravada (excluindo-se os trechos não representativos) e
16 folhas de papel escritas, contendo ainda rascunhos de fluxos, desenhos e
esboços.
O resultado almejado pela MEI é a redução do empreendedorismo
individual informal, estimado na cidade em 50.000 casos (informados pelo
IBGE), em julho de 2011 (ver acumulado das formalizações no Gráfico 26). O
objetivo para 2011 é a redução da informalidade na cidade em 10%. Freitas
explica que o trabalho começa mostrando ao empreendedor individual (EI) as
vantagens trazidas pela formalidade, pelo custo, em média, de R$30,00 por
mês. A decisão de se formalizar ou não, depois dessa etapa de
esclarecimentos e informações, fica a cargo do EI.
Para convencer o informal a alterar sua situação, formalizando-o, se
utilizam relevantes argumentos:
A informalidade tende a trazer pobreza, no sentido de não permitir a
expansão, por menor que seja, do pequeno negócio. O ciclo é para
menos, não para mais.
Na informalidade o negócio estaciona em um estado marginal.
Na formalização, o microempreendimento é cadastrado, faz parte das
bases

de

dados

estruturais,

usados

nos

momentos

planejamentos para a capacitação administrativa, por exemplo.
O EI é inserido oficialmente nas coberturas da Previdência Social.

dos
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A Prefeitura estuda a promulgação de lei municipal para que 25% de
suas compras sejam feitas das pequenas e microempresas de
Sorocaba.
A MEI considera EI a pessoa que trabalha por conta própria, fatura no
máximo até R$36.000,00 por ano, não participa de outra empresa como sócio e
possui até um empregado contratado, com salário mínimo ou o piso da
categoria.

Gráfico 26 - Acumulado de Formalizações - dez/2010 a jul/2011

Fonte: MEI (2011)

Para as regularizações de pequenas empresas, Freitas informa que,
com a lei no. 128 de 19/12/2008 se criaram condições especiais para que o
trabalhador informal possa se tornar um empreendedor individual legalizado.
Dentre os benefícios trazidos pela lei, um diz respeito ao registro no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), que diretamente facilita a abertura de
conta bancária, pedidos de empréstimos (no BP, por exemplo), participação em
concorrências públicas e a emissão de notas fiscais.
A isenção de tributos federais (imposto de renda, PIS, COFINS, IPI e
CSLL) é um dos focos dessa lei, pelo enquadramento do empreendedor no
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SIMPLES. Permanecem os custos relativos ao pagamento destinado à
Previdência Social (INSS) e ao ICMS.
No tocante ao pagamento do INSS, essa contribuição permitirá ao EI
acessar os benefícios auxilio doença, auxilio maternidade, aposentadoria, entre
outros. A dispensa de formalidade na escrituração fiscal e contábil é outra
vantagem que o EI alcança por se formalizar, e essa assessoria é garantida no
primeiro ano de funcionamento. As taxas municipais para a emissão do alvará
de funcionamento também não são pagas.
A prioridade absoluta do MEI é a informação, é a comunicação dos
direitos e das vantagens da formalização.
As palestras de orientação ou sensibilização representam as iniciativas
mais utilizadas pela MEI, e as que apresentam retornos relevantes. Aproveitase a sinergia com as outras áreas da própria Secretaria ou de outras
Secretarias para essa disseminação desejada. Qualquer evento promovido por
qualquer uma das áreas ou das Secretarias considerado como promissor para
essas palestras é utilizado para tal. Exemplificando: nos eventos mensais
promovidos pela SERT, como a Feira do Empreendedor.
Como a ideia primeira do MEI é a formalização, grande parte das ações
se concentram nas populações mais pobres, aquelas de mais baixa renda. No
projeto da MEI consta que ele foi criado para atendimento desta camada da
população sorocabana.
É considerada uma importante inovação da MEI a elaboração da lei
geral que deu as bases para a criação de novos procedimentos para a
formalização

dos

informais.

Redução

ou

isenção

de

impostos,

desburocratização, tempo de licenciamento mais rápido, alteração nos
conceitos de fiscalização (baixo e alto risco), facilidades para abertura das
empresas, emissão de alvarás, entre outras modificações. O objetivo é a
microempresa formalizada ser aberta em no máximo 2 dias.
Em relação às integrações com outras áreas da Secretaria, uma delas é
com o Banco do Povo, onde os pretendentes aos empréstimos (informais)
dispõem de informações e encaminhamento, se assim desejarem, à MEI.
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Nos cursos da UNIT se realizam apresentações sobre as vantagens da
formalidade e os benefícios trazidos ao microempreendedor.
Com as outras Secretarias, Fontes informa a parceria com as Casas do
Cidadão (CC), da Secretaria de Governo. Seus atendentes participam de
cursos, dados pela MEI, capacitando-os a orientarem os potenciais
microempreendedores informais a mudarem essa condição de informalidade.
Além disso, nas CC se programam cursos e palestras sobre a formalização,
atraindo significativo contingente de interessados.
Nas reuniões de pais e mestres agendadas pela Secretaria da Educação
parte do tempo é direcionado a informar os presentes das vantagens e dos
encaminhamentos para a formalização, isso é feito em escolas que se
localizam nos bairros de maior propensão a este tipo de empreendedor.
A formalização dos mágicos, músicos e outros artistas vinculados à
Secretaria da Cultura, por meio da Economia Criativa, dando subsídios a esses
profissionais para a formalização e, assim, permitir o fornecimento de seus
serviços às empresas e à Prefeitura, é um exemplo muito significativo.
Dos parceiros externos à Prefeitura, Freitas cita a associação feita com
os escritórios de contabilidade para apoiar os EIs não cobrando as taxas de
gerenciamento contábil no primeiro ano de funcionamento da nova empresa
formalizada. Em contrapartida, os escritórios se credenciam para descontos em
seus impostos.
Em busca de mais facilidades para a formalização, novos projetos se
encontram em fase de elaboração na MEI, como a Sala do Empreendedor
(Empres@Fácil). O objetivo do projeto é simplificar e agilizar o atendimento aos
empreendedores, convergindo para um mesmo espaço serviços de Secretarias
e Órgãos municipais e estaduais, permitindo, assim, a desburocratização e a
simplificação dos procedimentos de abertura, alteração e baixa de empresas.
Baseado no conteúdo e na análise da entrevista, nos dados apurados e
tendo como referência os problemas apontados no Quadro do apêndice D, o
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Quadro 16 e o Gráfico 27 mostram cada item mencionado e o grau de
intensidade35 apropriado, em valor atribuído de 1 a 5.

Quadro 16 - Pontuação dos problemas - MEI

Problema

TD

Falta de abrangência

PD NDNC PC

TC

2

Desarticulação

4

Sem prioridades

3

Porcentagens de retorno não atraentes

3

Baixa capacidade de aproveitamento

2

Alguma relevância

3

Qualificações não demandas pelo mercado

3

Não há qualificação dos informais

4

Não atendem as camadas mais pobres

3

Iniciativas somente promissoras

2

Fonte: autor

Dos valores atribuídos, obtém-se a média 2,9 (problemas existem, mas
influenciam pouco nos resultados).
Reduzindo a escala (acúmulo de porcentagens) para discordante
(valores 1 e 2) e concordante (valores 3, 4 e 5), obtém-se: discordante 30,0% e
concordante

70,0%.

Tem-se,

então,

a

indicação

de

que

no

setor

Microempreendedor Individual os resultados obtidos nos programas são
comprometidos de forma indesejada pelos problemas apresentados no Quadro
do Apêndice D.

35

Ver detalhamento sobre o grau de intensidade no início do capítulo 4.
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Gráfico 27 – Pontuação dos problemas - MEI

Fonte: autor

4.2 Secretaria da Juventude (SEJUV)

A Secretaria está baseada no prédio do paço municipal. Ocupa uma
área no quarto andar. Dispõe de servidores alocados fora desta base (em
bairros de alta vulnerabilidade), no NAIS e no Território Jovem. A Secretaria é
apoiada por diversos parceiros em suas ações sociais, destacando-se:
Associação Bom Pastor (Pastoral) - executa os Projetos Primeira
Chance, Jovem Cidadão, Desafio Jovem e Projeto Girassol.
SOS – Serviço de Obras Sociais – responsável pelo Projeto Clube do
NAIS.
Grupo de Apoio Santo Antonio (GRASA) - tratamento de usuários de
drogas.
Associação Lua Nova - tratamento de usuárias de drogas.
ONGs - Pode Crer, Grupo Piracema e Vânia & Vanira.
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A entrevista com a Secretária Edith aconteceu em uma etapa: anotada
em papel e também gravada. O roteiro seguido e as perguntas formuladas
estão detalhados no apêndice C. No total, foram 121 minutos de entrevista
gravada (excluindo-se os trechos não representativos) e 38 folhas de papel
escritas, contendo ainda rascunhos de fluxos, desenhos e esboços.
Os trabalhos realizados pela SEJUV são direcionados aos jovens (de 15
a 29 anos), estimados na cidade, segundo a Fundação SEADE e o IBGE, para
2010, em 155.026 pessoas.
Para Di Giorgi, a PPGER que traz melhores resultados para a sua pasta
é a capacitação profissional. Destaca o avanço obtido pela Secretaria por ter
levado a capacitação profissional para os bairros, no sentido de atrair os jovens
para esses locais, espaços já utilizados pelos jovens em outras atividades.
As decisões sobre as capacitações são baseadas em dados de
pesquisas de mercado cruzados com os dados da SEJUV, buscando identificar
as demandas. Além disso, nos relacionamentos com as outras Secretarias,
frequentemente essas bases são trocadas e comparadas, para se obter uma
maior exatidão das necessidades de emprego dos jovens, e mais amplamente
de toda a população.
Ao mesmo tempo, são realizadas pesquisas com os próprios jovens para
apurar o que eles gostam em termos de trabalho. Prospectar seus interesses,
suas aspirações, para tentar formatar uma série de cursos que correspondam a
essas expectativas. Uma tarefa difícil, porque a SEJUV não elabora cursos,
mas, pode colaborar muito em seus conteúdos.

