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 A crise e o Sistema Público de Emprego

Em apenas três anos, de 2014 a 2017, uma recessão muito grande 
alterou a perspectiva de crescimento com progresso social da economia 
brasileira. O Produto Interno Bruto (PIB) do nosso país caiu 3,5% em 
2015, 3,5% em 2016 e cresceu apenas 1% em 2017. As mais recentes 
estatísticas da Pnad Contínua do IBGE mostram o desemprego aberto e 
traz outros números que mascaram o desemprego. Assim:

- 13,2 milhões de pessoas estão desempregadas (classifi cadas como 
desemprego aberto).

-  6 milhões de pessoas trabalham menos horas do que desejam.

-   7,3 milhões de pessoas estão aptas para o trabalho se forem cria-
das condições.

Pela primeira vez, a PnadC trouxe dados sobre desalento (pessoas 
que desistiram de procurar trabalho). No quarto trimestre de 2017, a 
taxa de desalento foi de assustadores 3,9%.

No Fórum Mundial de Davos de 2018, o impacto das novas tec-
nologias sobre emprego e renda foi um dos temas apresentados. Alguns 
profetizaram uma grande destruição de postos de trabalho, não atingin-
do apenas as tarefas repetitivas, mas também até as dos profi ssionais com 
formação superior, como médicos, engenheiros e advogados.

No estudo “O destino do trabalho”, Carlos Rydiewski traz dados 
alarmantes: com a tecnologia já disponível, é possível eliminar metade 
dos empregos no mundo, o que equivale a 1,2 bilhão de pessoas. No 
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Brasil, as máquinas estariam prontas para ocupar 50,1% dos locais de 
trabalho, ou seja, fechar-se-iam 53,7 milhões de vagas. 

Estes exemplos acima nos permitem afi rmar que estamos vivendo 
a quarta revolução industrial, com as novidades da “gig economy” e da 
“uberização”. Elas se utilizam de “tecnologias disruptivas”, que causam 
drásticas mudanças na organização social. E o Sistema Público de Em-
prego sofre as consequências destas mudanças tecnológicas.

O período de 2014 a 2017 é justamente o foco do livro “As Trans-
formações no Mundo do Trabalho e o Sistema Público de Emprego 
Como Instrumento de Inclusão Social”, de iniciativa do Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho (IDT), com o apoio da Casa Civil do 
Governo do Estado do Ceará, organizado por Amilton Moretto, Franco 
de Matos, Júnior Macambira e Maria Cristina Cacciamali. Os três pri-
meiros capítulos tratam da questão da crise; os demais de experiências 
das políticas de emprego.

É relevante a demonstração de que a crise foi maior no Nordeste 
que em outras regiões do Brasil, entre 2014 e 2016.   No Nordeste, a 
população economicamente ativa (PEA) diminuiu, enquanto nas de-
mais regiões do País, ela aumentou. No Nordeste, a população ocupada 
caiu 7,09% nesse período; nas demais regiões do País, ela caiu 1,41%. 
A taxa de desemprego aumentou 6,1%, no Nordeste; e cresceu apenas 
2,3% nas demais regiões. A forte redução do emprego no Nordeste é 
causada, principalmente, pelas demissões promovidas no setor privado. 
Mas não só: nesta região aconteceu a maior queda do trabalho no setor 
público, do trabalho familiar auxiliar, do trabalho por conta-própria e 
do trabalho doméstico. No restante do Brasil, outras formas de trabalho 
amenizaram os efeitos do desemprego. O trabalho por conta-própria, 
o emprego sem carteira assinada e o emprego doméstico remunerado 
foram importantes para evitar um desemprego crescente. O aumento de 
pequenos empregadores também contribuiu.

A juventude é uma questão importante para o Sistema Público de 
Emprego. É a fase de preparação para a entrada no mercado de traba-
lho, envolvendo a qualifi cação desses novos profi ssionais. Um dos arti-
gos chama a atenção para um fenômeno razoavelmente novo e levanta 



uma questão. À nova categoria dos “nem-nem” (como foram apelidados 
aqueles que não estudam, nem trabalham) vêm se juntar os “nem-nem-
-nem” (este último “nem” de não procuram trabalho). A questão é saber 
se eles são uma nova categoria ou apenas um estigma. 

Segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), do Dieese, 
o número de jovens nessa situação nas regiões metropolitanas chega a 
16,8% em Fortaleza; 12,2%, em Salvador; 11,9% em Porto Alegre; 10% 
em São Paulo, e 7,7%, em Brasília. Os dados são de 2016 e referem-se 
às pessoas de 15 a 29 anos. A maioria provém de famílias pobres e que 
moram, em geral, nos demais municípios das áreas metropolitanas e não 
nas capitais.

Conheço uma experiência de trabalho específi co com jovens. Cha-
mou-se Serviço Civil Voluntário, idealizado para atender aqueles em 
idade próxima do Serviço Militar Obrigatório, que não conseguiam em-
prego porque muitas empresas evitavam contratá-los para não arcar com 
os custos da estabilidade de emprego prevista para os jovens nessa situa-
ção. O programa começava com rudimentos de informática, cidadania e 
supletivo, pois muitos tinham abandonado a escola. Eles recebiam uma 
bolsa de estudo e se comprometiam a fazer trabalho voluntário nos fi nais 
de semana, em tarefas escolhidas pelo próprio grupo. Algumas dessas 
escolhas  foram recolher contribuição para asilos, limpar  córregos que 
cortavam o bairro, organizar um desfi le pela Paz e contra a Violência. As 
atividades eram executadas nos bairros em que residiam. Através delas, 
esses jovens passaram a contar com o respeito dos moradores da comu-
nidade em que viviam. Na conclusão do curso, muitos continuaram a 
estudar e outros conseguiram se empregar. Infelizmente, com as mudan-
ças de governo, esse programa foi abandonado. Este relato indica que o 
trabalho com jovens precisa ser motivador e integrador. Os educadores 
sabem como fazer.

A primeira parte do livro é concluída com o estudo Vulnerabilidade 
Ocupacional no Cariri, no Ceará. Os autores estudam as duas últimas 
décadas do século passado para mostrar políticas econômicas e tecno-
lógicas que lideraram as transformações no mercado de trabalho, tan-
to no Brasil, como no Exterior. É um trabalho pioneiro na exploração 



de dados do mercado de trabalho por regiões. Parte de informações do 
Censo de 2010 para estudar a vulnerabilidade da região cearense. O 
rendimento médio dos trabalhadores rurais, por exemplo, era 50,6% 
do dos trabalhadores urbanos, enquanto 50% da população urbana tra-
balhava sem registro, a porcentagem sobe para 66,4% no mundo rural. 
A vulnerabilidade do emprego era causada pelo trabalho informal de 
baixo rendimento. Na cidade, o trabalho informal atingia 51,1% dos 
habitantes; no meio rural, eram 82,5%. A taxa do desemprego na região 
era de 16,2%.

A segunda parte desta série de estudos é mais propositiva. O Sis-
tema Público de Emprego, órgão do Ministério do Trabalho, sempre 
sofreu infl uência da política ministerial. Durante décadas, o Ministério 
deu maior atenção às Relações de Trabalho, ou seja, às disputas entre 
empregadores e empregados. As questões de emprego fi cavam em segun-
do plano, dadas as demandas trabalhistas. Houve até um ministro que 
declarou que era necessário um “Ministério do Emprego”. Até foi feito 
um acréscimo no nome do Ministério que passou a chamar-se Ministé-
rio do Trabalho e Emprego. Atualmente, o órgão se chama Ministério 
do Trabalho. 

A ideia de criar Comissões de Emprego foi para que o emprego tives-
se defensores, que entrasse na pauta das reuniões de sindicatos, organiza-
ções profi ssionais e governo. Estas comissões se multiplicaram em Esta-
dos e Municípios. Oxalá este livro levante essa ação conjunta novamente.

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 e leva 
emprego no nome. Fez e faz muito. Porém a temática cresceu com o 
Brasil e o desemprego. Foram surgindo novos instrumentos. Em 1985, 
é criado o Seguro-Desemprego. A Constituição de 1988 inscreve esse 
Seguro como Direito do Trabalhador desempregado. Para fonte de paga-
mento cria-se o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), tornando-se 
fi nanciador das políticas de emprego.  Era preciso qualifi car o trabalha-
dor para as vagas existentes. Os programas de educação profi ssional fo-
ram acionados. Ainda havia desempregados. Apareceu o microcrédito 
para pequenos empreendedores. Esse conjunto de programas é chamado 
de Sistema Público de Emprego (SPE).



Esse sistema é avaliado neste livro por excelentes pesquisadores. Eles 
se complementam e deveriam suscitar uma conferência para oferecer aos 
novos governantes bases modernas para o SPE. 

O sistema federal tem operadores nos Estados e nos principais Mu-
nicípios. O FAT e às vezes outros programas federais, celebram con-
vênios para fi nanciá-los. Ocorrem também iniciativas estaduais e mu-
nicipais, suportadas pelos órgãos estaduais ou municipais, ou mesmo 
parceiros internacionais. Eles compõem uma massa crítica. O trabalho 
“Integração entre Política de Emprego e de Inclusão Produtiva – Inicia-
tivas do Estado da Bahia” exemplifi ca programas importantes que são 
feitos, através de um dos Estados.

“O outro lado do espelho” traz a opinião de egressos de cursos de 
curta duração do Pronatec/BSM – Sufi xo de Brasil Sem Miséria – des-
tinado à população em situação de miséria. A opinião dos alunos é elo-
giosa aos professores, considerados maravilhosos. No entanto, eles pró-
prios criticam o fato de não conseguirem se empregar no fi nal dos cursos.

Realizado por escolas de qualidade (como Senai, Senac e IFes), que 
atraem esses jovens,  tais cursos, no entanto, têm duração das aulas me-
nor que os cursos regulares e não atendem às exigências dos empregado-
res. Rejeitado, o candidato passa a não valorizar a formação recebida. O 
SPE deve, talvez, ter um departamento de avaliação dos cursos ofereci-
dos, que recolhessem as opiniões dos ex-alunos.

Assim, a leitura atenta de seus doze capítulos fornece um panorama 
da situação atual do emprego e desemprego no Brasil e avança em pro-
postas para a estruturação do Sistema Público de Emprego. Sua leitura de-
monstra a construção desse sistema através de profi ssionais competentes.

Walter Barelli

Professor aposentado do Instituto de Economia da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). Foi diretor técnico do DIEESE, 
Ministro do Trabalho no governo de Itamar Franco e Secretário de 
Relações de Trabalho nas gestões Mário Covas e Geraldo Alckmin.
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Crise e transformações 
no mercado de trabalho





Capítulo 1

RECESSÃO E MERCADO DO 
TRABALHO NO BRASIL

Marcio Pochmann1

1  INTRODUÇÃO

Na passagem da primeira para a segunda metade da década de 
2010, o Brasil assistiu à mais grave recessão desde a década de 1930. 
Entre o segundo trimestre de 2014 e o primeiro trimestre de 2017, 
por exemplo, a evolução do índice do Produto Interno Bruto (PIB) 
acusou decréscimo de 26,9%, enquanto o índice da taxa de desempre-
go aumentou 80,7%, segundo informações do Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE)/Contas Nacionais e Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua.

1  Professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Eco-
nomia do Trabalho, ambos da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
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Gráfi co 1 – Brasil - Evolução do índice do PIB e da taxa de desemprego 
trimestral (1º trimestre de 2012 = 100)

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em dados do IBGE/Contas Nacionais e Pnad 
Contínua.

Diante dessa circunstância gravíssima para a economia nacional, o 
presente estudo visa analisar o impacto da recessão sobre o comporta-
mento geral do mercado de trabalho brasileiro. Inicialmente, apresen-
tam-se, brevemente, os componentes responsáveis pela recessão entre 
2014 e 2017.

Na sequência, busca-se considerar os principais aspectos relacio-
nados à evolução da ocupação, bem como da situação do desemprego 
nos 36 meses que compreendem o período entre o segundo trimestre 
de 2014 e o segundo trimestre de 2017. As informações estatísticas se-
lecionadas e sistematizadas são originárias do IBGE/Contas Nacionais 
e Pnad Contínua.

2  A RECESSÃO

A trajetória de desaceleração da economia brasileira no início da 
década de 2010 foi interrompida com os primeiros sinais de recessão 
constatados desde o ano de 2014. Do ponto de vista dos componentes 
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do PIB pelo lado da oferta, percebe-se que o setor secundário foi o mais 
importante responsável pela recessão.

Entre o primeiro trimestre de 2014 e o segundo trimestre de 2017, 
o setor secundário caiu 12,9% e o terciário diminuiu 5,6%. Apesar de 
o setor primário registrar crescimento de 9,9% no mesmo período de 
tempo, o PIB declinou 7,5% no acumulado do período.

Gráfi co 2 – Brasil - Evolução dos índices que compõem o PIB pelo lado 
da oferta (1º trimestre de 2014 = 100)

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em dados do IBGE/Contas Nacionais.

No comportamento do PIB pelo lado da demanda, constata-se que 
o investimento (Formação Bruta de Capital Fixo) constituiu o principal 
responsável pela queda do nível geral de atividade da economia brasi-
leira. No intervalo entre o primeiro trimestre de 2014 e o segundo tri-
mestre de 2017, o investimento registrou queda signifi cativa de 28,9%, 
concomitante com o declínio importante das importações em 24,4%.

Para o mesmo período de tempo, o consumo das famílias registrou 
redução intermediária, acumulando diminuição de 7,4%, praticamente 
idêntico ao verifi cado no comportamento do PIB (-7,5%). O consumo 
do governo apresentou queda de 2,9%, menor entre os componentes 
da demanda agregada.
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Somente as exportações tiveram trajetória distinta. No segundo tri-
mestre de 2017, por exemplo, as exportações registraram crescimento 
de 11,4% em relação ao primeiro trimestre de 2014.

Gráfi co 3 – Brasil - Evolução dos índices que compõe o PIB pelo lado da 
demanda (1º trimestre de 2014 = 100)

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em dados do IBGE/Contas Nacionais.

Uma vez apresentado brevemente o panorama da evolução do PIB 
brasileiro, pode-se avançar para a análise da situação geral do mercado 
de trabalho. Por serem dependentes do nível de atividade econômica, 
as ocupações, rendimentos e desemprego sofreram impacto signifi cati-
vo da recessão desde o segundo trimestre de 2014, conforme se busca 
tratar a seguir.

3  IMPACTOS DA RECESSÃO NA OCUPAÇÃO

A população brasileira aumentou em 4,4 milhões de pessoas entre o 
segundo trimestre de 2014 e o segundo trimestre de 2017. No mesmo 
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período constata-se também que 6,1 milhões de indivíduos ingressaram 
na População em Idade Ativa (PIA) (14 anos e mais), enquanto a Popu-
lação fora da Idade Ativa diminuiu em 1,7 milhão de pessoas.

Tabela 1 – Brasil - Evolução da população segundo características selecionadas

Itens 2º trimestre de 
2014 (em milhão)

2º trimestre de 
2017 (em milhão)

Variação 
(em milhão)

População total 202,0 (100 %) 206,4 (100%) 4,4 (2,2%)
População em Idade 
não Ativa 40,3 (19,9%) 38,6 (18,7%) -1,7 (-4,2%)

PIA 161,7 (80,1%) 167,8 (81,3%) 6,1 (3,8%)
PIA fora da População 
Economicamente 
Ativa (PEA)

62,8 (31,1%) 64,1 (31,1%) 1,3 (2,1%)

PEA 98,9 (49,0%) 103,7 (50,2%) 4,8 (4,8%)
 - PEA ocupada 92,1 (45,6%) 90,2 (43,7%) -1,9 (-2,1%)
 - PEA desempregada 6,8 (3,4%) 13,5 (6,5%) 6,7 (98,5%)

Fonte: Elaborada pelo autor, baseado em dados do IBGE/Pnad Contínua.

Dos que passaram a ter idade ativa (6,1 milhões), 4,8 milhões de 
pessoas (78,6% do total) constituíram a População Economicamente 
Ativa (PEA) e 1.3 milhão de indivíduos (21,4% do total) não ingressou 
na PEA. Como a PEA ocupada reduziu em 1,9 milhões de pessoas, o 
desemprego elevou-se em 6,7 milhões de pessoas (4,8 milhões de in-
gressantes na PEA mais 1,9 milhões do saldo do total da ocupação des-
truída).

Em síntese, a quantidade de desempregados aumentou 98,5% e 
o total dos ocupados diminuiu 2,1% na comparação entre o segundo 
trimestre de 2014 e o segundo trimestre de 2017.

A maior queda na ocupação ocorreu entre os trabalhadores fami-
liares auxiliares (-18,5%). Na sequência, o emprego assalariado com 
carteira assinada, que registrou o saldo líquido de destruição de 3,6 
milhões de postos de trabalho (-7,5%).
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Em compensação, as atividades laborais vinculadas à ocupação por 
conta própria cresceu em 1,4 milhão de novas vagas. Também o empre-
go assalariado sem carteira de trabalho assinada (informal) aumentou 
em 500 mil postos de trabalho e a ocupação de empregador cresceu 
também em 500 mil novas vagas.

Com isso, constata-se que a subutilização da força de trabalho no 
Brasil elevou-se consideravelmente, passando de 15,7 milhões para 
26,3 milhões de pessoas. No período considerado, o contingente de 
brasileiros na condição de desempregados, acrescido tanto daqueles 
ocupados com jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais e que 
desejam trabalhar mais, como também da força de trabalho potencial, 
que não procura por ocupação, mas gostaria de trabalhar, aumentou 
em 67,5%.

Tabela 2 – Brasil - Evolução da população segundo características 
selecionadas

Itens 2º trimestre de 
2014

2º trimestre de 
2017 Variação

PEA 98,9 (100%) 103,7 (100%) 4,8 (4,8%)
PEA ocupada 92,1 (93,2%) 90,2 (87,0%) -1,9 (-2,1%)
Empregador 3,7 (3,7%) 4,2 (4,6%) 0,5 (13,5%)
Empregados 64,4 (65,1%) 61,3 (68,0%) -3,1 (-4,8%)
 - Com carteira assinada 47,8 (74,2%) 44,2 (72,1%) -3,6 (-7,5%)
 - Sem carteira assinada 16,6 (25,8%) 17,1 (27,9%) 0,5 (3,0%)

Conta própria 21,1 (21,3%) 22,5 (24,9%) 1,4 (6,6%)
Trabalho familiar 2,7 (2,7%) 2,2 (2,4%) -0,5 (-18,5%)
Desempregado 6,8 (6,8%) 13,5 (13,0%) 6,7 (98,5%)
Subutilização* 15,7 (14,9%) 26,3 (23,8%) 10,6 (67,5%)

Fonte: Elaborada pelo autor, baseado em dados do IBGE/Pnad Contínua.
Nota: *Soma dos desempregados com pessoas que trabalham menos de 40 horas se-

manais e desejam trabalhar mais, e força de trabalho potencial, que não procu-
ra por trabalho, mas gostaria de trabalhar.



RECESSÃO E MERCADO DO TRABALHO NO BRASIL

Em relação aos ocupados, percebe-se que os indivíduos com Ensi-
no Superior tiveram melhor desempenho. A ocupação aumentou em 
2,8 milhões de pessoas no período da recessão.

Também os ocupados com Ensino Médio registraram crescimento 
em 600 mil novos postos de trabalho, ao contrário dos trabalhadores 
com menor escolaridade. No caso dos trabalhadores sem instrução, por 
exemplo, houve a redução em 1,3 milhão de ocupações, ao passo que 
os brasileiros com Ensino Fundamental tiveram destruídas 4 milhões 
de vagas.

Tabela 3 – Brasil - Evolução da ocupação segundo instrução

Itens 2º trimestre de 
2014 (em milhão)

2º trimestre de 
2017 (em milhão)

Variação (em 
milhão)

PEA ocupada 92,1 (100%) 90,2 (100%) -1,9 (-2,1%)
Sem instrução 4,7 (5,1%) 3,4 (3,8%) -1,3 (-27,7%)
Ensino 
Fundamental 33,4 (36,3%) 29,4 (32,6%) -4,0 (-12,0%)

Ensino Médio 34,8 (37,8%) 35,4 (39,3%) 0,6 (1,7%)
Ensino Superior 19,2 (20,8%) 22,0 (24,4%) 2,8 (14,6%)

Fonte: Elaborada pelo autor, baseado em dados do IBGE/Pnad Contínua.

Entre os grandes setores de atividade econômica, percebe-se que a 
ocupação cresceu somente no setor terciário. No subsetor de alojamento 
e alimentação, por exemplo, o nível da ocupação aumentou em 21,4%, 
embora os segmentos de atividades fi nanceiras e de comunicação e in-
formação tenham apontado para o decréscimo de 900 mil vagas.

Mas as maiores perdas na ocupação ocorreram no setor secundário. 
A indústria apresentou saldo líquido de destruição em 1,7 milhões de 
ocupações, enquanto na construção civil, o nível de postos de trabalho 
caiu em 800 vagas durante a recessão.

Por fi m, nota-se que o setor primário da economia, não obstante 
ter sido o único setor de atividade econômica com crescimento da pro-
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dução durante a recessão, também reduziu o nível de ocupação em 900 
mil postos de trabalho. Com isso, o setor agropecuário registrou em 
9,4% o total dos ocupados.

Tabela 4 – Brasil - Evolução da ocupação, segundo o setor econômico

Itens 2º trimestre de 
2014 (em milhão)

2º trimestre de 
2017 (em milhão)

Variação
(em milhão)

PEA Ocupada 92,1 (100%) 90,2 (100%) -1,9 (-2,1%)
Agropecuária 9,6 (10,4%) 8,7 (9,6%) -0,9 (-9,4%)
Indústria geral 13,4 (14,5%) 11,7 (13,0%) -1,7 (-12,7%)
Indústria de transformação 12,0 (13,0%) 10,5 (11,6%) -1,5 (-12,5%)
Construção civil 7,6 (8,3%) 6,8 (7,5%) -0,8 (-10,5%)
Comércio 17,2 (18,7%) 17,4 (19,3%) 0,2 (1,2%)
Transporte 4,1 (4,5%) 4,6 (5,1%) 0,5 (12,2%)
Alojamento e alimentação 4,2 (4,6%) 5,1 (5,6%) 0,9 (21,4%)
Informação e atividades 
fi nanceiras 10,7 (11,6%) 9,8 (10,9%) -0,9 (-8,4%)

Administração Pública, 
Defesa e Seguridade 15,1 (16,4%) 15,5 (17,2%) 0,4 (2,6%)

Outros serviços 4,2 (4,6%) 4,5 (5,0%) 0,3 (7,1%)
Domésticos 6,0 (6,5%) 6,1 (6,8%) 0,1 (1,7%)

Fonte: Elaborada pelo autor, baseado em dados do IBGE/Pnad Contínua.

Ainda seguindo a descrição das principais características da ocupa-
ção durante a manifestação da recessão na economia nacional, observa-
-se que a ocupação entre os trabalhadores que se consideram brancos 
decaiu 8,5 vezes mais do que para aqueles que indicaram ao IBGE ser 
não brancos. Também no que se refere ao gênero do ocupado, registra-
-se que a ocupação masculina reduziu-se 8,5 vezes mais em relação à 
situação do trabalho feminino.

Para os ocupados segundo a faixa etária, percebe-se que entre os 14 
e 24 anos, a redução no nível de ocupação foi de 2,1 milhões de postos 
de trabalhos. No caso da faixa etária de 25 a 39 anos de idade, o nível 
de ocupação descaiu em 1,7 milhões de vagas.
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Tabela 5 – Brasil - Evolução da ocupação, segundo características 
selecionadas

Itens 2º trimestre de 
2014 (em milhão)

2º trimestre de 
2017 (em milhão)

Variação 
(em milhão)

PEA ocupada 92,1 (100%) 90,2 (100%) -1,9 (-2,1%)
Branca 43,2 (46,9%) 41,5 (46,0%) -1,7 (-3,9%)

Não Branca 48,9 (53,1%) 48,7 (54,0%) -0,2 (-0,4%)
Masculino 52,8 (57,3%) 51,1 (56,6%) -1,7 (-3,2%)

Feminino 39,3 (42,7%) 39,1 (43,4%) -0,2 (0,5%)
14 – 17 anos 2,4 (2,6%) 1,5 (1,7%) -0,9 (-37,5%)
18 – 24 anos 12,7 (13,8%) 11,5 (12,8%) -1,2 (-9,4%)
25 – 39 anos 36,3 (39,4%) 34,6 (38,4%) -1,7 (-4,7%)
40 – 59 anos 34,7 (37,7%) 35,8 (39,7%) 1,1 (3,2%)

60 e mais 6,0 (6,5%) 6,7 (7,4%) 0,7 (11,7%)
Rendimento 
médio real R$ 2.101,00 R$ 2.104,00 R$ 3,00 (0,1%)

Rendimento 
total real R$ 187,1 milhão R$ 185,1 milhão R$ 2,0 

bilhões(1,1%)

Fonte: Elaborada pelo autor, baseado em dados do IBGE/Pnad Contínua.

Somente para as faixas etárias dos trabalhadores acima de 40 anos 
de idade houve saldo positivo na ocupação. No segmento de 40 a 59 
anos, por exemplo, a ocupação cresceu em 1,1 milhão de vagas, en-
quanto para as pessoas com 60 anos e mais de idade, os postos de traba-
lho aumentaram em 700 mil novas ocupações.

A degradação do mercado de trabalho durante a recessão transcor-
reu também em relação à evolução da massa de rendimentos dos ocupa-
dos, assim como no rendimento médio individual. Entre o segundo tri-
mestre de 2014 e o segundo trimestre de 2017, a massa de rendimentos 
decaiu 1,1% (R$ 2,0 bilhões) em termos reais, enquanto o rendimento 
médio subiu 0,1% (R$ 3,00).
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Gráfi co 4 – Brasil - Evolução do índice da subutilização da força de trabalho 
e do total dos rendimentos dos ocupados (1º Trimestre de 2014 = 100)

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em dados do IBGE/Contas Nacionais e Pnad 
Contínua.

Diante da queda da ocupação em 2,1% (1,9 milhões de vagas a 
menos) e aumento do desemprego, constatou-se simultaneamente a 
elevação do contingente de trabalhadores subutilizados, conforme a li-
teratura especializada, a nova classe trabalhadora do precariado.

4  IMPACTOS DA RECESSÃO NO DESEMPREGO

O crescimento do desemprego foi a principal marca da queda no 
nível de atividade econômica entre o segundo trimestre de 2014 e o se-
gundo trimestre de 2017. Isso porque o total da ocupação foi reduzido 
em 2,1% e a força de trabalho aumentou em 4,8%.

Assim, a taxa de subutilização da força de trabalho aumentou 
59,7% (de 14,9% para 23,8%), enquanto a taxa de desemprego subiu 
91,2% (de 6,8% para 13,0%). Da mesma forma que a evolução da 
ocupação se mostrou diferentes para os trabalhadores, o desemprego 
registrou comportamento desigual, segundo características pessoais.
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O contingente de desempregados cresceu mais para os trabalhado-
res com Ensino Superior (122,2%), uma vez que 1,1 milhão de pessoas 
nessa faixa de escolaridade ingressaram na condição dos sem ocupação. 
Na sequência, os trabalhadores sem instrução, cujo aumento na quanti-
dade de desempregados foi de 100% (200 mil pessoas).

Tabela 6 – Brasil - Evolução da composição do desemprego, segundo 
instrução

Itens 2º trimestre de 
2014 (em milhão)

2º trimestre de 
2017 (em milhão)

Variação (em 
milhão)

PEA desempregada 6,8 (100%) 13,5 (100%) 6,7 (98,5%)
Sem instrução 0,2 (3,3%) 0,4 (3,1%) 0,2 (100%)
Ensino Fundamental 2,3 (34,1%) 4,4 (32,5%) 2,1 (91,3%)
Ensino Médio 3,4 (49,0%) 6,7 (49,6%) 3,3 (97,1%)
Ensino Superior 0,9 (13,6%) 2,0 (14,8%) 1,1 (122,2%)

Fonte: Elaborada pelo autor, baseado em dados do IBGE/Pnad Contínua.

Os trabalhadores com Ensino Médio também foram fortemente 
afetados pelo desemprego, com elevação de 97,1%, equivalendo a 3,3 
milhões de pessoas a mais como desempregados. As pessoas com En-
sino Fundamental registraram aumento de 91,3% na quantidade do 
desemprego.

Ao se considerar a evolução do desemprego conforme cor/raça, per-
cebe-se que a maior expansão transcorreu para os trabalhadores não 
brancos (117,5%), ou seja, 4,7 milhões de pessoas que passaram à con-
dição dos sem ocupação. A expansão do desemprego para trabalhadores 
brancos equivaleu a 2/5 do verifi cado entre as pessoas não brancas.

Na comparação do desemprego segundo o gênero, o aumento foi 
relativamente próximo para homens (100,00%) e mulheres (97,1%). 
Em termos absolutos, contudo, ele cresceu mais para as mulheres.

Ainda em relação ao aumento na quantidade dos desempregados, 
nota-se o impacto diferenciado em relação à idade dos brasileiros. A 
maior expansão absoluta ocorreu na faixa etária de 25 a 39 anos de ida-



Marcio Pochmann

de, com adicional de 2,2 milhões, seguida de 2 milhões no segmento 
de 18 a 24 anos.

Ampliando-se a faixa etária para 14 a 24 anos de idade, nota-se que 
a quantidade de desempregados aumentou em 2,6 milhões, ou seja, 
quase 40% dos novos desempregados. Os trabalhadores de 14 a 39 anos 
de idade corresponderam a 71,5% do aumento total do número de 
desempregados no Brasil.

Tabela 7 – Brasil - Evolução do desemprego, segundo características 
selecionadas

Itens 2º trimestre de 
2014 (em milhão)

2º trimestre de 
2017 (em milhão)

Variação (em 
milhão)

PEA desempregada 6,8 (100%) 13,5 (100%) 6,7 (98,5%)
Branca 2,8 (41,1%) 4,8 (35,5%) 2,0 (71,4%)
Não Branca 4,0 (58,9%) 8,7 (64,5%) 4,7 (117,5%)
Masculino 3,3 (48,0%) 6,6 (49,2%) 3,3 (100,0%)

Feminino 3,5 (52,0%) 6,9 (50,8%) 3,4 (97,1%)

14 – 17 anos 0,6 (9,0%) 1,2 (8,5%) 0,6 (100,0%)
18 – 24 anos 2,3 (34,1%) 4,3 (32,0%) 2,0 (87,0%)
25 – 39 anos 2,5 (36,3%) 4,7 (35,1%) 2,2 (88,0%)
40 – 59 anos 1,3 (18,9%) 3,0 (22,0%) 1,7 (130,8%)
60 e mais 0,1 (1,7%) 0,3 (2,3%) 0,2 (200,0%)

Fonte: Elaborada pelo autor, baseado em dados do IBGE/Pnad Contínua.

Na análise da trajetória dos trabalhadores sem ocupação durante a 
recessão, pode-se verifi car que a taxa de desemprego seguiu maior para 
os trabalhadores que se consideram não brancos (15,5%). Praticamente 
50% maior o desemprego que para a das pessoas brancas.

No caso da taxa de desempregados por gênero, percebe-se que ela 
reduziu a distância que separa homens e mulheres. Antes da recessão, 
a taxa de desemprego feminina (8,2%) era 41,4% superior a dos ho-
mens (5,8%), ao passo que no segundo trimestre de 2017 ela decaiu para 
29,6%.
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A evolução do comportamento na taxa de desemprego aponta a 
gravidade assumida para os segmentos com idade mais precoce. O de-
semprego atinge mais de 2/5 das pessoas de 14 a 17 anos, ao passo que 
na faixa de 60 anos e mais responde por 4,5%, praticamente 1/10.

Na faixa de 18 a 24 anos, a taxa do desemprego subiu de 15,3% 
para 27,3%. Ou seja, a cada três jovens que se encontram no mercado 
de trabalho, um situou-se na condição de desempregado.

Tabela 8 – Brasil - Evolução da taxa de desemprego segundo 
características selecionadas

Itens 2º trimestre de 
2014 (em %)

2º trimestre de 
2017 (em %) Variação (em %)

PEA desempregada 6,8 13,0 91,2
Branca 5,5 10,3 87,3

Não Branca 8,2 15,5 89,0
Masculino 5,8 11,5 98,3
Feminino 8,2 14,9 81,7

14 – 17 anos 20,9 43,0 105,7
18 – 24 anos 15,3 27,3 78,4
25 – 39 anos 6,3 12,0 90,5
40 – 59 anos 3,6 7,6 111,1

60 e mais 1,9 4,5 136,8

Fonte: Elaborada pelo autor, baseado em dados do IBGE/Pnad Contínua.

Do ponto de vista do território, o desemprego apresentou compor-
tamento também diferenciado. Entre as cinco grandes regiões geográfi -
cas, a região Sul foi a que mais registrou elevação (104,9%), seguida da 
região Sudeste (97,1%), do Centro-Oeste (89,3%), Nordeste (79,5%) 
e Norte (73,6%), embora a maior taxa de desemprego esteja na região 
Nordeste (15,8%) e a menor na região Sul (8,4%).

O estado com maior elevação na taxa de desemprego foi Santa Cata-
rina (167,9%) e a menor elevação ocorreu na Paraíba (29,5%). Em con-
trapartida, o estado com mais alta taxa de desemprego foi Pernambuco 
(18,8%), e a mais baixa taxa de desemprego em Santa Catarina (7,5%).
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Das 27 unidades da federação, constata-se que o conjunto de 12 es-
tados apresenta taxa de desemprego abaixo da média nacional (13,0%) 
e 15 estados, em contrapartida, acima. Por outro lado, 14 estados re-
gistraram crescimento na taxa de desemprego abaixo da média nacional 
(91,2%) e 13 estados apresentaram acima.

Tabela 9 – Brasil - Evolução da taxa de desemprego no território 

Itens 2º trimestre de 
2014 (em %)

2º trimestre de 
2017 (em %)

Variação (em 
%)

Brasil 6,8 13,0 91,2
Norte 7,2 12,5 73,6

Acre 9,6 14,9 55,2
Amapá 9,9 17,1 72,7

Amazonas 8,3 15,5 86,7
Pará 7,7 11,4 48,1

Rondônia 4,1 8,9 110,7
Roraima 5,2 10,8 107,7
Tocantins 7,7 11,7 51,9
Nordeste 8,8 15,8 79,5

Alagoas 9,7 17,8 83,5
Bahia 10,1 17,5 73,3
Ceará 7,5 13,2 76,0

Maranhão 7,2 14,6 102,8
Paraíba 8,8 11,4 29,5

Pernambuco 7,9 18,8 138,0
Piauí 7,0 13,5 92,9

Rio Grande do 
Norte

11,5 15,6 35,6

Sergipe 9,6 14,1 46,9
Sudeste 6,9 13,6 97,1

Espírito Santo 6,5 13,4 206,2
Minas Gerais 6,8 12,2 79,4

São Paulo 7,0 13,5 92,9
Rio de Janeiro 6,4 15,6 143,7

(continua)
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Itens 2º trimestre de 
2014 (em %)

2º trimestre de 
2017 (em %)

Variação (em 
%)

Sul 4,1 8,4 104,9

Paraná 4,1 8,9 117,1
Rio Grande do Sul 4,9 8,4 71,4

Santa Catarina 2,8 7,5 167,9
Centro-Oeste 5,6 10,6 89,3

Distrito Federal 9,2 13,1 42,4
Goiás 5,4 11,0 102,7

Mato Grosso 3,9 8,6 120,1
Mato Grosso do Sul 3,9 8,9 128,2

Fonte: Elaborada pelo autor, baseado em dados do IBGE/Pnad Contínua.