Nessas iniciativas é

necessário buscar parcerias com outras Secretarias (a SERT, por exemplo) ou
instituições e entidades externas. Nesse momento, as relações da Secretaria
com inúmeras associações são muito boas e trazem resultados.
Um dos espaços utilizados para os cursos é o TJ, porque o jovem já o
frequenta por praticar esportes e outras modalidades ali desenvolvidas. Os
cursos têm duração variada, lembrando que a SEJUV é executora e deve
sempre buscar parcerias para a sua realização.
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O SENAC, o SENAI e a UNIT são entidades com quem a SEJUV
celebra parcerias em termos de capacitação, informa Di Giorgi. As entidades
parceiras montam os cursos no TJ, normalmente com a colaboração da SEJUV
em seus conteúdos. Como os jovens já estão acostumados com o espaço para
fazer outros tipos de atividades, então se tira vantagem dessa aproximação
para

as

capacitações,

como

aquelas

proporcionadas

pelos

cursos

profissionalizantes.
Sobre os retornos, Di Giorgi comenta que os alunos iniciantes
normalmente acabam os cursos. Esses dados são passados pelos TJs, mas
normalmente não há desistências em números alarmantes. Inclusive, para
ilustração, no curso de Eventos, antes do seu término já havia empresas
interessadas em empregar os alunos.
A política atual da Secretaria é no sentido de melhorar nos aspectos
oferta e quantidade de cursos, procurando despertar, desta maneira, nos
jovens a vontade de ir ao TJ não só para lazer.
Gráfico 28 – IDEB Sorocaba (2005-2009) – Fundamental - Inicial

Fonte: INEP (2010)

Nota-se em um contingente significativo de jovens o problema da
escolaridade (ver a evolução do IDEB36 de Sorocaba no gráfico 28: +23,0%
36

O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é a avaliação do ensino básico no
país, variando em escala de 0 a 10 e feita a cada dois anos. Na sua formulação o indicador usa
como componentes a aprovação escolar, evasão e as médias de desempenho nas avaliações
do INEP. Disponível em http://portalideb.inep.gov.br/.
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entre 2007 e 2009, apresentando características promitentes, melhor IDEB
tende a gerar melhores condições de absorção de conhecimentos), fazendo
com que, se possível, antes do curso programado, aconteça uma espécie de
alinhamento dos conhecimentos ausentes. Em outras ocasiões, observa-se a
presença da escolaridade escritural exigida (aquela representada pelo
diploma), mas o que falta é o conhecimento que deveria ter vindo junto com
esse documento.
Assim, se exige, pelo menos em termos de discussão, a pesquisa de
metodologias diferentes (fora daquelas convencionais usadas em outras áreas)
que, quando colocadas em prática, permitam aos jovens absorverem os
conhecimentos dados. Porém, existe um bloqueio: eles não conseguem
compreender

as

comunidades.

A

metodologias
saída

é

a

consagradas
utilização de

empregadas

em

outras

métodos inovadores, não

convencionais, porque os anteriores despertam pouco, ou às vezes, nenhum
interesse. Não existe ainda uma resposta a isso. Percebe-se claramente que é
um fator limitante.
As articulações, discussões e aprimoramentos são constantemente
entabulados com os parceiros, procurando encontrar cursos que atendam aos
interesses dos jovens e, ao mesmo tempo, tenham em vista as necessidades
do mercado. Neste momento, um segmento que se encontra com falta de mão
de obra é a construção civil. Para a construção civil até se encontram jovens
com a escolaridade exigida, mas a falta de uma visualização mais refinada das
profissões ligadas ao segmento não os atrai.
Há de se desenvolver alguma nova estratégia. Em conversas encetadas
com jovens do TJ Nova Esperança, ressaltou-se que a construção civil no
Brasil está chegando aos patamares de outros países, como os Estados
Unidos, em que as profissões ligadas ao segmento são valorizadas. A
repercussão e os comentários foram poucos e não animadores. Mas, verificase que até algumas empresas, apesar de reclamarem da falta deste tipo de
mão de obra, ainda tratam essas profissões como sendo para qualquer um.
O jovem hoje se esforça para fazer uma faculdade, que não vai fazer
diferença alguma em sua vida, constata Di Giorgi. O curso, às vezes, não vai
ajudá-lo em nada, só fazê-lo gastar dinheiro. O jovem acaba não tendo a
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mínima condição de trabalho com aquele diploma. No Brasil, existe a cultura de
quem se dá bem é o doutor, é quem faz faculdade. Outras formas de trabalho,
como os trabalhos braçais são desvalorizados. Tem-se, assim, um grande
desperdício de tempo e de dinheiro. E acontece o indesejável: as pessoas não
querem voltar atrás, não querem exercer profissões que são desprezadas,
porque elas se esforçaram. Isso, ao final, tem levado o jovem a desacreditar do
valor da escolaridade para conseguir o emprego
Os jovens ficam, evidentemente, muito desmotivados para outras
profissões mais simples. Existem casos em que até aceitam funções inferiores
àquelas da sua formação, por exemplo, se advogado e não passou na OAB,
não passou no teste, não passou na entrevista, aceita trabalhar em outras
tarefas, mas frustra-se, e até mesmo retém muita raiva.
Apresentam-se, desta forma, duas questões básicas:
A necessidade de que a educação deve ser bem feita nos níveis iniciais.
Sobre essa (des)valorização enviesada que existe para uma infinidade
de profissões.

A SEJUV procura levar essas discussões até os jovens. Essa
aproximação busca entender o que almejam, quais são suas perspectivas de
emprego e o que esperam. Até mesmo fazê-los pensar na profissão como
realização de vida. Se o jovem não gosta do que faz, a vida pode se tornar um
inferno. Isso acaba por interligar-se com a geração de outros tipos de
problemas, como a violência, o uso de drogas e a insatisfação com a vida.
Por isso, a SEJUV foi dividida administrativamente em setores, mas não
tem sentido o funcionamento de um setor não integrado aos outros, tudo e
todos estão conectados. Que a droga é um problema, que a bebida é outro e a
que violência é ainda outro, isso não é uma análise correta, explica Di Giorgi.
Se fosse, isso levaria à conclusão de que a situação de um jovem infrator é um
problema e a sua capacitação é outro problema. Não é. Estão todos dentro de
uma mesma dinâmica social complicada.
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Particularmente, nesse período, a economia do país e mesmo a
economia da cidade vivem um bom momento. Então, mesmo com todas as
dificuldades, observa-se que no programa Primeira Chance, desenvolvido junto
com a Pastoral, em que são distribuídas bolsas para os cursos de capacitação,
esse processo mantém os jovens distantes do tráfico, da marginalidade,
enquanto se aguarda a possibilidade do emprego surgir (Quadro 17). O
resultado final dessas capacitações, frutos das parcerias entre a Pastoral e as
empresas, é a promessa de que essas empresas deem a oportunidade para o
jovem obter seu primeiro emprego.

Quadro 17 – Primeira Chance – Jovens atendidos

Ano

Jovens atendidos

% Ano anterior

2008

171

-

2009

209

+22,2

2010

475

+127,3

Fonte: SEJUV (2011)

Outro exemplo é o programa Clínica Profissionalizante, realizado onde
estão internados os dependentes químicos para a oferta de cursos
profissionalizantes. Devido ao fato dos jovens estarem internados para
tratamento, providenciam-se capacitações diversas. Montam-se várias oficinas
e, ao mesmo tempo, realizam-se articulações com as empresas para que deem
a primeira chance de emprego para eles.
Nesse sentido, o da abertura de oportunidades para o jovem infrator,
procura-se, em todos os espaços disponíveis, no NAIS, nos TJs e outros,
lugares que os jovens normalmente frequentam e lotados nos bairros de maior
vulnerabilidade, estimular a vertente da qualificação, como uma questão de
complementação aos tratamentos ou atividades.
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Gráfico 29 – Jovens atendidos pelo NAIS – 2008 a 2010

Fonte: SEJUV (2011)

Ou por programas de tratamento do jovem no NAIS (Gráfico 29), ou pela
atração gerada pelos TJs (Quadro 18), o ponto de destaque é a realização das
capacitações.

Acredita-se

que

a

capacitação

é

fruto

também

do

desenvolvimento das atividades esportivas, entendendo essas práticas como
uma preparação para o mundo do trabalho. Infere-se que nessas práticas o
jovem aprende disciplina, trabalho em equipe, criatividade (nas atividades que
envolvem teatro) e, em outras modalidades aprende o autoconhecimento. O
pressuposto é que se formam pessoas para o trabalho não somente
qualificando-as pelas informações técnicas. Em síntese, todas as atividades
desenvolvidas tornam-se base para a geração de renda e de trabalho, porque
se transformam em mais empregabilidade.

Quadro 18 – Território Jovem – Jovens atendidos – 2008 a 2010

Ano

Jovens atendidos

% Ano anterior

2008

3.600

-

2009

6.647

+84,6

2010

12.082

+81,8

Fonte: SEJUV (2011)
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Di Giorgi afirma que as capacitações técnicas, em determinado
momento e com a estrutura adequada, são fornecidas, enquanto as outras
capacitações como a inteligência emocional, o equilíbrio, o trabalho em equipe,
a solidariedade, o foco, ser centrado e outras são mais difíceis de alcançar
somente treinando.
Sobre o sucesso dos programas, Di Giorgi informa que normalmente
aqueles que participam mais, obtêm mais sucesso no futuro. Por exemplo, o
Fazendo o Futuro é um projeto em parceria com a ONG Piracema, para jovens
se tornarem-se multiplicadores nas suas próprias escolas para trabalhar as
questões da violência, da sexualidade, entre outras. São escolhidos nas
escolas públicas e passam por oito oficinas com terapeutas, que trabalham o
tema do projeto de vida com relação às expectativas, às metas e aos sonhos.
São lecionados também temas de autocuidado, abordando as drogas, a
concepção indesejada, a sexualidade etc. A missão desses jovens, após
completarem as oficinas, é replicar todo esse conhecimento adquirido para
seus pares na comunidade.
Surpreendentemente, esses jovens foram absorvidos pelo mercado e,
saliente-se, os conhecimentos ministrados não tinham bases técnicas. Mas, o
fato de ficarem mais seguros, de aprenderem mais coisas, de começarem a
pensar mais focados, de terem participado das oficinas que, afinal, são
terapêuticas, fez com que conseguissem oportunidades de emprego,
abandonando, assim, o projeto (esclarecendo, isso foi um sucesso).
Então, a estratégia de formação técnica e não técnica ao ser aplicada
corretamente consegue esse melhor índice de empregabilidade, fazendo com
que se reflita mais detidamente sobre este binômio: conhecimentos técnicos e
conhecimentos não técnicos. Mesmo porque não persiste nenhuma dúvida que
determinadas profissões precisam mesmo de treinamento técnico, porém,
dentro dos princípios discutidos, precedido de uma etapa de qualificações em
outros

conhecimentos

anteriormente).

(ver

as

qualificações

da

UNIT,

mostradas
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Por isso, considera-se que, nas políticas públicas de empregabilidade,
uma discussão pertinente é se devemos pensar neste tipo de treinamento, não
técnico, antes do propriamente técnico. Às vezes são necessárias explicações
mais longas para convencer as pessoas que esse método funciona,
principalmente àquelas que decidem os destinos dos recursos. É importante
refletir sobre o imediatismo das propostas, uma mais rápida, outra menos
rápida, mas mais consistente.
Outro problema fundamental é o da autoestima, explica Di Giorgi. Se um
jovem for intensamente pressionado pelos monitores ou colaboradores dos
centros, e mesmo por pessoas de seu meio familiar, isto pode levá-lo a desistir
das formações, já que pode ter sido considerado incompetente durante o
período escolar e, agora, por dificuldade de aprendizado das matérias técnicas,
ser considerado novamente incompetente. Portanto, é importante essa primeira
formação não técnica. Existe ainda o perigo de eles mesmos se considerarem
incompetentes para tudo, pelo resto de suas vidas.
Esses jovens não somente se tornam capazes de conseguir o primeiro
emprego, mas adquirem uma capacidade de se manterem pelo resto de suas
vidas. O ideal estatístico para a comprovação seria acompanhar um jovem dos
13, 14 anos, que passou por este tipo de programa, até uma idade mais adulta,
digamos 29 anos, e assim, verificar se realmente esse discurso se comprova
(indicador de impacto).
Esses planos mais ousados em termos de aplicação de capacitações,
em sua maioria, por apresentarem retornos no médio e no longo prazo, não
raramente são interrompidos quando da troca do executivo maior ou da
Secretária, pois não são considerados como projetos suprapartidários, ficando,
assim, em suspenso seus retornos efetivos.
Por isso, é importante envolver a comunidade cada vez mais nessas
políticas, o que proporciona um ambiente mais propício ao continuísmo, já que
viriam dos munícipes as pressões para manter esse ou aquele programa que
está fazendo sucesso.
Uma boa margem do sucesso nos programas vem das celebrações das
parcerias com instituições externas à Prefeitura, por exemplo, com o SENAC
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que, em Sorocaba, tem fortes laços com a SEJUV. Existem casos de iniciativas
em que a própria população apresenta um projeto de curso completo, com o
professor já escalado, somente pedindo o espaço para a sua realização.
Por outro lado, ainda persiste na cabeça das pessoas o pensamento
linear de que a empregabilidade é maior quanto maior o número de cursos
oferecidos e frequentados (indicadores de monitoramento). Sem dúvida, os
cursos trazem maior visibilidade, a imprensa divulga e aparece na TV. Não
importa se os trabalhadores estão em bons empregos, ainda estão
empregados, se estão felizes, (indicadores de impacto), o que interessa é que
os cursos estão sendo realizados.
Enfatizando a demasiada importância dada aos indicadores de
monitoramento, em detrimento dos indicadores de impacto, a Secretária
comenta,
... nenhum jornalista vem à Secretaria perguntar se o curso
dado, relativo a determinada profissão, estava tendo
demanda, se aquela profissão era procurada pelas
empresas da cidade. Se, das pessoas formadas quantas
conseguiram emprego, ou ainda, se mantiveram seus
empregos depois de algum tempo. Só se preocupam com o
número de cursos e o número de alunos formados. É mais
bonito para publicar! (DI GIORGI, 2011).

Um projeto inovador de uma das ONGs de Sorocaba se propõe a
selecionar os jovens das comunidades mais carentes, ou mesmo da Pastoral,
para realizarem uma pesquisa no próprio bairro sobre quantos estão
empregados, quantos não estão empregados, o que gostariam de fazer e o que
gostariam de estudar. Tudo isto para se ter um diagnóstico preciso dos bairros.
A partir desse levantamento, seriam iniciadas parcerias públicas e
privadas para o melhor encaminhamento no sentido de resolver as questões
que se levantarem.
Desse modo, haveria uma ligação entre as necessidades de formação
das empresas para admissões e onde essas necessidades se encaixariam nas
comunidades pesquisadas. Os focos seriam dos interesses, das possibilidades
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e das necessidades, todos os protagonistas ouvidos e em direção a um
sincronismo.
Assim, mesmo que os jovens queiram determinada capacitação, mas
não possuem escolaridade para isso, o programa tentaria capacitá-los em
outras frentes, já que não teriam a taxa de absorção desejada ou esperada.
Exemplificando: não adianta os jovens das comunidades desejarem ser
especialistas em qualidade se a sua formação escolar se restringe ao curso
básico incompleto. Não é possível. Para as gerações posteriores seriam
informados os pré-requisitos necessários para essa pretensão, ficaria a cargo
deles se esforçarem para obter esses pré-requisitos.
Sobre os retornos dados pelos jovens, esses são normalmente positivos.
Aqueles que não estão nos programas, não há como saber (ver pesquisa
planejada anteriormente).
Nos cursos existem instrumentos de avaliação padrão. A perda está
naqueles que não frequentam. O ideal seria um reforço na maior participação
dos munícipes e também na sua participação até o fim do curso programado.
Acontecem casos de oferecimento de um curso e poucos se inscrevem. Ou há
uma expressiva porcentagem de desistências durante o curso. Se a avaliação
for feita somente com aqueles que chegam ao fim, é frequentemente positiva.
O jovem em geral entende a importância do curso, mas ainda não
consegue fazer uma imagem clara do que isso vai colaborar com o seu futuro.
Por exemplo, fazê-lo abdicar de um prazer mais imediato (uma festa ou sair
com a turma) prometendo um futuro promissor pode soar não muito tentador.
Os instrumentos de medida da Secretaria falham nesse sentido, explica
Di Giorgi, pois apuram somente as opiniões de quem chegou ao fim. A ideia a
ser implantada é buscar as opiniões daqueles que fizeram inscrição e nem
apareceram na primeira aula, ou ainda, entrevistar aqueles que abandonaram o
curso em andamento, ou ainda, cursos que não conseguiram atrair um número
mínimo de alunos.
Por exemplo, até cursos considerados pelo SENAC como de ponta não
conseguiram reunir o número mínimo de alunos para começar quando
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oferecidos no Território Jovem. Mesmo sendo de graça. Por isso, a
necessidade de se realizar um planejamento mais apurado.
As articulações na Secretaria internamente, entre seus setores, e com
outras Secretarias existem e são eficientes. Não só com a UNIT, que seria até
óbvia, mas também com a Secretaria de Desenvolvimento, no tocante às
parcerias com as empresas.
Nas Clínicas houve a articulação SENAI/SINDUSCON, clínica Grasa e
SEJUV. Os pacientes já se encontravam internados, os cursos foram montados
pelo SENAI, e até mesmo os componentes para a parte prática foram também
montados na estrutura da clínica. No final, todos os participantes foram
empregados pelo SINDUSCON. Ocorreu até festa de formatura, com a
presença dos pais. As capacitações oferecidas foram: pedreiro, azulejista,
pintor, assentador, entre outras da área da construção. Esses cursos
continuam indefinidamente. Sem evasão, já que os participantes estão na
Clínica. Começou com o convênio para a recuperação das drogas e chegou na
capacitação.
Nota-se nessas iniciativas a evidência muito forte de um jogo em que
todos ganham: os munícipes (tratamento de drogas e emprego), as empresas
(aparecem na mídia, conseguem bons trabalhadores), as ONGs (reforçam sua
função e a sua reputação) e a SEJUV (cumpre o seu papel).
A prioridade maior da Secretaria é a empregabilidade dos jovens
infratores e dos jovens dependentes de drogas. São os grupos de maior
vulnerabilidade porque esses jovens se põem em risco, mas também colocam
em risco a sociedade. A empregabilidade, nesse caso, é um valor em si só,
torna-se uma estratégia de inclusão social. É um meio de tirá-los da
marginalidade, tirá-los do mundo das drogas, da dependência. É, de fato, uma
estratégia complementar ao tratamento. A empregabilidade para um jovem que
está no mundo das drogas não é só o emprego, é uma forma de tirá-lo deste
ambiente e tem dessa maneira, uma dupla função. Na SEJUV estas iniciativas
são realizadas no NAIS e nas Clínicas Profissionalizantes.
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O NAIS é um projeto desenvolvido em Sorocaba. A ideia é trabalhar com
o jovem no momento em que cometeu um crime, buscando reintegrá-lo,
fazendo estratégias de capacitação, trazendo esporte e lazer. As Clínicas com
cursos profissionalizantes também são um projeto iniciado em Sorocaba.
Normalmente as Clínicas assemelhadas cuidam somente da terapia
ocupacional. Só do tratamento. Nas Clínicas de Sorocaba, além disso, as
pessoas são capacitadas, pois vão precisar logo em seguida do emprego.
Na Secretaria, informa Di Giorgi, o trabalho é determinado por um
planejamento estratégico conjunto, só foi dividido por força da estrutura dos
processos,

em

termos

operacionais,

mas

as

discussões

e

os

compartilhamentos são feitos em grupo. Então, o pessoal do Território Jovem
sabe, discute e está sempre em contato com a Pastoral. As interfaces não
ficam subentendidas. São discutidas, explicitadas, avaliadas o tempo todo.
Trabalha-se de forma muito próxima em toda a Secretaria.
Contudo, ainda existem iniciativas não comunicadas por outras
Secretarias, causando surpresas para a SEJUV, que poderia potencializar
muito mais as ações desenvolvidas. Gradualmente, essa desconexão está
sendo corrigida.
Um bom exemplo é a união com a SERT, mais especificamente a
integração da SEJUV com a UNIT. Isso se faz necessário para não duplicar
ações e desperdiçar recursos.
A Secretaria da Cultura realizará determinado evento, que o faça em um
dos espaços da SEJUV, não precisando contratar espaços externos e gastar
recursos.
Baseado no conteúdo e na análise da entrevista, nos dados apurados e
tendo como referência os problemas apontados no Quadro do apêndice D, o
Quadro 19 e o Gráfico 30 mostram cada item mencionado e o grau de
intensidade37 apropriado, em valor atribuído de 1 a 5.