O comportamento desigual do desemprego no território nacional 
tende a expressar o impacto da recessão em função das distintas trajetó-
rias dos componentes do PIB, tanto pelo lado da demanda como pelo 
lado da oferta. Nesse sentido, os trabalhadores em cada região do Brasil 
sofreram ações não homogêneas, que decorrem da mais grave queda no 
nível das atividades econômicas, verifi cado no país durante o segundo 
trimestre de 2014 e o segundo trimestre de 2017.

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as páginas anteriores, nota-se a profundidade com 
que a recessão atingiu a economia brasileira a partir de 2014. O setor 
secundário foi o principal responsável pela trajetória negativa da produ-
ção, enquanto o investimento e as importações registraram quedas mais 
acentuadas durante o período considerado.

Em função disso, o mercado de trabalho expressou comportamen-
to desfavorável, com redução no nível geral das ocupações e aumento 
no desemprego. Tanto a ocupação como o desemprego não atingiram 
equanimemente o conjunto dos trabalhadores.

(conclusão)
Tabela 9 – Brasil - Evolução da taxa de desemprego no território
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Enquanto os jovens apresentaram as maiores taxas de desemprego, 
a ocupação não declinou nos postos de menor escolaridade. Essas di-
ferenças também marcaram a situação do mercado de trabalho, c onsi-
derada do ponto de vista territorial, especialmente para determinados 
estados brasileiros.
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Capítulo 2

O MERCADO DE TRABALHO NO 
BRASIL NA RECESSÃO DE 2015-20161

Paulo Baltar2

Eugenia Leone2

1  INTRODUÇÃO

A atividade da economia brasileira diminuiu fortemente em 2015 e em 
2016. Desde meados dos anos 1930 ocorreram poucas quedas signifi cativas 
do Produto Interno Bruto (PIB) anual no Brasil. Antes de 2015, o PIB dimi-
nuiu expressivamente em 1981, 1983 e 1990. O PIB não chegou a diminuir 
em 1999, apesar do forte impacto sobre a economia brasileira, provocado 
pelas crises da Ásia, em 1997, e da Rússia, em 1998; em 2009, a queda do 
PIB foi muito pequena, apesar da enorme magnitude da crise global. Na 
recessão atual, o PIB diminuiu expressivamente em dois anos consecutivos. 
Este artigo examinará os efeitos dessa recessão sobre o mercado de trabalho, 
comparando os últimos trimestres de 2014 e 2016. O PIB do último trimes-
tre de 2016 foi 7,3% menor do que o do último trimestre de 2014.

Uma queda, dessa magnitude, na atividade econômica, abalou pro-
fundamente o mercado de trabalho, cujos indicadores tinham melho-
rado substancialmente desde 2004. Vários autores mostraram essa me-

1  Versão ampliada de Trabalho apresentado no XV Encontro Nacional da Associação Brasi-
leira de Estudos do Trabalho (ABET), realizado em Rio de Janeiro/RJ - Brasil, de 06 a 09 
de setembro de 2017. A pesquisa contou com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científi co e Tecnológico (CNPq).

2  Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Centro de Estu-
dos Sindicais e de Economia do Trabalho (Cesit).
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lhora nos indicadores do mercado de trabalho entre 2004 e 2013 – ver 
entre outros, Medeiros (2015), Baltar (2014), Leone (2015), Baltar e 
Leone (2015). Assim, por exemplo, no último trimestre de 2013, a taxa 
de desemprego situou-se em 6,2% da População Economicamente Ati-
va (PEA), e o percentual de pessoas ocupadas com emprego assalariado 
em estabelecimento que realiza atividade econômica atingiu 63,1%, 
sendo que 77,6% desses empregados foram contratados em conformi-
dade com as normas trabalhistas existentes – Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e Estatutos dos Servidores Públicos Municipal, Esta-
dual e Federal. Apesar do avanço observado no mercado de trabalho 
entre 2004 e 2013, no último trimestre deste último ano 36,9% das 
pessoas ocupadas não tinham emprego assalariado em estabelecimen-
to, sendo 23,2% trabalhadores por conta própria, 6,5% trabalhadores 
do serviço doméstico contratados por famílias, 4,1% empregadores (a 
maioria com poucos empregados) e 3% membros da família que traba-
lhavam sem remuneração para um trabalhador por conta própria.

O propósito deste artigo é mostrar os efeitos negativos da recessão 
sobre o mercado de trabalho, destacando as mudanças na condição de 
atividade das pessoas, nas posições da ocupação e nos setores de ativida-
de em que trabalham. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) trimestral e, como mencio-
nado, se comparam os últimos trimestres de 2014 e 2016. O artigo é 
dividido em quatro partes, além desta introdução e da conclusão. A 
primeira parte caracteriza brevemente o desempenho da economia bra-
sileira em 2015 e 2016, com dados das Contas Nacionais Trimestrais. 
A segunda parte trata da condição de atividade da população com 14 
ou mais anos de idade, mostrando a rapidez com que aumentou a taxa 
de desemprego. A terceira parte analisa as mudanças na composição dos 
ocupados por posição na ocupação, verifi cando a magnitude dos recuos 
em relação aos avanços logrados em 2003-2013. Finalmente, na quarta 
parte são destacados os setores de atividade responsáveis pelas mudan-
ças observadas na ocupação e na posição da ocupação das pessoas que 
continuavam a ter um trabalho.
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2  DESEMPENHO DA ECONOMIA BRASILEIRA EM 
2015 E 2016

O PIB trimestral, comparado ao do mesmo trimestre do ano an-
terior, vinha desacelerando fortemente ao longo de 2014 e começou a 
diminuir desde o primeiro trimestre de 2015, ampliando a magnitude 
proporcional da queda até o primeiro trimestre de 2016, quando atin-
giu 5,4%, suavizando desde então, progressivamente, a intensidade da 
diminuição, até que a queda foi interrompida no segundo trimestre 
de 2017 (TABELA 1). O PIB trimestral parou de diminuir no último 
trimestre de 2016, em um nível 7,3% menor do que o do mesmo tri-
mestre de 2014.

Observando a evolução por trimestre, dos componentes da deman-
da efetiva, também em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, ve-
rifi ca-se que o principal responsável pela queda do PIB em 2015 e 2016 
foi a Formação Bruta de Capital (incluindo a variação de estoques). A 
queda na Formação Bruta de Capital começou no segundo trimestre de 
2014 e a intensidade da diminuição foi aumentando, até atingir 17,3% 
no primeiro trimestre de 2016, suavizando o ritmo da queda, desde 
então, mas ainda diminuindo 3,7% no primeiro trimestre de 2017 e 
5,1% no segundo trimestre de 2017.
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Tabela 1 – Desempenho da atividade econômica na recessão 2015-2016

Ano
PIB Consumo das famílias

1º trim 2º trim 3º trim 4º trim 1º trim 2º trim 3º trim 4º trim

2014 3,5 1,5 0,8 0,5 3,7 2,7 2,1 2,3
2015 -1,8 -2,4 -3,1 -3,8 -1,2 -2,1 -3,0 -3,9
2016 -5,4 -4,5 -4,0 -3,6 -5,8 -5,3 -4,7 -4,2
2017 -0,4 0,0 - - -1,9 -0,6 - -

Ano
Consumo do governo Formação Bruta de Capital

1º trim 2º trim 3º trim 4º trim 1º trim 2º trim 3º trim 4º trim

2014 1,9 1,5 1,4 0,8 4,3 -1,2 -3,4 -4,2
2015 0,0 -0,6 -0,9 -1,1 -9,8 -11,1 -12,4 -13,9
2016 -0,8 -0,6 -0,7 -0,6 -17,3 -13,1 -11,6 -10,2
2017 -1,3 -1,9 - - -3,7 -5,1 - -

Ano
Exportação Importação

1º trim 2º trim 3º trim 4º trim 1º trim 2º trim 3º trim 4º trim

2014 3,2 1,3 2,4 -1,1 0,5 -1,7 -0,8 -1,9
2015 3,6 6,0 4,4 6,3 -5,2 -8,2 -12,2 -14,1
2016 12,7 7,9 5,2 1,9 -21,5 -16,0 -13,1 -10,3
2017 1,9 2,2 - - 9,8 2,9 - -

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE)/Contas Nacionais Trimestrais.

Por causa de sua dimensão relativa em termos de demanda efetiva, a 
evolução do Consumo das Famílias foi também importante. Este vinha 
desacelerando em 2014 e passou a diminuir desde o primeiro trimestre 
de 2015, aumentando a intensidade da queda até o primeiro trimestre 
de 2016, quando atingiu 5,8%, fi cando suavemente menos intenso nos 
restantes trimestres de 2016 e caindo 1,9% no primeiro trimestre de 
2017 e somente 0,6% no segundo trimestre de 2017.

Assim, a Formação Bruta de Capital e o Consumo das Famílias 
provocaram a intensa queda do PIB em 2015 e 2016. A diminuição do 
Consumo do Governo foi muito menor e o Comércio Exterior de Bens 
e Serviços foi favorável ao desempenho do PIB, ajudando para que a 
queda da atividade econômica não fosse ainda mais acentuada em 2015 
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e 2016. Porém, no último trimestre de 2016 e, principalmente, nos dois 
primeiros trimestres de 2017, a exportação líquida perdeu vigor como 
componente da demanda efetiva, com a queda no ritmo da exportação 
e a retomada da importação, medidas em moeda nacional. A volta da 
valorização do real explica em grande medida a perda de dinamismo da 
exportação líquida como fator de retomada da demanda efetiva.

Comparando o último trimestre de 2016 com o de 2014, a Forma-
ção Bruta de Capital foi 22,6% menor e o Consumo das Famílias 7,9% 
menor, proporções maiores do que a do PIB que foi 7,3% menor. O 
Consumo do Governo foi apenas 1,7% menor e o Comércio Exterior 
foi positivo para a demanda efetiva, com Exportação 8,3% maior e 
Importação 22,9% menor.

Em 2017, o PIB deixou de diminuir, mas a Formação Bruta de 
Capital continuou diminuindo, embora bem menos que nos trimestres 
anteriores, e o Consumo das Famílias apenas deixou de diminuir. O 
Consumo do Governo continuou diminuindo e em ritmo um pou-
co maior do que nos trimestres anteriores; a Exportação cresceu mais 
lentamente e a Importação voltou a aumentar. Assim, a interrupção da 
queda no Consumo das Famílias e a queda menos intensa da Forma-
ção Bruta de Capital foram fundamentais para interromper a queda na 
atividade econômica, enquanto o Comércio Exterior apenas contribuiu 
para evitar uma maior redução do PIB durante a recessão provocada 
pela Formação Bruta de Capital e pelo Consumo das Famílias.

A questão das perspectivas para uma retomada da atividade da eco-
nomia brasileira, e do papel de cada componente da demanda efetiva 
na eventualidade desta retomada, vai além do propósito deste artigo, 
preocupado em mostrar os efeitos da recessão de 2015 e 2016 sobre os 
indicadores do mercado de trabalho. Nessa perspectiva, o próximo item 
examina a evolução da condição de atividade da população com 14 ou 
mais anos de idade.



Paulo Baltar
Eugenia Leone

3  CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA RECESSÃO

A queda do PIB de 7,3% entre os últimos trimestres de 2014 e 
2016 foi acompanhada de diminuição de somente 2,8% no número 
de pessoas ocupadas3 (TABELA 2). Na média de doze meses, ocorreu 
uma queda de 1,4% na população ocupada para uma redução de 3,7% 
do PIB, indicando uma elasticidade de emprego de 0,38, magnitude 
relativamente pequena, associada a uma sensível redução no valor agre-
gado por pessoa ocupada (4,6% entre os últimos trimestres de 2014 e 
2016).

Tabela 2 – Variação percentual da População em Idade Ativa (PIA), 
População Economicamente Ativa (PEA), População Ocupada (PO) e 
Desempregados (D), entre os últimos trimestres de 2014 e 2016. Brasil, 
Nordeste e resto do país

Condição 
de atividade

Brasil
Variação 

%

Nordeste
Variação 

%

Resto do 
Brasil Variação 

%Variação 
milhões

Variação 
milhões

Variação 
milhões

PIA 3.997 2,45 1.252 2,85 2.745 2,3
PEA 3.278 3,3 -117 -0,47 3.395 4,57
PO -2.613 -2,81 -1.626 -7,09 -987 -1,41
D 5.890 91,29 1.509 73,07 4.381 99,87

Fonte: IBGE/Pnad Contínua 2014 e 2016.

Uma queda relativamente pequena da população ocupada, entre-
tanto, foi acompanhada de forte aumento no número de pessoas de-
sempregadas. O número de desempregados aumentou 91,3%, porque 
a PEA aumentou 3,3% entre os últimos trimestres de 2014 e 2016. A 
ampliação em 5,8 milhões de desempregados resultou de uma queda 
da população ocupada de 2,6 milhões e um aumento da PEA de 3,2 
milhões. Ou seja, 55,6% do aumento do desemprego tem relação com 

3 
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o aumento da PEA e os outros 44,4% estão relacionados com a dimi-
nuição da população ocupada.

O número de desempregados quase dobrou, passando de 6,4 para 
12,3 milhões de pessoas, elevando a taxa de desemprego de 6,5% para 
12% entre os últimos trimestres de 2014 e 2016. Voltou-se ao patamar 
alcançado antes da melhora nos indicadores do mercado de trabalho, a 
partir de 2004. A recessão diminuiu o número de pessoas ocupadas e, 
como ainda é intenso o aumento da PEA no país, retrocedeu, em dois 
anos, todo o avanço de 10 anos na redução da taxa de desemprego. Esse 
efeito da recessão sobre o mercado de trabalho foi reforçado pela inter-
rupção da queda na taxa de participação que vinha acontecendo desde o 
início dos anos 2000 e tinha ajudado na melhora dos indicadores do mer-
cado de trabalho, especialmente durante a desaceleração do crescimento 
do PIB que se observou desde 2008, com as repercussões da crise global 
sobre a economia brasileira. O ritmo de crescimento da PEA voltou a 
ser maior do que o da PIA, fazendo com que a taxa de participação da 
população brasileira na atividade econômica do último trimestre de 2016 
(61,4%) fosse maior do que a do último trimestre de 2014 (60,9%).

Assim, uma queda na ocupação das pessoas relativamente pequena, 
para a forte diminuição no ritmo de atividade da economia, repercutiu 
intensamente no mercado de trabalho do país onde o crescimento da 
PEA, embora bem menor do que no passado, ainda é muito signifi ca-
tivo. É preciso destacar, entretanto, que segundo os dados da Pnad os 
efeitos da recessão sobre o mercado de trabalho foram muito diferentes 
nas regiões do país. O contraste é muito marcante entre o Nordeste e 
as demais regiões, especialmente o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste. É 
possível ilustrar a magnitude dessas diferenças, comparando a evolução 
da condição de atividade da PIA entre o Nordeste e o conjunto das 
demais regiões do país.

A diminuição da população ocupada foi muito maior no Nordeste 
do que no restante do país. O número de pessoas ocupadas diminuiu 
7,1% no Nordeste e somente 1,4% no restante do país. Em termos ab-
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solutos, a diminuição do número de pessoas ocupadas no Nordeste foi 
maior do que a que se verifi cou no conjunto do restante do país, corres-
pondendo a 62,2% da diminuição do número de pessoas ocupadas no 
total do país, sendo que em 2014, a PEA do Nordeste correspondia a 
25,2% da PEA nacional. A intensidade da queda da ocupação não deixa 
dúvidas de que a recessão teve um impacto muito maior no mercado de 
trabalho nordestino do que no do restante do país (especialmente nas 
regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste).

O fato de o mercado de trabalho do Nordeste ter sido mais afetado 
pela recessão não transparece tão claramente na evolução do número 
de desempregados, porque a intensidade do impacto da recessão sobre 
o Nordeste foi tão forte, que chegou a afetar a participação na ativida-
de econômica da população nordestina. A Pnad informa que a PEA 
nordestina no último trimestre de 2016 foi menor do que no mesmo 
trimestre de 2014, sendo que a PIA do Nordeste cresce em ritmo supe-
rior ao da PIA do restante do país (TABELA 2). Assim, o aumento da 
taxa de participação nacional ocorreu no restante do país, passando de 
62,4% para 63,7%; mas não no Nordeste, onde a taxa de participação 
diminuiu de 56,9% para 55%.

Apesar da redução da PEA nordestina, a forte redução do número 
de pessoas ocupadas nessa região fez aumentar o número de desempre-
gados em 73,1%. Já no restante do país, o intenso aumento da PEA 
fez com que o número de desempregados dobrasse com uma queda 
proporcional do número de pessoas ocupadas, bem menor do que a 
verifi cada no Nordeste. Assim, no Nordeste, o aumento do número de 
desempregados foi menor do que a queda do número de pessoas ocu-
padas, enquanto no restante do país 77,5% do aumento do número de 
desempregados correspondeu ao aumento da PEA; a redução do núme-
ro de pessoas ocupadas correspondeu a somente 22,5% do aumento do 
número de desempregados.

A taxa de desemprego aumentou mais no Nordeste do que no res-
tante do país, mas a queda na taxa de ocupação mostra mais claramente 
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que a recessão impactou mais o mercado de trabalho do Nordeste do 
que o do restante do país (TABELA 3). A taxa de desemprego aumen-
tou 6,1 pontos percentuais no Nordeste e 5,4 pontos percentuais no 
restante do país, enquanto a taxa de ocupação diminuiu 6,1 pontos 
percentuais no Nordeste, e somente 2,2 pontos no restante do país.

Tabela 3 – Condição de atividade da população de 14 anos ou mais de idade 
nos últimos trimestres de 2014 e 2016. Brasil, Nordeste e resto do país

Grandes Regiões

Taxas de 
participação

Taxas de 
desemprego

Taxas de 
ocupação

  2014 2016 2014 2016 2014 2016

Brasil 60,9 61,4 6,5 12,0 56,9 54,0

Nordeste 56,9 55,0 8,3 14,4 52,2 47,1

Resto do país 62,4 63,7 5,9 11,3 58,7 56,5

Fonte: IBGE/Pnad Contínua 2014 e 2016.

A queda na taxa de participação no Nordeste ocorreu entre homens 
e entre mulheres, mas foi maior entre os homens de todas as idades 
(TABELA 4). Já no restante do país, a taxa de participação aumentou 
entre homens e entre mulheres, mas o aumento foi maior para as mu-
lheres de todas as idades. O forte impacto da recessão no mercado de 
trabalho do Nordeste não permitiu que as famílias nordestinas aumen-
tassem a participação na atividade econômica para suavizar a queda na 
renda familiar, enquanto no restante do país, especialmente no Sudeste, 
no Sul e no Centro-Oeste, foi menor o impacto da recessão no mercado 
de trabalho e as famílias puderam aumentar a participação na atividade 
econômica para suavizar a redução na renda familiar.

Em síntese, a diminuição do PIB na recessão foi muito intensa, mas 
levou a uma diminuição da população ocupada no conjunto do país, 
que foi proporcionalmente pequena em relação à da queda do PIB. O 
desemprego na totalidade do país, entretanto, aumentou fortemente, 
porque ainda é expressiva a expansão da população ativa, tendo sido 
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reforçada por uma ampliação da taxa de participação na atividade eco-
nômica, principalmente das mulheres.

Tabela 4 – Taxas de participação da população de 14 anos ou mais de 
idade nos últimos trimestres de 2014 e 2016. Nordeste e resto do país

Faixas de idade

Nordeste Resto do país

Homem Mulher Homem Mulher

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016

14-17 24,3 18,2 13,9 12,1 24,5 23,6 16,4 16,9

18-24 73,0 70,2 50,4 50,7 78,1 78,5 61,3 65,4

25-39 88,9 87,4 63,4 63,5 93,3 93,9 73,3 75,9

40-59 83,7 81,1 54,2 53,0 86,8 87,7 62,1 63,5

60 + 32,5 28,8 12,1 10,7 34,1 35,6 14,3 15,2

Total 69,5 66,8 45,5 44,5 73,2 74,0 52,5 54,3

Fonte: IBGE/Pnad Contínua 2014 e 2016.

Os dados do mercado de trabalho em nível nacional, entretanto, 
escondem uma diferença regional muito forte dos efeitos da recessão. O 
Nordeste concentrou a queda da ocupação das pessoas, provocada pela 
redução da atividade econômica; o aumento da participação das pessoas 
na atividade econômica ocorreu somente no restante do país, especial-
mente no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. Assim, a região Nordeste, 
que tinha sido especialmente favorecida pelo crescimento com inclusão 
social, verifi cado entre 2004 e 2014, foi das regiões a mais prejudicada 
pela diminuição da atividade econômica nos anos 2015 e 2016.

4  POSIÇÕES NA OCUPAÇÃO DURANTE A RECESSÃO

Na totalidade do país, a diminuição do número de pessoas ocupadas, 
durante a recessão, foi relativamente pequena, em comparação com a 
diminuição do PIB. Contribuíram para esse resultado a ampliação nos 
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números de empregadores, de trabalhadores por conta própria e de tra-
balhadores no serviço doméstico remunerado, que ocorreu apesar da 
redução no ritmo de atividade da economia (TABELA 5). A redução do 
número de empregados em estabelecimento que realiza atividade eco-
nômica, principalmente do setor privado, foi a principal manifestação 
da recessão no mercado de trabalho no conjunto do país. O número 
total de pessoas ocupadas com outra posição na ocupação (empregador, 
trabalhador por conta própria, não remunerado e trabalhador remune-
rado no serviço doméstico) aumentou ligeiramente, apesar da signifi -
cativa ampliação do número de pequenos empregadores, do emprego 
domestico remunerado e do trabalho por conta própria por causa da 
continuação e, até da intensifi cação, da diminuição dos não remunera-
dos que auxiliam negócios próprios de familiares, fato que vinha ocor-
rendo anteriormente, em momento de crescimento da economia.

Tabela 5 – Evolução da população ocupada por posição na ocupação entre 
os últimos trimestres de 2014 e 2016. Brasil, Nordeste e resto do país

Posição na ocupação
Brasil Nordeste Resto do país

2014 Variação 
% 2014 Variação 

% 2014 Variação 
%

Total ocupados 100,0 -2,81 100,0 -7,09 100,0 -1,41
Empregado 63,1 -4,82 56,7 -8,00 65,1 -3,92
Empregado S. Privado 50,6 -5,25 42,9 -7,66 53,1 -4,62
Empregado S. Público 12,5 -3,08 13,8 -9,04 12,0 -0,82
Trabalhador doméstico 6,4 2,12 6,5 2,13 6,4 3,55
Empregador 4,3 5,20 3,0 5,35 4,7 5,17
Conta-própria 23,4 1,67 29,7 -5,35 21,4 4,87
Trabalho familiar auxiliar 2,8 -18,68 4,1 -24,25 2,4 -15,52

Fonte: IBGE/Pnad Contínua 2014 e 2016.

Como destacado no item anterior, o panorama nacional dos efei-
tos da recessão no mercado de trabalho refl ete o ocorrido no Sudeste, 
Sul e Centro Oeste do país e oculta o contraste marcante entre o que 
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aconteceu nessas regiões e o verifi cado no Nordeste. A ocupação das 
pessoas diminuiu muito mais no Nordeste do que no restante do país, 
onde a queda do número de pessoas ocupadas correspondeu à metade 
do ritmo verifi cado no conjunto do país, enquanto no Nordeste essa 
queda ocorreu em ritmo duas vezes e meia maior do que na totalidade 
do país. As diferenças na evolução das pessoas ocupadas por posição na 
ocupação entre Nordeste e o restante do país ilustra detalhes importan-
tes do impacto maior da recessão no mercado de trabalho do Nordeste, 
comparativamente ao resto do país.

O emprego assalariado em estabelecimento que realiza atividade 
econômica diminuiu muito mais no Nordeste (8%) do que no restante 
do país (3,9%); e a diferença foi bem maior no emprego do setor pú-
blico do que no do setor privado. O emprego de estabelecimento, no 
entanto, tem uma participação na ocupação total das pessoas que é bem 
maior no restante do país (65,1%) do que no Nordeste (56,7%); essa 
diferença é especialmente grande no que diz respeito ao emprego do se-
tor privado (42,9% da ocupação total no Nordeste e 53,1% no restante 
do país). A maior diminuição do número de pessoas ocupadas no Nor-
deste tem então a ver com a forte redução do emprego do setor público 
nessa região. Além disso, a queda no trabalho familiar auxiliar foi mais 
intensa no Nordeste do que no restante do país: houve diminuição do 
trabalho por conta própria e do trabalho doméstico remunerado no 
Nordeste enquanto se verifi caram ampliação dessas últimas posições na 
ocupação no restante do país.

Não obstante, mesmo no Nordeste, o principal responsável pela 
queda na ocupação total das pessoas durante a recessão foi o emprego 
do setor privado, devido à sua maior participação na ocupação total das 
pessoas, comparativamente às demais posições na ocupação. Na hipó-
tese de constância do número de pessoas nas demais posições na ocu-
pação, a diminuição do emprego no setor privado implicaria queda na 
ocupação total um pouco maior no Nordeste (3,3%) do que no restante 
do país (2,5%), apesar da menor participação desse tipo de emprego na 
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ocupação total do Nordeste, comparativamente ao conjunto das demais 
regiões. A diferença realmente observada foi bem maior, principalmente 
por causa da evolução diferente do trabalho por conta própria, do em-
prego do setor público e do trabalho doméstico remunerado. O empre-
go do setor público caiu muito pouco no restante do país e sua redução 
no Nordeste foi proporcionalmente mais intensa do que a do emprego 
do setor privado nessa região. Já o número de pessoas com trabalho por 
conta própria e trabalho doméstico remunerado, como mencionado, 
diminuíram no Nordeste e aumentaram no restante do país.

As quedas do emprego nos setores público e privado no conjunto 
do país ocorreram com pequenas alterações no grau de formalidade dos 
contratos de trabalho que diminuiu de 77,7% para 76,4% no emprego 
do setor privado e aumentou de 80,1% para 81,9% no emprego do 
setor público. No conjunto do emprego de estabelecimento, o grau de 
formalidade dos contratos de trabalho caiu de 78,1% para 77,5%. No 
setor privado o número de empregados sem carteira foi praticamente 
o mesmo nos últimos trimestres de 2014 e 2016 (aumentou somente 
0,3%) enquanto a queda no emprego do setor privado com carteira de 
trabalho foi de 6,9%, muito parecida com a diminuição proporcional 
do PIB nacional (TABELA 6). Já no setor público, refl etindo a queda 
relativamente pequena do consumo do governo e os efeitos das pecu-
liaridades dos contratos de trabalho do setor público sobre a maneira 
de adaptar o quadro de pessoal em um momento de restrição de suas 
atividades, foram intensas as quedas no emprego com carteira (17%) e 
no emprego sem carteira (11,5%), tendo aumentado, entre os últimos 
trimestres de 2014 e 2016, o número de funcionários públicos esta-
tutários e militares (1,8%). Finalmente, na ampliação do trabalho no 
serviço doméstico remunerado, ocorrida no conjunto do país, predo-
minaram contratos sem carteira de trabalho, mas a diminuição do grau 
de formalização das empregadas domésticas foi também relativamente 
pequena, passando de 32,1% para 31,9%.
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Tabela 6 – Grau de formalidade do emprego nos setores público e privado 
e no trabalho doméstico remunerado nos últimos trimestres de 2014 e 
2016. Brasil, Nordeste e resto do país

Posição na ocupação
Brasil Nordeste Resto do país

2014 Variação 
% 2014 Variação 

% 2014 Variação 
%

Emprego S. Privado c/ cart. 77,7 -6,85 63,4 -10,31 81,5 -6,14
Emprego S. Privado s/cart. 22,3 0,30 36,6 -3,07 18,5 2,06
Emprego S. Público 
Estutário e Militares 68,2 1,80 61,6 -2,36 70,7 3,16

Emprego S. Público c/ cart. 11,9 -16,96 9,4 -17,25 12,9 -16,89
Emprego S. Público s/cart. 19,9 -11,47 29,0 -20,58 16,4 -5,42
Trab. Doméstico c/cart. 32,1 1,29 19,7 0,25 36,3 1,48
Trab. Doméstico s/cart. 67,9 2,52 80,3 -2,72 63,7 4,73

Fonte: IBGE/Pnad Contínua 2014 e 2016.

A evolução do grau de formalidade dos contratos de trabalho assa-
lariado no Nordeste também foi muito diferente do verifi cado no res-
tante do país. Assim, a queda mais intensa do emprego no setor priva-
do nordestino ocorreu com uma diminuição mais intensa do grau de 
formalidade dos contratos, mesmo que o emprego sem carteira tenha 
aumentado no setor privado do restante do país (2,1%) e diminuído no 
Nordeste (3,1%). A proporção de empregos com carteira no setor priva-
do nordestino diminuiu de 63,4% para 61,5% (1,9 pontos percentuais) 
enquanto no restante do país a diminuição foi de 81,5% para 80,2% 
(1,3 pontos percentuais). A diminuição do emprego com carteira do 
setor privado foi de 10,3% no Nordeste e 6,1% no restante do país.

A imensa queda do emprego no setor público nordestino foi acom-
panhada de aumento no grau de formalidade dos contratos de trabalho, 
pois a proporção de estatutários, militares e celetistas aumentou de 71% 
para 74,7% (3,7 pontos percentuais) enquanto no restante do país uma 
queda muito pequena do emprego no setor público foi acompanhada 
de aumento muito menor no grau de formalidade dos contratos, pois 
a proporção de estatutários, militares e celetistas aumentou de 83,6% 
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para 84,3% (0,7 pontos percentuais). Traduzindo a forma peculiar de 
ajustamento do emprego do setor público, a redução do emprego ce-
letista foi igualmente forte no Nordeste e no restante do país, mas a 
queda de 9% no emprego do setor público nordestino provocou queda 
ainda mais intensa do emprego sem carteira, e os próprios estatutários 
e militares diminuíram nessa região, com a recessão, enquanto no res-
tante do país a diminuição do emprego do setor público foi de somente 
0,8% com queda muito menor que no Nordeste, do emprego sem car-
teira e aumento do número de estatutários e militares.

Finalmente, a queda do emprego no serviço doméstico remunerado 
nordestino foi exclusivamente do trabalho doméstico sem carteira, en-
quanto no restante do país o aumento do emprego no serviço doméstico 
remunerado foi mais intenso no trabalho doméstico sem carteira do que 
no trabalho doméstico com carteira, de modo que o grau de formalidade 
do trabalho doméstico aumentou ligeiramente no Nordeste, de 19,7% 
para 20,2% e diminuiu no restante do país, de 36,3% para 35,5%.

Em síntese, a recessão provocou efeitos negativos particularmente 
fortes no emprego formal do setor privado que, no conjunto do país, 
diminuiu em proporção parecida com a queda do PIB. Na totalidade 
do país, o emprego sem carteira do setor privado não chegou a diminuir 
e no setor público os contratos, com e sem carteira de trabalho, tiveram 
forte redução, mas a ampliação do número de estatutários e militares 
impediu uma maior redução do emprego no setor público.

Este panorama nacional dos efeitos da recessão sobre o mercado de 
trabalho, entretanto, oculta uma profunda diferença entre o Nordeste 
e as demais regiões do país, especialmente Sudeste, Sul e Centro-Oes-
te. A queda do emprego formal do setor privado nordestino foi muito 
maior do que a do restante do país, os empregos sem carteira do setor 
privado e do serviço doméstico remunerado caíram no Nordeste e au-
mentaram no restante do país; a queda do emprego do setor público 
nordestino foi ainda maior do que a do setor privado, ao contrário do 
restante do país em que foi muito pequena a queda do emprego do 
setor público.
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Fora do emprego assalariado, houve aumento dos pequenos em-
pregadores e dos trabalhadores por conta própria no conjunto do país, 
mas foi parcialmente compensado pela diminuição muito expressiva 
do trabalho familiar não remunerado em auxilio de negócios por con-
ta própria. A pequena ampliação das oportunidades ocupacionais, fora 
do emprego assalariado, foi consequência do aumento do número de 
pequenos empregadores e do trabalho por conta própria. Essa ampliação 
de oportunidades de ocupação correspondeu a uma fração pequena da 
redução do emprego assalariado e verifi cou-se no restante do país, mas 
não no Nordeste, onde a redução do trabalho por conta própria mais 
do que compensou o aumento do número de pequenos empregadores, 
sendo proporcionalmente maior a redução do trabalho familiar auxiliar.

Desse modo, o fato de a diminuição das oportunidades para ocupar 
as pessoas ter sido relativamente pequena, comparada à intensidade da 
diminuição do PIB, verifi cada no conjunto do país, refl ete o que aconte-
ceu nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, onde a intensa redução do 
emprego formal do setor privado foi parcialmente compensada pelos au-
mentos do emprego sem carteira do setor privado, do emprego domésti-
co remunerado, do trabalho por conta própria e do número de pequenos 
empregadores, enquanto o emprego do setor público teve pequena redu-
ção. A região Nordeste foi a mais prejudicada pela recessão, com quedas 
bem maiores do emprego formal do setor privado e do emprego do setor 
público, sem efeitos compensatórios do emprego sem carteira do setor 
privado, emprego doméstico remunerado e trabalho por conta própria, 
que também diminuíram no Nordeste durante a recessão.

Numa tentativa de avançar no entendimento das razões pelas quais 
no conjunto do país a diminuição das oportunidades para ocupar as 
pessoas ter sido relativamente pequena, comparada com a intensidade 
da diminuição do PIB e o contraste dos efeitos da recessão sobre o 
mercado de trabalho do Nordeste e do restante do país, o próximo item 
apresenta a evolução setorial do emprego do setor privado, do trabalho 
por conta própria e do número de empregadores.
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5  EMPREGADOS NO SETOR PRIVADO, 
TRABALHADORES POR CONTA PRÓPRIA E 
EMPREGADORES POR SETOR DE ATIVIDADE DA 
ECONOMIA

5.1  Emprego no setor privado por atividade da 
economia

Na totalidade do país, a diminuição do emprego no setor privado 
foi expressiva na recessão, mas houve ampliação desse tipo de emprego 
em três atividades da economia: transporte, armazenagem e correios; 
educação, saúde, serviços sociais e agricultura (TABELA 7). Esse au-
mento do emprego do setor privado compensou só parcialmente a in-
tensa redução no setor industrial (extrativa mineral, transformação e 
serviços de utilidade pública), nos serviços de apoio à empresa (infor-
mação, comunicação, atividades fi nanceiras, imobiliárias, profi ssionais 
e administrativas) e na construção civil. No conjunto do país, a redução 
do emprego no setor privado não aconteceu em alojamento e alimenta-
ção, e foi pequena em comércio e reparação, e mesmo em outros servi-
ços (serviços pessoais e comunitários).
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Tabela 7 – Emprego no setor privado por setor de atividade nos últimos 
trimestres de 2014 e 2016. Brasil, Nordeste e resto do país

Setor de atividade
Brasil Nordeste Resto do país

2014 Variação 
% 2014 Variação 

% 2014 Variação 
%

Agricultura 6,8 5,96 11,1 5,25 5,7 6,33
Indústria 21,9 -17,87 16,1 -20,86 23,4 -17,33
Construção 7,8 -11,15 10,8 -17,28 7,0 -8,63
Comércio 23,5 -1,40 25,6 -4,64 23,0 -0,45
Transporte 5,3 9,02 4,2 1,56 5,5 10,5
Aloj. e alim. 5,7 0,68 6,3 -6,32 5,5 2,81
Serv. Empresas 16,7 -8,97 13,5 -10,56 17,5 -8,64
Educação e Saúde 8,3 7,23 8,2 4,80 8,3 7,87
Outros Serv. 3,7 -3,80 3,9 -12,70 3,7 -1,32
Mal defi nidos 0,3 -5,99 0,3 16,14 0,3 -10,81
Total 100,0 -5,25 100,0 -7,66 100,0 -4,62

Fonte: IBGE/Pnad Contínua 2014 e 2016.

A queda do emprego no setor privado foi muito maior no Nordeste 
(7,7%) do que no restante do país (4,6%). Isto porque as diminuições 
do emprego em setores como construção civil, indústria e serviços para 
empresas foram ainda maiores no Nordeste que no restante do Brasil, 
ao mesmo tempo em que os aumentos em transporte, armazenagem e 
correios e em educação, saúde e serviços sociais foram menores no Nor-
deste que no restante do país. Além disso, ocorreram quedas expressivas 
do emprego no Nordeste em comércio, reparação e em outros serviços, 
tendo sido muito pequenas as reduções de emprego nesses setores, no 
restante do país. Finalmente, em alojamento e alimentação, o emprego 
caiu signifi cativamente no Nordeste e aumentou no conjunto das ou-
tras regiões.

Ou seja, a evolução do emprego do setor privado mostra que a re-
cessão atingiu mais fortemente o Nordeste nas atividades mais sensíveis 
à retração da economia nacional e isto prejudicou outras atividades lo-
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calizadas no Nordeste, cujo emprego do setor privado é menos sensível 
à retração na atividade da economia nacional, vinculando-se ao ritmo 
econômico da localidade ou da região.    

A queda do emprego formal do setor privado na totalidade do país 
foi bem maior do que a diminuição do total do emprego do setor pri-
vado (6,9% e 5,3%, respectivamente). Houve uma pequena ampliação 
do emprego sem carteira de trabalho (0,3%), mas a diminuição do grau 
de formalidade dos contratos de trabalho do emprego no setor privado 
deve-se principalmente à intensa redução do emprego formal. A di-
minuição do grau de formalidade atingiu praticamente todo tipo de 
atividade (salvo transporte, armazenagem e correios e educação, saúde 
e serviços sociais, exatamente as duas atividades com maior aumento 
proporcional do total do emprego do setor privado). Mas foi particular-
mente intensa em construção civil, alojamento e alimentação e outros 
serviços (comunitários e pessoais), as três atividades onde a formalidade 
é menor e tinha aumentado só recentemente (TABELA 8).

Tabela 8 – Grau de formalidade do emprego privado por setor de atividade 
nos últimos trimestres de 2014 e 2016. Brasil, Nordeste e resto do país

Setor de atividade
Brasil Nordeste Resto do país

2014 2016 2014 2016 2014 2016

Agricultura 46,3 45,1 27,0 24,6 56,4 55,6
Indústria 87,0 86,9 72,0 73,3 89,8 89,3
Construção 63,3 58,0 57,6 43,5 65,7 63,4
Comércio 78,3 77,7 64,5 65,2 82,4 81,2
Transporte 84,1 84,3 75,7 70,7 85,7 86,8
Alojamento e Alim. 69,3 66,7 56,3 54,0 73,2 71,1
Serv. Empresas 86,5 86,3 82,3 84,3 87,4 86,7
Educação e Saúde 83,9 84,6 76,4 78,3 85,9 86,2
Outros Serv. 57,3 55,3 45,9 45,0 60,4 57,8
Mal defi nidos 69,3 64,0 55,4 56,6 72,3 66,1
Total 77,7 76,4 63,4 61,5 81,5 80,2

Fonte: IBGE/Pnad Contínua 2014 e 2016.



Paulo Baltar
Eugenia Leone

A queda na atividade da economia brasileira em 2015 e 2016 pro-
vocou, então, uma ligeira diminuição do grau de formalidade dos con-
tratos de trabalho do emprego no setor privado, através de marcante 
queda de emprego com carteira e ligeiro aumento do emprego sem 
carteira. Diminuições de emprego sem carteira ocorreram somente no 
setor industrial (transformação, extração mineral e serviços de utilida-
de pública) e em serviços para as empresas (informação, comunicação, 
atividade fi nanceira, imobiliária, profi ssionais e administrativas), mas 
as diminuições do emprego privado não formal nessas atividades foram 
substanciais (17,1% e 7,4%, respectivamente). Houve aumento do em-
prego sem carteira do setor privado em todas as demais atividades e esse 
aumento foi substancial em agricultura (8,4%); transporte, armazena-
gem e correios (7,5%), e alojamento-alimentação (9,1%).

As quedas do grau de formalidade dos contratos de trabalho em 
construção civil e em outros serviços (comunitários e pessoais) ocor-
reram com expressiva diminuição do emprego com carteira (18,7% 
e 7,1%, respectivamente) e ligeiro aumento de emprego sem carteira 
(1,8% e 0,7%, respectivamente), tendo diminuído o total do emprego 
do setor privado nessas atividades, enquanto em alojamento e alimen-
tação a diminuição do grau de formalidade dos contratos de trabalho 
do emprego do setor privado deveu-se mais ao aumento do emprego 
sem carteira do que à queda do emprego com carteira, não ocorrendo 
diminuição do emprego do setor privado. Ou seja, nas três atividades 
onde foi expressiva a queda no grau de formalidade dos contratos de 
trabalho, essa diminuição refl ete mais a redução do emprego formal do 
que a ampliação do emprego sem carteira de trabalho.

Em resumo, a recessão provocou queda do emprego no setor pri-
vado, mas houve ampliação deste tipo de emprego em atividades como 
transporte, armazenagem e correios, agricultura e educação, saúde e 
serviços sociais. A diminuição do grau de formalização observada na 
recessão foi consequência da queda do emprego formal, mais do que 
devido à ampliação do emprego sem carteira. A ampliação do emprego 
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sem carteira só foi mais expressiva nas atividades agrícolas, de transpor-
te, armazenagem e correios, e de alojamento e alimentação. A queda 
do emprego formal foi muito intensa na indústria, construção civil, 
serviços para empresa e outros serviços, justamente as atividades onde 
ocorreram expressivas diminuições no emprego total do setor privado.

A recessão, então, afetou principalmente o emprego formal do setor 
privado, que diminuiu quase tão intensamente como o PIB entre os úl-
timos trimestres de 2014 e 2016, mas também houve queda do emprego 
sem carteira na indústria e nos serviços de apoio às empresas, que junto 
com construção civil (atividade na qual o emprego sem carteira não 
chegou a diminuir) foram atividades com maior queda do emprego no 
setor privado. O recuo em termos de grau de formalidade dos contratos 
de trabalho do emprego do setor privado ocorreu principalmente em 
construção civil, alojamento e alimentação, e outros serviços onde esse 
grau de formalidade é menor e tinha aumentado recentemente. Mesmo 
nessas atividades não foi expressiva a ampliação do emprego sem cartei-
ra do setor privado. As maiores ampliações proporcionais do emprego 
sem carteira do setor privado ocorreram em transporte, armazenagem 
e correios, agricultura e educação, saúde e serviços sociais. Nessas ati-
vidades não ocorreram quedas expressivas do grau de formalidade dos 
contratos de trabalho do emprego no setor privado, porque ocorreram 
ampliações simultâneas de empregos formais e não formais.

O panorama da evolução do grau de formalidade do emprego do 
setor privado tem diferenças marcantes entre o Nordeste e o resto do 
país. Em setores de atividade como agricultura, construção civil, trans-
porte, armazenagem e comunicação, a diminuição do grau de formali-
dade dos contratos do emprego privado foi muito maior no Nordeste 
do que no resto do país. Em setores como indústria, comércio e repa-
ração, e serviços para empresas, o grau de formalidade dos contratos 
de trabalho do emprego privado aumentou ligeiramente no Nordeste 
e diminuiu também ligeiramente no resto do país; em educação, saúde 
e serviços sociais, o grau de formalidade aumentou mais no Nordeste 
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do que no restante do país. Finalmente, em alojamento e alimentação 
a queda do grau de formalidade dos contratos do emprego privado foi 
semelhante no Nordeste e no resto do país; em outros serviços (co-
munitários e pessoais), a queda do grau de formalidade foi menor no 
Nordeste do que no resto do país.

Em síntese, agricultura, transporte, armazenagem e correios contri-
buíram para amortecer a queda do emprego privado no Nordeste e no 
resto do país; no Nordeste, com muita geração de emprego não formal, 
enquanto no restante do país esses setores geraram muitos empregos 
formais. Já educação, saúde e serviços sociais foi um setor de atividade 
que também ajudou a amortecer a queda do emprego privado, mas 
gerando empregos formais, tanto no Nordeste quanto no restante do 
país. Porém, os principais responsáveis pela queda do emprego privado 
foram indústria, construção e serviços para empresas, tanto no Nordes-
te quanto no resto do país. Na indústria e em serviços para empresas, 
a queda do emprego formal foi semelhante no Nordeste e no resto do 
país, mas a diminuição do emprego não formal foi muito maior no 
Nordeste, enquanto em construção civil, o emprego formal caiu mais 
no Nordeste, sendo parcialmente compensado por forte aumento do 
emprego não formal, enquanto o emprego não formal da construção 
diminuiu no restante do país. Por último, em comércio e reparação, 
alojamento e alimentação, e outros serviços, a queda do emprego for-
mal foi maior no Nordeste, acompanhada de queda do emprego não 
formal, enquanto os empregos não formais desses setores aumentaram 
no restante do país, fazendo o emprego privado diminuir muito mais 
no Nordeste do que no resto do país.

5.2  Trabalho por conta própria e empregadores por 
atividade da economia

As ampliações dos números de empregadores e trabalhadores por 
conta própria entre os últimos trimestres de 2014 e 2016 pouco aju-
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daram a suavizar a queda do número de pessoas ocupadas, mas as alte-
rações nos números de pessoas com essas posições na ocupação foram 
bastante diferentes por atividade da economia e região do país, sinali-
zando aspectos importantes do impacto da recessão na criação de opor-
tunidades para ocupar as pessoas.

No conjunto do país e na totalidade do período de queda da ati-
vidade da economia brasileira (últimos trimestres de 2014 e 2016), a 
ampliação do número de empregadores foi proporcionalmente bem 
maior do que a de trabalhadores por conta própria (5,2% e 1,7%, res-
pectivamente). Chama atenção, entretanto, que a situação inverteu-se 
entre 2015 e 2016. Assim, entre os últimos trimestres de 2014 e 2015 
a ampliação do número de trabalhadores por conta própria foi de 5,3% 
e a dos empregadores 0,4%, enquanto entre os últimos trimestres de 
2015 e 2016 o número de empregadores aumentou 4,8% e o de traba-
lhadores por conta própria diminuiu 3,4%.

Esses movimentos diferentes dos números de empregadores e tra-
balhadores por conta própria deram origem à hipótese de que a perda 
de emprego formal no inicio da recessão levou a montar negócios por 
conta própria, com recursos da indenização por interrupção do vínculo 
de emprego, mas a continuidade da queda na atividade econômica eli-
minou alguns desses negócios sem impedir, entretanto, que surgissem 
pequenos empregadores, contratando principalmente empregados sem 
carteira de trabalho (LAMEIRAS; CARVALHO, 2017). O fato foi que 
o número de trabalhadores por conta própria que tinha aumentado ex-
pressivamente em 2015 diminuiu em 2016, ao mesmo tempo em que, 
de um lado, intensifi cou-se o aumento do número de empregadores e, 
do outro, os empregados do setor privado sem carteira de trabalho, que 
tinham diminuído 4,3% em 2015, aumentaram 4,8% em 2016.

Em 2015, o trabalho por conta própria aumentou em praticamente 
todas as atividades, mas o aumento foi mais intenso em alojamento e 
alimentação, transporte, armazenagem e correios, comércio e reparação, 
construção civil, outros serviços (comunitários e pessoais) e na própria 
indústria (extração mineral, transformação e serviços de utilidade pú-
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blica) (TABELA 9). Já a queda do trabalho por conta própria em 2016 
ocorreu em construção, agricultura, indústria e comércio, mas não em 
alojamento e alimentação, outros serviços e transporte, armazenagem e 
correios. Nessas últimas atividades, a continuação da recessão não im-
pediu o surgimento de pequenos negócios, sem empregados; essas são 
as únicas atividades da economia em que o número de trabalhadores 
por conta própria no fi nal de 2016 é maior do que no fi nal de 2014. 
A forte ampliação do trabalho por conta própria nessas três atividades 
(alojamento e alimentação, outros serviços e transporte armazenagem e 
correio) mal compensou a diminuição nas demais atividades; a expan-
são do trabalho por conta própria no início da recessão foi quase que 
completamente revertida em 2016.

Tabela 9 – Variação (%) dos trabalhadores por conta própria por 
atividade da economia. Brasil

Setor de Atividade 2014-2015 2015-2016 2014-2016

Agricultura 1,94 -9,08 -7,32
Indústria 3,45 -6,71 -3,49
Construção 5,12 -11,92 -7,41
Comércio 6,54 -3,51 2,80
Transporte 10,25 3,64 14,27
Alojamento 20,20 17,55 41,30
Serv. Empresas 2,24 0,71 2,96
Educação e Saúde -0,48 -1,13 -1,61
Outros Serv. 4,46 5,45 10,15
Total 5,26 -3,40 1,69

Fonte: IBGE/Pnad Contínua 2014, 2015 e 2016.

As evidências do comportamento do trabalho por conta própria 
na queda da atividade econômica apoiam a ideia de que uma parte 
das pessoas que perdeu o emprego formal no início da recessão tentou 
montar um negócio por conta própria, contribuindo para amortecer a 
diminuição do número de pessoas ocupadas que foi de apenas 0,7% em 
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2015, tendo aumentado para 2,1% em 2016. (Outro fator que também 
contribuiu para amortecer a queda do número de pessoas ocupadas em 
2015 foi uma intensa ampliação no número de empregadas domésticas 
- aumento de 5% em 2015 e queda de 2,7% em 2016 - que ocorreu 
com o aumento da participação feminina na atividade econômica no 
início da recessão). A continuação da recessão abalou esses dois fato-
res de amortecimento da queda de oportunidades ocupacionais e, em 
2016, se explicitou mais categoricamente a diminuição no número total 
de pessoas ocupadas. A continuação da recessão difi cultou enormemen-
te o surgimento e continuação de pequenos negócios, especialmente em 
agricultura, indústria, construção e comércio. A ampliação do trabalho 
por conta própria, apesar da recessão, ocorreu somente em alojamento 
e alimentação, outros serviços e transporte, armazenagem e correios.

Os sinais de surgimento de pequenos empreendimentos com pou-
cos empregados são também categóricos. O número de empregadores 
no fi nal de 2016 é maior do que no fi nal de 2014 em muito poucas 
atividades, somente em comércio e reparação, educação saúde e serviços 
sociais e alojamento e alimentação (TABELA 10). Porém, em 2016, 
ocorreu um expressivo aumento do número de empregadores, com-
pensando parcialmente a diminuição verifi cada no ano anterior, em di-
versas atividades como agricultura, transporte armazenagem e correio, 
serviços para empresas e outros serviços. Essa ampliação do número de 
empregadores em 2016 afetou a geração de empregos privados sem car-
teira de trabalho que neste ano aumentou expressivamente em agricul-
tura, comércio e reparação, transporte, armazenagem e correio, aloja-
mento e alimentação, serviços para empresas, educação, saúde e serviços 
sociais e outros serviços. Essa proliferação de pequenos negócios com 
a contratação de empregados sem carteira pouco afetou a geração de 
oportunidades ocupacionais, pois o próprio aumento de empregos sem 
carteira de trabalho, em 2016, apenas compensou a queda desse tipo de 
emprego verifi cada em 2015.
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Tabela 10 – Variação (%) dos empregadores e dos empregados sem 
carteira do setor privado por atividade da economia. Brasil

Setor de 
Atividade

2014-2015 2015-2016 2014-2016

Empre-
gador

Empre-
gado s/ 
carteira

Empre-
gador

Empre-
gado s/ 
carteira

Empre-
gador

Empre-
gado s/ 
carteira

Agricultura -9,52 2,27 8,27 5,99 -2,04 8,40
Indústria 7,64 -12,81 -9,89 -4,90 -3,01 -17,08
Construção -8,22 2,53 2,16 -0,65 -6,23 1,86
Comércio 4,53 -6,08 9,28 8,07 14,24 1,50
Transporte -16,00 7,38 7,62 0,00 -9,60 7,38
Alojamento 20,59 -3,79 -8,54 13,49 10,29 9,18
Serv. Empresas -7,79 -12,33 8,45 5,74 0,00 -7,31
Educação e 
Saúde 0,44 1,19 13,60 2,36 14,10 3,58

Outros Serv. -15,21 -10,76 13,04 12,80 -4,15 0,66
Total 0,41 -4,29 4,83 4,82 5,26 0,31

Fonte: IBGE/Pnad Contínua 2014, 2015 e 2016.

No período de recessão, houve uma diferença marcante na evolu-
ção dos números de empregadores e trabalhadores por conta própria, 
entre o Nordeste e o restante do país. O número de empregadores au-
mentou no Nordeste e no resto do país, mas foi no resto do país, mais 
claramente que no Nordeste que a proliferação de pequenos empre-
gadores ocorreu em setores de atividade como comércio e reparação, 
alojamento e alimentação e educação, saúde e serviço social (TABELA 
11). No Nordeste, a ampliação do número de empregadores ocorreu 
principalmente em indústria, construção e serviços para empresas.
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Tabela 11 – Distribuição do número de empregadores por setor de 
atividade em 2014 e variação entre os últimos trimestres de 2014 e 2016. 
Brasil, Nordeste e resto do país

Setor de 
atividade

Brasil Nordeste Resto do país

2014 Variação 
% 2014 Variação 

% 2014 Variação 
%

Agricultura 7,5 -2,08 9,1 -15,42 7,1 1,48
Indústria 11,0 -2,85 5,6 36,47 12,1 -6,67
Construção 9,0 -6,29 8,1 23,47 9,1 -11,82
Comércio 35,8 14,25 45,9 5,00 33,7 16,88
Transporte 3,2 -9,43 2,5 -39,21 3,3 -4,76
Alojamento 8,6 10,30 10,0 0,64 8,3 12,72
Serv. Empresas 13,7 -0,11 9,1 18,77 14,6 -2,56
Educação e Saúde 5,7 14,35 4,5 3,03 6,0 16,11
Outros Serv. 5,5 -4,11 5,1 -8,34 5,6 -3,30
Mal defi nidos 0,0 -90,16 0,0 0,00 0,1 -90,16
Total 100,0 5,20 100,0 5,35 100,0 5,17

Fonte: IBGE/Pnad Contínua 2014 e 2016.

Já o trabalho por conta própria, durante a totalidade do período de 
recessão, diminuiu no Nordeste e aumentou no restante do país (TABE-
LA 12). No Nordeste, a queda do número de trabalhadores por conta 
própria em agricultura, construção, serviços para empresas e educação, 
saúde e serviço social mais do que compensou o forte aumento ocorrido 
em alojamento e alimentação; o trabalho por conta própria também 
aumentou em outros serviços e indústria, enquanto no resto do país 
houve forte ampliação do trabalho por conta própria em alojamento 
e alimentação, transporte, armazenagem e correios, e outros serviços, 
e ampliação mais moderada em agricultura, comércio e reparação, e 
serviços para empresas.
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Tabela 12 – Distribuição do número de trabalhadores por conta-própria 
por setor de atividade em 2014 e variação entre os últimos trimestres de 
2014 e 2016. Brasil, Nordeste e Resto do país

Setor de 
atividade

Brasil Nordeste Resto do país

2014 Variação % 2014 Variação % 2014 Variação 
%

Agricultura 20,1 -7,32 29,5 -21,38 15,9 4,50
Indústria 10,0 -3,49 8,3 3,34 10,8 -5,87
Construção 17,0 -7,42 13,7 -11,88 18,6 -5,92
Comércio 21,1 2,81 23,9 1,08 19,8 3,76
Transporte 6,4 14,24 6,6 0,64 6,3 20,62
Alojamento 5,1 41,36 5,0 39,29 5,1 42,28
Serv. Empresas 7,6 2,95 4,0 -8,51 9,3 5,19
Educação e 
Saúde 2,8 -2,63 1,4 -4,61 3,5 -2,28

Outros Serv. 9,7 10,12 7,7 5,68 10,6 11,59
Mal defi nidos 0,0 37,08 0,0 -9,33 0,1 40,67
Total 100,0 1,67 100,0 -5,35 100,0 4,87

Fonte: IBGE/Pnad Contínua 2014 e 2016.

Em síntese, o Nordeste foi mais afetado pela recessão da economia 
nacional, como mostra a evolução do emprego do setor privado e do 
setor público; não foram tão fortes, nesta região, como no resto do país 
e especialmente no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, as acomodações com-
pensatórias no trabalho por conta própria, no emprego sem carteira e 
no trabalho doméstico remunerado. Assim foi no restante do país, mas 
não no Nordeste, que se observa uma diminuição relativamente peque-
na do total da população ocupada, em comparação com a intensidade 
da diminuição do PIB nacional. 

6  CONCLUSÃO

A diminuição no ritmo de atividade da economia brasileira foi in-
tensa em 2015 e 2016, repercutindo no mercado de trabalho. A prin-
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cipal manifestação da queda na atividade da economia no mercado de 
trabalho foi uma forte diminuição do emprego formal do setor privado. 
O total de oportunidades para ocupar a PEA diminuiu em ritmo muito 
menor do que o emprego formal do setor privado, porque o número 
de pequenos empregadores, o emprego privado sem carteira, o trabalho 
doméstico remunerado e o trabalho por conta própria aumentaram na 
recessão. Não obstante, o aumento do desemprego foi muito intenso, 
regredindo à situação anterior aos dez anos de crescimento com inclu-
são social, que ocorreram de 2004 a 2014, porque a queda relativamen-
te pequena da população ocupada ocorreu em simultâneo a um ainda 
intenso crescimento da PEA.

Esse panorama nacional refl ete principalmente o que ocorreu no 
Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. O Nordeste foi muito mais afetado 
pela recessão, apresentando redução muito mais intensa das oportunida-
des para ocupar a PEA, a ponto de impactar no crescimento desta últi-
ma, que chegou a diminuir entre os últimos trimestres de 2014 e 2016. 
A queda do emprego do setor público no Nordeste foi mais intensa do 
que a do emprego no setor privado e, nessa região, o estreitamento da 
atividade econômica foi tão intenso, q ue não permitiu espaço para adap-
tação das famílias, através de mais pessoas empregadas sem carteira de 
trabalho, trabalho doméstico remunerado e trabalho por conta própria.
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Capítulo 3

IMPACTOS DA CRISE NO MERCADO 
DE TRABALHO: 2014 A 2016
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1  INTRODUÇÃO

Desde 2014, a economia brasileira deixou de crescer. E as mudan-
ças, tanto em termos políticos quanto econômicos, trouxeram resulta-
dos negativos para a economia e, consequentemente, para o mercado 
de trabalho.

Entre 2014 e 2015, o Produto Interno Bruto (PIB) apresentou re-
dução de -3,80% e, entre 2015 e 2016, de -3,60%. Ao comparar com o 
PIB per capita, indicador econômico que mostra a renda média do país, 
foi verifi cada queda ainda mais intensa, de -9,10% entre 2014 e 2016.

As crises políticas desde 2014 vêm minando as expectativas dos 
agentes econômicos. Apesar das tentativas do atual governo de reativar a 
economia, as ações parecem estar limitadas a reformas que empobrecem 
ainda mais as parcelas mais carentes e necessitadas da população, que 
têm no Sistema de Seguridade Social a única possibilidade de viver com 

1  Diretor do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).
2  Diretor do Sindicato dos Economistas.
3  Economista do DIEESE.
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certa dignidade. Além disso, seguindo o mesmo ideário, propõe uma 
reforma trabalhista que desregulamenta o mercado de trabalho, legaliza 
formas precárias de contratação, reduz os ganhos dos trabalhadores e 
enfraquece os sindicatos, diminuindo a capacidade de organização e 
resistência dos trabalhadores.

Esse cenário de crise, como não poderia deixar de ser, repercutiu 
no mercado de trabalho, que apresentou forte retração no período. 
Levando em conta o cenário de baixo crescimento e crise política, o 
presente artigo busca analisar o mercado de trabalho brasileiro entre 
2014 e 2016, usando como fonte de informações os dados da Pesquisa 
de Emprego e Desemprego (PED). O objetivo é compreender como a 
presente crise econômica interferiu no mercado de trabalho, os princi-
pais efeitos causados por ela e como atinge diferenciadamente as diver-
sas regiões do Brasil.

2  CARACTERÍSTICAS DO MERCADO DE 
TRABALHO DO BRASIL

O mercado de trabalho no Brasil é marcadamente heterogêneo e 
dual. A industrialização tardia, intensiva de capital, fez com que o pro-
gresso técnico fosse incorporado por parte das empresas, que coexistiam 
com outras pequenas empresas, de baixa produtividade. Além disso, 
a rápida urbanização e a expulsão de mão de obra rural, em razão da 
modernização agrícola e da não realização de reformas da posse de terra, 
geraram um contingente de trabalhadores que não foi absorvido pelas 
empresas de alto padrão tecnológico e que passou a trabalhar nos seg-
mentos menos dinâmicos.

Apesar de o assalariamento ser a forma prevalecente de inserção 
no mercado de trabalho; ou melhor, daqueles que, de fato, conseguem 
se inserir no mercado de trabalho, os postos com carteira nunca foram 
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sufi cientes para absorver todo o contingente que se dispõe a trabalhar. 
Além do alto desemprego, o ingresso dos trabalhadores se dá, muitas 
vezes, em posições precárias, com baixos salários, alta rotatividade e sem 
cobertura legal.

O longo e contínuo processo de expansão por que passou o merca-
do de trabalho brasileiro, desde o início dos anos 2000, indicou redução 
da desigualdade e melhora nas condições de emprego, sem alterar a 
marcada heterogeneidade. Tal situação, ímpar na história do país, che-
gou a um encerramento abrupto na virada de 2014 para 2015, quando 
a economia brasileira, como os níveis de crescimento dos anos ante-
riores já indicavam, entrou defi nitivamente em estagnação e posterior-
mente recessão. O mercado de trabalho reagiu fortemente à retração 
da atividade econômica, com redução dos postos gerados e elevação o 
desemprego.

A expansão do mercado de trabalho, medida pela taxa de ocu-
pação4 (as oscilações são fruto da sazonalidade, típica do mercado de 
trabalho), iniciou um período de expansão contínua a partir de 2006 
que seguiu até o fi nal de 2010 – excetuando-se 2009, devido aos efeitos 
da Crise do Subprime. A partir de 2011, o mercado de trabalho viveu 
um período de estabilidade, com algumas breves oscilações e tendência 
geral de manutenção da taxa de ocupação. A partir de 2014, a situa-
ção se deteriorou de forma acelerada, ao ponto de a taxa de ocupação 
de fevereiro de 2016 (último dado da série) superar a de fevereiro de 
2003 por apenas 0,1 ponto percentual. Analisando toda a série histó-
rica, fevereiro de 2016 apresentou o terceiro menor valor para o mês 
(GRÁFICO 1).

4  A taxa de ocupação mede a proporção da População em Idade Ativa (PIA) – no Brasil, a PIA 
é formada por pessoas com 10 anos ou mais – que se encontra ocupada, ou seja, é a razão 
entre População Ocupada (PO) e PIA.
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Gráfi co 1 – Taxa de ocupação - Brasil (mar./02 a fev./16) (em %)

Fonte: IBGE/Pesquisa Mensal de Emprego (PME).

Nota: Dados disponíveis até fevereiro de 2016.

Cabe ressaltar que uma das características do mercado de trabalho é 
a reação defasada em relação ao nível de produção e consumo da econo-
mia, além de, em grande medida, responder à dinâmica desses fatores. 
Portanto, analisar o comportamento das variáveis do mercado de traba-
lho passa também por examinar as causas principais que as infl uencia-
ram, com foco, principalmente, no nível de atividade econômica.

A partir de 2004, o Brasil passou a apresentar taxas de crescimen-
to satisfatórias, com aumento do PIB per capita ano a ano. O padrão 
de crescimento brasileiro, contudo, foi liderado pela absorção interna5 
que, via de regra, atingia patamares de crescimento superiores aos do 
PIB e da produção industrial. O padrão de crescimento foi puxado pela 
demanda interna e o hiato entre esta e a produção industrial e as expor-

5  Absorção interna é a soma de consumo e Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), nas contas 
nacionais.
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tações se elevavam constantemente. Esse crescimento, liderado pela de-
manda, sem ser acompanhado pela expansão da oferta, começou a dar 
sinais de instabilidade ainda em 2012, quando tanto a Formação Bruta 
de Capital Fixo (FBCF) quanto a produção industrial apresentaram re-
dução em relação ao ano anterior. Ou seja, ainda durante o período de 
crescimento do PIB, condições tanto de demanda (consumo e FBCF) 
quanto de oferta (produção industrial) começaram a dar sinais de es-
gotamento. Como mostra o Gráfi co 2, produção industrial e FBCF 
apresentaram evolução marcada por muitos sobressaltos e fortes osci-
lações. Somente o consumo, mesmo perdendo fôlego continuamente 
desde 2010, manteve trajetória mais estável. A taxa de crescimento do 
PIB, por sua vez, fi cou relativamente estável até 2008, passou por dois 
anos anormais (2009 e 2010) e, a partir de então, apresenta taxas de 
crescimento cadentes.

Gráfi co 2 – Taxa de variação real (%), componentes selecionados do PIB 
- Brasil (2003 a 1ºt/2016)

Fonte: IBGE/Sistema de Contas Nacionais.

Importante notar que produção industrial e FBCF perderam rele-
vância progressivamente, aumentando a importância do consumo para 
o crescimento. Contudo, até mesmo o consumo passou a crescer com 
intensidade cada vez menor, apresentando valores próximos de zero nos 
quatro trimestres de 2014. Assim, a partir desse ano – quando o país 
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apresentou dois trimestres consecutivos (2º e 3º) de retração da ativida-
de econômica e o PIB acumulado do ano cresceu somente 0,1% – teve 
início a crise da economia nacional.

3  MERCADO DE TRABALHO A PARTIR DE 2014

A economia brasileira veio, desde 2014, apresentando fracos re-
sultados em termos de crescimento econômico. Na análise do PIB, 
percebe-se que a crise teve o maior impacto na produção industrial e 
nos investimentos em capital fi xo. Como consequência, o mercado de 
trabalho reagiu à retração da atividade econômica. Períodos de crise são 
marcados por uma incapacidade de o capital se valorizar constantemen-
te através da absorção de trabalho, questão que pode ser visualizada pela 
redução das taxas de lucro. Em razão dessa incapacidade de valorização 
constante no processo produtivo, reduz-se a demanda por mão de obra 
em razão da retração da produção.

Levando em conta quatro das principais regiões metropolitanas 
brasileiras (Porto Alegre, São Paulo, Salvador e Fortaleza), serão ana-
lisados dados semestrais da PED, realizada pelo DIEESE, a Fundação 
Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e parceiros regionais, a 
partir de 2014, para as características gerais do mercado de trabalho 
(desemprego, participação, ocupação e renda/rendimento).

O desemprego total6 aumentou em todas as regiões pesquisadas. O 
impacto da desaceleração econômica em cada uma das regiões se deu 
de maneira diversa, algumas inclusive apresentaram redução na taxa de 
desemprego no segundo semestre de 2014, em comparação com o pri-
meiro. Contudo, a partir do primeiro semestre de 2015, todas as regiões 

6  Uma das características metodológicas da PED é o reconhecimento das idiossincrasias dos 
mercados de trabalho de economias subdesenvolvidas; portanto, o desemprego possui três 
defi nições: aberto, oculto pelo trabalho precário e oculto pelo desalento. O desemprego total 
abarca o desemprego aberto e os tipos de desemprego oculto. Para uma explicação pormeno-
rizada desses conceitos, consultar Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (2009, p. 35-38).
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apresentaram aumento contínuo das taxas de desemprego, ainda que 
em intensidades diferentes. Interessante notar também que o desem-
prego aumentou mais nas regiões de menor taxa de desemprego: Porto 
Alegre e Fortaleza (GRÁFICO 3).

Gráfi co 3 – Taxa de desemprego total (%) - Regiões metropolitanas 
(1º sem./2014 a 2º sem./2016)

Fonte: DIEESE/Seade, Ministério do Trabalho (MTb)/Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (FAT) e convênios regionais, PED.

Ainda em relação às taxas de desemprego, destaca-se o crescimento 
também do desemprego aberto e do oculto, que, em boa medida, se 
deveu ao aumento do trabalho precário. Ou seja, existiu um núme-
ro maior de pessoas que aceitou a inserção ocupacional em atividades 
precárias, como estratégia de sobrevivência. Como segunda variável na 
composição do desemprego oculto, há também aqueles que abando-
naram o mercado de trabalho pelo desalento, quer dizer, desistiram da 
procura depois de um período de busca contínua, desmotivados pela 
difi culdade em obter uma colocação. Esse tipo de desemprego é talvez 
o sinal mais marcante da crise, que expõe a falta de esperança ou moti-
vação de conseguir um emprego, mesmo que haja necessidade e dispo-
nibilidade para trabalhar (Gráfi cos 4, 5 e 6).



Clemente Ganz Lúcio  |  Fernando Murta Ferreira Duca
Patrícia Lino Costa

Gráfi co 4 – Taxa de desemprego aberto - Regiões metropolitanas - 
(1º sem./2014 a 2º sem./2016) (em %)

Fonte: DIEESE/Seade, MTb/FAT e convênios regionais, PED.