37

Ver detalhamento sobre o grau de intensidade no início do capítulo 4.
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Quadro 19 - Pontuação dos problemas - SEJUV

Problema

TD

PD NCND PC

Falta de abrangência

3

Desarticulação

4

Sem prioridades

2

Porcentagens de retorno não atraentes

3

Baixa capacidade de aproveitamento

4

Alguma relevância

2

Qualificações não demandas pelo mercado

2

Não há qualificação dos informais
Não atendem as camadas mais pobres
Iniciativas somente promissoras

TC

5
1
2

Fonte: autor

Dos valores atribuídos, obtém-se a média 2,8 (problemas existem e
influenciam os resultados).
Reduzindo a escala (acúmulo de porcentagens) para discordante
(valores 1 e 2) e concordante (valores 3, 4 e 5), obtém-se: discordante 50,0% e
concordante 50,0%. Tem-se, então, a indicação de que na Secretaria os
resultados obtidos nos programas são influenciados pelos problemas
apresentados no Quadro do Apêndice D.
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Gráfico 30 – Pontuação dos problemas (SEJUV)

Fonte: autor

4.3 Outras áreas

No conteúdo das entrevistas, inúmeros servidores, chefes e diretores
prestaram informações valiosas que complementaram, explicaram e tornaram a
pesquisa empírica mais consistente em termos do entendimento dos objetivos
desse trabalho. Isso se deu durante as visitas às dependências dos setores
das Secretarias antes ou depois da entrevista agendada, ou ainda, por convite
dos próprios servidores. O material, como os anteriores, foi gravado e foram
tomadas anotações em papel, perfazendo 65 minutos de gravação e 39 folhas
de papel manuscritas com textos, desenhos e esboços. Em seguida, se
apresentam duas dessas entrevistas.
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4.3.1 Artesanato

Jorge Alexandre Afeich Filho trabalha diretamente com o Secretário,
atendendo à sua assessoria. É servidor de carreira, tendo ocupado a função de
Chefe de Divisão.
Não há dúvidas sobre a integração de todas as áreas da Secretaria,
afirma Afeich. Cita os trabalhos conjuntos da UNIT com o PAT, do PAT com o
BP e fechando o ciclo, do BP com a UNIT. Lembra a já citada reunião das
quintas-feiras em que há a discussão dos problemas de cada setor e os
encaminhamentos das eventuais soluções que exigem as integrações.
Existem dificuldades para o recolhimento e atendimento das opiniões e
sugestões dos munícipes com relação às ações sociais. Isso se deve ao fato
da adequação no recebimento dessas sugestões, mas também à qualidade do
que é sugerido. Na maioria das vezes, após análise, o sugerido está longe de
ser conseguido em termos de implementação e da dotação de recursos.
Dos artesãos, o comentário inicial é que, em outras cidades, o
artesanato normalmente está ligado à Secretaria da Cultura, no tocante ao
fomento e à geração de renda.
A SUTACO é a superintendência ligada à SERT do Estado que
congrega os artesãos no Estado de São Paulo. Nesta instituição é que foram
buscados os conceitos para a elaboração do regulamento (para as Feiras, por
exemplo) do artesão da cidade.
Os artesãos da cidade se cadastram na SERT (48 carteiras de
identidade do artesão foram emitidas em 2010) visando obter as autorizações
para exposição nas feiras, e esse cadastro serve também para controlar a
quantidade dessa modalidade de trabalho na cidade (130 deles estão
cadastrados). Além disso, o artesão deve ser filiado a uma das duas
associações de artesanato existentes (ASA e Novos Rumos). Os artesãos
podem comercializar suas peças nas feiras ou não (no caso de ateliers, vendas
em pontos comerciais e outros).
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Todos os meses, em três ou quatro praças de diferentes bairros são
programadas feiras de artesanato na cidade. A Prefeitura e a SERT, visando
um aumento da geração de renda para os artesãos, nas épocas das
realizações, organizam, além das feiras mensais, três grandes eventos
baseados no artesanato:
a) A FELGER (Feira Local de Geração de Renda). Sempre na semana
que antecede o dia das mães. Em 2010, participaram da Feira 120
artesãos.
b) A FEAGER (Feira Regional de Geração de Renda). Organizada na
semana que anterior ao dia dos pais. Além da Feira, há a
apresentação de shows, eventos culturais, oficinas e outros. Em
2010, participaram da Feira 165 artesãos (de Sorocaba e de outras
cidades), 131 vendendo seus artesanatos e 34 comercializando
comestíveis.
c) Feira de Natal. Do mesmo porte da FELGER.

O local escolhido para as três grandes feiras é a Praça Frei Baraúnas,
que dispõe de espaço e condições adequadas para o porte dessas ações
sociais.
As iniciativas da SERT para a realização das Feiras só apresentarão os
retornos desejados se os artesãos atentarem a dois conceitos chave (já foram
propostos aos artesãos cursos de design): criatividade e inovação. Não há
perspectivas de retornos se ofertarem os produtos tradicionais, como panos de
prato, aparas de porta, crochês etc. Esses produtos tendem a não vender, eles
não demonstram diferenciais, não dispõem de valores agregados para os
potenciais compradores.
Além

do

curso

de

design

mencionado,

outros

cursos

são

disponibilizados aos artesãos, ministrados na UNIT, entre eles se destacam:
tendências de mercado, comportamento do consumidor, técnicas de vendas,
comunicação, atendimento ao cliente e exposição de produtos. Segundo os
controles da UNIT, a taxa de inscrições e de comparecimento para esses
cursos é de menos de 30% para os artesãos.
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Os artesãos que necessitam de capital para ampliar seus negócios,
comprar mais materiais ou para outros projetos que envolvam dinheiro são
direcionados ao BP.
Para a SERT, a parceria com a Secretaria da Habitação, que dá a
autorização ao uso das praças e das ruas para as feiras de artesanato, se
constitui em um dos bons relacionamentos para o sucesso desses eventos.
Nas três grandes feiras de artesanato, a Secretaria da Cultura
providencia a parte artística, como os shows. Nesses dias, a Secretaria de
Segurança Comunitária participa com a fiscalização e a segurança.

4.3.2 Empregabilidade na Secretaria da Juventude

Maria da Penha Nihei trabalha diretamente com a Secretária, realizando
tarefas relativas à assessoria. É servidora de carreira.
Nihei ressalta inicialmente que um dos mais valorosos parceiros
da SEJUV na empregabilidade é a Pastoral. Lembra que esses projetos
atendem primordialmente as pessoas de baixa renda. O relacionamento se
fundamenta no repasse de verbas para a Pastoral realizar as ações sociais
com as pessoas, ficando o controle e eventuais ajustes a cargo da Secretaria.
Este parceiro é responsável por três projetos prioritários da Secretaria
para atendimento aos jovens:
Desafio Jovem (jovens de 13 a 15 anos).
Atividades: reforço escolar, teatro e atividades esportivas.
Jovem Cidadão (jovens de 16 a 17 anos).
Atividades: as mesmas do Desafio Jovem, acrescidas de conceitos
sobre responsabilidade social e capacitações profissionais (ver
Gráfico 31).
Primeira Chance (jovens de 18 a 19 anos).
Atividades: as mesmas do Jovem Cidadão.
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Os jovens recebem bolsa, a título de incentivo e de evitar desistências,
para frequentarem as reuniões, atividades e capacitações agendadas. Para
participar dos projetos, devem obrigatoriamente estar matriculados em uma
escola tradicional. No tempo fora do horário escolar, o jovem se dirige às
unidades da Pastoral para realizar as atividades programadas.
Atividades externas à Pastoral devem também ser realizadas pelos
jovens, como: visitas a asilos para apoio aos idosos, suporte às escolas
tradicionais para cuidados com os alunos menores, entre outras.
Relativamente às outras capacitações, todas elas são discutidas em
termos de validade e colocadas à disposição da maioria dos programas, não
somente aqueles vinculados à Pastoral, com a maior atenção aos jovens
infratores e dependentes químicos.

Gráfico 31 – Jovens participantes do programa Jovem Cidadão

Fonte: SEJUV (2011)

Na SEJUV, o ponto de destaque relativo à inovação foi na abertura da
Prefeitura para as parcerias, já que se entende que não há, em nível municipal,
espaços e pessoas qualificadas em quantidade para absorver essas
responsabilidades. Mesmo no começo da SEJUV, pela sua estrutura ser
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pequena, houve a necessidade das parcerias externas, porém os processos
envolvidos nas associações eram demorados e demandavam desgastes
administrativos não justificáveis. Essa situação mudou, foi inovada. Agora
esses processos são mais rápidos e efetivos.
Os indicadores resultantes das ações sociais estão expostos e em fase
de ajustes por terem sido colocados em prática há pouco tempo. O foco é
maior naqueles de monitoramento, porque para os de impacto ainda não existe
uma base de dados suficientemente povoada. Contudo, os indicadores de
impacto social estão previstos e esboçados.
Quanto a ouvir as sugestões dos munícipes, Nihei admite que, mesmo
tendo algumas correções a serem feitas, elas são coletadas e analisadas.
Toma como exemplo a implantação de um TJ. Quando o TJ está para ser
criado em uma área, acontece uma pesquisa com a comunidade, jovem e não
jovem, objetivando saber o que as pessoas esperam do projeto. Relativo aos
jovens, estes são chamados a opinar sobre que atividades esportivas
gostariam de desfrutar no Território. Assim, um TJ em um bairro possui
atividades diferentes daquelas desenvolvidas em um TJ de outro bairro. Tudo
para atrair e satisfazer a comunidade jovem.
A não participação dos envolvidos colabora claramente para o insucesso
de um projeto. Toma-se como exemplo um projeto proposto por uma parceira
experiente no mercado de capacitações que não obteve a esperada
participação das pessoas. O projeto era para capacitação profissional. O
conteúdo (muito teórico), o formato das aulas, a duração (mais de seis meses)
e as maneiras de apresentação não foram bem assimilados pelos alunos. Foi
um fracasso, não obstante, esse mesmo curso, em outra área da cidade,
ministrado a outro público, ter alcançado o sucesso esperado.
Em contrapartida, o curso de recepcionista de eventos (a comunidade
apoiou) foi sucesso total. No conteúdo, na aplicação, no número de alunas, na
frequência, nas notas e, ao final, na quantidade de pessoas que foram
rapidamente admitidas para trabalhar. Uma famosa empresa de eventos da
cidade, antes do término do curso já havia contratado diversas alunas.
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Dos setores de capacitação na SEJUV, Nihei cita o NAIS como o mais
crítico, porque o jovem permanece no programa pelo período determinado pelo
juiz, sendo esse período entendido como suficiente para a sua recuperação. Às
vezes, esse tempo não é o adequado para a formação completa e iniciativas
para trazer esse jovem depois para o TJ, a fim de completar seus estudos, nem
sempre obtêm sucesso, diferentemente do GRASA (parceira que cuida dos
jovens dependentes de drogas) em que são estabelecidos tempos maiores de
permanência, em média, seis meses, regularmente suficientes para a
capacitação mais completa.
Cursos de curta duração normalmente alcançam boa aceitação, como
aqueles promovidos pelo Time do Emprego. A aceitação se deve a duas
vertentes

interessantes

para

os

jovens:

a

primeira

motivadora

(comportamentos, elaboração de currículo, falar, escrever); e, a segunda,
capacitadora (técnicas da função escolhida).
As entrevistas, cujas partes principais foram transcritas e analisadas
neste capítulo, serão avaliadas em seguida, na análise e interpretação dos
dados coletados. Essas interpretações e análises servirão como base para as
considerações finais.
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Capítulo 5 – Análise e interpretação dos dados coletados

Os conteúdos das entrevistas com o Secretário, com a Secretária e com
os outros servidores, somados aos dados coletados na pesquisa se configuram
como os materiais básicos para interpretações e análises, representados pelas
impressões dos entrevistados, pelos dados fornecidos, pelas ações sociais
empreendidas para a geração de trabalho, emprego e renda na cidade. Esses
conteúdos se tornam ainda mais valiosos ao serem confrontados com os
problemas apresentados no Apêndice D, que dão o referencial bibliográfico
deste trabalho.