Gráfi co 5 – Taxa de desemprego oculto total - Regiões metropolitanas 
(1º sem./2014 a 2º sem./2016) (em %)

Fonte: DIEESE/Seade, MTb/FAT e convênios regionais, PED.
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Gráfi co 6 – Taxa de desemprego oculto pelo trabalho precário - Regiões 
metropolitanas (1º sem./2014 a 2º sem./2016) (em %)

Fonte: DIEESE/Seade, MTb/FAT e convênios regionais, PED.

Feita a primeira caracterização do aumento do desemprego, cabe 
avaliar se deriva do crescimento da pressão sobre o mercado de traba-
lho7 ou da redução dos postos de trabalho. Do lado da oferta, analisa-se 
a proporção de pessoas de 10 anos ou mais que está ativa no mercado de 
trabalho – ocupada ou em busca de uma colocação, ou seja, observa-se 
o comportamento da taxa de participação. Quando se comparou o pri-
meiro semestre de 2014 com o segundo de 2016, verifi cou-se redução 
na taxa, de forma que não há uma pressão extra sobre o mercado de 
trabalho no período (GRÁFICO 7).

Contudo, deve ser ressaltado que não há redução, em valores abso-
lutos, da População Economicamente Ativa (PEA). Os dados indicam 
elevação em termos absolutos e a tendência demográfi ca é de alta. O 
que se percebeu foi a retração da proporção de pessoas em idade de tra-
balhar, que procuraram emprego ou estiveram trabalhando, em relação 
à população total em idade ativa.

7  Por pressão sobre o mercado de trabalho entende-se aumento da PEA mais do que propor-
cional ao crescimento da PIA, indicando que a ampliação do número de pessoas no mercado 
de trabalho não deriva somente de questões demográfi cas.



Clemente Ganz Lúcio  |  Fernando Murta Ferreira Duca
Patrícia Lino Costa

Gráfi co 7 – Taxa de participação - Regiões metropolitanas (1º sem./2014 
a 2º sem./2016) (em %)

Fonte: DIEESE/Seade, MTb/FAT e convênios regionais, PED.

Para complementar esta análise, é importante observar como evo-
luiu o estoque de ocupados nas regiões. Houve a redução expressiva no 
número de ocupados de todas as regiões a partir de 2015 (GRÁFICO 
8). Em 2014, apesar do desempenho macroeconômico ruim, ainda não 
há impacto signifi cativo sobre o mercado de trabalho. Isso pode ser visto 
pelo aumento do emprego em todas as regiões, exceto em Porto Alegre. 
Mesmo com crescimento inexpressivo em 2014, com dois trimestres 
de crescimento negativo, os impactos sobre o mercado de trabalho só 
se fi zeram notar no ano seguinte. Importante observar a velocidade na 
redução dos ocupados. Regiões metropolitanas como Fortaleza, Porto 
Alegre e Salvador apresentaram redução de aproximadamente 7% no 
número total de ocupados, comparando os dados do 1º semestre de 
2016 com o mesmo período de 2014. Também é importante observar 
que a redução da ocupação se deu de maneira irrestrita. Para exemplifi -
car, as regiões de maior e menor desemprego, respectivamente Salvador 
e Porto Alegre, apresentaram a mesma redução relativa.

No último semestre de 2016, houve elevação do nível de ocupa-
dos, nas três capitais analisadas, exceto São Paulo, o que indica ligeira 
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melhora da atividade econômica de Salvador, Porto Alegre e Fortaleza. 
No entanto, para entender a dinâmica do mercado de trabalho de cada 
região, é necessário conhecer em que setores e qual o tipo de vagas 
criadas.

Gráfi co 8 – Evolução do nível de ocupação - Regiões metropolitanas (1º 
sem./2014 a 2º sem./2016) - (início da série em 1º sem de 2014=100)

Fonte: DIEESE/Seade, MTb/FAT e convênios regionais, PED.
Nota:  Os valores se encontram em índice. O primeiro valor disponível da série equi-

vale a 100. Para todas as regiões, 100 equivale ao número de ocupados da 
região em questão no primeiro semestre de 2014.

Os dados revelam que, em Fortaleza, houve ligeira redução relativa 
dos assalariados com e sem carteira de trabalho do setor privado, e au-
mento dos autônomos e dos assalariados do setor público. Já em Porto 
Alegre, São Paulo e Salvador, cresceu mais a proporção de autônomos e 
de trabalhadores domésticos. Assim, a maior parte das vagas criadas foi 
precária e de baixo salário, o que indica desestruturação do mercado de 
trabalho (TABELA 1).
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Tabela 1 – Distribuição dos ocupados, por posição na ocupação - Regiões 
Metropolitanas - 1º semestre de 2014 a 2º semestre de 2016 (em %)

(continua)

Região e período

Distribuição dos ocupados, por posição na ocupação

Ocupados 
(2)

Assalariados

Autô-
nomos

Empre-
gados 

domés-
ticos

Total 
geral 
(3)

Setor privado

Setor 
públicoTotal

Com 
carteira 
assinada

Sem 
carteira 
assinada

Fortaleza (1)                

2014/1º semestre 100,0 63,8 55,5 44,8 10,7 8,4 25,4 6,5

2014/2º semestre 100,0 62,6 54,3 43,7 10,6 8,3 25,8 6,7

2015/1º semestre 100,0 64,1 56,2 46,2 10,1 7,8 25,0 6,4

2015/2º semestre 100,0 63,0 55,4 45,1 10,2 7,6 25,5 6,9

2016/1º semestre 100,0 62,1 54,1 44,5 9,6 7,9 26,4 6,9

2016/2º semestre 100,0 60,2 52,0 42,9 9,1 8,2 28,5 6,7

Porto Alegre (1)                

2014/1º semestre 100,0 71,4 58,8 52,9 5,9 12,6 13,8 4,9

2014/2º semestre 100,0 70,6 58,2 52,8 5,5 12,3 14,5 4,9

2015/1º semestre 100,0 71,6 59,5 54,4 5,1 12,1 13,6 5,0

2015/2º semestre 100,0 71,5 59,3 54,2 5,2 12,1 12,7 5,3

2016/1º semestre 100,0 70,9 59,3 53,6 5,6 11,6 12,8 5,2

2016/2º semestre 100,0 69,3 58,0 52,7 5,3 11,3 14,7 5,8

Salvador (1)                

2014/1º semestre 100,0 68,9 59,5 51,7 7,8 9,3 18,5 8,0

2014/2º semestre 100,0 68,3 58,7 51,5 7,2 9,6 19,1 8,4

2015/1º semestre 100,0 69,2 59,3 52,9 6,4 10,0 18,1 7,7

2015/2º semestre 100,0 68,6 58,8 51,4 7,3 9,8 18,7 8,0

2016/1º semestre 100,0 68,4 59,6 52,9 6,7 8,8 18,2 8,1

2016/2º semestre 100,0 67,2 58,2 51,3 6,9 9,0 19,3 8,3
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Região e período

Distribuição dos ocupados, por posição na ocupação

Ocupados 
(2)

Assalariados

Autô-
nomos

Empre-
gados 

domés-
ticos

Total 
geral 
(3)

Setor privado

Setor 
públicoTotal

Com 
carteira 
assinada

Sem 
carteira 
assinada

São Paulo (1)                

2014/1º semestre 100,0 70,8 62,9 54,4 8,5 7,9 15,5 6,7

2014/2º semestre 100,0 71,4 63,6 54,7 8,8 7,9 15,2 6,3

2015/1º semestre 100,0 71,4 63,1 55,2 7,9 8,3 15,4 6,1

2015/2º semestre 100,0 70,3 62,5 54,7 7,8 7,8 16,3 6,5

2016/1º semestre 100,0 71,1 63,0 55,1 7,9 8,1 15,9 6,4

2016/2º semestre 100,0 69,2 61,3 53,6 7,8 7,8 16,5 7,0

Fonte: Convênio DIEESE/Seade/MTb-FAT e convênios regionais, PED.

Nota: (1) Para as Regiões Metropolitanas de Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e São  
Paulo, referente à população de 10 anos e mais.

(2) Inclui empregadores, donos de negócio familiar, trabalhadores familiares 
sem remuneração, profi ssionais liberais e outras posições ocupacionais.

(3) Excluem os empregados domésticos, incluem aqueles que não sabem a que 
setor pertence a empresa em que trabalham.

Por setor de atividade, a proporção de ocupados na indústria e da 
construção diminuiu, relativamente aos outros setores, em todas as ci-
dades analisadas, exceto em Porto Alegre, que mostrou aumento, prin-
cipalmente no último semestre de 2016. O comércio teve redução da 
proporção de ocupados em todas as regiões metropolitanas, exceto São 
Paulo, e os serviços foi o único setor que apresentou ligeiro aumento 
nos percentuais de ocupados. Contudo, cabe ressaltar que esse aumen-
to de participação não signifi cou que houve aumento na quantidade 
absoluta de ocupados neste setor, mas tão somente que a redução no 
estoque de ocupados deste setor foi, em relação à proporção no total de 
ocupados, menos intensa do que nos demais setores (TABELA 2).

Tabela 1 – Distribuição dos ocupados, por posição na ocupação - Regiões 
Metropolitanas - 1º semestre de 2014 a 2º semestre de 2016 (em %)

(conclusão)



Clemente Ganz Lúcio  |  Fernando Murta Ferreira Duca
Patrícia Lino Costa

Tabela 2 – Distribuição dos ocupados, por setor de atividade - Regiões 
Metropolitanas - 1º semestre de 2014 a 2º semestre de 2016 (em %)

(continua)

Região e período

Distribuição dos ocupados, por setor de atividade

Total 
(2)

Indústria de 
transforma-

ção (3)

Cons-
trução 

(4)

Comércio, reparação 
de veículos automoto-
res e motocicletas (5)

Serviços 
(6)

Fortaleza (1)          

2014/1º semestre 100,0 18,0 8,5 24,1 47,5

2014/2º semestre 100,0 17,8 8,9 23,0 48,4

2015/1º semestre 100,0 17,4 8,5 23,8 48,4

2015/2º semestre 100,0 16,8 8,6 24,1 48,7

2016/1º semestre 100,0 16,4 8,1 23,3 50,0

2016/2º semestre 100,0 16,5 7,9 23,8 49,8

Porto Alegre (1)          

2014/1º semestre 100,0 16,6 7,2 19,7 55,3

2014/2º semestre 100,0 17,0 6,8 19,7 55,5

2015/1º semestre 100,0 16,9 6,5 19,0 56,6

2015/2º semestre 100,0 16,2 7,2 18,6 56,8

2016/1º semestre 100,0 15,4 6,8 19,7 57,2

2016/2º semestre 100,0 16,8 7,4 19,2 55,6

Salvador (1)          

2014/1º semestre 100,0 8,4 10,2 19,7 59,5

2014/2º semestre 100,0 7,9 9,7 19,1 61,0

2015/1º semestre 100,0 8,9 8,3 19,2 61,8

2015/2º semestre 100,0 7,5 8,4 19,0 63,3

2016/1º semestre 100,0 7,4 8,1 19,4 63,3

2016/2º semestre 100,0 7,6 7,7 19,7 63,1
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Região e período

Distribuição dos ocupados, por setor de atividade

Total 
(2)

Indústria de 
transforma-

ção (3)

Cons-
trução 

(4)

Comércio, reparação 
de veículos automoto-
res e motocicletas (5)

Serviços 
(6)

São Paulo (1)          

2014/1º semestre 100,0 16,4 7,6 17,3 57,5

2014/2º semestre 100,0 16,6 7,6 17,2 57,5

2015/1º semestre 100,0 16,3 7,1 17,3 58,2

2015/2º semestre 100,0 15,6 7,1 18,3 57,8

2016/1º semestre 100,0 15,3 6,7 17,5 59,2

2016/2º semestre 100,0 14,6 6,7 17,8 59,8

Fonte: Convênio DIEESE/Seade/MTb-FAT e convênios regionais, PED.

Nota: (1) Para as Regiões Metropolitanas de Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e São 
Paulo, referente à população de 10 anos e mais.

(2) Inclui agricultura, pecuária, produção fl orestal, pesca e aquicultura (Seção 
A); indústrias extrativas (Seção B); eletricidade e gás (Seção D); água, esgoto, 
atividades de gestão de resíduos e descontaminação (Seção E); organismos 
internacionais e outras instituições extraterritoriais (Seção U); atividades 
mal defi nidas (Seção V). As seções mencionadas referem-se à Classifi cação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 2.0 domiciliar.

(3) Seção C da CNAE 2.0 domiciliar.
(4) Seção F da CNAE 2.0 domiciliar.
(5) Seção G da CNAE 2.0 domiciliar.
(6) Seções H a T da CNAE 2.0 domiciliar.

Outro ponto que atesta o impacto da crise sobre o mercado de tra-
balho é a duração do desemprego: o tempo médio que um desemprega-
do leva para conseguir emprego. Essa é uma importante medida não só 
do desempenho econômico, mas também do impacto do desemprego 
na vida social. Ficar na situação de desemprego é estar afastado da vida 
social, é se manter alheio à construção social. Além disso, quanto maior 
o tempo de desemprego, maior a difi culdade de manter a reprodução 
básica do indivíduo. O tempo médio de procura por trabalho aumentou 

Tabela 2 – Distribuição dos ocupados, por setor de atividade - Regiões 
Metropolitanas - 1º semestre de 2014 a 2º semestre de 2016 (em %)

(conclusão)



Clemente Ganz Lúcio  |  Fernando Murta Ferreira Duca
Patrícia Lino Costa

em todas as regiões, continuamente. No segundo semestre de 2016, foi 
observado o maior tempo médio de procura em todas as regiões, che-
gando a 53 semanas em Salvador, 41 em Porto Alegre, 40 em São Paulo 
e 35 semanas em Fortaleza (GRÁFICO 9). 

Gráfi co 9 – Tempo médio (em semanas) despendido pelos desempregados 
na procura de trabalho - Regiões metropolitanas (1ºsem/2014 a 
2ºsem/2016)

Fonte: DIEESE/Seade, MTb/FAT e convênios regionais, PED.

Em relação aos rendimentos8 derivados do trabalho, os resultados, 
como esperado, foram semelhantes aos observados para ocupação e 
desemprego, com redução dos valores médios tanto para os ocupados 
quanto para os assalariados (Gráfi cos 10 e 11).

8  São considerados os rendimentos reais em valores de maio de 2017, infl acionados pelos índi-
ces: Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC)-DF/Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE); INPC-Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)/IBGE; Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC)-IEPE/RS; IPC-SEI/BA; Índice do Custo de Vida (ICV)-DIEESE/SP.
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Gráfi co 10 – Evolução do rendimento médio real dos ocupados nas Regiões 
metropolitanas - (1º sem./2014 a 2º sem./2016) - (reais de maio de 2017)

Fonte: DIEESE/Seade, MTb/FAT e convênios regionais, PED.

Gráfi co 11 – Rendimento médio real dos assalariados nas Regiões 
metropolitanas - (1º sem./2014 a 2º sem./2016) - (reais de maio de 2017)

Fonte: DIEESE/Seade, MTb/FAT e convênios regionais, PED.
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4  REFLEXÕES FINAIS

Após um ciclo de expansão, o Brasil experimentou, entre 2014 e 
2016, o que alguns chamam de “a pior recessão econômica”. E todos 
os indicadores e estatísticas indicaram a extensão e a profundidade dos 
impactos da crise no mercado de trabalho. A retração econômica afetou 
os mercados de trabalho de todas as regiões.

Embora a intensidade e a forma específi ca como a crise atinge cada 
uma das regiões dependa de como a economia e o mercado de traba-
lho regional estão estruturados, os resultados gerais foram muito seme-
lhantes: aumento do desemprego aberto e oculto, devido à redução do 
número de ocupados, e queda dos rendimentos, tanto dos assalariados 
quanto dos ocupados em geral. E mais: as vagas criadas foram, em sua 
maioria, precárias e sem proteção legal.

Quando o movimento circular destrutivo da atividade econômica 
ganha dinâmica, o desemprego gera queda da renda do trabalho, que pro-
voca retração do consumo (e, consequentemente, da demanda para as 
empresas), diminui o nível de atividade, e ocasiona demissões e arrocho 
salarial. O movimento circular perverso se fortalece, ampliando a recessão.

O futuro do país ainda vem cheio de incertezas e reformas. Em 
dezembro de 2017, quando a reforma trabalhista entrar em vigor, em 
um mercado de trabalho debilitado por uma economia em recessão, os 
trabalhadores encontrarão múltiplas formas de trabalho precário, le-
galizadas pela reforma, que irão arrochar salários e reduzir direitos e 
benefícios. Por fi m, além da desestruturação do mercado de trabalho, é 
importante lembrar que o governo tem em curso ações de desnacionali-
zação da economia. O capital internacional imputará uma moderniza-
ção tecnológica na base dos ativos adquiridos, aumentando a produtivi-
dade das empresas, com a redução do custo do trabalho, garantidos pela 
reforma trabalhista e pela utilização de tecnologias que desempregam.

O mercado interno e a força de trabalho coletiva são grandes ati-
vos da economia brasileira, cuja força pode ser vista no momento de 
crescimento econômico. Mas para que o mercado interno seja pujante, 
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é preciso empregar os trabalhadores, que receberão salários, elevarão o 
consumo, a demanda e o investimento. Em tempo de crise, a melhor 
estratégia para reverter esse círculo destrutivo – desemprego, queda de 
renda, de consumo e do nível de investimento – é o investimento do 
setor público em infraestrutura econômica e social ou em se rviços pú-
blicos, pois todos se traduzem em crescimento para o país e melhoria de 
vida para a população brasileira.
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Capítulo 4

“MODELO UBER”, 
AUTOEMPREENDEDORISMO E AS 
MISÉRIAS DO TRABALHO VIVO NO 
SÉCULO XXI: BREVES NOTAS SOBRE 
ALIENAÇÃO E AUTOALIENAÇÃO NO 
CAPITALISMO FLEXÍVEL

Giovanni Alves1

1  INTRODUÇÃO

Neste artigo buscamos elaborar algumas refl exões sobre a morfolo-
gia social e o sociometabolismo do trabalho alienado nas condições do 
capitalismo fl exível, tratando, por exemplo, da nova forma de organiza-
ção do trabalho vivo baseada na “economia de compartilhamento”, “eco-
nomia disruptiva”, “economia sob demanda” ou gig economy (economia 

1 Giovanni Alves é doutor em ciências sociais pela Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), livre-docente em sociologia, professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp), 
campus de Marília - SP, e do doutorado em ciências sociais da Unicamp. É pesquisador do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq) com bolsa-produ-
tividade em pesquisa e coordenador da Rede de Estudos do Trabalho (RET) – www.estudos-
dotrabalho.org; e do Projeto Tela Crítica/CineTrabalho (www.telacritica.org). É autor de vá-
rios livros e artigos sobre o tema trabalho e sociabilidade, entre os quais “O novo (e precário) 
mundo do trabalho: reestruturação produtiva e crise do sindicalismo (Boitempo Editorial, 
2000)”, “Trabalho e subjetividade: o espírito do toyotismo na era do capitalismo manipu-
latório” (Boitempo Editorial, 2011), “Dimensões da Precarização do trabalho” (Ed. Praxis, 
2013), “Trabalho e neodesenvolvimentismo” (Ed. Praxis, 2014) e “A Tragédia de Prometeu” 
(Ed. Praxis, 2016). E-mail: giovanni.alves@uol.com.br. Home-page: www.giovannialves.org.
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dos bicos), a nova base técnica de exploração do trabalho humano na era 
do capitalismo fl exível, nas condições da crise estrutural do capital.

No cenário de crise do capitalismo global dissemina-se, no limiar 
da Quarta Revolução Industrial, o oferecimento de bens e serviços las-
treados na tecnologia informacional em rede de computadores e apli-
cativos em smarthphones conectados à Internet. Trata-se das ditas tecno-
logias disruptivas, isto é, inovações tecnológicas de bens ou serviços que 
utilizam uma estratégia disruptiva ao invés de evolutiva ou incremental, 
promovendo mudanças drásticas nos paradigmas de organização social, 
classifi cação profi ssional e regulação jurídico-política.

Na era do capitalismo global, iniciada em 1980, ocorreram pelo 
menos duas importantes revoluções tecnológicas. Elas alteraram, de modo 
signifi cativo, a organização do trabalho e a produção social, com impac-
tos disruptivos na cultura, ideologia, lazer, psicologia social, consumo 
e política. São elas: a revolução informática (a computação microele-
trônica e o personal computer); e a revolução informacional (a Internet 
e o ciberespaço). Tanto a revolução informática, quanto a revolução 
informacional, são “cabeças de ponte” da Quarta Revolução Industrial 
ou Indústria 4.0 do capitalismo do século XXI.2

Como exemplo de empresa capitalista nascida com a “economia 
disruptiva”, temos a Uber, fundada nos Estados Unidos em 2009. Em 

2 Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0 é um termo que engloba algumas tecnologias 
para automação e troca de dados e utiliza conceitos de Sistemas ciberfísicos, Internet das Coisas e 
Computação em Nuvem. A Indústria 4.0 facilita a visão e a execução de “Fábricas Inteligentes” 
com as suas estruturas modulares, os sistemas ciberfísicos monitoram os processos físicos, 
criam uma cópia virtual do mundo físico e tomam decisões descentralizadas. Com a internet 
das coisas, os sistemas ciberfísicos comunicam e cooperam entre si e com os humanos em 
tempo real, e através da computação em nuvem, ambos os serviços internos e intraorganiza-
cionais são oferecidos e utilizados pelos participantes da cadeia de valor. Embora muitos ana-
listas só observem as mudanças drásticas na indústria propriamente dita, consideramos que 
a Quarta Revolução Industrial diz respeito a mutações tecnológicas na própria organização 
material do trabalho vivo no comércio e serviços – incluindo administração pública. Smar-
tphones conectados à Internet e plataformas de serviços com aplicativos inteligentes “revolu-
cionam” a prestação de serviços e o comércio dito eletrônico (e-commerce). A nova tecnológica 
informacional digital e virtual impulsiona aquilo que os autores denominam “economia de 
compartilhamento”, “economia disruptiva” ou “economia sob demanda”.
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2010 ela lançou seu aplicativo e-hailing para smarthphones conectados 
à Internet, ferramenta essencial através da qual a empresa opera. A Uber 
surgiu como serviço de transporte privado, disseminando-se a seguir 
para outros campos de aplicação da tecnologia de compartilhamento. 
O “modelo Uber” se disseminou na indústria dos serviços on-line de 
transporte privado, existindo hoje outras plataformas similares. Hoje 
em 2017, diversifi cando seu negócio altamente lucrativo, a Uber está 
explorando, em alguns países, o serviço de entrega de refeições em do-
micílio: o UberEATS (a Uber é uma empresa capitalista avaliada em 
18,2 bilhões de dólares, em junho de 2014, contando com investidores 
como a Google e Goldman Sachs. O vínculo da Uber com o capital 
fi nanceiro é fl agrante) (UBER…, c2017).

Nosso objetivo neste artigo é oferecer uma pequena contribuição à 
refl exão sobre o modelo Uber, visando entender seu modo de funcio-
namento e organização, além da sua lógica de exploração da força de 
trabalho e acumulação de capital. Indicaremos como seu lastro ideoló-
gico o mito do autoempreendedorismo, ideologia capaz de aprofundar a 
alienação e autoalienação do trabalho humano nas condições históricas 
da nova precariedade salarial do capitalismo do século XXI.

Em quase 10 anos de operação da Uber, começam a surgir no Brasil 
estudos sobre os efeitos sociais e jurídicos das plataformas de aplicati-
vos e-hailing no mundo do trabalho e nos negócios de serviços. Pode-
mos destacar o livro “Tecnologias disruptivas e a exploração do traba-
lho humano: a intermediação de mão de obra a partir das plataformas 
eletrônicas e seus efeitos jurídicos e sociais” (LEME; RODRIGUES; 
CHAVES JÚNIOR, 2017) que reúne um conjunto de pesquisadores 
do Direito, juristas e procuradores do trabalho (do Brasil e Portugal) 
que expõem os impactos das ditas “tecnologias disruptivas” no Direi-
to do Trabalho e na vida social. Uma das preocupações candentes dos 
operadores do Direito no Brasil e no mundo3 tem sido enquadrar, por 
exemplo, a classifi cação profi ssional dos motoristas da Uber, discutindo 

3 Means e Seiner (2016) ou ainda Employment… (2017).
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se a relação “salarial” deles se confi gura como emprego ou trabalho por 
conta própria (autoempreendedorismo).

2  GIG ECONOMY, UBER E O CAPITALISMO 
FLEXÍVEL

O “modelo Uber” de organização do trabalho deve ser situado no 
interior do movimento da totalidade concreta do capitalismo global e 
do novo regime de acumulação fl exível (HARVEY, 1992). Ele represen-
ta a concatenação das novas tecnologias informacionais (aplicativos em 
rede) e o processo de exploração capitalista da força de trabalho nos ser-
viços. Estamos apenas no limiar dos efeitos econômicos, sociais, cultu-
rais e psicológicos da revolução informacional em rede iniciada na década 
de 1990, primeiro com a Internet e depois, na década de 2000, com a 
disseminação em massa dos telefones celulares e depois smarthphones/
tablets conectados à Internet. A revolução das redes sociais, que surgiu 
com a economia da Internet na década de 2000, alterou não apenas pa-
drões de sociabilidade e consumo, mas também os modos de organiza-
ção e de regulação/controle do trabalho humano. O movimento tardio 
da propriedade privada lastreado na nova base tecnológica informacio-
nal revoluciona as condições de produção e existência social, ocultando 
o trabalho alienado e seu sociometabolismo estranhado. Nas condições 
históricas do turbocapitalismo4, dissemina-se o novo (e precário) mundo 
do salariato hiperfetichizado baseado na economia gig do século XXI5.

4 O turbocapitalismo é outra denominação do capitalismo fl exível, o capitalismo global do 
século XX, capitalismo da crise estrutural do capital, no qual impera a hipervelocidade e 
a sociedade em rede capaz de aprofundar a redução do tempo de vida a tempo de trabalho 
alienado (o fenômeno da “vida reduzida”), a compressão do espaço-tempo (HARVEY, 1992) 
com efeitos nefastos no processo de subjetivação humana (BIFO, 2003).

5 De acordo com Lipovetsky (2004), vivemos em tempos hipermodernos. Deste modo, podemos 
conceber que na etapa do turbocaptalismo que instalara a hipermodernidade, ao invés da 
pós-modernidade, desenvolve-se um modo de salariato hiperfetichizado que oculta por meio 
do fetiche tecnológico a relação de emprego ou subalternidade estrutural entre o trabalho vivo 
e o capital (LIPOVETSKY, 2004).
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Economia dos bicos ou Gig Economy, também conhecida como 
“Freelance Economy“ ou “Economia sob demanda”, é o ambiente ou 
o mercado de trabalho que compreende, de um lado, trabalhadores 
temporários e sem vínculo empregatício (freelancers, “autônomos”), ou 
melhor, vínculos empregatícios ocultos pelo salariato hiperfetichizado; 
e, de outro, empresas que contratam esses trabalhadores independen-
tes, para serviços pontuais, e fi cam isentas de regras trabalhistas. O 
termo não é novo, mas se tornou tendência mundial na era digital e 
virtual do capitalismo fl exível, impulsionado por empresas como Uber 
e Amazon.

A gig economy expressa com vigor o novo (e precário) mundo do 
trabalho informacional. O glamour das novas tecnologias digitais (e vir-
tuais) disruptivas6, oculta não apenas o vinculo de subalternidade estru-
tural entre o trabalho e o capital, mas a nova precariedade salarial em 
sua forma extrema. Enquanto na “economia tradicional” no Brasil, o 
trabalhador assalariado é contratado via Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT) e, dessa forma, tem assegurado direitos como pagamento 
regular de salário e benefícios, 13º salário, férias, salário desemprego, 
aposentadoria etc.; na gig economy, os contratos são independentes e 
possuem cláusulas específi cas (MENA, 2016, p. 2). “Na Gig Economy 
não costuma haver qualquer tipo de benefício ou direito trabalhista. 
Terminado o objeto do contrato ou o projeto, a relação entre empresa 
e empregado chega ao fi m.” (MURER, 2016 apud MENA, 2016, p. 2). 
A Reforma Trabalhista de 2017 no Brasil legalizou o trabalho intermi-
tente, que expressa, em termos jurídicos, a nova modalidade de contra-
tação da força de trabalho na gig economy.

6 No livro “Infoproletários: degradação real do trabalho virtual”, organizado por Ricardo An-
tunes e Ruy Braga, não existe artigo tratando, por exemplo, dos “infoproletários” dos serviços 
de transporte privado, organizados pelo aplicativo e-healing. Talvez na concepção dos organi-
zadores, “infoproletários” seriam principalmente os trabalhadores de call centers/teleatividade 
onde o vínculo empregatício está bastante explícito (o que não ocorre, por exemplo, com os 
trabalhadores da Uber); ou ainda, em 2008 a empresa Uber não existia e o surgimento do 
infotrabalho virtual por aplicativos não estivesse tão disseminado nos países do capitalismo 
global (ANTUNES; BRAGA, 2009). Nesse caso, ao examinar-se os novos infoproletários, a 
problemática ideológica do autoempreendedorismo seria colocada de modo candente.
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A Revista Wired referiu-se à gig economy como o novo paradigma 
salarial do século XXI. Diz ela que, num estudo feito pelo JP Morgan 
Chase Institute revelou-se que o número gig workers nos Estados Uni-
dos cresceu 10 vezes desde 2012; e que 4% de adultos já trabalhou, ao 
menos uma vez, nesse mercado (MENA, 2016). Um outro estudo, da 
Intuit Research, prevê que até 2020 a gig economy compreenderá 40% 
dos trabalhadores americanos” (ALBA, 2015). No artigo “Uber is just 
the tip of the iceberg: the gig economy is leveraging the human cloud”, 
Blikre (2016) observa que a gig economy caracteriza-se pela fl exibilidade 
laboral: empregadores podem contratar a força de trabalho de acordo 
com demandas pontuais; e os trabalhadores assalariados não precisam 
fi car num local de trabalho e cumprir horário. As novas tecnologias 
informacionais permitem a desterritorialização do local de trabalho 
(teletrabalho) e a fl exibilização da jornada laboral, reduzindo-se, des-
te modo, tempo de vida a tempo de trabalho. Altera-se a forma como 
os trabalhadores assalariados veem seus trabalhos, tanto em termos de 
planos de carreira, como em relação ao que esperam das empresas para 
as quais prestam serviços. A gig economy implica a “captura” da subjeti-
vidade do trabalho vivo pela nova lógica do capital. O novo e precário 
mundo do trabalho lastreado nos aplicativos virtuais e teletrabalho é o 
“paraíso” do espirito do toyotismo.  A idéia do “patrão de si mesmo” 
representa o salariato hiperfetichizado, dominado pela ideologia do au-
toempreendedorismo) (ALVES, 2011).

3  O MODELO UBER E A NOVA FORMA DE 
EXPLORAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

O “modelo Uber” de organização do trabalho é o sistema de au-
toempreendedorismo organizado por meio dos aplicativos informacio-
nais e-hailing. A Uber presta serviços eletrônicos na área do transporte 
privado urbano por meio de um aplicativo e-hailing que oferece um 
serviço semelhante ao táxi tradicional, conhecido popularmente como 
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serviços de “carona remunerada”. A base técnica informacional torna-se 
fundamental para a nova lógica de organização do trabalho vivo. Por 
meio dela constitui-se virtualmente o processo de trabalho da prestação 
de serviço de transporte privado nas metrópoles, ocultando-se os víncu-
los de subalternidade estrutural da relação salarial (vínculos de emprego) 
e, portanto, a relação social de exploração e espoliação própria da rela-
ção-capital.

O modelo Uber de organização do trabalho difunde a ideologia 
do autoempreendedorismo salarial, sendo ele a expressão pós-moderna do 
movimento da propriedade privada, cuja “essência subjetiva” (como ob-
servou Karl Marx (2004)) é o trabalho estranhado. No modelo Uber de 
organização do trabalho existe um processo objetivo de cooperação entre 
trabalhadores assalariados que prestam o serviço de transporte privado, 
administrados por um aplicativo informacional. A forma tecnológica 
e seu fetiche reforçam a ideologia-mor do novo capitalismo fl exível: o 
autoempreendedorismo.

O modelo Uber de organização do trabalho institui a relação so-
cial de exploração (ou extração de mais-valia) mediada por um aparato 
tecnológico informacional: o aplicativo e-hailing7. “E-hailing é o ato de 
se requisitar um táxi através de um dispositivo eletrônico, geralmente 
um celular ou smartphone. Ele substitui métodos tradicionais para se 
chamar táxis, como ligações telefônicas ou simplesmente esperar ou ir 
à busca de um táxi na rua” (UBER…, c2017, p. 2). Eis como a ótica 
empresarial apresenta as vantagens do aplicativo e-hailing em relação às 
maneiras tradicionais de pedir por táxis:

7 “Fundada em 2009 por Garrett Camp e Travis Kalanick, a proposta inicial do Uber era ser 
um serviço semelhante a um táxi de luxo, oferecendo carros como Mercedes S550 e Escalade 
na cidade de São Francisco (Califórnia). O aplicativo foi lançado em 2010 para Android e iPho-
ne. Ele foi um dos pioneiros no conceito de E-hailing. Em 2010 e 2011, o Uber recebeu quase 
50 milhões de dólares em investimentos feitos por investidores-anjo e venture capitalists; em 
2012 a empresa expandiu os serviços para Londres e iniciou testes de incluir a requisição de 
táxis convencionais através do aplicativo em Chicago. No mesmo ano, passou a oferecer táxi 
aéreo por helicóptero entre a cidade de Nova Iorque e Hampton por 3000 dólares. Em 2015 
o Uber recebeu uma nova rodada de investimento, da qual a Microsoft fez parte, o que fez 
seu valor de mercado subir a US$ 51 bilhões” (UBER…, c2017, p. 1, grifo nosso).
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• Facilidade no pagamento: armazenam-se informações de 
cartão de crédito no aplicativo, não necessitando de máqui-
nas leitoras sem fi o no táxi.

• Rapidez: enquanto empresas de táxi tradicionais não 
possuem informações precisas e em tempo real da localização 
de seus funcionários, o uso de aplicativos de e-hailing pelo 
taxista ou motorista permite que o aplicativo tenha infor-
mações de GPS em tempo real. Assim, chama-se automati-
camente o táxi mais próximo, reduzindo o tempo de espera.

• Custo: os custos de se manter um aplicativo de e-hailing são 
muito menores que os de se manter uma empresa tradicional 
de táxi, possibilitando grande redução nos preços cobrados 
(UBER…, c2017, p. 2, grifo nosso).

O e-hailing, produto da revolução informacional em rede provo-
cada pelo capitalismo fl exível na organização do trabalho da indústria 
de taxi e da prestação de serviços de transporte privado, não apenas 
propicia as vantagens acima salientadas (facilidade, rapidez e custo), 
mas também amplia o círculo de consumo dos serviços de transporte 
privado nas metrópoles e cidades médias, acirrando, ao mesmo tempo, 
a concorrência entre os trabalhadores da indústria do transporte privado 
(por exemplo, taxistas versus motoristas do Uber).