5.1 Análise e interpretação

A diferença de abordagem das duas Secretarias com relação às
PPGERs (Políticas Públicas de Geração de Emprego e Renda) é o primeiro
item de destaque, isso porque cada uma delas recebe públicos diferentes, em
seus motivos para se aproximarem das ações sociais promovidas, nas
quantidades atendidas, em suas faixas etárias médias, em suas perspectivas e
em seus objetivos. Enquanto uma Secretaria trabalha principalmente dando
apoio às pessoas que buscam recolocações, que para serem alcançadas em
boa parte necessitam de requalificação, ou ainda a munícipes que querem
alavancar seus pequenos negócios; a outra atende basicamente jovens, muitos
deles em situações excepcionais, como aqueles vindos por sugestão dos
órgãos judiciários. Os programas proporcionados, desta maneira, apresentam
enfoques e busca de resultados com conotações diferentes (a quantidade
atendida, por exemplo).
Inicialmente se considera que os resultados obtidos nas ações sociais
perpetradas pelas duas Secretarias, mediante a avaliação dos valores
coletados na pesquisa, apresentam números estimulantes, tendo em vista os
benefícios alcançados pelos munícipes, se analisadas a título de exemplo, as
recolocações feitas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (Tabela 19) ou
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no número de jovens que frequentaram os Territórios Jovens (3.600 em 2008,
6.647 em 2009 e 12.082 em 2010).

Tabela 19 – Atendimento e admissões no PAT (2005 a Junho 2011)

Ano

Atendidos/mês

Admitidos/mês

% Admitidos

2005

1.227

98

8,0%

2006

1.790

115

6,4%

2007

3.697

142

3,8%

2008

3.249

260

8,0%

2009

2.919

354

12,1%

2010

1.994

547

27,4%

2011 (até junho)

3.405

882

25,9%

Fonte: PAT (2011)

Um fator comum nas duas Secretarias é a intensa utilização de
estruturas externas para a realização de suas ações sociais, uma na
contratação dos monitores e a outra em suas parcerias com as ONGs. Porém,
a administração, o controle, o acompanhamento, as devidas alterações a
realizar quando preciso e os desfechos são atividades mantidas sob suas
gestões. Por um lado, esse modelo permite o envolvimento de poucos
servidores municipais nos processos; por outro lado, motivado pelas normas
estabelecidas nas licitações (menor preço e outras), pode reduzir a qualidade
dos serviços prestados aos trabalhadores ou mesmo inviabilizar a própria ação
pelo não cumprimento do fixado nos contratos.
Na Secretaria de Relações do Trabalho os resultados em termos de
quantidade são relevantes, segundo os números obtidos pelos programas
realizados: alunos inscritos e capacitados nos cursos da UNIT (as vagas
disponibilizadas passaram de 6.013 em 2009 para 10.103 em 2010,
representando um aumento de 68,0%), pessoas que procuram o PAT (Tabela
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19), microempresários no Banco do Povo (em 2010 foram lavrados 267
contratos dos 352 abertos, uma taxa de sucesso de 75,9%), procura da MEI
pelos informais (nas formalizações, aumento de 194,6%, passando de 2.056
em 2010 para 6.056 em 2011), apoio aos artesãos (48 carteiras de identidade
emitidas em 2010) e as pessoas ligadas à Meta Reciclagem (os Telecentros
capacitaram 560 munícipes em 2010 e, em 2011, 640, uma elevação de
14,3%). No âmbito da SERT, o Time do Emprego de Sorocaba (adaptação da
iniciativa Estadual) configura-se uma ação diferenciada por procurar requalificar
o trabalhador após as qualificações convencionais não surtirem efeito (esse
programa obtém 76,0% de sucesso). Seu aprimoramento e ampliação, no
tocante a modificações no programa e ao número de vagas, é ponto
determinante na melhoria da empregabilidade (Gráfico 32).
Gráfico 32 – Participante e recolocações – Time do Emprego (2008 a 2011)

Fonte: PAT - *Início **até outubro de 2011

Na Secretaria da Juventude, esses números são menores, porém o
propósito, a carência, a necessidade de apoio e os serviços exigem
estruturação diferenciada, por causa das práticas empreendidas em relação
aos resultados obtidos ou esperados (em 2008 foram atendidos 150 pessoas
no Projeto Jovem Cidadão, número aumentado para 475 em 2010, uma
elevação de 216,7%).
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Para a SERT, está comprovado que, além da capacitação técnica,
outras capacitações devem constar do quadro de disciplinas dos cursos, como
ficou evidente no acréscimo das disciplinas segurança no trabalho, português,
matemática e apresentação pessoal (deficiências detectadas e explicadas pela
formação não adequada durante os anos anteriores de educação formal).
Outro componente importante para a SERT, neste sentido, é a sincronização
das demandas feitas pelo mercado e a oferta de trabalhadores qualificados.
Aparece também a sensibilidade referente a ouvir o que as pessoas querem
em termos de qualificação ou cursos, mas esse não é um item estrutural, o
direcionamento buscado, na maioria das vezes, é o atendimento ao mercado.
Relevância diversa é dada pela SEJUV a este particular (capacitação).
Por acompanhar públicos mais vulneráveis, a atração para os cursos ou outras
atividades se torna mais especializada. As argumentações encontradas nas
entrevistas, nas ações sociais e nos indicadores da Secretaria remetem mais a
uma atenção às aspirações dos munícipes atendidos. Foi sobejamente
discutida a elitização de algumas profissões em detrimento de outras. O não
entendimento, por tratarem-se em sua maioria de jovens, muitos deles
infratores, do apoio dado em função das implicações em seus futuros. A
tendência de nesse público as funções mais operacionais obterem importante
adesão se sustenta pelo menor nível educacional, média de anos de estudo, ou
pela não absorção de conhecimentos mesmo naqueles que possuem anos de
estudo maiores que a média.
A capacitação para esses jovens passa a ser somente o primeiro passo
na busca de empregos sustentáveis. As oportunidades de recolocação ou
primeira colocação no mercado de trabalho devem existir, devem estar
sincronizadas com as iniciativas capacitadoras e devem ser alvo dos
programas de intermediação que aproximam os jovens dessas vagas (aqui se
torna clara a importância da integração entre a Secretaria de Relações do
Trabalho - o PAT -, a Secretaria da Juventude e as empresas). Como
salientado nas entrevistas, além do emprego, agora a ação deve privilegiar a
permanência no emprego, tirando definitivamente o jovem da rua e assim,
afastando-o das influências não desejadas e suficientemente conhecidas.
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Na SERT, as ações sociais desenvolvidas tendem a apresentar maior
facilidade de mensuração, de controle numérico, fato que reforça o perfil e o
modelo de gestão praticado no período da pesquisa. O programa Gestão à
Vista (aquele que permite a visualização do que está sendo realizado, por meio
de indicadores integrados) foi internalizado, disseminado e encontrou na
Secretaria um ambiente propício para seu funcionamento (ver exemplo de um
indicador no anexo A). Os indicadores apurados como resultados das ações
sociais estão em toda a parte, permitem o entendimento do que aconteceu, o
que está acontecendo e se tornam referência para o planejamento das ações
sociais futuras.
Por apresentar um ambiente de maior complexidade com relação ao
levantamento de números (as parceiras devem participar nesse processo), na
SEJUV, a medição por indicadores das ações sociais está em fase de estudos,
construção, refinamento e implantação.
O número de servidores lotados nas duas Secretarias, conforme
entendimento dos entrevistados, é suficiente e atende às necessidades e à
estrutura funcional dos trabalhos, lembrando, no entanto, que menos de 2% do
orçamento da Prefeitura são destinados às duas Secretarias.
Internamente nas Secretarias pesquisadas, a integração aparece e traz
resultados encorajadores. Os setores se comunicam entre si e decisões que
afetam um setor são comumente discutidas com as outras áreas. Ao final, as
iniciativas colocadas em prática incorporam colaborações diversas, produto de
discussões e consensos.
Sobre as integrações entre Secretarias, apesar de existirem e de se
buscar constantemente revigorar esses laços, ainda não é possível considerar
essas assimilações como fator representativo para os resultados finais das
ações sociais voltadas para o trabalhador.
As ações integradas das Secretarias com os parceiros externos formam
a base de sustentação do funcionamento dos programas. Sem essas
associações não seria possível colocar em prática qualquer ação social
examinada. Mesmo considerando essas ligações como promotoras de bons
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retornos, os fortalecimentos das visões mais integradas trariam resultados
superiores.
Analisando as entrevistas com os gestores das pastas e os dados
coletados anteriormente, foram elaborados os Quadros por área. No Quadro 20
é apresentada a consolidação dos Quadros por setor, bem como as médias por
problema, a média total dos problemas e os resultados das porcentagens
acumuladas.
Tomando-se como referência para análise o valor 64,3% (menor do que
70,0%), apresentado no Quadro 20 (interseção da linha pouca influência dos
problemas com a coluna Média), depreende-se pelas entrevistas e pelos dados
coletados que os problemas identificados no Apêndice D, no geral, influenciam
os resultados alcançados pelas ações executadas nas duas Secretarias. Como
há a possibilidade de observação de quais problemas mais se destacaram em
cada área pesquisada (problemas nas linhas e áreas nas colunas), por meio
dos valores apresentados na tabela, as prioridades das modificações a serem
praticadas dispõem agora de uma base numérica representada pelo valor
consignado.
Dos valores apurados, os melhores resultados ficam com a Universidade
do Trabalhador (90,0% de pouca influência e mediana 1,5), a Secretaria de
Relações do Trabalho (80,0% de pouca influência e mediana 2,0) e o Banco do
Povo (80% de pouca influência e mediana 2,0), indicando que as ações e os
resultados obtidos por essas áreas são menos afetados pelos problemas
(preocupações para: a não qualificação dos informais e a baixa capacidade de
aproveitamento).
Em seguida, vem o Posto de Atendimento ao Trabalhador (70,0% de
pouca influência e mediana 2,0), mostrando que o setor está saindo da
situação em que os problemas influenciam os resultados e ingressando na área
de pouca influência dos problemas nos resultados (atenção para: não atende
as camadas mais pobres, não qualificação dos informais e falta de
abrangência).
Os próximos setores são: a SEJUV (50,0% de pouca influência e
mediana 2,5) e a Meta Reciclagem (50,0% de pouca influência e mediana 2,5),
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demonstrando a influência dos problemas nos resultados, representados por:
falta de abrangência, desarticulação, baixa capacidade de aproveitamento, não
qualificação dos informais e iniciativas somente promissoras.
E, finalmente, a MEI (30,0% de pouca influência e mediana 3,0),
evidenciando a presença comprometedora dos problemas para melhores
resultados, vários deles com pontuações de valor três ou acima (% de retorno
não atraentes, alguma relevância e qualificações não demandadas pelo
mercado). No caso da MEI se deve levar em consideração o tempo de
existência da iniciativa, ainda em fase de articulações, estruturação e
implantação.
Um fator importante e de destaque é a tendência apresentada em todos
os resultados das Secretarias e dos setores: ascendência (ou descendência
dependendo do sentido favorável do resultado). Isto quer dizer que se
analisados os resultados das ações sociais no tempo, por exemplo, de julho de
2011 para um período anterior, notam-se os valores se movimentando no
sentido das metas desejadas (ou até melhores).
Por outra visão, nas análises feitas por problema (as linhas), observa-se
que os menos impactantes se referem a qualificações não demandadas e
iniciativas somente promissoras (menores médias), demonstrando que as
ações sociais e os resultados obtidos pouca influência tiveram desses tipos de
problemas. As qualificações seguem uma lógica sincronizada com o mercado
demandador de vagas e os resultados obtidos nas ações demonstram mais do
que somente promessas, são representativos.
O problema no Quadro 20 que apresenta a maior média é a não
qualificação dos informais (3,0), reconhecidamente detectado e alvo de
iniciativas para a sua correção, uma delas, a própria criação e robustecimento
da MEI; outra, projetada, é a inclusão de novas disponibilidades na UNIT para
regularizar essa deficiência, pretende-se até mudar o nome da Universidade
para UNITE, acrescentando o E de empreendedor. Além das alterações nas
grades curriculares a UNITE será instalada em novo prédio (que está sendo
construído), disponibilizando mais salas para atender a demanda por cursos na
cidade.
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O segundo problema que mostra a maior média é a baixa capacidade de
aproveitamento, com 2,7. Isso demonstra que as iniciativas desenvolvidas
tiveram intensa influência negativa desse item, levando ao entendimento,
suficientemente enfatizado pelos entrevistados das duas Secretarias: a
capacidade de absorção de conhecimentos pelas pessoas está ainda aquém
de um nível desejado38.
O terceiro problema mais representativo é a falta de abrangência (2,6),
devidamente identificado e fito das ações desenvolvidas no sentido de integrar
internamente as Secretarias, das uniões de práticas entre Secretarias e da
abertura de oportunidades para novas parcelas da população (mais
atendimentos no Território Jovem, nas Clínicas Profissionalizantes, no Posto de
Atendimento ao Trabalhador, na Universidade do Trabalhador e no Banco do
Povo).
Para facilitar a visualização geral, o Gráfico 33 mostra a distribuição das
Secretarias e setores pesquisados, suas pontuações resumidas, graus de
influência dos problemas e as porcentagens acumuladas.