O modelo Uber de organização do trabalho de transporte privado 
cria uma linha de produção de serviço que inclui trabalhadores recém-
-desempregados que auferem renda salarial como motorista da Uber; 
ou trabalhadores empregados em situação de precariedade salarial que 
utilizam o trabalho com a Uber como “bico”, isto é, complementam no 
“tempo livre”, a renda salarial precária. A linha de produção criada pelo 
aplicativo e-hailing tende a integrar numa rede de bicos (gig net), profi s-
sionais e trabalhadores de formação de grau superior, cujo acervo de 
qualifi cação da sua força de trabalho foi esvaziado pelo movimento do 
capital. Portanto, a nova linha de produção em rede do modelo Uber de 
organização do trabalho torna-se, assim, um receptáculo do precariado 
afl uente. Por exemplo, de acordo com pesquisa com motoristas da Uber 
no Rio de Janeiro (2016), pelo menos 50% dos motoristas da Uber 
possuíam alta escolaridade (ensino superior completo e incompleto, 
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e inclusive alguns pós-graduados) (LEME; RODRIGUES; CHAVES 
JÚNIOR, 2017).

O “modelo Uber” de organização do trabalho representa um modo 
de “fl uidez espúria” da superpopulação relativa estagnada do capital, 
aquela que Marx (2013) caracterizou como sendo constituída por ocu-
pações completamente irregulares, trabalhando pelo máximo de tempo 
de serviço e mínimo de salário. Na gig economy – a economia dos subem-
pregos – existe fl uidez, mas uma fl uidez espúria onde os trabalhadores 
assalariados lutam contra a “parada do tempo” (o desemprego aberto). 
O modelo Uber contribui para a performance da redução do desempre-
go aberto por meio da proliferação do subemprego. Como insistem em 
dizer os motoristas do Uber, “é preciso pagar as contas”.

Assim, pode-se dizer que existe uma mobilidade interna do mer-
cado de trabalho secundário, a fl exibilidade numérica que sempre foi 
predominante no mercado de trabalho brasileiro (vide Gráfi co 1, deslo-
camento BC). Existe uma rotatividade (ou fl uidez) no interior da pró-
pria nova precariedade salarial, isto é, um contínuo se reinserir (ou per-
manecer) na situação da nova precariedade salarial (deslocamento BC).

Ao mesmo tempo, a linha de produção de “prestação de serviços” 
de transporte privado cresce com a incorporação fl exível de novos mo-
toristas. A vantagem do modelo Uber de organização do trabalho é a fa-
cilidade da entrada e saída de novos motoristas na cadeia de produção, 
tornando-se, assim, oportunidade de trabalho para a superpopulação 
relativa líquida, repelida durante a desaceleração e recessão da economia 
capitalista. Com a retomada da economia, uma parcela de trabalhado-
res que prestam serviço como motoristas pode retornar para suas ocu-
pações como “exército ativo” dos trabalhadores inseridos no mercado de 
trabalho primário (vide Gráfi co 1, deslocamento BA).
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Gráfi co 1 – Deslocamentos laborais do trabalho vivo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Por exemplo, numa pesquisa realizada na cidade de Fortaleza8 (com 
o apoio de Ana Celeste Casulo) constatou-se o seguinte:

a) aumento da concorrência entre os motoristas do Uber: de acordo 
com dados obtidos de um dos entrevistados, no começo de 
2015 havia cerca de 3.000 motoristas inscritos. Em setembro de 

8 

apud

apud
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2017, o número é de 17.000. A profunda recessão da economia 
brasileira e a autorização da Justiça em 2016 para a operação da 
Uber em Fortaleza contribuíram para o aumento de inscritos na 
plataforma Uber. Caso a Uber seja autorizada de vez a operar 
em Fortaleza, o número de inscritos no aplicativo deve crescer.

b) redução do faturamento líquido de quem trabalhava com a Uber: 
segundo um entrevistado, em meados de 2016, o faturamento 
médio liquido de quem trabalhava por exemplo, das 7 às 13h, 
era de R$ 250,00/dia. Um ano depois, em meados de 2017, 
quem trabalhava das 7 às 17 h, faturava em média R$ 150,00/
dia. Entretanto, todos os entrevistados reiteraram que ganha-
vam o sufi ciente para “pagar as contas - e mal”, sendo que al-
guns deles exercem outras ocupações (o Uber seria um “bico”). 
Ao mesmo tempo, o crescimento da utilização do aplicativo 
Uber reduziu nas metrópoles a renda dos trabalhadores taxis-
tas. Na verdade, taxistas e motoristas da Uber perdem com a 
expansão do serviço, tendo em vista que o aumento do número 
de trabalhadores prestadores de serviço e o aumento de usuá-
rios, que tem crescido exponencialmente, reduzem a parcela de 
faturamento diário dos motoristas da Uber. Por outro lado, os 
proprietários da plataforma Uber (a empresa), com o aumento 
da quantidade de motoristas inscritos no aplicativo e o cresci-
mento da demanda pelos usuários devido à queda dos preços 
das corridas, obtém incremento na massa de mais-valia. Para 
cada corrida, a plataforma Uber fi ca com 25% e o trabalhador 
motorista com 75%.

c) predomínio da circulação ocupacional dos motoristas da Uber no 
interior do mercado de trabalho secundário (vide Gráfi co 1, o 
deslocamento BC): todos os motoristas do Uber que entrevis-
tamos tinham anteriormente ocupações precárias na área de 
vendas ou serviços. A chegada do aplicativo no Brasil incor-
porou parcelas de trabalhadores precários “desligados” de suas 
atividades anteriores, incluindo-os num patamar rebaixado de 
remuneração. Pelo visto, o Uber serviu para manter os “precá-
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rios” em situação de precariedade com a taxa de remuneração 
sendo regulada pela concorrência. Como vimos acima, na me-
dida em que aumentou a concorrência entre os trabalhadores 
da Uber, caiu a remuneração individual de cada motorista.

Portanto, quanto maior a velocidade de giro de cada motorista, 
maior a capacidade do aplicativo e-hailing reduzir, em termos relativos, 
o custo da viagem, tornando o sistema Uber atraente para os clientes. 
Entretanto, o aumento do número de motoristas inscritos e de usuários, 
que tem crescido exponencialmente, reduz a parcela de faturamento 
diário de cada motorista.

Por outro lado, a empresa Uber, com o aumento da utilização do 
aplicativo por motoristas e usuários em cada metrópole e cidade média 
do Brasil e do mundo, obtém um incremento no faturamento diário, 
crescendo, assim, a massa de mais-valia extraída de cada trabalhador 
integrado na rede (o custo do combustível e a manutenção do veículo é 
por conta do trabalhador motorista da Uber).

Com a nova base técnica do capitalismo global propiciada pela re-
volução informacional em rede, a mais-valia relativa articula-se cada 
vez mais com mais-valia absoluta no sentido de que, por exemplo, o 
aplicativo e-hailing, apesar das facilidades (e redução do custo) para o 
consumidor do serviço de transporte privado, exige intensifi cação do 
trabalho do motorista nas condições da metrópole capitalista. Enfi m, o 
veículo inserido na rede do e-hailing deve girar mais para garantir um 
retorno monetário adequado para o sujeito que trabalha. O sistema in-
formacional aproveita-se do aumento da concorrência entre os próprios 
trabalhadores para compor a rede (ou linha de produção). Ao mesmo 
tempo que cai o custo para o cliente, a remuneração do trabalhador 
motorista também se reduz, na medida da concorrência e do giro das 
corridas no espaço-tempo da metrópole.

Assim, por um lado, a tecnologia e-hailing intensifi ca o trabalho, 
ao mesmo tempo que alonga o tempo de trabalho na medida em que a 
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concorrência aumenta por conta da ampliação da rede de sujeitos que 
trabalham, por exemplo, como motoristas do Uber. Por outro lado, a 
degradação do mercado de trabalho formal com o aumento da mancha 
de precariedade salarial provoca o aumento de inscritos na plataforma 
que buscam fazer um “bico” para pagar as contas. Pela lei do mercado, 
o aumento da oferta reduz o preço do serviço. A operadora da organi-
zação do trabalho – a Uber – lucra com a escala ampliada da rede de 
motoristas incluídos no serviço.

A remuneração média de cada motorista deve cair, ao mesmo tempo 
que se alonga a jornada de trabalho como necessidade para manter (ou 
aumentar) a remuneração média diária. Eis a lógica da nova precariedade 
salarial que o modelo Uber de organização do trabalho replica, na medida 
em que aumenta a escala da indústria de prestação de serviços de transpor-
te privado. Deste modo, o aplicativo e-hailing apenas opera a nova organi-
zação do trabalho que mantém, como vimos acima, a lógica da nova pre-
cariedade salarial (a síntese entre mais-valia absoluta e mais-valia relativa).

Além da intensifi cação do trabalho e alongamento da jornada, o 
motorista do Uber está exposto a uma forma de controle do desempe-
nho feita pelo próprio cliente do serviço que atribui a ele uma avaliação 
(como ocorre hoje em muitas prestações de serviços). É uma forma de 
controle do trabalho que visa supostamente melhorar a qualidade do 
atendimento ao usuário, sendo bastante efi caz enquanto “captura” da 
subjetividade, pois dispensa o “supervisor externo”. O usuário é o pró-
prio supervisor do trabalho. O motorista do Uber é obrigado a cumprir 
uma série de regras para ter boa pontuação e ser o escolhido pelo apli-
cativo nas próximas corridas. Tais formas de controle da qualidade da 
ação ideológica sobre usuários de serviços contribuem para a autoculpa-
bilização do trabalhador prestador de serviço. Entretanto, o controle do 
aplicativo e-hailing é de mão-dupla: o motorista da Uber também avalia 
o cliente usuário. Por exemplo, caso a pessoa seja um usuário 2 estrelas 
e solicita um carro, os motoristas podem recusá-la.
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A utilização do aplicativo e-hailing no modelo Uber de organização 
do trabalho é um exemplo da utilização da tecnologia informacional 
na operação da manipulação refl exiva do capital, que se caracteriza pela 
ação ideológica do sujeito que trabalha sobre outros sujeitos usuários. 
A introdução da tecnologia informacional na organização capitalista 
de prestação de serviços possui efeitos incisivos na subjetividade da
pessoa-que-trabalha. Ao se apropriar da refl exividade própria das tecno-
logias informacionais, o controle do trabalho vivo por meio do aplica-
tivo e-hailing adquire um caráter fetichista que impacta a representação 
mental do estranhamento.

Quadro 1 – “Modelo Uber” de organização do trabalho

(nova base tecnológica informacional)

Aplicativo e-hailing
Síntese da mais-valia relativa e mais-valia absoluta

Intensifi cação e alongamento do trabalho/ baixa remuneração
(nova precariedade salarial)

Gig Economia (economia dos bicos)
Sociedade capitalista da “prestação de serviços”

Acumulação fl exível/exacerbação da concorrência
Ideologia do autoempreendedorismo

(alienação e autoalienação do trabalho vivo)
“espirito do toyotismo”

Estranhamento/“vida reduzida”
Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Constata-se na esfera da economia de bico (gig economy) o fenô-
meno da “vida reduzida” ou redução do tempo de vida a tempo de 
trabalho estranhado. Como fenômeno social do capitalismo global, a 
“vida reduzida” tem, por exemplo, como base técnica o aplicativo e-hai-
ling. A nova tecnologia informacional transforma o modus operandi de 
organização da exploração da mais-valia, aprofundando a alienação e 
autoalienação do trabalho vivo (e as próprias contradições subjacentes 
da produção capitalista) ao instaurar a materialidade da ideologia do 
autoempreendedorismo.
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Enfi m, o aplicativo e-hailing permite uma situação excepcional 
para o capital: ela opera com “mais pontos de produção” e “maior ve-
locidade de circulação”. Ao mesmo tempo que amplia o mercado de 
produção/consumo disputado nas metrópoles, o crescimento da rede 
de cliente de transporte privado por conta da facilidade e redução do 
custo nos deslocamentos, dota o capital de maior velocidade de giro. Na 
verdade, o aumento da velocidade do giro do capital é benéfi co para um 
capitalismo pressionado na sua taxa de lucratividade pelo aumento da 
composição orgânica do capital.

Ao mesmo tempo, a tecnologia e-hailing reafi rma o movimento da 
propriedade privada, ao ocultar o vínculo empregatício ou relação de 
subalternidade entre trabalho e capital e incutir a ideologia do autoem-
preendedorismo, velando o trabalho alienado como “essência subjetiva” 
do fato social de “ser proprietário” de seu instrumento de produção (o 
veículo). O depoimento de um motorista da Uber expressa a força da 
ideologia do autoempreendedorismo reforçada pelas possibilidades da-
das pelas novas tecnologias informacionais. Disse ele:

Não sinto [subordinação em relação à Uber]. É um trabalho 
como outro qualquer: tem um aplicativo, as regras deles que eu 
tenho que seguir como parceiro do aplicativo… Eu gosto daqui 
porque eu faço o meu horário, trabalho tranquilo. Trabalhar à 
noite é mais perigoso, mas eu gosto. Me sinto como um pro-
fi ssional autónomo: a Uber não exige o dia ou a hora em que 
eu tenho que trabalhar. Eu entrei pra Uber pela qualidade de 
vida, eu não tinha no meu emprego anterior. Aqui eu tenho 
mais liberdade, posso viajar quando quiser. Eu sigo o aplicativo: 
pra onde ele me levar, eu vou levando. Isso aqui é meio viciante 
[…]. Você quer descansar, mas toca [o alerta de solicitação de 
corrida] e você vai de novo (informação verbal)9.

No capitalismo fl exível do século XXI, o capitalismo dos grandes 
oligopólios das fi nanças, no caso do modelo Uber, importa menos a 

9  Depoimento fornecido numa pesquisa etnográfi ca com motoristas da Uber, realizada de maio a 
julho de 2016, por Rodrigo de Lacerda Carelli na cidade do Rio de Janeiro (CARELLI, 2017).
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propriedade dos instrumentos laborais (o motorista é dono de seu pró-
prio veículo) e mais, a renda auferida pela propriedade intelectual e mar-
ca do aplicativo e-hailing, capaz de exercer o controle do trabalho vivo e 
determinar a apropriação privada da riqueza social produzida.

A sociedade capitalista baseada na exploração do trabalho huma-
no tornou-se, na era do capitalismo global, uma “sociedade de servi-
ços”. Não importa a forma material do trabalho concreto (indústria 
propriamente dita ou de serviços), mas sim o trabalho abstrato capaz 
de produzir valor. A Uber representa a forma material da indústria da 
prestação de serviços de transporte privado. A lógica do capital se ma-
terializou, principalmente a partir da década de 1970 nos países capi-
talistas centrais, na indústria dos serviços. As “tecnologias disruptivas” 
virtuais vinculadas à revolução informacional em rede deve aprofundar 
a “sociedade capitalista de serviços”.

A “sociedade de prestação de serviços” com a nova revolução in-
formacional em rede cria novas possibilidades de trabalho que apenas 
repõem a precariedade salarial noutra dimensão tecno-ideológica. A 
relação empregatícia – ou relação de exploração do trabalho humano 
– torna-se invisível com a ideologia do autoempreendedorismo. O “mo-
delo Uber” é paradigma de outros aplicativos informacionais e-hailing 
que existem hoje prestando serviço de “carona remunerada” (por exem-
plo, cabify, lift, didi chuxing).

4  A TÍTULO DE CONCLUSÃO

O capitalismo global exacerbou o movimento da propriedade pri-
vada na medida em que explicita uma profunda forma ideológica vincu-
lada à fetichização da tecnologia do capital: o empreendedorismo como 
ideologia fundamental do mundo social do trabalho. Deste modo, a 
ideologia da Uber é apenas um exemplo da ideologia do autoempreen-
dedorismo na medida em que cada trabalhador se insere na rede criada 
pelo aplicativo e-hailing (uma tecnologia capitalista) como proprietário 
do seu meio de produção. A Uber como ideologia do trabalho em rede 
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oculta a relação de subalternidade entre seus motoristas e a organização 
capitalista mediada tecnológica e socialmente pelo aplicativo e-hailing. 
Assim, a propriedade aparece como materialização da vontade dos sujei-
tos humanos, ocultando que a propriedade é a submissão do mundo hu-
mano ao reino dos objetos, a lógica do capital. Ela representa a alienação 
(e autoalien ação) do sujeito humano, expresso nos resultados crescentes 
de estresse, depressão, deformação do caráter e transtornos psicológicos, 
expressões subjetivas da miséria das individualidades pessoais de classe.
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Capítulo 5

A JUVENTUDE METROPOLITANA QUE 
NEM ESTUDA, NEM TRABALHA E NEM 
PROCURA OPORTUNIDADE LABORAL

Erle Mesquita1

1  INTRODUÇÃO

Após um período de crescimento econômico, com maior oferta de 
trabalho, sobretudo, mais regulamentado, e de expansão de políticas 
educacionais2, que possibilitaram o aumento do tempo de escolarização 
dos mais jovens, tal como no seu ingresso no ensino superior, projetava-
-se um futuro mais promissor para a juventude brasileira, especialmen-
te para a mais pobre que historicamente abandonava precocemente os 
bancos escolares para ingressar no mercado de trabalho.

Essa perspectiva de futuro parece ter mudado drasticamente com 
os efeitos que as crises política e econômica impuseram tanto ao mer-
cado de trabalho quanto às políticas sociais. Ainda que boa parte destes 
efeitos possa ser considerada de natureza meramente conjuntural, tal 
como o índice de desemprego que praticamente dobrou nos últimos 
dois anos, não se pode desprezar que eles vieram acompanhados de 
mudanças estruturais, tais como na legislação trabalhista, a qual passa a 
viabilizar cada vez mais contratos temporários, parciais e intermitentes, 

1  Analista do Mercado de Trabalho do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).
2  Entre elas, o Programa Universidade para Todos (Prouni), o Fundo de Financiamento Estu-

dantil (Fies) e o Ciências sem Fronteiras.
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com impactos signifi cativos para os mais jovens (INTERNATIONAL 
LABOUR ORGANIZATION, 2016); e no gasto social, que o limitou 
à mera correção infl acionária pelos próximos vinte anos.

Uma situação verdadeiramente preocupante na medida em que os 
efeitos do desemprego historicamente recaem com maior intensidade 
sobre os mais jovens que, além de sentirem os efeitos do comportamen-
to geral da economia a que todos são submetidos, apresentam algumas 
peculiaridades próprias da faixa de idade, como a qualifi cação e a expe-
riência profi ssional (POCHMANN, 2000).

Por essa razão, tornou-se notável que uma parcela da população 
juvenil enfrentava maiores difi culdades de fazer a transição do sistema 
escolar para o mundo do trabalho, quer pela baixa escolarização advin-
da muitas vezes do abandono escolar, quer de outras barreiras que se 
colocavam nas situações de procura por trabalho. Esse tipo de situação 
despertou o interesse das organizações e da mídia ao fi car conhecida, ou 
até mesmo estigmatizada, como “geração nem-nem”. Uma designação 
que, no entanto, merece maiores refl exões devido às diferentes situações 
que podem levar os mais jovens a se distanciarem tanto do sistema es-
colar quanto do mundo laboral.

É diante desse tipo de realidade que o presente estudo pretende 
contribuir no debate sobre a juventude, especialmente diante da grave 
crise que vive agora o mercado de trabalho nacional. Para isso, recorre-
ram-se às bases de microdados da Pesquisa de Emprego e Desemprego 
(PED) de algumas das principais regiões metropolitanas do País, como 
forma de tentar compreender a alocação do tempo juvenil.3 Embora 
não se tenha a pretensão de dizer que os achados dessas regiões sejam 
representativos para toda a realidade metropolitana brasileira, não se 
podem desprezar as singularidades que foram observadas entre aqueles 
jovens que, além de não estarem estudando ou trabalhando, parece que 
também desistiram da procura por trabalho. É desse segmento da po-
pulação juvenil que tratam as próximas seções.

3  Fortaleza, Salvador, São Paulo, Porto Alegre e Distrito Federal.
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2  “NEM-NEM”: CATEGORIA OU ESTIGMA?

Para enfrentar a resposta desta questão, é preciso levar inicialmente 
em consideração que os elevados índices de desemprego juvenil, desde 
o fi nal do século passado, têm despertado o interesse dos diferentes 
atores governamentais e não governamentais para esse tipo de discussão. 
Até então, esses atores pareciam estar muito envolvidos em resolver os 
problemas ligados ao sistema educacional, tais como o analfabetismo e 
a evasão escolar, quando se tratava dos mais jovens. O “xis” da questão 
pareceu ocorrer quando se tornou mais perceptível que uma parcela 
da juventude não conseguia fazer a transição do sistema escolar para 
o mundo do trabalho pois, até então, parecia haver naturalmente essa 
transição, ainda que de maneira precoce e incompleta, sobretudo para 
os mais pobres que, muitas vezes, abandonavam cedo os estudos para 
poder trabalhar.

Esse tipo de elo é relevante na medida em que o movimento que 
leva os mais jovens da escola para o mundo do trabalho representa um 
verdadeiro rito de passagem, dado que historicamente foi moldado 
e compartilhando por gerações. Ainda que “incompleto”, por exis-
tirem diferentes níveis de escolarização, esse movimento colocava - e 
ainda coloca - os indivíduos do lado da vida escolar ou do trabalho, 
bem como em ambas as situações. Ou seja, é exatamente a falta de 
posicionamento ou de marcação de uma trajetória escolar ou laboral, 
inclusive em cursos ou treinamentos para o trabalho, que esse gru-
po populacional passou a ser reconhecido como “geração nem-nem”. 
Uma denominação que acabou se popularizando internacionalmente 
devido às conceituações negativas dessa “falta de status” (FURLONG, 
2006).4

Isso porque, em que pese que essa signifi cação tenha variação nos 
diferentes espaços nacionais, é fato que tal tipo de valoração é mile-

4  Esta expressão é representada na língua inglesa pela sigla “NEET” (neither in employment nor 
in education or training) e de “ni-ni”, na versão espanhola (ni estudian ni trabajan).
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narmente compartilhado desde o Antigo Testamento o qual diz que 
os indivíduos precisam sobreviver do seu próprio esforço.5 Um desafi o 
que, no entanto, ganhou novos contornos na contemporaneidade, por 
não depender apenas do esforço individual, pois embora boa parcela 
da população reivindique trabalho, pode ser privada dessa reivindica-
ção; ou seja, o desemprego, tal como institucionalmente reconhecido 
e contabilizado como tal na contemporaneidade, é a associação entre a 
reivindicação ao trabalho e à sua privação (DEMAZIÈRE, 1995, 2003; 
MESQUITA, 2013).

Assim, ainda que pese a teimosia do pensamento liberal em não 
reconhecer essa realidade, a situação do desemprego é, na maioria dos 
caos, uma condição involuntária do indivíduo, na medida em que são 
contabilizados aqueles que efetivamente estão à procura de trabalho e, 
até então, não conseguiram uma oportunidade. É diante dessa realidade 
que o conceito de “nem-nem” recebe críticas e más interpretações, por 
chegar a rotular os jovens que involuntariamente estão em tal condição. 
Isso porque, diferentemente das situações ocupacionais de ocupado 
ou desempregado, que seguem normas internacionais de mensuração 
- oriundas, sobretudo, das defi nições da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), não há uma padronização internacional para os “nem-
-nem” (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2015).

Assim sendo, a variação na signifi cação de “nem-nem” mais parece 
estar ligada a um processo de estigmatização de um determinado grupo 
populacional do que a uma clara categoria classifi catória de situação 
ocupacional, ainda que possivelmente mensurável e de grande valia 
para as políticas públicas, especialmente daquelas voltadas para a juven-
tude. Esse tipo de assertiva é ainda mais evidente quando levadas em 
consideração as construções sociais e os problemas que parecem estar 
próximos dos “nem-nem”, tais como a exclusão social (INTERNATIO-

5  Uma das referências mais explícitas está em Gênesis 3: 19: “Com o suor do teu rosto comerás 
o teu pão”.
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NAL LABOUR ORGANIZATION, 2012) e a marginalização (IN-
TERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2012; QUINTINI; 
MARTIN, 2014). Ante as recorrências dessas situações, parecem ser 
poucas as abordagens que encaram esse período de ociosidade da juven-
tude como uma forma saudável de transição da vida escolar para a do 
trabalho (ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION 
AND DEVELOPMENT, 2013).

Ao revés, e signifi cativamente, os resultados estatísticos acabam fa-
vorecendo as preocupações com esse segmento da juventude que não 
estuda e nem participa do mercado de trabalho, especialmente por ha-
ver sobrerrepresentação de alguns segmentos específi cos como os mais 
jovens e os mais pobres os quais, querendo ou não admitir, possuem 
historicamente maiores vulnerabilidades sociais perante os demais seg-
mentos populacionais.

3  QUANTOS E QUEM SÃO?

Entre os 8,6 milhões de jovens com idade entre 15 e 29 anos, que 
residiam nas áreas metropolitanas investigadas pela PED, em 20166, 
um quarto deles não estava estudando ou trabalhando (24,9%). Eram 
2,1 milhões de pessoas na condição de “nem-nem”, ainda que mereça 
ser destacado que mais da metade desse segmento populacional esta-
va involuntariamente nessa condição por conta do desemprego (1,2 
milhão). Ou seja, eram jovens que efetivamente estavam à procura de 
trabalho nas agências de emprego (públicas ou privadas), nas empresas, 
bem como consultando anúncios de empregos, amigos e parentes.

Ao se desconsiderar essa parcela de jovens desempregados, identifi -
cou-se que havia, em 2016, 963 mil pessoas, de 15 a 29 anos, que nem 

6  A geração dos indicadores desta seção se deu por um processamento próprio com base nos 
microdados da PED de diferentes regiões metropolitanas. Esse acervo pode ser encontrado no 
endereço a seguir: https://www.dieese.org.br/analiseped/anualSINTMET.html
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estavam estudando, nem trabalhando e nem procurando uma oportu-
nidade laboral, no conjunto das regiões pesquisadas. Esse contingente 
é equivalente a 11,2% de toda a juventude tomada para investigação.

Essa proporção de jovens não estudantes e na condição de econo-
micamente inativos no mercado de trabalho (nem-nem-nem) chegou a 
ser mais expressiva nas regiões metropolitanas de Porto Alegre (11,9%), 
Salvador (12,2%) e, principalmente, de Fortaleza (16,9%). Já as meno-
res representações foram encontradas na região metropolitana de São 
Paulo (10,0%) e no Distrito Federal (9,7%), cujas localidades registra-
ram um peso relativamente mais expressivo da situação do desemprego 
do que de um possível desalento entre os mais jovens, quando analisada 
a composição daqueles que não participavam do mercado de trabalho 
ao mesmo tempo em que não estudavam, no ano de 2016. Tal situação 
também foi percebida na metrópole baiana, que detém o mais elevado 
patamar de desemprego entre as regiões pesquisadas (GRÁFICO 1).

Gráfi co 1 – Percentual de pessoas, de 15 a 29 anos, que não trabalham e 
não estudam, por tipo - Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 2016

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, baseado em dados da PED (2016).

Em 2016, a taxa (global) de desemprego atingia 24,1% da força de 
trabalho metropolitana de Salvador, percentual bem mais expressivo do 
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que o registrado no Distrito Federal (17,8%) e nas áreas metropolitanas 
de São Paulo (16,8%), Fortaleza (13,1%) e Porto Alegre (10,7%). Mas 
para além do desemprego propriamente dito, verifi cou-se que parcelas 
das juventudes metropolitanas sequer participam do mercado de traba-
lho na condição de desempregado, isto é, pressionando e reivindicando 
um posto de trabalho.

Tal situação tem despertado o interesse da inteligência analítica e 
colocado em xeque as políticas públicas que parecem não ter consegui-
do estabelecer um elo de transição entre a vida escolar e o mundo do 
trabalho, especialmente nas grandes metrópoles. É diante desta reali-
dade que começo caracterizando essa parcela da juventude que nem 
trabalha, nem estuda e nem procura uma oportunidade laboral, quanto 
aos atributos pessoais, tais como sexo, escolaridade, faixa de idade e 
raça/cor. São informações que, de regra, são mais factíveis por meio 
da investigação dos microdados das pesquisas domiciliares, tal como a 
PED, uma vez que esses jovens, ao não estarem à procura de trabalho, 
tornam-se mais difíceis de ser identifi cados.

É igualmente signifi cativo colocar que tal recurso metodológico 
impõe também limitações na medida em que não se pode avançar mais 
detalhadamente nas signifi cações quanto ao distanciamento dos mais 
jovens da vida escolar e do mundo do trabalho, ainda que as bases de 
dados de larga escala apontem importantes pistas. Note-se, por exem-
plo, que as jovens representam praticamente 2/3 da juventude “nem-
-nem-nem” (TABELA 1), cuja representação é consistente com a me-
nor participação feminina no mercado de trabalho, quer motivada pela 
inatividade, quer pelo desemprego.
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Tabela 1 – Composição por sexo das pessoas de 15 a 29 anos que não 
estudam e são inativas economicamente - Regiões Metropolitanas e 
Distrito Federal - 2016

Regiões Feminino Masculino Total

Fortaleza 66,6 33,4 100,0

Salvador 67,2 32,8 100,0

São Paulo 67,9 32,1 100,0

Porto Alegre 69,2 30,8 100,0

Distrito Federal 63,2 36,8 100,0

Fonte: Elaborada pelo próprio autor, baseado em dados da PED (2016).

Para além das maiores difi culdades de inserção feminina no mercado 
de trabalho e as limitações para maior desagregação das amostras para 
geração de estatísticas sobre temas ou subgrupos, constatou-se, por meio 
dos microdados, que boa parcela das jovens é mãe, sinalizando que pre-
cocemente engravidaram. Ou seja, o período de gestação, embora possa 
ser visto como um momento temporário do ciclo de vida, parece ter 
comprometido o andamento escolar e especialmente o nível de partici-
pação das mais jovens nos mercados de trabalho metropolitanos.

Essa é uma sinalização importante na medida em que, embora pos-
sa estar havendo movimentos importantes de elevação da escolaridade 
da juventude, há indícios de que a questão da orientação sexual precisa 
ser reforçada diante da sobrerrepresentação feminina entre aqueles que 
nem estudam, nem trabalham e nem procuram oportunidades laborais. 
Isso porque a arte de cuidar dos fi lhos muitas e muitas vezes é colocada 
como se ainda fosse um papel eminentemente feminino, o que parece 
ainda estar distanciando boa parcela das mais jovens dos bancos escola-
res e do mercado de trabalho.

Não obstante os avanços das políticas e dos indicadores educacio-
nais, os níveis de escolaridade ainda são especialmente baixos entre os 
jovens que não participavam do mercado de trabalho e nem estavam 
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estudando, nas metrópoles investigadas. Em três das cinco regiões pes-
quisadas, verifi cou-se que mais da metade desses jovens não haviam 
concluído o ensino médio (TABELA 2). E mesmo entre aqueles que 
conseguiram “terminar” os estudos, numa clara marcação da conclu-
são do ensino médio como referência de padrão de escolarização, não 
haviam conseguido se (re)inserir no mercado de trabalho quando os 
inquéritos domiciliares foram levados a campo.

Tabela 2 – Composição por escolarização das pessoas de 15 a 29 anos que 
não estudam e são inativas economicamente - Regiões Metropolitanas e 
Distrito Federal - 2016

Regiões Até fund. 
incompleto

Entre fund. 
completo e médio 

incompleto

Médio 
completo ou 

mais
Total

Fortaleza 26,8 26,3 46,9 100,0
Salvador 31,4 20,5 48,1 100,0
São Paulo 16,9 24,5 58,8 100,0
Porto Alegre 28,1 30,6 41,3 100,0
Distrito Federal 19,8 16,0 64,2 100,0

Fonte: Elaborada pelo próprio autor, baseado em dados da PED (2016).

Essa é uma realidade que parece atingir sobretudo os mais jovens, 
haja vista que praticamente 2/3 desse segmento populacional são com-
postos por pessoas com até 24 anos de idade (TABELA 3). Insegurança 
e maiores riscos com situações de marginalização são algumas das preo-
cupações elencadas pela literatura sobre esses jovens, uma vez que são 
raros os posicionamentos de ver tal período de “ociosidade” como um 
momento saudável de transição entre a escola e o trabalho, conforme 
já mencionado.
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Tabela 3 – Composição por grupos etários das pessoas de 15 a 29 anos que 
não estudam e são inativas economicamente - Regiões Metropolitanas e 
Distrito Federal - 2016

Regiões 15 - 24 anos 25 - 29 anos Total

Fortaleza 65,0 35,0 100,0
Salvador 58,8 41,2 100,0
São Paulo 62,9 37,1 100,0
Porto Alegre 62,2 37,8 100,0
Distrito Federal 60,7 39,3 100,0

Fonte: Elaborada pelo próprio autor, baseado em dados da PED (2016).

É notável esse tipo de preocupação quando se contrasta com os 
elevados índices de mortalidade da população juvenil, particularmente 
no Brasil. Trata-se, igualmente, de uma provocação na forma de agir do 
poder público que até então estava muito centrada em assegurar uma 
educação básica aos mais jovens, reduzindo o analfabetismo e a evasão 
escolar. Ainda que tais ações não eliminem os riscos da violência que 
ocorre, muitas vezes, dentro das próprias escolas, não se podem despre-
zar os avanços educacionais que ocorreram nos últimos anos, quando 
se verifi cou que foi crescente a proporção de jovens que se dedicaram 
exclusivamente aos estudos, especialmente quando se contrastam as in-
formações de 2016 com 2009 (GRÁFICO 2).
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Gráfi co 2 – Proporção de pessoas, de 15 a 29 anos, que estudam e são 
inativas economicamente - Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 
2009-2016

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, baseado em dados da PED.

Se, por um lado, é preciso dar crédito aos avanços das políticas educa-
cionais, por outro, não se pode desprezar os efeitos que o crescimento eco-
nômico - ainda que sucedido por momentos de arrefecimento e de crise da 
economia como foram os anos de 2015 e 2016 - detiveram para fi nanciar 
a inatividade juvenil, dado que, muitas vezes, os jovens largavam precoce-
mente os estudos para poder trabalhar, particularmente os mais pobres.

Os dados referentes à condição de atividade juvenil são bastante 
evidentes quanto a esse tipo de sinalização, quando se percebe que hou-
ve, ao longo da série pesquisada, uma redução da parcela de jovens 
economicamente ativos, independentemente de serem estudantes, ou 
não, nas regiões pesquisadas (GRÁFICO 3).
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Gráfi co 3 – Pessoas de 15 a 29 anos economicamente ativas, por tipo - 
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 2009-2016

Fortaleza

Salvador

Porto Alegre
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São Paulo

Distrito Federal

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, baseado em dados da PED.

O que parece evidente pela representação gráfi ca é que boa parcela 
da força de trabalho deixou o mercado de trabalho, tanto voluntária 
quanto involuntariamente, e parece ter adotado, pelo menos, dois pos-
síveis caminhos, quando analisadas as informações contidas na base de 
microdados da PED. Um primeiro, visto como possivelmente “posi-
tivamente privilegiado”, está associado ao movimento de elevação ou 
de extensão da escolaridade dos mais jovens, ainda que tal estratégia 
possa ser muitas vezes encarada como um subterfúgio para não sub-
missão às precárias condições de trabalho ou fora da área de interesse 
ou da formação desejada. Já o segundo está relacionado à situação de 
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não estudo e de não participação do mercado de trabalho, cuja parcela 
da juventude pode ser colocada como “negativamente privilegiada” por 
geralmente estar mais associada às situações de maior vulnerabilidade 
ou de “menor” reconhecimento social, tal como os afazeres domésticos, 
ainda que esta seja atividade bastante penosa e de grande relevância para 
as famílias. Trata-se de uma realidade associada à histórica divisão sexual 
do trabalho que destinava o espaço privado para as mulheres e o público 
para os homens (BOURDIEU, 2003).

Esse tipo de situação é ainda mais pertinente quando se observa que 
a maioria dos jovens identifi cados como “nem-nem-nem” pertencem às 
famílias com menor padrão de renda. A maioria desses jovens convive 
em domicílios cuja renda familiar - somatório de todas as rendas dos 
indivíduos da família - não ultrapassa dois salários mínimos. Uma rea-
lidade percebida em todas as regiões metropolitanas ainda que de for-
ma mais incisiva nas metrópoles nordestinas, especifi camente Fortaleza 
(71,0%) e Salvador (78,3%), fato este muito infl uenciado pelo menor 
padrão de remuneração ofertada aos trabalhadores locais.

Tabela 4 – Composição das pessoas de 15 a 29 anos que não estudam e 
são inativas economicamente, por faixa de renda domiciliar (em salários 
mínimos) - Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 2016

Regiões 1 1  2 2  4 > 4 Total

Fortaleza 38,5 32,5 21,0 8,0 100,0
Salvador 47,5 30,8 17,3 4,4 100,0
São Paulo 19,3 35,4 33,6 11,7 100,0
Porto Alegre 23,1 37,0 30,4 9,5 100,0
Distrito Federal 24,4 22,4 21,9 31,6 100,0

Fonte: Elaborada pelo próprio autor, baseado em dados da PED (2016).

Ao revés, e signifi cativamente, essa representação é menor nas re-
giões metropolitanas em que o padrão de renda é mais elevado, tal como 
no caso do Distrito Federal em que foi registrada a menor proporção 
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de jovens “nem-nem-nem” com renda familiar de até dois salários mí-
nimos (46,8%) e destacadamente a maior entre aquelas com renda fa-
miliar superior a quatro salários (31,6%).

Os achados expostos até aqui associado ao tamanho médio das fa-
mílias desses jovens identifi cados como “nem-nem-nem”, que gira em 
torno de quatro pessoas, sinaliza que boa parcela deles convive no limiar 
ou, até mesmo, abaixo da chamada “linha de pobreza”, caracterizada 
pela situação em que a renda familiar per capita não ultrapassa meio 
salário mínimo (TABELA 5).

Tabela 5 – Tamanho médio das famílias e percentual daquelas em que a 
renda familiar não ultrapassa um salário mínimo – Regiões Metropolitanas 
e Distrito Federal - 2016

Regiões
Tamanho médio das 
famílias (em pessoas)

% de famílias com renda 
familiar de até um salário 

mínimo

Fortaleza 4,0 38,5
Salvador 3,7 47,5
São Paulo 4,0 19,3
Porto Alegre 3,7 23,1
Distrito Federal 4,0 24,4

Fonte: Elaborada pelo próprio autor, baseado em dados da PED (2016).

Sob tal aspecto, não se podem desprezar as maiores preocupações 
da literatura com relação a esses jovens, quando as fontes de dados em-
píricas apontam que boa parcela deles está exposta a maiores vulnerabi-
lidades sociais, tais como os menores padrões de renda e de escolariza-
ção. Tal condição implica na necessidade de uma avaliação das políticas 
públicas que estão em curso, como forma de melhor estabelecer a tran-
sição entre o sistema escolar e o mundo do trabalho pois, pelo menos, 
um em cada dez jovens das regiões metropolitanas pesquisadas não con-
seguiu ou não fez este tipo de transição.
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Se, por um lado, as bases de microdados permitem identifi car e 
quantifi car a parcela da juventude nesse tipo de situação, por outro, há 
de se reconhecer que existem limitações para se compreenderem mais 
detalhadamente as motivações dessa situação. Não se pode, por exem-
plo, identifi car se a condição de não estudo e de inatividade no mer-
cado de trabalho se dá de forma voluntária, ou não. Ou seja, depen-
dendo do padrão da resposta, poderia ser possível avaliar se esse tipo de 
condição é encarado como um estatuto ou uma situação problemática. 
A situação do desemprego, por exemplo, é encarada como um proble-
ma na medida em que o indivíduo toma iniciativas de procurar por 
trabalho, para sair dessa condição; ao não conseguir, pode lidar com 
uma carga de sofrimento pessoal, uma vez que o desemprego é social-
mente visto como uma fase momentânea e transitória (DEMAZIÈRE, 
2003; GUIMARÃES, 2009). Ou seja, o prolongamento da situação 
de desemprego pode causar, assim, stress, insônia, depressão, revolta, 
isolamento e, até mesmo, o suicídio (FRYER; PAYNE, 1986; LORE-
TO, 1987; JAHODA, 1987) pois, ao reivindicar uma oportunidade 
laboral e não conseguir, há um “défi cit de reconhecimento” enquanto 
trabalhador.

Por outro lado, deve haver aqueles que espontaneamente podem 
ter deixado os estudos, quer pelo término dos ciclos escolares, quer pelo 
próprio abandono, e optaram em não participar do mercado de traba-
lho. As motivações podem ser as mais diversas possíveis, que vão desde 
o cuidado com os afazeres domésticos e dos fi lhos até a estilos de vida 
diferentes aos do massiva e cartesianamente colocados como “comuns”. 
Ou seja, são situações, ainda que com menor expressividade, carentes 
de uma análise mais aprofundada e específi ca sobre o tema.

A complexidade desse debate deve levar em consideração as pos-
síveis variações em termos regionais e culturais. A questão da raça/cor, 
por exemplo, compreendida muitas vezes por uma série de característi-
cas fenotípicas comuns dos indivíduos, como a “cor da pele”, o formato 
do nariz e dos lábios e o tipo de cabelo, pode se apresentar de maneira 
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mais latente em algumas regiões do que em outras. Para fi ns de exem-
plifi cação estatística dessa questão, agruparam-se dicotomicamente os 
grupos ofi ciais do sistema de classifi cação racial brasileiro entre negros 
(“pretos” e “pardos”) e não negros (“brancos” e “amarelos”).

Se levarmos em consideração esse tipo de agrupamento, é possível 
perceber que a juventude negra está relativamente mais exposta às situa-
ções de não estudo e de inatividade no mercado de trabalho, na maioria 
das regiões pesquisadas. Ao contrário, destaca-se que a juventude não 
negra teve discreta sobrerrepresentação no Distrito Federal, enquanto 
na região metropolitana de Salvador, em que a população é majorita-
riamente negra, não foram registradas maiores disparidades quanto ao 
quesito raça/cor, quando analisados os jovens que não participavam do 
mercado de trabalho e nem estudavam, no ano de 2016 (GRÁFICO 4).

Gráfi co 4 – Proporção de pessoas, de 15 a 29 anos, que não estudam e são 
inativas economicamente, segundo a raça/cor - Regiões Metropolitanas e 
Distrito Federal - 2016

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, baseado em dados da PED (2016).

Os resultados apresentados apontam que as juventudes atingidas 
pela inatividade não formam uma categoria social homogênea, ainda 
que majoritariamente composta pelos mais jovens. Nota-se, por exem-
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plo, que a questão da raça/cor só se apresentou de forma possivelmente 
mais proeminente em algumas regiões, tal como na área metropolitana 
de Porto Alegre em que o diferencial entre negros e não negros foi o 
mais expressivo (3,0 pontos percentuais) entre as áreas pesquisadas, rea-
lidade essa que pode estar associada ao histórico processo de coloniza-
ção e de formação do povo sulista.

Ainda do ponto de vista territorial, é importante mencionar que 
a juventude residente fora das capitais parece estar mais exposta às si-
tuações de não estudo e de inatividade no mercado de trabalho. Afora 
o caso do Distrito Federal, em que não foi possível fazer tal tipo de 
investigação, verifi cou-se que os jovens residentes nas capitais estão re-
lativamente menos expostos às situações de “nem-nem-nem” do que os 
jovens que residem nos demais municípios de suas respectivas regiões 
metropolitanas (GRÁFICO 5). Essa diferença pode estar associada às 
maiores concentrações de oportunidades nesses espaços, quer relativa 
à área educacional através do maior número de colégios, faculdades e 
universidades, quer do próprio mercado de trabalho, através do maior 
número de estabelecimentos concentradas nas capitais, realidade essa 
que historicamente produziu intensos e constantes fl uxos de pessoas de 
uma cidade para outra (movimentos pendulares), produzindo grandes 
demandas por políticas públicas, entre as quais as de transporte público.
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Gráfi co 5 – Proporção de pessoas, de 15 a 29 anos, que não estudam e 
são inativas economicamente, segundo o local de moradia - Regiões 
Metropolitanas - 2016

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, baseado em dados da PED (2016).

Observando o que sinalizam esses dados, e numa forma mais geral, 
pode-se dizer que os segmentos populacionais mais expostos às situa-
ções de “nem-nem-nem” são aqueles que tradicionalmente enfrentam 
maiores difi culdades de inserção no mercado de trabalho e muito pro-
vavelmente nas localidades com menores oportunidades, quer no entor-
no das capitais, quer nas próprias periferias das cidades. Conquanto as 
bases de microdados não permitam uma apuração ainda mais acurada 
dessa parcela de jovens que não estudam e são inativos economicamen-
te, a expressão desses achados possibilitou uma melhor compreensão 
da parcela da juventude que, nos últimos anos, despertara o interesse 
das organizações e da mídia ao ser rotulada de “geração nem-nem”, ao 
mesmo tempo em que evidenciou a necessidade de maiores progressões 
nessa agenda de pesquisa devido às possíveis signifi cações que este tipo 
de situação pode estar causando entre os mais jovens. Sobre essa ques-
tão, tornam-se necessárias algumas considerações fi nais.
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há grandes desafi os metodológicos e até teóricos para desvendar a 
situação de que pessoas em plena idade ativa para o trabalho não en-
frentem o mercado laboral, sequer tomando iniciativas de procura por 
trabalho. As situações de necessidade do exercício dos afazeres domésti-
cos e o próprio desalento com relação às oportunidades de trabalho, que 
são ofertadas nas economias, especialmente em tempos de crise econô-
mica, parecem ser as principais motivações a serem elencadas de acordo 
com o acervo de informações disponíveis dos inquéritos domiciliares.

No entanto, deve-se reconhecer que há uma necessidade maior de 
se avançar na conformação dessa situação de inatividade, uma vez que 
as fontes de dados secundários não permitem avaliar se tal situação se 
conformou de maneira voluntária e espontânea ou, até mesmo, invo-
luntária, podendo assim gerar uma carga de sofrimento para os indiví-
duos por não participarem do mercado de trabalho.

Deve ser também reconhecido que a signifi cação dessa realidade 
deve variar de acordo com os atributos pessoais (sexo e idade, por exem-
plo) e as localidades em que se encontram esses indivíduos, tornando 
necessária uma análise sociológica em termos de compreensão das rela-
ções sociais nas quais estes indivíduos estão inseridos, tornando, assim, 
necessário o complemento de métodos e técnicas de pesquisas de viés 
mais qualitativo ao acervo das bases de microdados geralmente utili-
zadas para esse tipo de empreitada, tal como a que fora utilizada neste 
estudo. A esse respeito, indicaria dizer que um dos grandes desafi os 
metodológicos seria não apenas localizar, mas selecionar, os indivíduos 
que participariam de uma investigação mais aprofundada sobre a situa-
ção vivenciada por eles de não participarem do mercado de trabalho ou 
de alguma formação educacional, inclusive os cursos e treinamentos 
profi ssionais.

Este é, sem dúvida, um desafi o bem diferente do que tradicional-
mente tem sido encarado pela sociologia do trabalho, que tem aborda-
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do os indivíduos que estavam na busca ativa por trabalho, geralmente 
nas agências públicas de emprego. É certo que os indivíduos nos quais 
estamos interessados estão distantes dessas agências ou de qualquer ou-
tra estratégia de procura por trabalho, assim como das entidades de 
ensino, tornando necessária a defi nição de estratégias que possibilitem 
o contato com esses indivíduos os quais até poderiam ser identifi cáveis 
nas bases de microdados; mas os princípios éticos e de confi abilidade do 
informante dos inquéritos domiciliares impõem uma séria e relevante 
barreira metodológica, tornando assim necessários maiores esforços da 
comunidade científi ca para o progresso de tão importante investigação, 
a qual trata do possível distanciamento dos mais jovens do sistema es-
colar e do mundo do trabalho.
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1  INTRODUÇÃO

As transformações experimentadas pela economia capitalista nas 
últimas décadas do século XX, envolvendo as alterações no modo de 
acumulação e nos marcos de regulação do Estado, impuseram profun-
dos desafi os para a organização do trabalho.

Por um lado, a crise que permeia os sistemas produtivos está intrin-
secamente ligada ao esgotamento dos padrões de crescimento que mar-
caram a ‘época de ouro do capitalismo’, que ocorreu sob forte orienta-
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ção keynesiana, entre o pós-guerra e a crise fi nanceira internacional/2º 
Choque do petróleo (anos 1970). Na esteira do quadro de desequi-
líbrios macroeconômicos que dominaram a economia americana, no 
início dos anos 1970, quando se acumularam infl ação, profundo dese-
quilíbrio fi scal, perda de produtividade e competitividade, esse cenário 
será marcado pelo esgotamento do padrão intervencionista do Estado, 
e por transformações profundas na organização produtiva, quando a 
rigidez taylorista-fordista dá lugar a modelos de acumulação fl exíveis.

Vale ressaltar o peso da recuperação das economias da Europa Oci-
dental e do Japão, e o aumento da concorrência dos países recém-in-
dustrializados, com a consequente compressão da demanda efetiva por 
produtos americanos, os quais infl uenciam na queda de lucratividade e 
competitividade da economia dos Estados Unidos.

A revolução científi co-tecnológica em curso, particularmente nos 
anos 1980, adicionada às novas formas de gestão da produção e força 
de trabalho, impulsionará ajustes estruturais de tamanha grandeza que, 
inexoravelmente e de maneira não negligenciável, o mundo do trabalho 
e suas relações com os mecanismos globais de organização do próprio 
sistema capitalista de produção serão defi nitivamente afetados.

Acompanhando a racionalização do padrão de acumulação fl exí-
vel, registram-se: padronização de peças e integração vertical; produção 
multivariada, voltada a demandas específi cas e seletivas, a preços baixos 
e em pequenos lotes. No trabalho, a automação crescente promove de-
semprego estrutural e as novas ocupações obedecem a movimentos de 
desqualifi cação dos operários; baixa especialização; desregulamentação 
dos sistemas de empregos, generalizadas práticas de terceirização, au-
mento da subcontratação, diminuição do emprego por tempo comple-
to, informalidade e ocupações precárias; somam-se a isso a queda dos sa-
lários reais e a perda da força das estruturas sindicais (HARVEY, 1992).

Porém, aos efeitos estruturais a que se submete o mundo do traba-
lho, resultantes da consolidação do novo perfi l das formas de organiza-
ção industrial e social, soma-se um conjunto de ajustes impostos pelo 
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quadro de fl utuações e crise na economia capitalista mundial, registra-
do pela desregulamentação do Estado e da economia, em face à nova 
orientação neoliberal, que passa a dominar os receituários macroeconô-
micos, liderados por governos como os de Ronald Reagan, nos Estados 
Unidos e Margaret Th atcher, na Inglaterra.

O movimento de globalização e integração de mercados produti-
vos, comerciais e fi nanceiros, facilitado pelo rápido avanço tecnológico, 
e por políticas de desregulamentação de mercados, praticadas por na-
ções em diferentes estágios de desenvolvimento e integração à economia 
mundial, internacionaliza produção e padrões de investimentos. Nesse 
cenário, as regulações via Estados globais cedem espaço crescente para 
uma transnacionalização de poder econômico, através da consolidação 
de uma nova forma de atuação e reprodução do capital por parte das 
grandes corporações mundiais.

Nesse movimento global, países periféricos, imersos em sua própria 
crise doméstica, a exemplo da crise e esgotamento de modelos de substi-
tuição de importações, característicos dos padrões de desenvolvimento 
de economias da América Latina, são coparticipantes de uma chamada 
“periferização da indústria”,

[…] através do deslocamento de partes menos complexas das 
atividades manufatureiras, que constituem cada vez mais bens 
que podem ser considerados quase commodities, com base na 
alta escala de produção, baixo preço unitário, simplifi cação tec-
nológica e rotinização das tarefas realizadas pelos trabalhadores 
(POCHMANN, [200-?], p. 15).

Assim, são partícipes de uma nova divisão internacional do traba-
lho, marcada pela “polarização entre a produção de manufatura, co-
municação sofi sticada e de serviços de apoio à produção no centro do 
capitalismo” (POCHMANN, [200-?], p. 15).

Em fi ns do século XX, a rapidez das transformações em curso põe 
um véu sobre as reais fi ssuras do sistema capitalista de produção, e a 
gravidade ecológica e das crises do trabalho, em curso, revela uma ‘de-
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somogeneização’ do sistema, expondo diferenças internas e ao mesmo 
tempo, motivações, interesses e resistências. Assim, dentro do próprio 
sistema, as respostas tornam-se apropriações, garantindo-lhe a resiliên-
cia, como nos exemplos de desregulamentação do trabalho, empreende-
dorismo, economia solidária, desenvolvimento sustentável, economia 
verde, consumo consciente e responsabilidade social, entre outros.

Isso ocorre, para Lima (2002, p. 118), “sequestrando a crítica à so-
ciedade industrial e convertendo-a em mais um instrumento a serviço 
da sua reprodutibilidade”, conforme o mecanismo de “conservadoris-
mo dinâmico”, como proposto por Guimarães (1998, p. 16). Nesse 
sentido, conforme Lima (2002, p. 118), aceita-se o alternativo, “antes 
que se torne ameaçador para a seguir absorver-lhe apenas os elementos 
compatíveis”.

No Brasil, a crise da dívida externa e o ajuste ortodoxo, do início 
dos anos 1980, expõem o esgotamento de um modelo de desenvolvi-
mento capitaneado pelo Estado, revelando a face severa da crise fi scal. 
Os ajustes que se seguem, envolvendo rebatimentos nas dinâmicas re-
gionais e esvaziamento das políticas setoriais e regionais, abrem espaço 
pra disputa por capitais produtivos e fi nanceiros, por meio de protago-
nismos estaduais, no processo que se caracteriza como “guerra fi scal”. 
Fortalecem-se, portanto, as políticas locais de atração de indústrias na 
maioria dos estados nordestinos, responsáveis pela transferência de in-
vestimentos produtivos do Sul-Sudeste, em busca de vantagens e apoio 
institucional, como incentivos governamentais, infraestrutura, baixo 
custo da mão de obra, redução de custos de transporte em alguns casos 
e pouca resistência sindical, entre outros.

O quadro de desequilíbrios macroeconômicos, aprofundados pela 
crise dos anos 1980, e os esforços contínuos pró-políticas de estabili-
zação heterodoxas, atrasam novas concepções sobre modelos de desen-
volvimento, ao passo que retardam a implementação de receituários de 
orientação neoliberal na economia brasileira, os quais já são realidade 
em grande parte das economias latino-americanas.
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A década de 1990 inicia-se com a aplicação de grande parte das re-
comendações do Consenso de Washington na economia doméstica, as 
quais são iniciadas e consolidadas entre os governos Collor e Fernando 
Henrique Cardoso (FHC): liberalização fi nanceira; abertura comercial 
e privatizações. Os resultados são sentidos, praticamente na velocidade 
de implementação das reformas, nos padrões de produção, preços re-
lativos, produtividade, investimento, mercado de trabalho e orientação 
externa da economia brasileira.

Particularmente no que diz respeito ao mercado de trabalho, os 
anos 1990 e a primeira década dos anos 2000 apresentam dois movi-
mentos distintos: o primeiro, associado ao ajuste defensivo engendrado 
pela economia, após a implementação do receituário neoliberal e polí-
ticas macroeconômicas de sustentação dos programas de estabilização, 
e o segundo, a partir da recuperação de um conjunto de indicadores 
que envolvem criação de novos postos de trabalho, redução dos níveis 
de desemprego, diminuição da informalidade e recuperação do poder 
de compra do salário mínimo, entre outros. Mais recentemente, a con-
juntura de ajustes ortodoxos, aprofundados com a mudança de governo 
(Dilma-Temer) e a instabilidade política, realidade no país desde 2014, 
constitui profunda ameaça aos avanços alcançados no cenário recente 
do mercado de trabalho no Brasil.

Entretanto, a problemática da qualifi cação do emprego e da vulne-
rabilidade ocupacional em espaços periféricos é uma realidade brasilei-
ra, considerando períodos seja de constrangimento macroeconômico 
seja de maior vigor nos níveis de atividade econômica e do mercado de 
trabalho.

Vale ressaltar os movimentos recentes de reorganização e reestrutu-
ração de espaços produtivos nacionais, onde se destaca a fortalecimen-
to das cidades médias e sua capacidade de dinamização de subespaços 
regionais, e os processos de rápida urbanização e metropolização, em 
regiões onde diminui a infl uência dos centros urbanos e áreas metro-
politanas tradicionais. Tal processo é impulsionado pela fragmentação 
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institucional da gestão metropolitana, facilitada pelos novos arranjos 
federativos proporcionados pela Constituição Federal de 1988. É nesse 
contexto que, acompanhando a consolidação do complexo urbano re-
gional de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha (Crajubar), foi criada, a 
partir da Lei Complementar Estadual nº 78, de 2009, a Região Metro-
politana do Cariri (RM Cariri)5 (CEARÁ, 2009).

Considerando o conjunto desses movimentos, este ensaio propõe 
refl exões sobre a dinâmica do mercado de trabalho e sobre a vulnerabi-
lidade ocupacional, presente na RM Cariri.

2  BREVES APONTAMENTOS SOBRE A DINÂMICA 
DO MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL APÓS 
A DÉCADA DE 1990

Os principais movimentos que determinam a dinâmica do empre-
go no Brasil dos anos 1990 estão associados aos ajustes impostos pelo 
cenário de implementação e consolidação de reformas institucionais, 
orientadas pelo Consenso de Washington, e pelas políticas de estabili-
zação e de ajuste às crises internacionais, ao longo da década.

Os movimentos, portanto, obedecem a uma ópera em três atos. 
Num primeiro ‘ato’, o mercado de trabalho obedece à conjugação de 
crise e instabilidade macroeconômica (fruto do ajuste recessivo dos 
Planos Collor I e II) e à força de um ajuste de natureza defensiva, 
materializado na racionalização dos processos produtivos, como en-
frentamento à desestruturação e ambiente de incerteza, associados 
à rápida liberalização comercial e fi nanceira. Como mecanismo de 

5  Apesar de constar na lei de sua criação a abreviação da Região Metropolitana do Cariri como 
“RMC”, será utilizado neste ensaio “RM Cariri”, considerando os elementos apontados em 
Pinheiro et al. (2017, p. 7): “por RMC já ser utilizada como abreviação de outras regiões 
metropolitanas como Campinas e Curitiba, e pelos marcantes aspectos identitários e de 
pertencimento que permeiam a construção social de um território Cariri. Considera-se, aqui, 
um marco de partida para um posterior ajuste legal na designação dessa região”.
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acomodação, é adotado um conjunto de novas técnicas de gestão, 
baseadas na fl exibilização, desverticalização, especialização, planeja-
mento estratégico, terceirização etc. Os resultados desse conjunto são 
sentidos na desaceleração dos níveis de atividades, principalmente in-
dustrial, aumento do desemprego aberto e grau de informalização na 
economia brasileira.

O segundo ‘ato’ encontra-se atrelado aos efeitos iniciais do pro-
grama de estabilização do Real e as implicações num rápido círculo 
virtuoso, onde prevalecem: controle das taxas de infl ação, com forte 
efeito sobre a demanda e que ainda repercutem numa redistribuição de 
renda, com o aumento da massa salarial. Destaca-se, adicionalmente, 
o restabelecimento dos canais de fi nanciamento doméstico, associado 
ao retorno do crédito, contribuindo para a dinamização do consumo 
interno (KUPFER, 1998).

Porém, os mecanismos de ajuste que sucedem inicialmente, aos de-
sequilíbrios macroeconômicos, subsequentes à implantação do Plano 
Real (défi cits externos e aumento do défi cit público) e às crises interna-
cionais (Mexicana, em 1994; Asiática, 1997 e Russa, 1998), determi-
nam a volta da incerteza, instabilidade e precarização dos indicadores 
do mercado de trabalho. As restrições, portanto, são recorrentes e asso-
ciam-se, de modo geral, à política macroeconômica adversa, que esta-
belece o controle da infl ação, ancorado na sobrevalorização do câmbio, 
controle do crédito e manutenção dos juros elevados, visando a atração 
de capitais estrangeiros.

Nesse cenário: elevam-se os patamares do desemprego aberto; re-
tomam-se elevadores graus de informalização da economia, quando 
aumenta consideravelmente o número de empregados sem carteira ou 
por conta própria (NERI; CAMARGO; REIS, 2000; COUTINHO; 
BALTAR; CAMARGO, 1999) e no fi nal da década, registra-se uma 
saturação no movimento de recuperação da renda real, antes impulsio-
nado pela estabilização monetária. 
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Ressalta-se que certo movimento de modernização e ganhos de pro-
dutividade na economia não necessariamente garantiram a manutenção 
dos melhores empregos ou o surgimento de novos empregos, exigindo 
alta escolaridade e pagando salários elevados (SABÓIA, 2001). O setor 
de serviços, que aparece como ‘acomodador’, absorvendo parte da força 
de trabalho liberada pela indústria, gera mais subcontratações, empre-
gos temporários e menos qualifi cados, contribuindo para a precarização 
ocorrida no conjunto da economia.

Portanto, passado o período de ajuste, nos anos 1990, ao contexto 
macroeconômico adverso, com predominância do trabalho informal e 
precário, a partir de baixos níveis de remuneração e alta rotatividade da 
mão de obra, o mercado de trabalho formal no Brasil passa a responder, 
nos anos 2000, de forma mais efetiva às políticas de recuperação im-
plementadas na economia brasileira. Vale ressaltar, de início, o processo 
de ajuste pelo qual passam a economia doméstica e, por conseguinte, 
o mercado de trabalho, nos primeiros anos do governo Lula, condicio-
nados pela continuidade do viés ortodoxo, característico do período 
anterior, e pela combinação de regime de metas infl acionárias, câmbio 
fl utuante e superávit primário, que materializam a política praticada 
na segunda fase do governo FHC (1999-2002). Esses elementos dão o 
“tom” do receituário macroeconômico do novo governo, que mantém 
câmbio apreciado e elevadas taxas de juros, acabando por novamente 
comprometer os níveis de investimento privado, gastos públicos e gera-
ção de emprego no Brasil (ALVES et al., 2012).

Posteriormente, a eliminação do constrangimento monetário e o 
caráter mais expansionista da política econômica, sinalizada pelo go-
verno após 2004, fornecem elementos para a volta da dinamização do 
mercado de trabalho. Impulsionado, principalmente, pelo cenário eco-
nômico externo favorável às exportações e à entrada de capitais e inter-
namente pelo aumento do investimento (público e privado) e expansão 
e diversifi cação do crédito interno, a melhor performance da economia 
infl uencia a maior formalização no mercado brasileiro. A instituição 
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do regime tributário simplifi cado para micro e pequenas empresas – 
SIMPLES e a política de valorização do salário mínimo também con-
dicionam a recuperação do emprego formal (CHAHAD; POSSAMAI, 
2007; CARDOSO JR., 2007).

Destacam-se, ainda, um novo desenho da política social no Brasil, 
caracterizando-se por elementos de caráter mais universal e mecanismos 
mais estruturais para o combate à pobreza, com a focalização e am-
pliação de programas de transferência de renda, expansão da cobertura 
da previdência rural, ampliação da política de microcrédito, programas 
especiais de estímulo à agricultura familiar, entre outros, os quais te-
rão importantes efeitos na potencialização da demanda, dinamização 
da economia popular e, consequentemente, na promoção de emprego e 
formalização do mercado de trabalho.

A despeito da crise que atinge os mercados fi nanceiros e as principais 
economias mundiais, em 2008, a adoção de uma política interna, mo-
netária e fi scal, caracteristicamente anticíclica, envolvendo fl exibilização 
do redesconto, redução dos depósitos compulsórios, expansão do crédi-
to para o agronegócio, expansão de gastos públicos e redução da carga 
tributária, não constituem ameaça estrutural à performance do emprego 
no Brasil. Conforme enfatiza Mattos (2016, p. 58), “embora o [Produto 
Interno Bruto] PIB tenha sofrido uma queda de 0,2% em 2009, ainda 
foi criado quase um milhão de postos de trabalho naquele ano”.

Mesmo com um primeiro mandato de Dilma Rousseff  mantendo 
elementos de uma política notadamente ortodoxa, ancorada em altos ju-
ros e superávit primário, os ajustes posteriores, como os que promovem 
desoneração tributária em diferentes segmentos, mantém certa estabili-
dade na performance do mercado de trabalho. Para Pochmann (2016, 
p. 15), considerando a última década, relativa ao emprego no Brasil e 
particularmente, regiões metropolitanas, “mesmo a partir de 2008, com 
a manifestação da crise global que abalou levemente o mercado de tra-
balho, a taxa de desemprego prosseguiu em queda até o ano de 2014”.
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3  MERCADO DE TRABALHO E VULNERABILIDADE 
OCUPACIONAL NA RM CARIRI

3.1 Caracterização do emprego a partir de indicadores 
selecionados

Nesta seção são apresentados alguns dos dados que caracterizam 
aspectos socioeconômicos da RM Cariri, os quais devem dar suporte à 
composição de uma plataforma para apresentação e compreensão das 
informações acerca da vulnerabilidade ocupacional dos trabalhadores 
da região. Na Tabela 1, encontram-se variáveis demográfi cas e sua dis-
tribuição pelos municípios que compõem a região.

A RM Cariri constitui-se como o segundo agregado populacional do 
estado do Ceará (depois da Região Metropolitana de Fortaleza), apresen-
tando, conforme censo de 2010, um contingente de 564.478 habitantes6. 
A conurbação Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha (Crajubar) concentra 
75,6% da população da região, com uma taxa de urbanização de 78,8%; 
ademais, consolida-se como o segundo conglomerado urbano estadual.

A dinâmica demográfi ca é ditada pela expressão urbana de Juazeiro 
do Norte, o município mais populoso, que detém um índice de urbani-
zação de 97%, o que acaba por infl uenciar o ritmo da conurbação física 
em direção aos municípios Crato e Barbalha, os quais apresentam taxa 
de urbanização, correspondentes a 83% e 68,7%, respectivamente. Os 
demais municípios apresentam elevados percentuais de população no 
meio rural, superior a 40% em cinco deles, entre as nove cidades que 
compõem a RM Cariri.

6  Considerando estimativas do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (2017), a popu-
lação estimada para 2017 na RM Cariri corresponde a 601.817 habitantes, confi rmando-se 
como o segundo maior conglomerado urbano do Ceará.



MERCADO DE TRABALHO E VULNERABILIDADE OCUPACIONAL 
NA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI

Tabela 1 – RM Cariri - População por condição censitária - 2010

Município Urbana [%] Rural [%] Total [%]

Barbalha 38.022 68,73 17.301 31,7% 55.323 0,10
Caririaçu 14.031 53,16 12.362 46,84 26.393 0,05
Crato 100.916 83,11 20.512 16,89 121.428 0,22
Farias Brito 8.871 46,67 10.136 53,33 19.007 0,03
Jardim 8.994 33,70 17.694 66,30 26.688 0,05
Juazeiro do Norte 240.128 96,07 9.811 3,93 249.939 0,44
Missão Velha 15.419 68,01 18.855 55,01 34.274 0,06
Nova Olinda 9.696 51,38 4.560 31,99 14.256 0,03
Santana do Cariri 8.822 78,82 8.348 48,62 17.170 0,03

Total 444.899 78,82 119.579 21,18 564.478 1,00

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE)/Censo Demográfi co 2010.

O Crajubar, cuja zona de conurbação pode ser conferida na Figura 
1, é responsável por ditar a dinâmica econômica em uma macrorregião, 
que congrega, além de municípios do sul cearense, cidades dos esta-
dos da Paraíba, Pernambuco e Piauí. Concentra, neste sentido, a maior 
parte da produção de bens e prestação de serviços regionais. Ademais, 
a percepção do processo de conurbação revela-se não apenas no tecido 
urbano dessas cidades, mas, sobretudo, no seu arranjo regional e orga-
nizacional. O crescimento demográfi co verifi cado nessas cidades, sobre-
tudo nas últimas décadas, bem como a expansão das atividades e fl uxos 
de caráter regional, concorreram para reforçar ainda mais o processo 
de integração econômica e social do Triângulo Crajubar (QUEIROZ, 
2014, p. 97), reforçando-lhe centralidades socioeconômicas e demográ-
fi cas. Em termos de crescimento anual da população, entre 2000 e 2010 
(Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística, 2000, 2010), Juazeiro e 
Barbalha crescem a uma taxa média (1,84% a.a.), ligeiramente supe-
rior à de Fortaleza (1,73% a.a.), confi rmando evidência apontada por 
Holanda (2011), que ressalta a tendência de crescimento acelerado das 
cidades médias na última década.
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Figura 1 – RM Cariri - CE, como destaque para o Triângulo Crajubar

Fonte: Google Maps (2017).

As assimetrias intermunicipais e as centralidades da área Crajubar 
têm sido abordadas em diferentes literaturas (GURGEL, 2014; FEI-
TOSA et al., 2014; QUEIROZ, 2014; RODRIGUES; ALVES; PI-
NHEIRO, 2017), seja sob o aspecto espacial, seja setorial, e serão evi-
denciadas, neste ensaio, a partir de indicadores do mercado de trabalho.