Gráfico 33 – Distribuição das Secretarias e setores pesquisados, influência dos
problemas e porcentagens da ocorrência

Fonte: autor

38

Ver no texto a discussão sobre os anos médios de estudo dos brasileiros (7,1) e dos
sorocabanos (7,9); os indicadores IDEB de Sorocaba de 2009 (5,9 para 5º. ano e 5,2 para o 9º.
ano); e, a suposta baixa aptidão do Estado em proporcionar educação elementar e básica de
qualidade.
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Quadro 20 – Consolidação dos quadros de pontuação dos problemas (apêndice D)

Problema / Área

SERT

UNIT

PAT

BP

Meta

MEI

SEJUV

Média

Falta de abrangência

2

2

3

2

4

2

3

2,6

Desarticulação

1

1

1

2

3

4

4

2,3

Sem prioridades

2

2

2

2

2

3

2

2,1

Porcentagens de retorno não atraentes

2

1

2

2

2

3

3

2,1

Baixa capacidade de aproveitamento

3

2

2

3

3

2

4

2,7

Alguma relevância

2

2

1

2

3

3

2

2,1

Qualificação não demandada

1

1

1

2

1

3

2

1,6

Não qualificação dos informais

4

3

3

1

1

4

5

3,0

Não atendem as camadas mais pobres

1

1

4

4

1

3

1

2,1

Iniciativas promissoras

2

1

1

2

3

2

2

1,9

Pouca influência

80,0%

90,0%

70,0%

80,0%

50,0%

30,0%

50,0%

64,3%

Influencia

10,0%

10,0%

20,0%

10,0%

40,0%

50,0%

20,0%

22,9%

Compromete

10,0%

0,0%

10,0%

10,0%

10,0%

20,0%

30,0%

12,9%

Fonte: Resumo dos quadros de pontuação dos problemas (entrevistas e bancos de dados). Elaborado pelo autor.

Média geral: 2,26.
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5.2 Considerações Finais

Entende-se que as Políticas Públicas de Geração de Emprego e Renda
(PPGERs) dependem dos rumos da economia, mormente do comportamento
do PIB (crescimento) e da capacidade de investimento tanto dos governos
quanto dos setores privados. Boas perspectivas econômicas levam a
investimentos. Investimentos geram empregos.
Do lado governamental, segundo o documento Desenvolvimento com
Inclusão Social e Educação de Qualidade (Plano Plurianual 2008-201139), os
investimentos do governo se centralizam em três eixos: crescimento
econômico, agenda social e educação de qualidade. Concernente ao eixo
crescimento econômico, uma das agendas é o PAC (Programa de Aceleração
do Crescimento): é um conjunto de investimentos públicos em infraestruturas
econômica e social, nos setores de transportes, energia, recursos hídricos,
saneamento e habitação (Minha Casa, Minha Vida), além de diversas medidas
de incentivo ao desenvolvimento econômico, estímulos ao crédito e ao
financiamento, melhoria do ambiente de investimento, desoneração tributária e
medidas fiscais de longo prazo. Essa expansão dos investimentos públicos,
além de aperfeiçoar a infraestrutura energética e logística, entre outras, traz a
reboque investimentos dos setores privados. O PAC2, herdeiro do legado do
PAC1, traz novas propostas de investimentos, tendo como um dos eixos da
política econômica: a geração de empregos e o aumento de salários40.
Os efeitos esperados dos PACs sobre os investimentos privados
decorrem por indução da renda ou da melhoria nos contextos dos negócios.
Em todos os casos, um dos reflexos constatado é o estímulo ao investimento
privado.
Para

a

Desenvolvimento

educação,
da

o

Plano

Educação

Plurianual

(PDE)

detentor

estipula
de

o

ações

Plano

de

concretas

direcionadas ao sistema educativo nacional, tendo como prioridade a melhoria
da qualidade da educação básica. A educação básica de qualidade beneficia a
39

Disponível em http://www.sigplan.gov.br/download/avisos/001-mensagempresidencial_
internet.pdf. Acessado em 13/12/2011.
40
Disponível em http://www.sinduscon-rio.com.br/ftp/pac2.pdf. Acessado em 13/12/2011.
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competitividade econômica, a equidade social e o desempenho do cidadão,
sobretudo aqueles relacionados à empregabilidade.
Isso tudo parece promissor, mas os efetivos resultados em 2011 ainda
permanecem em níveis aquém dos esperados. Há clara preocupação dos
governos com o tema, as práticas ajudam, mas não resolvem definitivamente o
problema do desemprego. A questão do desemprego se configura sem uma
solução final, porque na sociedade capitalista haverá sempre parte dos
trabalhadores desempregados, pois há mais trabalhadores disponíveis do que
o mercado consegue absorver. Por outro lado, a intenção do capitalista é
constantemente diminuir os seus gastos com a força de trabalho (introduzindo
novas tecnologias, melhorando a produtividade, alterando processos, apoiando
desregulamentações diversas, etc.), o que significa uma natural tendência à
diminuição dos postos de trabalho.
Situações contrastantes ocorreram nos Estados Unidos e na Europa,
explica Bagus (2010). No país, pelo menos na crise de 2008, foi adaptada a
fórmula keynesiana contra recessões (existem convergências em alguns
pontos com a solução brasileira adotada nesse período). Pela perspectiva
keynesiana, em meio a uma crise o governo deve compensar a queda na
demanda ampliando os seus gastos. Com isso, o governo estadunidense
optou por incidir em despesas maiores que as receitas e em políticas
monetárias expansionistas, com a intenção de dar nova vida à economia (a
taxa de desemprego no final de 2011 foi de 8,6%, a menor em três anos). No
continente europeu, a crise se alicerçou na expansão da moeda e de crédito
feita pelo sistema bancário, em especial nos países mais vulneráveis a esse
tipo de política, como: Irlanda, Grécia, Portugal e Espanha. Já em 2007
começam a aparecer os efeitos indesejáveis desse modelo de expansão
econômica artificial. Para tentar corrigir os rumos econômicos, os governos dos
países (e a União Europeia) tomaram medidas consideradas inábeis, que além
de não levarem à recuperação ainda serviram de combustível para intensificar
a crise. O resultado disso é a obrigatoriedade dos países problemáticos de
seguir cartilhas de austeridade, cortes de investimentos e reduções diversas, o
que levou as taxas de desemprego a atingirem patamares próximos a 23%.
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Então, vagas não preenchidas devem existir no mercado de trabalho
para que as PPGERs possam apresentar resultados. Porém, só a existência
das vagas não é a solução única do problema do desemprego; a partir desse
ponto, entra em cena outro fator determinante para o sucesso das PPGERs: a
qualificação da mão de obra (quesito básico da empregabilidade).
Os três itens citados podem acontecer ao mesmo tempo (o que é bom),
ou não. Se há investimentos e a consequente criação de empregos, mas não
há mão de obra qualificada para ocupá-los, de nada adiantaram. Caso
contrário, se há a qualificação, mas não os investimentos e a criação de
empregos, as práticas utilizadas foram desperdiçadas. Tem-se, assim, que
determinada avaliação só é possível em períodos e em espaços delimitados.
Em 2011, considera-se que vivemos um momento de características
com tendências positivas para a economia e para o mercado de trabalho,
mesmo depois da crise do final de 2008, que causou certa turbulência, mas
felizmente foi absorvida a contento pelo Brasil. Em Sorocaba, notam-se nos
resultados a evolução e a consolidação de diversas ações sociais voltadas ao
trabalhador no decorrer deste período (2009-2011), citando a título de
confirmação o PAT Sorocaba e as recolocações realizadas (4.252 em 2009,
6.558 em 2010 e 5.290 até junho de 2011).
A qualificação, no contexto atual, impõe ao trabalhador novos desafios e
novas competências, antes não tão decisivas para a sua recolocação.
Aprender, buscar novas competências, aumentar a sua capacidade de
interpretação, conhecer equipamentos diferenciados, agir de forma polivalente,
comunicar-se por diferentes meios, potencializar seu raciocínio para solução de
problemas, inovar, apresentam-se como componentes desejáveis, além, é
claro, daqueles relativos ao perfil técnico da especialidade. Nessa altura, entra
no processo o seu histórico educacional. O insuficiente número de anos de
estudo e a qualidade da educação nas instituições frequentadas pelos
trabalhadores influenciam diretamente na sua capacidade de compreensão e
assimilação de conhecimentos, o que sobrecarrega as iniciativas de
requalificação para empregos, exigindo mais estrutura, atenção e tempo de
dedicação. A reação às ações sociais geradoras de emprego se torna mais
lenta, demora para surtir os efeitos pretendidos.
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A reestruturação nos processos de trabalho e as consequentes novas
exigências relativas às competências profissionais levam o trabalhador a não
preencher as vagas oferecidas, ou mesmo a não se manter no emprego atual,
isso por causa de carências na sua capacidade profissional, porque em alguns
setores o perfil requerido é diferente do predominante anteriormente. O fato
acontece mesmo em profissões que não exigem cursos superiores (grande
parte dos cursos ministrados pelas iniciativas analisadas nessa tese), naquelas
sem muita sofisticação tecnológica, cuja necessidade educacional é tão
somente alfabetização completa ou no máximo o ensino médio e habilidades
manuais (os entrevistados também salientaram esse aspecto de deficiência
educacional básica para absorção e aplicação dos conhecimentos adquiridos
nos cursos de qualificação e de empreendedorismo). Tem-se, assim, uma
formação deficiente nos anos iniciais de estudo da população que irá refletir
negativamente na assimilação de conhecimentos das formações futuras,
visando o mercado de trabalho. Essa irregularidade atinge consistentemente os
jovens, conforme mostram os resultados atingidos nas iniciativas direcionadas
à inserção desse público no mercado de trabalho, como o programa Primeiro
Emprego.
É lastimável constatar que mesmo os trabalhadores que cursaram o
ensino fundamental e médio, às vezes até os completaram, sejam incapazes
de aprender o sentido de informações escritas, de entender o que é ensinado
verbalmente, de escrever sem erros e, principalmente, de realizar as operações
aritméticas básicas (insuficiências entendidas como analfabetismo funcional).
Daí a necessidade das horas adicionais nos cursos de qualificação para
reparar essas deficiências trazidas dos primeiros anos de estudo, dispensáveis
se os trabalhadores tivessem acesso à educação fundamental de qualidade
(mencionadas pelos entrevistados). Trata-se do não cumprimento pelo Estado
do prometido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo
XXVI: instrução a todos, gratuita e de qualidade.
Volta-se dessa maneira, à pergunta feita anteriormente: o que a escola
ensina? Ou ainda, se faz um novo questionamento: as escolas preparam
devidamente o cidadão e o trabalhador? Parecem questionamentos decisivos e
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sem desfecho promissor no curto prazo. As respostas a essas inquirições hoje
não teriam decididamente teor positivo.
Nos países que apresentam médias de anos de estudo da população
mais elevadas (no Brasil 7,1 anos, no leste europeu 11 anos, nos Estados
Unidos 13 anos, na Inglaterra 14 anos e na Alemanha 14 anos), a retomada
dos investimentos, depois de momentos de crise e de desemprego, tende a
propiciar saídas mais rápidas na recuperação do crescimento econômico e da
ocupação. Em 2011, a população dessa parte da Europa apesar de possuir
mais anos de estudo do que a população brasileira está convivendo com altas
taxas de desemprego, nesse caso, oriunda das deterioradas condições
econômicas vigentes nos países.
Por isso, no caso brasileiro, torna-se essencial a correção dessas
deficiências

pelas

instituições

de

complementação

da

formação

dos

trabalhadores, representadas pelas ações do Sistema S (SENAC, SESC,
SENAI, SESI, SEST, SENAT SEBRAE, SESCOOP e SENAR), das FATECs,
dos Centros Paula Souza e, em Sorocaba, da UNIT.
Um item de discussão consensual entre os entrevistados, independente
de nível hierárquico, mostra a capacitação em outros conhecimentos, não os
baseados só em fundamentos técnicos, se configurar como fator determinante
para o alcance dos resultados esperados para inserir e manter o trabalhador no
emprego. Se isso é verificado em Sorocaba, uma cidade considerada polo,
evoluída, bem posicionada geograficamente e progressista, presume-se o que
acontece em cidades menores e mais distantes dos grandes centros, que não
dispõem das estruturas educacionais adequadas nesse sentido. Afinal, a
pergunta que desponta é: esses programas vão continuar até quando?
Além disso, conforme também enfatizado pelos entrevistados, a
preferência nas escolhas dos cursos qualificadores recai sobre aqueles de
empregos mais elitizados, em detrimento daqueles cursos voltados para
empregos menos “nobres”; isso faz com que a programação das qualificações
nas instituições criadas para esse fim procure atender essas escolhas,
compatibilizando-as ainda com as reais necessidades do mercado demandador
de empregos (quando não atendidos, esses dois fatores geram, de um lado a
evasão e, do outro, o desperdício de recursos).
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A intermediação completa o quadro, aproximando o trabalhador das
empresas que disponibilizam as vagas. Contudo, existem duas apreensões
subjacentes: coadjuvar o sistema educacional, em sentido maior, e formação
de mão de obra, em sentido menor, para buscar o atendimento às ofertas
existentes no mercado. Destacam-se neste particular as relações mencionadas
pelos entrevistados entre o Posto de Atendimento ao Trabalhador, a
Universidade do Trabalhador e as interações entre os setores da Secretaria de
Relações do Trabalho com a Secretaria da Educação.
Com referência aos jovens da cidade, em 2010, conforme o SEADE,
percentualmente representavam 35,3% da população ou, em números
absolutos, perto de 206.000 pessoas.
Historicamente, mesmo em períodos de retomada do crescimento
econômico e dos investimentos, a ocupação dos jovens apresenta crescimento
menor se comparada às outras faixas etárias. O resultado natural desse
comportamento é prenunciado pela desintegração social e econômica do
jovem, essa privação de perspectivas favorece o aparecimento de uma série de
outros problemas sociais, como: o aumento da violência, o consumo de álcool
e drogas, as altas taxas de gravidez precoce e a prostituição, tendo como
desfecho anunciado a exclusão juvenil do mercado de trabalho.
Nas comunidades mais carentes, jovens sem trabalho ficam nas ruas ou
outros

locais

não

recomendados,

sujeitos

a

toda

a

sorte

de

desencaminhamentos. E, mesmo depois que o jovem comete um ato
infracional, a sua reinserção é uma árdua tarefa que requer estrutura,
dedicação e paciência. Em Sorocaba, as práticas direcionadas a essa
população são cuidadas de maneiras diversas nas duas Secretarias com ações
muito diferenciadas. Em especial na Secretaria da Juventude, onde os
números de atendimentos quantitativamente parecerem modestos, mas não
são assim tão comedidos. Se considerarmos o aspecto qualitativo intrínseco
das iniciativas executadas em 2010, dando atenção a 13.617 jovens
(computando os jovens ligados aos principais programas), se faz alguma
censura sobre a abrangência dessas ações (pontos de acesso ao jovem),
porém não sobre as prioridades, a relevância, o atendimento aos mais pobres e
a serem somente iniciativas promissoras.
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As micros e pequenas empresas são fundamentais para a economia
brasileira; segundo o IBGE, em 2010, representam 98,0% das empresas ativas,
empregam 66,0% dos trabalhadores, respondem por 20% do PIB do país. Por
posicionarem-se mais próximas desses tipos de empresas, as Prefeituras têm
condições de dar mais atenção e suporte para suas subsistências. Temas
como crédito, isenção de impostos, formalização, qualificação e outros se
enquadram adequadamente como componentes que o poder público municipal
pode propiciar a esses tipos de negócios. Portanto, a abertura para a
concessão de microcréditos pela unidade do Banco do Povo (disponibilidade
de R$3 milhões em 2011), as iniciativas da MEI para se aproximar desses
empreendedores, visando à formalização (de 12/2010 a 07/2011, 3.893
formalizações) e a qualificação, e a iniciativa da SERT para a isenção de
impostos municipais (5% do ISS) se configuram como práticas facilitadoras em
benefício desse segmento de mercado, lembrando que a geração de renda e
emprego nessas modalidades de negócios atingem números substanciais.
Das PPGERs desenvolvidas em Sorocaba a única que ainda não
apresenta os resultados numéricos desejados são aquelas destinadas aos
artesãos. Não obstante as dificuldades existentes, remodelagens nos
processos atuais estão em preparação, visando alcançar, em curto prazo, os
retornos esperados.
As PPGERs não devem obrigatoriamente ser vistas como partes
integrantes isoladas na resolução dos problemas quantitativos e qualitativos do
emprego, mormente em modelos econômicos como o adotado no Brasil.
Manifestam-se imprescindíveis, mas não satisfazem sozinhas as exigências
dos desempenhos esperados pelos trabalhadores, em termos de empregos.
Fazem parte de um contexto mais amplo, complementam iniciativas de outras
áreas (econômica) e os resultados esperados afetam de maneira positiva os
trabalhadores. Para o seu sucesso, subentende-se ainda a existência de
problemas de desemprego no mercado de trabalho; ou há vagas, mas por
alguma razão não são ocupadas e/ou o espaço de tempo necessário para o
preenchimento das vagas é extenso, ocasionando o desemprego. As PPGERs
ajudam, minoram e atenuam esses efeitos quando bem aplicadas às
indesejáveis situações contidas no desemprego.
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As PPGERs, não obstante seus limites e possibilidades, representam
um avanço na composição das iniciativas destinadas ao mercado de trabalho e
de geração de renda, seus resultados variam de acordo com a disposição e a
estruturação de que são feitas e aplicadas. Independente da origem (federal,
estadual ou municipal) é no funcionamento junto aos trabalhadores e nos
resultados obtidos que se constatam os acertos e erros. Por isso, no nível
municipal a estruturação, a forma de fazer, as correções e os monitoramentos
feitos pelos gestores assumem papéis primordiais para o alcance dos
resultados sociais esperados (é o jeito de fazer adotado).
Em Sorocaba, nas Secretarias e nos setores pesquisados, considera-se
que as políticas examinadas estão em execução, não apresentam aspectos
somente promissores; sofrem ajustes constantes; mostram resultados sociais
tendentes à ascensão (alguns ainda aquém das expectativas); levam em conta
as prioridades exigidas; têm em vista as camadas mais pobres da população;
integram-se apropriadamente internamente nas Secretarias e limitadamente
entre Secretarias (os resultados poderiam ser melhores se essa integração
fosse reforçada) e, pelo menos nas gestões atuais, mostram continuidade (para
verificação dos valores numéricos que sustentam essas afirmações, ver o
Quadro 20).
Porém, ainda existem espaços para melhorias e para inclusões nas
ações sociais das duas Secretarias, tomando-se como base todos os
programas governamentais das esferas federais e estaduais, e mesmo alguns
gerados no âmbito municipal, mas são incontestáveis os progressos
observados nas quantidades de programas em funcionamento, bem como nos
resultados sociais obtidos.
Nas ações sociais levadas a cabo, cujos resultados ainda estão aquém
dos desejados, ou até mesmo possíveis, a pesquisa demonstra que esse
julgamento agora é possível, em vista dos controles existentes, pois consentem
a verificação, o monitoramento e a mensuração dos valores por meio de
indicadores de resultados das ações sociais. Esse processo dá condições aos
gestores de atuar pontualmente onde determinada ação social não está
surtindo o efeito ambicionado.
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Entende-se, portanto, que o avanço foi importante e é visível não só pela
quantidade de trabalhadores que passaram e ainda vão passar pelas ações
disponibilizadas, mas também graças aos índices de sucesso na retenção do
trabalhador em seu emprego.
Ressalta-se, portanto, que as considerações finais desta tese reforçam a
necessidade de iniciativas governamentais voltadas sobretudo para a melhoria
da educação fundamental, pois que a geração de emprego e renda numa
economia globalizada depende não só da conjuntura nacional, mas da
conjuntura mundial sobre a qual não se pode ter total controle. No entanto,
trabalhadores com educação segundo os padrões de excelência terão maior
probabilidade de enfrentamento das condições conjunturais do mercado de
trabalho.
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Apêndice A
Instrumento de pesquisa.