O primeiro aspecto abordado diz respeito aos rendimentos médios 
da população ocupada, dispostos na Tabela 2. Nota-se que o rendi-
mento médio dos trabalhadores rurais, considerando a região como um 
todo, corresponde a cerca de 50,6% do rendimento médio auferido pe-
los trabalhadores urbanos. Essa diferença de rendimentos reproduz-se, 
largamente, entre os municípios da região, sendo maior a convergência 
de rendimentos rural-urbanos nos municípios de Barbalha (onde a ren-
da média rural corresponde a 66,5% da urbana) e de Crato (55,9%). 
Esses municípios já consolidaram, historicamente, suas posições na 
oferta de bens agrícolas; particularmente Barbalha vem se destacando 
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na produção de frutas irrigáveis e hortifrutigranjeiros, constituindo-se 
polo regional de abastecimento, juntamente com o perímetro irrigável 
de Petrolina (PE) – Juazeiro (BA). Essa condição deve estar permitin-
do, a tradicionais ocupações rurais, o acesso a um rendimento menos 
precarizado. De modo geral, portanto, ou por consequência natural da 
complexidade do trabalho urbano e/ou pela condição histórica de vul-
nerabilidade do trabalho no campo e fragilidade de suas ocupações, 
ainda se verifi ca, na RM Cariri, um forte hiato entre os padrões de ren-
dimento urbano e rural. Essa observação é um ponto importante para a 
compreensão das estruturas que marcam os diferenciais de vulnerabili-
dade ocupacional entre esses dois espaços.

Tabela 2 – RM Cariri - Rendimento médio mensal da população ocupada 
- 2010 (R$)

Município Urbano Rural

Barbalha 1.576,44 1.116,13
Caririaçu 1.113,42 778,61

Crato 1.889,47 938,3
Farias Brito 1.099,61 598,72

Jardim 1.252,56 855,53
Juazeiro do Norte 1.725,08 838,46

Missão Velha 1.649,07 810,98
Nova Olinda 1.183,86 661,23

Santana do Cariri 950,21 690,52
RM Cariri 1.678,40 850,36

Fonte: IBGE/Censo Demográfi co 2010.

Vale destacar os diferenciais em termos da formação do rendimento 
médio pela sua distribuição entre os municípios da região. Consideran-
do os municípios com menor e maior nível de rendimento médio urba-
no, Santana do Cariri e Crato, respectivamente, é possível constatar que 
o primeiro apresenta um rendimento duas vezes inferior ao segundo 
(diferença de R$ 939,26). Ademais, com exceção de Juazeiro do Norte 
(R$ 1.690,17), os municípios restantes têm um nível de rendimento de 
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até 70% do município com maior nível de rendimento médio. As dife-
renças são menos acentuadas, quando se considera o rendimento rural; 
o diferencial entre a melhor e a pior remuneração (Crato e Farias Brito, 
respectivamente) corresponde a R$ 339,58, signifi cativamente inferior 
ao observado nas ocupações urbanas, mostrando certa tendência de ho-
mogeneização (da precariedade) do emprego no campo.

Os dados da Tabela 3 apresentam a composição do mercado de 
trabalho na região, pelos diferentes tipos de posição na ocupação. Esses 
dados ajudam a dimensionar um dos fenômenos que marcam profun-
damente a vulnerabilidade ocupacional da região metropolitana que é a 
informalidade, como será evidenciado a seguir.

Do total da população assalariada (133.499 trabalhadores, empre-
gados com e sem carteira assinada), apenas 47,1% possuem registro em 
carteira. Ao se considerarem as dimensões do urbano e do rural, obser-
vando a mesma base de comparação, o tecido rural confi rma sua fragi-
lidade na qualidade das ocupações e geração de rendimentos. Os dados 
apontam para 66,4% de trabalhadores sem registro carteira, enquanto 
no espaço urbano esse percentual corresponde a 50,6%.

Deste modo, relativo à ótica de vulnerabilidade do mercado de 
trabalho rural, os dados sobre informalidade fi cam ainda melhor ca-
racterizados e apenas 16,2% (empregados com carteira, militares e fun-
cionários públicos) da população ocupada rural possuem algum grau 
de formalidade nos seus contratos de trabalho. Assim, a informalidade 
marca profundamente o mercado de trabalho na região, porém, de for-
ma mais contundente para o trabalho rural, que demanda mais explici-
tamente melhoria nos padrões de formalização.
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Tabela 3 – RM Cariri - Trabalhadores segundo posição na ocupação - 2010

Tipo de posição Urbano % Rural % Total %

Empregados com carteira 
assinada 56.189 31,2 6.670 14,2 62.858 27,7

Militares e estatutários 10.161 5,6 952 2,0 11.114 4,9

Empregados sem carteira 
assinada 57.449 31,9 13.192 28,2 70.641 31,1

Conta própria 45.540 25,3 12.153 26,0 57.694 25,4

Empregadores 2.965 1,6 216 0,5 3.182 1,4

Não remunerados 3.308 1,8 3.044 6,5 6.352 2,8

Produção para consumo 
próprio 4.701 2,6 10.592 22,6 15.292 6,7

Total 180.313 100 46.820 100 227.133 100

Fonte: IBGE/Censo Demográfi co 2010.

Outro dado ajuda a demostrar a precariedade do trabalho no meio 
rural: a quantidade de trabalhos privados de atividades não mercantis 
e remuneradas (trabalho não remunerado e produção para o próprio 
consumo). Tais atividades costumam estar associadas a condições de 
recrutamento de mão de obra de forma precária e/ou subocupação da 
força de trabalho e, portanto, associados a um desemprego disfarçado. 
Juntas, essas atividades somam somente 4,4% dos trabalhadores urba-
nos; todavia, no meio rural, esse percentual é bastante signifi cativo, al-
cançando 29,1% dos trabalhadores.

Por fi m, vale pontuar que 25,4% dos trabalhadores são ocupados 
em atividades por contra própria, sendo esse percentual reproduzido 
tanto para o emprego urbano, quanto para o rural. Assim, emprego sem 
carteira assinada, trabalho em atividades não mercantis e não monetá-
rias (empregos não remunerados e produção para o consumo próprio) 
e emprego em atividades por contra própria constituem o tripé da in-
formalidade do mercado de trabalho na RM Cariri, correspondentes 
a condição de 66% da população ocupada na região. Aqui, cabe uma 
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rápida refl exão sobre a categoria de atividades por conta própria, fre-
quentemente apresentada como alternativa de ocupação e que ganha 
reforço nos defensores do empreendedorismo. Pelo próprio IBGE, é 
considerada, nessa categoria, “pessoa que trabalha explorando o seu 
próprio empreendimento, sozinha ou com sócio, sem ter empregado e 
contando, ou não, com ajuda de trabalhador não remunerado”. Porém, 
o que se constata é a posição de fragilidade que tal categoria ocupa na 
estrutura ocupacional, quando se registram baixos rendimentos e maior 
sensibilidade a movimentos conjunturais, como desaceleração do nível 
de atividades e/ou austeridade de políticas macroeconômicas, principal-
mente as que dizem respeito à oferta de crédito. Assim, essa janela de 
oportunidade pode favorecer a fragilização na qualidade do emprego, 
de modo geral.

Adicionalmente, como já demonstrado, e evidenciado a seguir, 
uma das principais fontes de vulnerabilidade ocupacional, ao lado da 
informalidade, é o emprego com baixo rendimento. Na Tabela 4, regis-
tra-se o nível de rendimento médio, por grupo de ocupação na região. 
De imediato, identifi cam-se as atividades que condicionam a informali-
dade, as quais apresentam os três menores níveis de rendimento médio, 
segundo os dados do censo. Deste modo, na RM Cariri, informalidade 
e emprego com baixa remuneração parecem apresentar uma forte as-
sociação que expõe as condições de trabalho e suas vulnerabilidades na 
região.

Nota-se, também, que as demais formas de contratação apresentam 
rendimentos médios bem superiores ao rendimento médio da região 
(TABELA 2). Isso mostra que a formação do painel de rendimentos na 
RM Cariri é fortemente infl uenciada por aquelas três atividades (em-
prego sem carteira assinada, trabalho em atividades não mercantis e não 
monetárias, e emprego em atividades por contra própria), já que juntas 
agregam a maior parte dos trabalhadores, defi nindo, com maior peso, 
o rendimento total.
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Tabela 4 – RM Cariri - Rendimento médio segundo posição na ocupação 
- 2010

Tipo de posição Urbano Rural Total

Empregados com carteira assinada 2.151,99 1.448,62 2.077,30
Militares e estatutários 3.887,34 1.561,15 3.687,28
Empregados sem carteira assinada 1.551,18 1.071,99 1.461,66
Conta própria 2.036,93 1.042,23 1.827,18
Empregadores 7.349,73 5.428,05 7.218,57
Produção para consumo próprio 878,06  658,09  725,71

Fonte: IBGE/Censo Demográfi co 2010.

Em todas as classes de atividades, o nível de rendimento no meio ru-
ral é menor que no caso urbano o que, mais uma vez, está associado aos 
padrões de complexidade do emprego urbano frente ao rural e/ou a pre-
carização do emprego no campo. Um dado que ajuda a caracterizar de 
forma mais evidente essa condição é quando se apontam as informações 
sobre o emprego da produção para o próprio consumo, que apresenta o 
menor nível de rendimento, tanto para a escala urbana, quanto para a 
rural, como pode ser constatado, mas que no campo, representa cerca de 
22% da população ocupada. Assim, dado que ambos os mercados de tra-
balho apresentam indícios de precarização, certamente os trabalhadores 
rurais estão mais expostos a ela, como será evidenciado a seguir.

3.2 Para pensar a vulnerabilidade ocupacional na RM 
Cariri

3.2.1 Mensuração da vulnerabilidade ocupacional

A mensuração da vulnerabilidade ocupacional, em seu sentido 
mais estrutural, envolve múltiplas percepções que fogem ao escopo de 
uma técnica de mensuração de natureza mais simples, com fi nalidades 
operacionais. Assim, a opção analítica de medição da vulnerabilidade 
ocupacional, desenvolvida neste ensaio, não tem por objetivo dimen-
sionar todos os aspectos da vulnerabilidade do trabalho, em seu sentido 
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sistêmico; todavia, pretende-se realçar alguns de seus contornos mais 
latentes e chamar a atenção para a dimensão desses problemas.

Assim, o conceito de vulnerabilidade e a estratégia para a sua men-
suração, aqui utilizados, consideram a vulnerabilidade através de quatro 
percepções, a saber: i) trabalho privado de atividade remunerada, no 
sentido de que o trabalho sem remuneração ou com formas de paga-
mentos não monetários costumam estar associados a condições de pre-
carização das relações trabalhistas; ii) trabalho informal de baixo rendi-
mento, aqui se entendendo que a informalidade de baixa remuneração 
expõe os trabalhadores a uma condição de vulnerabilidade, já que está 
associada a trabalho de baixa produtividade e subocupação do traba-
lho; iii) trabalho informal, sem contribuição à previdência e de baixa 
remuneração, postos de trabalho, sem contribuição previdenciária, que 
restringem os direitos dos trabalhadores à seguridade social e os coloca 
em posição de precarização e limitação de direitos fundamentais, e iv) 
trabalhadores desempregados, cabendo registrar que as difi culdades de 
acesso ao mercado de trabalho, manifestadas na forma de desemprego, 
estão entre os fenômenos que expõem a força de trabalho a fontes de 
precarização e, nesse caso, à subutilização de capacidade de realização de 
trabalho em uma sociedade.

O propósito, por conseguinte, é verifi car a confi guração das rela-
ções de trabalho desenvolvidas na RM Cariri e a exposição dos traba-
lhadores a fontes de vulnerabilidade em suas ocupações, que impedem 
um exercício pleno de um mercado de trabalho decente7, sabendo que 
esse exercício encontra diferentes obstáculos e atinge, com diferentes 
intensidades, o meio rural e urbano, considerando as características que 
marcam cada um desses espaços, distinção que recebe um olhar especial 
nesse trabalho.

7  A caracterização de trabalho decente pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
refere-se ao “trabalho produtivo com remuneração justa, segurança no local do trabalho e 
proteção social, melhores perspectivas para o desenvolvimento pessoal e social, liberdade para 
que manifestem suas preocupações, organizem-se e participem da tomada de decisões que 
afetam suas vidas, assim como a igualdade de oportunidades e de tratamento para mulheres e 
homens” (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2007, p. 20).
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Cabe registrar, ainda, que os dados utilizados para a composição 
dos indicadores de vulnerabilidade são provenientes dos microdados do 
censo de 2010, do IBGE, que apresenta um nível de desagregação por 
município, fundamental para os desígnios deste trabalho.

Dadas as assimetrias municipais e centralidades conferidas ao 
complexo Crajubar, trabalhar-se-ão os indicadores de vulnerabilidade 
ocupacional, a partir de uma tipologia que agrega duas categorias de 
municípios: g1 congregando Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha; g2 
correspondendo à RM Cariri, exclusive Crajubar.

3.2.2 Por onde caminha a vulnerabilidade ocupacional na RM 
Cariri

Como um todo, o mercado de trabalho urbano da RM Cariri pos-
sui um pouco mais de 117 mil pessoas em condição de algum tipo de 
vulnerabilidade ocupacional, seja alguma precarização da forma de con-
tratação, seja uma privação do acesso ao mercado de trabalho, por meio 
de desemprego. Isso representa 58,7% da população economicamente 
ativa urbana da região, sendo o trabalho informal de baixo rendimento 
a forma mais comum de vulnerabilidade, com 51,1% da vulnerabilida-
de urbana total (correspondentes a 59.784 indivíduos) (TABELA 5).
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Tabela 5 – RM Cariri - Composição da vulnerabilidade ocupacional 
urbana

Fontes de vulnerabilidade 
ocupacional g1 % g2 % Total %

1 Trabalhador privado de atividade 
remunerada 4.795 4,9 3.214 16,9 8.009 6,8

a) Ocupado em atividade não 
mercantil 2.256 2,3 2.445 12,9 4.701 4,0

b) Ocupado em trabalho não 
remunerado 2.539 2,6 769 4,1 3.308 2,8

2 Trabalhador informal com 
rendimento menor que 1 salário 
mínimo

48.264 49,2 11.520 60,7 59.784 51,1

c) Empregado sem carteira 
assinada 20.210 20,6 5.412 28,5 25.622 21,9

d) Trabalhador doméstico sem 
carteira 9.552 9,7 1.663 8,8 11.215 9,6

e) Trabalhador por conta própria 18.321 18,7 4.409 23,2 22.731 19,4
f ) Empregador 181 0,2 36 0,2 217 0,2
3 Trabalhador informal sem 
contribuição à previdência e com 
rendimento entre 1 e 2 s. m.

27.785 28,3 2.483 13,1 30.269 25,9

g) Empregado sem carteira assinada 12.800 13,0 1.166 6,1 13.967 11,9
h) Trabalhador doméstico sem 

carteira 1.135 1,2 61 0,3 1.197 1,0

i) Trabalhador por conta própria 13.488 13,8 1.219 6,4 14.708 12,6
j) Empregador 361 0,4 36 0,2 397 0,3
4 Desempregados 17.241 17,6 1.763 9,3 19.004 16,2
Total 98.085 100 18.980 100 117.066 100

Trabalhadores em situação precária 80.844 17.217 98.062

População Economicamente Ativa 
(PEA) Urbana 172.623 26.694 199.317

Fonte: Elaborada pelos autores, baseados em dados do IBGE/Censo Demográfi co 2010.

O desemprego é outro mecanismo importante na precarização das 
condições de trabalho urbano, respondendo por 16,2% da vulnerabili-
dade nos municípios da RM Cariri. Cabe ressaltar que o trabalho infor-
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mal de baixo rendimento, sem cobertura por instituições de previdên-
cia, representa 25,9%, ao passo que os trabalhadores que não recebem 
uma remuneração monetária pelo trabalho que exercem representam 
6,8% do nível de vulnerabilidade urbana da RM Cariri.

Ao observar esses dados mais atentamente, nota-se que a vulnera-
bilidade urbana é fortemente marcada pela presença da informalidade 
das relações de trabalho, o que caracteriza signifi cativamente a região. 
Assim como no caso nacional, apresentado em Proni (2013), o mercado 
de trabalho na RM Cariri possui como caraterística marcante a presen-
ça de uma elevada informalidade, o que nos coloca a preocupante rela-
ção entre pobreza e informalidade, identifi cada por autores como Neri 
(2000), o qual afi rma que a informalidade no mercado de trabalho é 
um dos fatores que mais contribui para pobreza, ao observar que maior 
parte das famílias pobres do país era chefi ada por indivíduos ocupados 
no segmento informal. Ainda pode-se acrescentar outro efeito da infor-
malidade, apontando suas conexões com padrões de baixa produtivida-
de do trabalho, que impedem avanços na rentabilidade das atividades 
marcadas pelo padrão informal e limitam ganhos de dinamicidade des-
sas atividades, fi cando tais setores atrofi ados economicamente.

Como Meneguin e Bugarin (2008, p. 361) observam, em seus es-
tudos sobre a informalidade do mercado de trabalho brasileiro, verifi -
cam-se indícios de “uma triste convergência do mercado de trabalho 
para uma situação de estabilidade da informalidade em níveis elevados”, 
dimensionando as difi culdades de superação da informalidade e seus 
efeitos não só em mercados de trabalho locais, como analisado neste 
ensaio, mas também ao se descrever quase uma tendência sistêmica no 
cenário nacional.

Ao dissecar-se a composição da vulnerabilidade por grupos de mu-
nicípios, dentro da região metropolitana, consegue-se notar as diferen-
ças que o tamanho e a complexidade da economia, em cada subgrupo, 
têm sobre a vulnerabilidade do trabalho. No grupo formado pelos mu-
nicípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha (g1), possuidores de 
um aparato econômico e institucional mais consolidado e dinâmico 
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na região, os níveis de vulnerabilidade urbana tendem a ser menores – 
56,8% da PEA – comparados ao segundo grupo (g2), que congregam 
71,1% da população economicamente ativa urbana, em condição de 
alguma vulnerabilidade ocupacional.

Considerando a vulnerabilidade causada pelo desemprego, a tríade 
das cidades de maior complexidade econômica responde por 17,66% 
da vulnerabilidade urbana total, sendo que para os demais municípios 
esse valor cai para 9,3%. Denota-se, com isso, que nas cidades de menor 
porte, com nível de urbanização menores e com mercados de trabalho 
menos dinâmicos, os trabalhadores não conseguem se manter em uma 
condição de desempregados por períodos mais longos, buscando algu-
ma condição de inserção, posto que acabam sendo ocupados em núcle-
os de trabalho informais, de baixa renumeração, algo que caracteriza 
fortemente a face da vulnerabilidade ocupacional nessas cidades.

Essa condição se evidencia também ao ser observado o número 
bastante elevado de trabalhadores privados de atividades remuneradas: 
no g2 – cerca de 16,99 % dos trabalhadores em condição de vulnerabi-
lidade; nas cidades principais da região (g1) esse valor é de 4,9 %.

Um olhar sobre a dimensão rural da vulnerabilidade, como encon-
trado na Tabela 6, revela como a precariedade do trabalho se apresenta 
de forma mais intensa nas áreas não urbanizadas. Em torno de 82,5% 
da PEA rural da RM Cariri se encontra sob condição de algum tipo de 
vulnerabilidade, número bem superior daquele observado sob condi-
ções urbanas.

A vulnerabilidade rural é também caracterizada pelo alto número 
de trabalhadores privados de atividades remunerada, 33,6% da vulne-
rabilidade rural total. Paralelamente, os municípios fora do eixo prin-
cipal (Crajubar) possuem um nível bem maior desse tipo de atividade 
– 38,8%, quando nos três municípios mais dinâmicos, esse número é 
de aproximadamente 25%. Assim, a região vem acumulando distintos 
graus de vulnerabilidade e assimetrias tanto entre o setor urbano e rural, 
como entre os municípios que a compõe.
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Adicionalmente, as atividades não monetizadas são bem mais co-
muns em áreas rurais. Essas formas de atividade costumam estar asso-
ciadas a baixos padrões de complexidade e produtividade dos sistemas 
de produção, ao mesmo tempo em que limitam o desenvolvimento dos 
mesmos, mantendo os trabalhadores presos a essas relações.

Além dessas formas de vulnerabilidade, o setor rural da RM Cariri, 
assim como o setor urbano, também é marcado fortemente pela infor-
malidade com baixo rendimento, compondo em torno de 52,7% da 
vulnerabilidade total rural. Vale lembrar, como enfatiza Proni (2013), 
que as formas de vulnerabilidade ocupacional aqui quantifi cadas são 
acompanhadas, em maior ou menor grau, por outras precariedades fre-
quentes no mercado de trabalho nacional e regional, tais como: elevada 
rotatividade no emprego, baixa capacidade de organização sindical e 
alta discrepância salarial, dentre outras, que impactam de forma direta 
os indicadores de vulnerabilidade analisados. Essas precariedades con-
dicionam as fragilidades do mercado de trabalho, sendo, ao mesmo 
tempo, recondicionadas em sua dinâmica. Além disso, características 
do mercado de trabalho e do aparato econômico e social também se 
refl etem sobre os indicadores de vulnerabilidade. Desse modo em áreas 
nas quais os trabalhadores possuem piores perfi s educacionais e baixa 
produtividade, a vulnerabilidade ocupacional tende a se fazer sentir de 
forma mais intensa. Ademais, as condições desse aparato econômico 
e social também criam chances muito desiguais para os trabalhadores 
conseguirem escapar de uma situação de vulnerabilidade ou precarie-
dade ocupacional, alimentando um ciclo de vulnerabilidade e pobreza, 
que só seria interrompido, dentre outros fatores, com um tipo de desen-
volvimento indutor do emprego, com expansão e refi namento de ins-
tâncias de proteção ao trabalho, promotoras de trabalho decente, como 
lembram Meneguin e Bugarin (2008, p. 361), os quais destacam que 
“quanto mais efi ciente o quadro institucional […] mais rapidamente 
acontecerá a formalização do contrato de trabalho”.



Christiane Luci Bezerra Alves  |  Valéria Feitosa Pinheiro
Evânio Mascarenhas Paulo  |  Júnior Macambira

Tabela 6 – RM Cariri - Composição da vulnerabilidade ocupacional rural

Fontes de vulnerabilidade 
ocupacional g1 % g2 % Total %

1 Trabalhador privado de 
atividade remunerada 3.816 25,0 9.820 38,8 13.636 33,6

k) Ocupado em atividade não 
mercantil 2.831 18,5 7.761 30,7 10.592 26,1

l) Ocupado em trabalho não 
remunerado 985 6,4 2.059 8,1 3.044 7,5

2 Trabalhador informal com 
rendimento menor que 1 s.m. 8.754 57,3 12.626 49,9 21.379 52,7

m) Empregado sem carteira 
assinada 4.079 26,7 4.942 19,5 9.022 22,2

n) Trabalhador doméstico sem 
carteira 839 5,5 1.078 4,3 1.917 4,7

o) Trabalhador por conta 
própria 3.820 25,0 6.559 25,9 10.378 25,6

p) Empregador 16 0,1 46 0,2 62 0,2

3 Trabalhador informal sem 
contribuição à previdência e com 
rendimento entre 1 e 2 s.m.

1.695 11,1 1.522 6,0 3.217 7,9

q) Empregado sem carteira 
assinada 844 5,5 744 2,9 1.588 3,9

r) Trabalhador doméstico sem 
carteira 78 0,5 51 0,2 130 0,3

s) Trabalhador por conta 
própria 749 4,9 682 2,7 1.431 3,5

t) Empregador 24 0,2 45 0,2 69 0,2

4 Desempregados 1.018 6,7 1.344 5,3 2.362 5,8

Total 15.283 100,0 25.312 100,0 40.594 100,0

Trabalhadores em situação precária 14.265 23.968 38.232 

População Economicamente 
Ativa Rural 19.864 29.318 49.182

Fonte: Elaborada pelos autores, baseados em dados do IBGE/Censo Demográfi co 2010.
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Cabe notar, ainda, que os trabalhadores em situação precária, mas 
que de alguma forma participam do mercado de trabalho, excluindo os 
trabalhadores desempregados, representam 67,2% da população ocu-
pada rural e que, apesar de possuírem uma concentração populacional 
menor, 57,3% desses trabalhadores encontram-se nos municípios fo-
ram do eixo principal da região metropolitana.

Os dados indicam, portanto, o elevado nível de vulnerabilidade 
do trabalho, especialmente do trabalho rural na RM Cariri, fi cando 
também desenhada a dimensão dos desafi os necessários à promoção do 
emprego decente e da proteção social dos trabalhadores, para a supera-
ção desses dilemas e fragilidades do mercado de trabalho na região.

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os desafi os com os quais o mercado de trabalho brasileiro tem se 
deparado, reproduzem-se em escalas metropolitanas: a necessidade de 
redução do desemprego; a criação de postos de trabalho em ocupações 
menos vulneráveis; a busca pela generalização do trabalho decente. Adi-
cionam-se as necessidades de equalização e superação de padrões histó-
ricos estabelecidos, quando se tratam de segregações por gênero ou raça; 
extinção de trabalho infantil; dicotomias e precariedades entre rural e 
urbano; desafi os de empregabilidade para jovens etc.

Nessa perspectiva, o trabalho deve contemplar, como preconiza a 
Organização Internacional do Trabalho (2009, p. 9), “a superação de 
todas as formas de discriminação e a promoção de modalidades de cres-
cimento que fomentem o desenvolvimento humano e gerem trabalho 
decente”, constituindo-se estes, requisitos determinantes para a redução 
da pobreza, a autonomia das mulheres, o fortalecimento da democracia 
e o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio.

Particularmente, discutir o emprego na RM Cariri remete a con-
siderar a dinâmica de um mercado de trabalho que reproduz as con-
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tradições das regiões periféricas e, particularmente, seus processos de 
urbanização e metropolização, mesmo que fujam diretamente ao es-
copo deste trabalho. A metropolização que ocorre na macrorregião em 
análise ocorre sob vasta assimetria nos padrões de desenvolvimento mu-
nicipais, nos quais o centro dinâmico Crajubar acaba por determinar 
menores vulnerabilidades urbanas nos municípios polo, que drenam, 
por conseguinte, melhores condições de investimentos públicos e priva-
dos e políticas públicas que reforçam as centralidades do eixo Crajubar. 
As funcionalidades que tendem a estabelecer papéis na dinâmica espa-
cial da região, fazem com que os centros dinâmicos, ao concentrarem a 
maior parte dos segmentos industriais e serviços especializados, como 
os relativos a saúde e educação, também demandem ocupações menos 
vulneráveis, confi gurando um quadro menos precarizado do emprego, 
tanto no que diz respeito à oferta, quanto à demanda no mercado de 
trabalho.

Assim, a vulnerabilidade ocupacional na RM Cariri tem sido de-
terminada, fortemente, pela esteira da informalidade, condicionada 
pelo trabalho informal com baixo rendimento, pelo precário acesso à 
seguridade social e pelo desemprego. Apresentam-se, porém, reforçados 
na maior fragilidade dos espaços rurais e dos municípios com menor 
dinamismo econômico.
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Capítulo 7

NOVOS TEMPOS E O SISTEMA 
PÚBLICO DE EMPREGO

Maria Cristina Cacciamali1

Maria de Fátima José-Silva2

1  INTRODUÇÃO

Indubitavelmente estamos vivendo novos tempos. Mudanças climá-
ticas, alterações na geopolítica mundial, maior acesso à tecnologia nuclear 
e a outras formas de destruição; o surgimento de doenças novas está na 
ordem do dia. Por outro lado, as mudanças tecnológicas avançam a passos 
largos desde os anos de 1980 e trazem benefícios e desafi os para a huma-
nidade, impactando em todo o espectro das relações e ordem sociais.

A quarta revolução industrial dos anos 2000 traz inúmeras mudanças 
na sociedade, nas instituições e regras de governança. Dentre os efeitos 
positivos ligados a este novo período vemos, entre inúmeros exemplos, o 
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sachusetts Institute of Technology (MIT/EUA), University of New Mexico (UNM/EUA), 
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(Nespi-USP/CNPq) e é professora visitante na Universidad de la República (UDELAR - Pro-
grama de Pós-Graduação em Relações Internacionais) no Uruguai.
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FESP) e membro do Nespi-USP/CNPq.
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avanço no campo da saúde que aumenta a expectativa de vida, a maior 
interação entre as pessoas e o maior acesso ao conhecimento pela Internet. 
Neste contexto, observamos que há desafi os complexos a serem enfren-
tados, sobretudo com relação ao mercado de trabalho, ao acesso a renda 
e ao quesito desigualdade de renda. Os menos qualifi cados se defrontam 
com uma oferta de empregos de pior qualidade ou maior taxa de desem-
prego, quando não, em muitos países, com os dois fenômenos ao mesmo 
tempo. O desemprego e a pobreza caminham lado a lado, e o impacto 
à saúde dos trabalhadores é sentido de forma invasiva. A segmentação, a 
discriminação e a polarização do mercado de trabalho levam à maior de-
sigualdade na distribuição de renda e o aumento do rentismo fi nanceiro e 
dos lucros aumentam a desigualdade funcional dessa mesma renda.

O menor capital social dos estratos mais pobres, o acesso desigual 
à educação e o menor contato com as inovações tecnológicas pioram o 
quadro, pois implicam oportunidades desiguais para obter informações 
e conhecimentos, menor probabilidade de conseguir um emprego de 
qualidade e com isso obter renda socialmente adequada. 

Reproduz-se e agrava-se a desigualdade.

As novas gerações têm menor probabilidade de alcançar o mesmo 
status de seus pais via mercado de trabalho.

O aumento da vida produtiva coloca um desafi o a mais no mer-
cado de trabalho: como criar incentivos para a empresa se adaptar e 
concomitantemente para transferir o conhecimento entre gerações?

Como criar modelos que incentivem a permanência dos mais ve-
lhos no mercado de trabalho?

Que opções de carreiras existem para aproveitar melhor os conhe-
cimentos dos mais velhos?

Não há solução à vista para essas questões, muito menos, no Brasil, 
onde, ainda hoje pouca, é a preocupação sobre a qualidade de vida dos 
mais velhos, como mobilidade ou maior participação na sociedade.
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Esse contexto provoca uma alteração na governança de vários siste-
mas públicos e privados, para que estes se adequem aos novos tempos. 
O Sistema Público está no rol dessas instituições. O seguro desemprego, 
a colocação e recolocação de mão de obra e a orientação, qualifi cação e 
atualização profi ssional estão entre os mecanismos públicos que podem 
diminuir o impacto negativo desses efeitos e contradições, caso sejam in-
tegrados, aderentes a cada contexto local e apresentem programas efetivos.

Deve-se levar em conta, todavia, que o impacto das mudanças não 
será uniforme nem entre estratos sociais, setores ou regiões. A hetero-
geneidade estrutural na produção deverá aumentar e muitas atividades 
com a nova tecnologia coexistirão com empresas que continuarão a se 
utilizar dos métodos de produção tradicionais. De todo modo, as ins-
tituições devem estar preparadas para atender as novas levas de desem-
pregados e excluídos, sobretudo os mais vulneráveis, como os jovens, os 
mais velhos, os menos qualifi cados e os atendidos por programa sociais, 
como o brasileiro Programa Bolsa Família.

2  O SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO E AS 
POLÍTICAS ATIVAS E PASSIVAS DE MERCADO 
DE TRABALHO

O Sistema Público de Emprego (Service of Employment) na sua ori-
gem compõe-se por três braços: seguro desemprego (SD), intermedia-
ção de mão de obra (IMO) e qualifi cação social e profi ssional (PQ). O 
objetivo era o de prover benefícios ao desempregado e encaminhá-lo ao 
serviço de intermediação de mão de obra e qualifi cação, contemplando 
inclusive grupos em desvantagem no mercado de trabalho, como os 
inválidos nos países industrializados no imediato pós-segunda guerra 
mundial.

A ação de intermediar empregos entre a oferta pelas empresas e 
a demanda pelos desempregados, cobertos pelo seguro ou não, como 
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novos ingressantes no mercado de trabalho e outros demandantes, visa 
diminuir os custos públicos e privados do desemprego e o desgaste dos 
desempregados. Aumenta a chance de emprego dos desempregados por 
meio de um sistema de intermediação de mão de obra e de orientação 
e qualifi cação profi ssional. O tempo de reemprego pode ser menor. Os 
serviços públicos de emprego (SPEs), se bem conduzidos, diminuem os 
custos de informação, busca e transação do emprego para o empregador 
e o empregado, e implicam maior rapidez na obtenção de uma vaga. 
Ademais, tem um impacto positivo no défi cit público por diminuir 
o gasto com o seguro desemprego, manter a arrecadação previdenciá-
ria quando do reemprego, manter a arrecadação de impostos devido 
ao consumo de bens e serviços pelo trabalhador, e diminuir a chance 
de o trabalhador cair na pobreza e passar a depender de políticas de 
transferência de renda, como no Brasil o Programa Bolsa Família. No 
momento presente, ademais, em vários países, o Sistema pode incluir 
programas de subsídios ao emprego no setor privado, de apoio a empre-
sas “start ups”, de criação de empregos temporários no setor público, de 
empreendedorismo e de empoderamento feminino, entre outros.

O seguro desemprego se iniciou no início da segunda década do sé-
culo XX no Reino Unido, se fortaleceu no Pós-II Guerra, tendo o papel 
de estabilizador automático da renda (manutenção de bens e serviços 
pelo trabalhador) e busca do pleno emprego ancorado ao paradigma 
keynesiano. No presente momento, período de política de estabilização 
da infl ação, em todos os países nos quais vigora, o objetivo principal é 
o benefício fi nanceiro do seguro desemprego e apoio para obter uma 
inserção produtiva; para tanto, deve-se proceder à realização de um 
conjunto de programas agregados na denominação anglo-saxônica de 
políticas ativas e passivas de mercado de trabalho.

Na literatura especializada, transferências de renda ao trabalhador, 
como o seguro desemprego, têm conotação positiva e negativa. A pri-
meira diz respeito ao fato de que com suporte fi nanceiro, o trabalhador 
pode procurar o emprego que lhe pague o salário mais alto; com isso a 
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sua renda permanente – ao longo da vida – será mais elevada, coeteris 
paribus, ocasionando-lhe maior bem-estar. Além do mais, diminuiria o 
risco de o trabalhador e sua família caírem na pobreza. 

A abordagem negativa considera o benefício como um desestímulo 
ao trabalho provocando inefi ciência alocativa, estimulando a informa-
lidade, pois o trabalhador tenderia a manter o benefício aliado a uma 
renda informal, incentivando fraudes e aumentando o défi cit público. 
A forma mais utilizada para contrarrestar os efeitos negativos, levando-
-se em conta que o tempo de duração é de dois anos ou mais em muitos 
países, é pagar benefícios menores que o salário integral e diminuir esse 
valor na medida em que o tempo de aquisição passa, até zerar o valor 
do benefício.

Vale notar, que o IMO é avaliado positivamente nos estudos de 
avaliação do SPE, devido ao seu baixo custo e aos resultados produzi-
dos. Entretanto, o IMO produz melhores resultados em um período de 
prosperidade econômica quando se trata de emprego friccional, mas, 
ainda que de maior utilidade, nos ciclos recessivos tem menor alcance, 
salvo a proteção monetária ao desempregado, haja vista a baixa oferta de 
emprego para o sistema de intermediação e o menor tamanho de mer-
cado para atividades empreendedoras. Em situação de desemprego es-
trutural, programas alternativos como de qualifi cação de mão de obra e 
desenvolvimento econômico setorial, regional ou local podem ser mais 
utilizados, quando não apenas programas assistenciais.