1ª. Fase
Funcionamento da Secretaria, seus setores, as relações entre setores da
Secretaria e as associações detectáveis entre os trabalhos executados pela
Secretaria e as PPGERs discutidas nesta pesquisa. Existência de integrações
entre os setores da própria Secretaria, e entre os setores da Secretaria com
setores de outras Secretarias.
2ª. Fase
Acesso aos bancos de dados de atendimentos, encaminhamentos, controles,
monitoramentos, resultados e alterações elaboradas pela Secretaria. Pretendese armazenar todos esses dados em planilhas para posteriormente, utilizando
ferramentas estatísticas e matemáticas, elaborar gráficos e tabelas para dar
sustentação às argumentações da discussão, das considerações finais e aos
refinamentos nos conteúdos das questões a serem formuladas aos
entrevistados (3ª.fase).
3ª. Fase
Entrevistas com Secretários, diretores, chefes de seção, servidores e outros
protagonistas que se enquadram no escopo deste trabalho.
4ª. Fase
Análise de todas as coletas, dos cálculos e das entrevistas, tendo como base a
revisão bibliográfica e webgráfica, principalmente aquelas constantes do
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capítulo 1. Inicialmente será referenciado como base para as perguntas o
Quadro 3, aquele que relaciona a teoria versus problemas versus políticas
públicas.
5ª. Fase
Desenvolver as discussões, as considerações e as recomendações que se
fizerem pertinentes.
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Apêndice B - Questionário e Entrevista semiestruturada

Parte 1 – Identificação do entrevistado.
1.1 Relação com a Prefeitura (servidor, munícipe ou outro).
1.2 Nome.
1.3 Perfil
1.4 Outros dados.

Parte 2 – Identificação do entrevistado com o contexto da pesquisa.
2.1 Identificando o entrevistado e suas relações com a Prefeitura.
2.2 Identificando o entrevistado e suas relações com a pesquisa.
2.3 Identificando o sucesso ou insucesso da iniciativa ou iniciativas para o
entrevistado.

Parte 3 – Programa ou programas utilizados.
3.1 Perguntas sobre o programa ou programas de contato.
3.2 Expectativa.
3.3 Desenrolar.
3.4 Resultados.
3.5 Sugestões.
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Parte 4 – Resultados finais alcançados.
4.1 Desfecho dos resultados.
4.2 Considerações sobre os resultados.
4.3 Problemas encontrados.
4.4 Próximos passos.
4.5 Sugestões.
4.6 Erros e acertos.

209

Apêndice C – Perguntas (baseadas nos problemas do Apêndice D)
Bases para as perguntas: Falta de abrangência. Desarticulação. Sem
prioridades. Porcentagens de retorno não atraentes. Baixa capacidade de
aproveitamento. Qualificação não demandadas pelo mercado. Qualificação dos
informais. Alguma relevância. Não atendem as camadas mais pobres.
E, iniciativas somente promissoras.

1. Secretário (a)
- Das PPGERs adotadas pela sua Secretaria, qual a que traz os melhores
resultados? Por que?
- Das PPGERs adotadas pela sua Secretaria, qual a que não traz os melhores
resultados? Por que?
- Qual PPGER em execução o Sr. (a) entende que mais impacto tem para a
população? Por que?
- Das políticas citadas a seguir (serão mencionadas todas as políticas do
Quadro 3), quais estão sendo praticadas e em que nível?
- Em seus contatos com as pessoas alvo das PPGERs desenvolvidas quais
são os retornos recebidos?
- O Sr. (a) entende que há articulação entre as PPGERs praticadas pela sua
Secretaria? Quais?
- Dentre as PPGERs praticadas, seria possível classificá-las por ordem de
prioridade? Qual seria a ordem? Se não, por que?
- Existe alguma parceria entre os programas da Prefeitura e a iniciativa privada,
para consolidação ou alavancagem das PPGERs? Quais?

210

- Quais são os maiores problemas enfrentados para alcançar os retornos
plenos nas PPGERs trabalhadas?
- Quais são as iniciativas locais, não aquelas determinadas por outras esferas
governamentais, que foram implementadas e atingiram sucesso? Por que?
- Quais as principais integrações entre os programas da Secretaria com as
áreas de outras Secretarias?
- Como é constituída a lógica matemática e de processos para a elaboração de
um indicador de resultado que atenda aos PPGERs?

2. Diretores de Área e Chefes de Seção
- Na sua direção, ou área, que PPGER atinge os maiores índices de retorno?
Por que?
- O número de servidores alocados para trabalharem no atendimento às
PPGERs de sua direção ou área é adequado?
- Há integração em todos os programas da Secretaria para atendimento às
PPGERs em sua diretoria ou área?
- Na sua diretoria ou área, são feitas prioridades nas PPGERs praticadas?
Quais?
- As PPGERs desenvolvidas em sua direção ou área atendem as camadas
mais necessitadas da população?
- Qual processo inovador planejado em sua diretoria ou área significou uma
melhoria nos resultados esperados na aplicação de uma PPGER?
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- Quais as principais integrações entre os programas da Secretaria com áreas
de outras Secretarias?
- Os indicadores de resultados esperados dos PPGERs são claros e
detalhados a todos, para que se consiga atingi-los?
- São prospectadas as opiniões dos munícipes sobre os programas elaborados
e postos em prática pela Secretaria? Se sim, como estão seus valores?
- Existem mecanismos para ouvir os munícipes no tocante a alterações ou
criação de novos programas? Por que?

3. Servidores
- Qual o PPGER que mais atingiu sucesso em sua área? Por que?
- Se existirem, os outros PPGERs que alcançaram resultados mais modestos,
tiveram esses resultados por que?
- Existem mais de um PPGER se desenrolando em sua área? Se sim, há
articulações entre eles? Quais?
- Seriam possíveis alterações nos processos existentes para melhoria nos
resultados obtidos? Se sim, quais?
- Os PPGERs de sua área atingem os munícipes de menor renda? Quanto?
- Há integração de seu setor com setores de outras Secretarias para assuntos
relacionados com os PPGERs?
- Existem indicadores de resultados a serem alcançados estabelecidos e que
são firmemente perseguidos em termos de ações? Quais?
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Apêndice D – Replicação do Quadro 3, relações existentes entre revisão
bibliográfica / webgráfica versus programas versus problemas.

Política de mercado

Programas, ações e

de trabalho (teoria)

iniciativas (pesquisa)

Problemas

Intermediações,
Serviços públicos de
apoio ao emprego

recolocação assistida,
pesquisa do mercado de
trabalho, PAT e Time do
Emprego

- Falta de abrangência.
- Desarticulação.
- Sem prioridades.
- Porcentagens de

Centros de treinamento,

retorno não atraentes.

Formação e

Meta Reciclagem e

- Baixa capacidade de

qualificação profissional

Universidade do

aproveitamento.

Trabalhador

- Qualificação não
demandadas pelo

Geração do

Geração de emprego e

mercado.

autoemprego, crédito e

renda, apoio ao artesão,

- Qualificação dos

auxílio técnico.

MEI e Banco do Povo

informais.

Primeiro emprego, jovem
cidadão, feira de
Outras iniciativas

profissões, aprendizes,
frentes de trabalho, próegresso, Território Jovem,
NAIS e economia solidária

- Alguma relevância.
- Não atendem as
camadas mais pobres.
- Iniciativas somente
promissoras.
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Apêndice E – Origem (grafada com O) das iniciativas tratadas nesta tese e as
esferas governamentais

Iniciativa
UNIT

Municipal (Sorocaba)

Estadual Federal

O

PAT

O

Time do Emprego

O

Banco do Povo

O

Meta Reciclagem

O

MEI

O

Atendimento ao artesão

O

Território Jovem (TJ)

O

NAIS

O

Clínicas Profissionalizantes

O

Primeira Chance

O

Feira das profissões

O

Jovem Cidadão

O
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Anexo A – Instrumento de visualização do realizado/esperado (Gestão à Vista)
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Anexo B – Mutirão do Microcrédito – junho de 2011
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