Quanto à qualifi cação, a intervenção pública é necessária para im-
pedir que a concentração de capital humano - das habilidades e com-
petências produtivas - se torne mais pronunciada. Apenas as empresas 
privadas tendem a oferecer treinamento, e quando assim fazem favore-
cem homens jovens de nível superior. Grupos da população dos estratos 
mais pobres ou em situação de desvantagem no mercado de trabalho, 
caso não haja intervenção públicas, difi cilmente serão benefi ciados por 
provisão de treinamento privado. No caso do SPE, as avaliações sobre 
PQ, entretanto, são menos positivas no curto prazo, pois os egressos, es-
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pecialmente de menor qualifi cação, conseguem empregos equivalentes 
àqueles que não realizaram o programa; contudo alguns estudos avaliam 
positivamente os resultados sobre mulheres jovens e, no longo prazo, 
sobre todos os grupos, mesmo os menos qualifi cados. Evidentemente o 
programa produz efeitos redundantes ou inócuos, caso o conteúdo da 
qualifi cação seja obsoleta perante as mudanças tecnológicas.

Os programas para jovens são avaliados em geral negativamente, 
sobretudo nos países da OCDE (em inglês, Organisation for Economic 
Cooperation and Development) nos quais os jovens que se candidatam a 
um emprego são em geral menos qualifi cados e evadiram os estudos. A 
competição com seus pares, nesse caso, é muito desleal e eles têm pouca 
chance de empregarem-se. A avaliação para países em desenvolvimento 
é mais positiva, a clientela é diferente, e a qualifi cação seguida de estágio 
tem mostrado bons resultados.

3  PROGRAMA SEGURO DESEMPREGO – O SPE NO 
BRASIL

No Brasil, o seguro desemprego foi decretado em 1986 (Decreto lei 
nº 2.284/1986 e regulamentado pelo Decreto nº 92.608/1986) (BRA-
SIL, 1986a, 1986b), depois de algumas tentativas institucionais de as-
sistência a desempregado nos anos de 1960, embora o IMO começasse 
os serviços em 1976. O Programa do Seguro-Desemprego (PSD), toda-
via, ganhou institucionalidade com a Constituição de 1988 e com a Lei 
nº 7.998/1990 que criou fonte de custeio segura na forma do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT) (BRASIL, 1988, 1990). O FAT forma-
do por contribuições do Programa de Integração Social (PIS)/Programa 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), 40% de seus 
recursos vão para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), fi nancia o PSD – composto do seguro desemprego, 
intermediação de mão de obra e qualifi cação social e profi ssional, infor-
mações sobre o mercado de trabalho, o Abono Salarial, Programa para 
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a Juventude, programas de desenvolvimento econômico. Nos anos de 
1990, foi aprovado que os recursos extraorçamentários seriam aporta-
dos às Instituições Financeiras Nacionais (IFNs) para o Programa de 
Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO). A gestão 
do Fundo é efetuada pelo Conselho Deliberativo do FAT (Codefat) 
de composição tripartite – representantes de trabalhadores, empresas 
e governo – responsável pela defi nição de prioridades, planejamento, 
aprovação e fi nanciamento dos projetos, tipo de governança inédita na 
burocracia federal brasileira.

Os trabalhadores cobertos pelo SD são aqueles de contrato com 
carteira assinada, incluídos os empregados domésticos, pescador arte-
sanal no período de defeso, trabalhadores com contrato suspenso e em 
programa de qualifi cação e resgatados do trabalho forçado. Os assalaria-
dos informais ou sob outras formas de inserção não são elegíveis.

Os recursos do FAT desgastaram-se no período de crescimento eco-
nômico entre 2003 e 2014 devido ao aumento da rotatividade da mão 
de obra, fruto do aumento das oportunidades de emprego, e conse-
quente aumento no número de solicitações do SD que levou em 2015 
a tornar mais restritivos a elegibilidade e o prazo aquisitivo. Ademais, o 
Tribunal de Contas da União (TCU) em 2014 questionou o cumpri-
mento dos objetivos no que se refere à integração dos serviços no PSD. 
Este fato motivou a que o pagamento do seguro fosse operacionalizado 
pelo IMO, sempre sob a coordenação do Sistema Nacional de Emprego 
(Sine), em muitas agências de atendimento e que o segurado tivesse que 
participar de curso de requalifi cação, oferecido em período diurno pelo 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Prona-
tec). Este foi ministrado inicialmente pela Rede Federal de Educação 
Científi ca e Tecnológica e ampliado, posteriormente, pelo Sistema S 
e pela rede particular de ensino profi ssional. Essa participação passa a 
condicionar o recebimento do benefício, que pode ser cortado, caso um 
dos cursos recomendados não seja realizado pelo desempregado, assim 
como a recusa de emprego compatível (ocupação e salário) depois da 
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terceira oferta pelo IMO, após a qual se perde o benefício. O número de 
parcelas entre 3 e 5 tornou-se variável, a depender da última habilitação 
e do tempo de serviço do trabalhador.

As mudanças têm o objetivo de incentivar o tempo de permanência 
do trabalhador na empresa e de integrar os segurados aos serviços de 
IMO (que envolvem orientação profi ssional) e ao PQ, ou seja, enfati-
zando as políticas ativas de mercado de trabalho, não apenas para dimi-
nuir o custo total dos benefícios pagos, pois o reintegrado ao mercado 
de trabalho deixa de receber recurso do seguro, como também para 
melhorar a alocação da força de trabalho e aumentar a produtivida-
de do trabalho. Além dos interesses políticos da partição dos serviços 
prestados pelo SPE, porque cada módulo tem coordenação e recursos 
próprios, a baixa integração dos serviços oferecidos deve-se à construção 
segmentada do Sistema no Brasil, a qual até hoje se encontra presente 
em muitos municípios e agências. Devemos reconhecer, todavia, que 
ocorreram avanços institucionais e na operacionalização do Sistema 
(CACCIAMALI; LIGIÉRO; MATOS, 2008).

Uma vez inscrito no SD, o trabalhador, desde 2011, é automati-
camente encaminhado ao Portal Emprega Brasil que reúne em âmbito 
nacional as informações sobre os trabalhadores que demandam empre-
go e vagas ofertadas, além de cursos oferecidos, e integra as agências da 
Caixa aos serviços do Sine, mudando em um conjunto de agências de 
atendimento a característica inicial seccionada do SPE criado no Brasil.

O Portal e no futuro próximo o Sine fácil, aplicativo para smartpho-
ne, permitem agilizar o cruzamento entre o perfi l do trabalhador e as 
características das vagas ofertadas, convocar os candidatos para encami-
nhamento a entrevistas de emprego e registrar o resultado do encami-
nhamento; ou seja, a digitalização possibilita melhor a administração 
do sistema de intermediação, necessitando de controle e supervisão de 
todo o processo por parte dos técnicos da IMO, coordenado pelo Sine. 
O empregador, utilizando também de assinatura digital, pode informar 
todos os dados para que o trabalhador aceda ao SD sem uso de impres-
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sos, totalmente pela Internet, sendo a solicitação confi rmada por agente 
público credenciado. O trabalhador insere seus dados e tem acesso a 
vagas disponíveis compatíveis e cursos que podem ser realizados. 

O software elaborado criou uma sistemática amigável a trabalhado-
res e empregadores, diminuindo o custo da informação, patrocinando 
em qualquer lugar a busca e a oferta de empregos, e favorecendo os 
processos de seleção. Diminui os custos de contratação de mão de obra 
para as empresas e facilita os trabalhadores que podem acompanhar o 
ingresso de novas vagas e, caso desejem, podem mudar-se da localidade 
de trabalho sem se locomover. Neste portal pode ainda o empregador 
consultar os códigos da Classifi cação Brasileira de Ocupações (CBO) e 
informar Relação Anual de Informações Sociais (Rais)/Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged). O acesso pode ser permiti-
do a escritórios de contabilidade que, terceirizados, tratam das questões 
de mão de obra para as empresas.

O Portal e o Sine fácil pelas suas características foram um grande 
passo: uma iniciativa que permite mapear de uma forma melhor o mer-
cado de trabalho em nível nacional, indicar a qualifi cação profi ssional 
apropriada e permitir a alocação e realocação do trabalhador no setor 
produtivo a baixo custo em todo território nacional. Integra, portanto, 
os serviços primordiais do Sistema Público de Emprego. É a solução 
para o presente e o seu aprimoramento será o caminho. Apresenta, to-
davia, um conjunto de desafi os para a sua efetividade.

4  DESAFIOS DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO 

O Sine, oferecendo o serviço de IMO, foi criado no Brasil em 
1975, começando suas atividades um ano depois e, ao longo das dé-
cadas, apresentou um conjunto de mudança: ampliou os serviços, dis-
tribuindo-os pelo território nacional, realizou mudanças institucionais, 
e passou a atender usuários em desvantagem no mercado de trabalho 
em programas especiais, como jovens, negros e mulheres, por exemplo. 
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Desde 2011, mas, sobretudo, em anos mais recentes, introduziu o Por-
tal Emprega Brasil, que ao longo dos anos recebeu diferentes nomes, e 
informatizou todas as etapas do PSD, em todas as modulações do SD, 
IMO e PQ, estruturando a integração dos serviços. E em 2017 intro-
duziu o programa Sine fácil para smartphone, um passo adicional para 
ampliar o acesso ao SPE.

O Sine, segundo dados de 2015 coletados por Lobo e Anze (2016), 
caracteriza-se pela sua capilaridade, presta serviços em todas as Unidades 
da Federação (UF) e nas suas principais cidades. O Sistema dispõe de cer-
ca de 2.200 unidades, entre sedes próprias e conveniadas, espalhados em 
2.192 municípios. Atendeu cerca de 8 milhões de trabalhadores requeren-
tes do benefício fi nanceiro do seguro-desemprego; registrou 5.185.638 
no IMO, proporcionou 4.901.482 encaminhamentos para entrevistas 
de emprego; expediu 5.334.840 de Carteiras de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS); e ofereceu 1.758.803 vagas de emprego solicitadas por 
1.356.600 de empregadores, tendo sido contratados 508.000 e 8.308 
pré-matriculados nos cursos providos pelo Pronatec. Dos 7, 671 milhões 
de segurados em 2015, apresentou uma proporção média de encaminha-
mentos de 8:1, e destes 72,341 foram colocados (LOBO; ANZE, 2016).

Ademais, o efeito sobre a diminuição dos gastos com o seguro de-
semprego e aumento dos gastos previdenciários, entre julho de 2015 e 
junho de 2016, mostra que foram economizados cerca de 43 milhões 
do FAT, com pagamento do seguro, e arrecadados cerca de 64 milhões 
se o emprego for de 6 meses3 (BORGES; LOBO; FOGUEL, 2017).

Todavia, devemos ressaltar que apenas 20% (432) das unidades do 
Sine fornecia serviços do benefício do SD e provia encaminhamento 
para a qualifi cação; nas demais unidades o seguro era solicitado jun-
to às agências da Caixa Econômica Federal (CEF) e as unidades do 
Sine ofereciam serviços, principalmente, de intermediação, embora o 

3  Os autores ajustaram os dados de Gestão do Seguro Desemprego para as empresas que estão 
contribuindo com base na folha de pagamento, excluindo os empregados das empresas que 
optaram pelo sistema de contribuição via faturamento.
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cadastramento pudesse ser feito no Portal Emprega Brasil, caso o pro-
grama tenha sido instalado. Essa questão coloca restrições fortes tanto à 
modernização do Sistema, quanto à integração dos serviços. A moder-
nização é restringida pela falta de rede de alta velocidade nas agências, 
despreparo de atendentes e usuários e bloqueios originários da inter-
mitência do serviço. A existência de rede de wi-fi  pouco adequada, de 
baixa velocidade, por exemplo, poderá também limitar também o uso 
de smartphone.

A taxa média de colocação do IMO, por outro lado, é relativamen-
te baixa: 9,8% em relação ao número de inscritos, face a um potencial 
médio de 29%, considerando o total de vagas oferecidas. Embora, se 
produza, no caso dos segurados, expressivo impacto sobre as fi nanças 
públicas, conforme apresentado, é necessário destacar que este aspecto é 
relevante, sobretudo quando levamos em conta a contínua diminuição 
dos recursos destinados ao Sine, chegando ao empenho de 50 milhões 
de reais em 2016, comparados a um gasto empenhado de cerca de 130 
milhões de reais no ano de 2000. A restrição orçamentária do programa 
leva ao aumento de produtividade para sua superação; por outro lado, 
quando excessiva, como demonstram os dados, compromete a realiza-
ção dos objetivos da política pública em toda sua plenitude.

O aspecto de fragilidade institucional do Sine e da qualifi cação da 
mão de obra envolvida nos remete a refl exões e sugestões. O Sistema é 
coordenado de forma centralizada pelo Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE) em Brasília e operacionalizado de forma descentralizada 
pelas Secretarias de Trabalho ou de Promoção Social dos estados e mu-
nicípios com mais de 200 mil habitantes. A operacionalização baseia-se 
em um pacto federativo, por meio de convênios, em geral plurianuais, 
nos quais os recursos são fornecidos pelo FAT e a execução do serviço, 
a infraestrutura e a mão de obra são providas, em geral, pelos governos 
subnacionais, implicando negociação, desgaste e descontinuidade. Os 
estados e municípios onde o mercado de trabalho é menos organiza-
do oferecem em geral serviços incompletos e não computadorizados. 
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Além disso, a importância do Sine está sujeita aos ciclos políticos que 
podem levá-lo a perder protagonismo e a depender das prioridades dos 
governos estaduais e municipais. As consequências são a instabilidade 
fi nanceira e a rotatividade da mão de obra.

A continuidade da prestação dos serviços, o planejamento fi nancei-
ro e a manutenção do corpo técnico do Sine necessitam ser preservados 
dos ciclos políticos, pois as funções envolvem conhecimentos específi -
cos, cumulativos e de experiência nos setores de prestação de serviços 
– SD, IMO e PQ –, sobretudo nos dias de hoje, com tantas mudanças 
em andamento. Por outro lado, há também problemas de gestão e orga-
nização padrão do Sistema. A falta de preparo dos agentes públicos en-
volvidos é um dado de todos os estudos que avaliam o desempenho do 
Sistema (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2010; MOREIRA, 2016; 
MARQUES et al., 2016). A concessão do seguro desemprego não é 
sustada por questões de políticas locais pelo fato de ser obtido junto à 
CEF; entretanto, os demais serviços do SPE podem ser descontinuados, 
devido ao desenho de gestão do Sine.

Uma sugestão para conseguir continuidade é que haja uma repac-
tuação das relações entre o governo nacional e os governos subnacionais, 
de tal forma a garantir a organização, a forma de gestão e os serviços 
mínimos a serem efetuados. No limite, por exemplo, dada uma diretriz 
do Ministério e mudanças na legislação, as Superintendências Regionais 
reformuladas poderiam exercer as funções de gestão, monitoramento e 
aprimoramento das políticas ativas de mercado de trabalho, cabendo aos 
estados e municípios sua execução. Ou sob uma diretriz geral do Minis-
tério e supervisão, as Secretarias estaduais assumiriam a gestão e opera-
cionalização, passando com isso a deter um caráter mais próximo ao de 
política de Estado, ao invés de ser uma intervenção sujeita aos governos.

Outro aspecto a ser mencionado é a falta de visibilidade sobre a 
existência do Sistema e os serviços oferecidos. Isso promove um acesso 
abaixo do potencial; e a falta de visibilidade e conhecimento da impor-
tância do Sistema difi culta a pressão política para uma institucionaliza-
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ção efetiva. Torna-se necessário maior divulgação entre os outros servi-
ços públicos e as mídias – cartazes, rádio, TV, Internet etc. Observa-se, 
além disso, baixo envolvimento do Sine com órgãos e empresas locais 
que poderiam divulgar o Sistema, como organizações comunitárias, 
sindicatos, bancos, meios de transportes, escolas, organizações não go-
vernamentais (ONGs), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) e assim por diante.

Poucos contatos com empresas privadas de colocação impedem a 
troca de informações sobre questões de mercado de trabalho e muitas 
vezes limitam a atualização de ocupações ou o conhecimento do surgi-
mento de novas ocupações ou de novos programas de qualifi cação. Por 
outro lado, não há cooperação com associações empresariais que podem 
apoiar a implementação do PSD, tanto na agilização dos trâmites do 
SD, quanto nas atividades do IMO, PQ e outras políticas de mercado 
de trabalho.

Essa limitação se verifi ca inclusive pelo número relativamente bai-
xo de desempregados que buscam intermediação pelo Sine, inclusive 
entre aqueles de baixa renda e benefi ciários de políticas sociais, como 
o Bolsa Família. Embora o Sine cumpra, de forma limitada pela bai-
xa magnitude dos atendimentos, os objetivos de uma população com 
características de estar em desvantagem no mercado de trabalho, ins-
crevendo predominantemente mulheres, mais velhos, pardos e negros 
(FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS, 
2008). A inserção no mercado de trabalho, contudo, é de baixa quali-
dade de empregos e alta rotatividade (GUIMARÃES et al., 2016 ), o 
que vem reforçar duas necessidades: fortalecer a integração dos serviços, 
especialmente com a qualifi cação para aumentar a oportunidade para 
empregos melhores; e detalhar melhor o perfi l dos candidatos a empre-
go, de tal forma a estabelecer um arco possível de ocupações, ao invés 
de uma única ocupação.

Quanto aos serviços propriamente ditos, a falta de preparação dos 
atendentes aos usuários e a ausência de funcionários especializados na 
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captação de vagas e de manutenção de uma rede de empresas para essa 
captação são pontos de estrangulamento do fl uxo de serviço do IMO.

Destaque especial, ainda, deve ser dado à CBO – chave para o cru-
zamento bem sucedido entre a oferta e a procura de empregos, e para 
orientar o conteúdo curricular da qualifi cação profi ssional. A descrição 
das ocupações muitas vezes não é facilmente identifi cada pelos usuários 
com aquela adotada pelo setor privado, levando a escolha de ocupações 
genéricas e difi cultando o encaminhamento do trabalhador para uma 
vaga compatível com o seu perfi l. Do lado do trabalhador, faltam infor-
mações sobre quais ocupações poderia exercer, considerando-se todas as 
suas habilidades.

Por outro lado, faltam informações sistematizadas para a equipe 
técnica do posto de atendimento sobre o mercado de trabalho, para 
aplicar a CBO, especialmente sobre ocupações demandadas, mudanças 
de conteúdo, prospecção de ocupações e defi nição de novas ocupações, 
de tal forma a poder contribuir para a orientação dos provedores dos 
cursos do PQ, a orientar a busca de ocupações ofertadas pelo IMO e 
dos próprios desempregados na busca de vagas e necessidade de qualifi -
cação e requalifi cação.

A necessidade de atualização dos requisitos das vagas e o uso de 
novos instrumentos de trabalho via CBO são essenciais para orientar 
a qualifi cação dos trabalhadores e o encaminhamento de trabalhadores 
com o perfi l adequado à vaga. Torna-se necessário, ainda, maior volu-
me de informações sobre o trabalhador, para poder encaminhá-lo para 
qualifi cações extras à ocupação que exerceu e permitir-lhe acessar não 
apenas uma ocupação, mas um leque de ocupações.

O aumento dos recursos para a atividade CBO permitirá que se 
possa diversifi car, ampliar e tornar mais visíveis suas funções, a fi m de 
permitir o aumento da qualidade do cruzamento entre requisitos das 
vagas e perfi l do trabalhador.
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O SPE como uma política de Estado, apresentando as condições 
para que possa ser executado e atendendo com qualidade aos objetivos 
propostos, somente se efetivará se for acolhido como uma meta prio-
ritária pelo FAT e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os sindi-
catos e as representações empresariais precisam reconhecer que o SPE 
agiliza a contratação e a qualifi cação de mão de obra, contribui para a 
redução do desemprego e a menor depreciação da mão de obra, permi-
te implementar outras políticas de mercado de trabalho e aumentar a 
efi cácia na alocação da força de trabalho. Esse reconhecimento levará a 
pressionar o FAT para obter o apoio político e os recursos necessários e 
o MTE para tornar mais efi ciente e efi caz as suas atribuições. Ademais, 
o encaminhamento dos segurados a uma vaga e a sua colocação poupa 
recursos para o Fundo e mantém as contribuições à previdência social.

Esse papel exige que o PSD supere alguns desafi os, como a neces-
sidade de uma legislação sobre o Serviço, defi nindo a organização, a 
forma de gestão do Sine, a maneira como o serviço deve ser ofertado, 
sua padronização e repactuação das relações federativas, de tal forma a 
estabelecer recursos fi nanceiros contínuos e mão de obra permanente, 
para o Sistema poder acumular conhecimento e melhorar sua atuação.

Aos avanços realizados pelo Sine, sugere-se, dadas as características 
do mercado de trabalho e as modifi cações em andamento, que:

a) fortaleçam-se outras políticas ativas de mercado de trabalho, 
como informações e encaminhamento para ações de empreen-
dedorismo (microempresas e trabalho por conta própria e “star-
t-ups”) e para programas de microcrédito, atuando em parceria 
com as organizações do setor e o Sebrae.

b) introduzam-se programas de empoderamento de mulheres 
para melhor participar do mercado de trabalho, incluindo não 
apenas orientação profi ssional e treinamento, mas também 
buscando vagas no mercado de trabalho.
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c) mantenham-se atualizados os programas para atendimento de 
jovens, incluindo além de orientação profi ssional e treinamen-
to, a oferta de vagas para Jovem Aprendiz, estágios e apoio no 
caso de iniciativa de “start-ups”. 

d) ofereça-se maior comunicação aos usuários sobre os serviços 
oferecidos pelo Sine, e se implemente maior divulgação do 
Portal e do Sine fácil em sindicatos e associações, associações 
empresariais, transportes públicos, internet e veículos da mídia 
em geral. 

e) efetive-se maior número de PQ com maior número de horas 
para atender a demanda das empresas, que incluam estágios, 
adequados à realidade local de cada mercado de trabalho.

f ) aumente-se o número de parcerias institucionais e comunitá-
rias, sobretudo com sindicatos e outros órgãos públicos que im-
plementam política sociais, estabelecendo rede de informações.

g) busque-se a necessidade de superar os desafi os de gestão e pa-
dronização do Sine e da preparação, qualifi cação e especializa-
ção de funções dos agentes públicos do Sine que devem estar 
preparados para apoiar a utilização por parte dos usuários das 
formas digitais do novo Sistema (Emprega Brasil e Sine fácil).

h) crie-se a fi gura do agente público especializado na busca de 
vagas, contatos com empresas e prospecção de trabalhos para 
elevar a qualidade das vagas oferecidas pelo Sine.

i) melhore-se a qualidade do cruzamento entre os requisitos das 
vagas e o perfi l do trabalhador, ampliando o detalhamento com 
dados de mercado fornecidos pelas empresas e com informa-
ções sobre a totalidade de atributos, habilidades e experiência 
profi ssional dos candidatos, com isso ampliando e aprofundan-
do a atuação da CBO.
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Ressalte-se, também, a necessidade de manter os técnicos do Sine 
atualizados sobre as tendências do mercado de trabalho, de tal forma 
a poder introduzir as modifi cações necessárias ao Sistema. A realização 
periódica de seminários para as equipes do Sine de políticas públicas 
do MTE com especialistas na área de recursos humanos e mercado de 
trabalho poderá, a baixo custo, sanar a lacuna que possa existir nesse 
conhecimento.

Por fi m, destacamos que as propostas de renda básica universal e 
de aumento e aprimoramento dos serviços públicos para superar o ele-
vado desemprego e pobreza - que se delineiam em virtude das novas 
tecnologias - não afetam a necessidade de manter o SPE, haja vista que 
o mercado de trabalho não será suprimido pela nova tecnologia, e  que 
as novas formas de alocar a mão de obra continuarão a exigir sistemas 
de intermediação, orientação e qualifi cação profi ssional, bem como a 
aplicação de outras políticas ativas de mercado de trabalho.

REFERÊNCIAS

BORGES, Márcio Alves. Uma contribuição ao debate das políticas públicas de 
emprego: o Sistema Nacional de Emprego. Revista da ABET, v. 3, n. 1, 2003.

BORGES, Márcio; LOBO, Vinicius; FOGUEL, Miguel. Análise da contri-
buição do programa de intermediação de mão de obra para os gastos com 
seguro-desemprego e para arrecadação previdenciária no período recente 
(2015-2016). Brasília, DF: Ipea, 2017. (Nota técnica, n. 34).

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Bra-
sil de 1988. Palácio do Planalto, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Aces-
so em: 3 nov. 2017.

______. Decreto nº 92.608, de 30 de abril de 1986. Regulamenta o segu-
ro-desemprego instituído pelo artigo 25, do Decreto-lei nº 2.284, de 10 de 
março de 1986, e dá outras providências. Palácio do Planalto, Brasília, DF, 
2 maio 1986b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decre-
to/1980-1989/1985-1987/D92608.htm>. Acesso em: 7 nov. 2017.



Maria Cristina Cacciamali
Maria de Fátima José-Silva

BRASIL. Decreto-lei nº 2.284, de 10 de março de 1986. Mantém a nova 
unidade do sistema monetário brasileiro, o seguro-desemprego, amplia e con-
solida as medidas de combate à infl ação. Palácio do Planalto, Brasília, DF, 
11 mar. 1986a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decre-
to-lei/Del2284.htm>. Acesso em: 7 nov. 2017.

______. Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990. Regula o Programa do Segu-
ro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), e dá outras providências. Diário Ofi cial [da] República Federativa do 
Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 12 jan. 1990. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7998.htm>. Acesso em: 7 nov. 2017.

CACCIAMALI, Maria Cristina. As políticas ativas de mercado de trabalho no 
Mercosul. Estudos Avançados, São Paulo, v. 19, n. 55, p. 85-104, 2005. Dispo-
nível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v19n55/06.pdf>. Acesso em: 7 nov. 2017.

CACCIAMALI, Maria Cristina; LIGIÉRO, Adriana Phillips; MATOS, Fran-
co de. Desenho e gestão de uma política pública de intermediação de mão 
de obra. Ideias e tendências em foco, Fortaleza, n. 1, 2008. Disponível em: 
<http://www.sineidt.org.br/PortalIDT/arquivos/boletim/170208.pdf>. Aces-
so em: 7 nov. 2017.

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS. Infor-
mações para o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Brasília, 
DF: DIEESE/MTE, 2008.

GUIMARÃES, Nadya Araujo et al. O desafi o da inclusão: o lugar das polí-
ticas públicas de intermediação no acesso ao emprego entre trabalhadores de 
baixa renda. Brasília, DF: CNPq, 2016.

JOSÉ-SILVA, Maria de Fátima. Para onde vamos? A saúde física e mental de 
ex-empregados do mercado de trabalho formal, do ramo de metalurgia, que 
se encontram empregados/ocupados na informalidade: um estudo compara-
tivo entre Brasil e Argentina. 2006. 425 f. Tese (Doutorado em Integração da 
América Latina) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível 
em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/84/84131/tde-04102006-
151857/publico/tese_fa_02.04_-_fea.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2017.

KLUVE, Jochen. A review of the eff ectiveness of active labour market pro-
grammes with a focus on Latin America and the Caribean. Geneva: ILO, 
2016. (Research Department working paper; n. 9). Disponível em: <http://
www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2016/490119.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2017.



NOVOS TEMPOS E O SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO

LOBO, Vinicius Gomes; ANZE, Viviani Renata. Duas diretrizes para a rees-
truturação de Sistema Nacional de Emprego. Mercado de trabalho: conjun-
tura e análise, Brasília, DF, ano 22, n. 61, p. 43-48, out. 2016. Disponível 
em: <http://www.en.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/mercadodetra-
balho/161117_bmt_61.pdf>. Acesso em: 7 nov. 2017.

MARQUES, Cláudio de Albuquerque et al. (Org.). Análise conjunta dos re-
sultados do monitoramento e das avaliações nos postos do SINE. Brasília, 
DF: UFC, 2016. Disponível em: <http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/
uploads/2015/08/An%C3%A1lise-Conjunta-dos-Resultados-do-Monitora-
mento-e-Avalia%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 7 nov. 2017.

MOREIRA, Eugênio Eduardo Pimentel. Implantação e Atuação do Sistema 
de Monitoramento e Avaliação do Programa Seguro-Desemprego: estudo 
de caso. 2016. Tese (Doutorado em Educação Brasileira)_Universidade Fede-
ral do Ceará, Fortaleza, 2016.

TODESCHINI, Remígio; LIGEIRO, Adriana; MATOS, Franco de. Processo 
e principais resultados da construção de um Sistema Público de Emprego, Tra-
balho e Renda integrado e participativo. Revista da ABET, v. 5, n. 2, 2005.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Relatório consolidado da avaliação do 
Programa do Seguro Desemprego. Brasília, DF: MTE, 2010.





Capítulo 8

SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO: 
UMA AGENDA DE REVITALIZAÇÃO 
E NOVOS CENÁRIOS COM A 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Márcio Alves Borges1

1  INTRODUÇÃO

Com pouco mais de quatro décadas de atuação, o Sistema Nacional 
de Emprego (Sine) criado pelo Decreto nº 76.403, de 8 de outubro de 
1975 (BRASIL, 1975), é compreendido como o arcabouço legal que se 
propõe a reunir as políticas públicas de emprego, trabalho e renda. Não 
é por menor dizer que esse Sistema, apesar dos entraves, possui capaci-
dade instalada atual para atender, anualmente, a mais de 15 de milhões 
de trabalhadores e empregadores.

Não obstante à sua evolução, é sabido que o principal problema 
tem correlação direta com o mecanismo de inter-relação da União com 
os estados, o Distrito Federal e municípios. É que desde a sua criação, o 

1  Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, com formação 
em Economia e mestrado em Economia das Empresas e Mercado de Trabalho pela Univer-
sidade Católica de Brasília (UCB). Atualmente, em exercício na Subsecretaria de Integração 
das Ações Sociais da Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal. Ao longo dos 30 anos de trabalho, 
exerceu atividades no Ministério do Trabalho, desde 1989, de nível técnico e de gestão, ocu-
pante de cargo de assessoramento, chefi a de equipe, coordenação, coordenação-geral, entre as 
quais a Coordenação Nacional do Sine, a gestão do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial, 
a Direção do Departamento de Emprego e Salário e da Secretaria de Políticas Públicas de 
Emprego – substituto.
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Sine é mantido por meio da celebração de convênios. Essa prática resul-
ta em difi culdades burocráticas e operacionais que impedem uma gestão 
efetiva e, como consequência, traz efeito negativo em uma política de 
continuidade de atendimento ao trabalhador, amplamente requerida ao 
Sine, pois no seu dia a dia é necessário manter suas portas abertas para 
o trabalhador à procura de emprego, novo emprego e mesmo oportuni-
dades de trabalho e renda, e de capacitação profi ssional.

O texto encontra-se dividido em três tópicos. O primeiro apresenta 
breve contextualização das políticas públicas de emprego, trabalho e 
renda, que se consolidam na década de 1990 com a institucionalização 
do Programa do Seguro-Desemprego. O segundo aponta um cenário 
futuro viável para o Sine, a partir da proposta de regulamentação do in-
ciso XVI do art. 22 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), 
que está em debate na Câmara Federal por meio do Projeto de Lei nº 
5.278/2016 (BRASIL, 2016a). E, fi nalmente, o terceiro tópico acres-
centa cenários de correlação das unidades físicas de atendimento do 
Sine com atendimentos virtuais, possíveis hoje com a disponibilização 
de dados e bases de dados à disposição da sociedade por meio da Tec-
nologia da Informação.

2  O SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - 
ANTECEDENTES

A face mais perversa do fenômeno do desemprego tem sua con-
sequência no ambiente microeconômico, no município e até no bair-
ro onde trabalhadores residem. Em situação adversa à sua vontade, o 
trabalhador vê-se, de hora para outra, cerceado do direito ao trabalho. 
Regra geral, a sociedade considera desemprego como sinônimo de “de-
socupação”, falta de trabalho, não levando em consideração a involun-
tariedade do trabalhador. Com o fenômeno do desemprego, agravam-se 
as ameaças à segurança do trabalhador e dos seus dependentes, caso dos 
pais de família, que precisam pagar contas, ou mesmo dos jovens que 
anseiam pelo seu primeiro emprego e tantos outros exemplos, nos quais 
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as aspirações são interrompidas. Desemprego não se traduz apenas em 
aspectos econômicos, mas envolve questões sociais e de cidadania.

Nos países ocidentais há um consenso teórico que atribui ao Siste-
ma Público de Emprego o arcabouço institucional que reúne as políti-
cas para o emprego, trabalho e renda orientados para o trabalhador, em 
especial àqueles em situação de desemprego involuntário. Entre as prin-
cipais políticas, estão reunidas neste compêndio as destinadas ao auxílio 
fi nanceiro temporário para trabalhadores desempregados, necessaria-
mente vinculadas àquelas que pretendem a reintegração no mercado de 
trabalho, por meio de processos de qualifi cação profi ssional, orientação 
e de intermediação do emprego.

No contexto brasileiro, o imperativo de integrar políticas e ações 
do sistema público não ocorreu de forma imediata; ao contrário, exigiu 
alongado processo de construção que, ainda hoje, carece de melhor or-
denamento institucional. Apesar de o trabalho fazer parte no rol dos di-
reitos sociais assegurados pela Constituição Federal de 1988, ainda hoje 
não há uma formalização legal que se proponha à garantia de trabalho 
aos brasileiros, em forma de apoio e aproximação entre os que buscam 
e os que oferecem trabalho, emprego e renda.

O cenário evolutivo das políticas de emprego no Brasil aponta para 
os anos de 1990, década em que se institucionalizou o Programa do Se-
guro-Desemprego, como sendo parte desse processo gradativo, iniciado 
em 1975, de construção de um sistema público de emprego compar-
tilhado, integrado em suas ações, executado descentralizadamente com 
parcerias operacionais nas esferas dos governos estaduais, do Distrito 
Federal e de municípios de maior população. Mas, além disso, iniciou-
-se um processo de política de gestão pública de emprego, trabalho e 
renda compartilhada, tripartite e paritária entre governo e representa-
ções dos trabalhadores e dos empregadores.

Não é forçoso presumir que no período anterior à década de 1990, 
a construção dessas políticas esteve baseada em diagnósticos do governo 
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central, com pouca participação de representações da sociedade e orien-
tadas, sobremaneira, à situação do cenário político-econômico.

Na década de 1940, o evidente processo de migração da população 
brasileira do meio rural para o meio urbano e o surgimento da indus-
trialização nas Regiões Sul e Sudeste fi zeram surgir o diagnóstico de que 
o País precisaria de trabalhadores preparados para ingressar num mun-
do urbano e com crescente mercado de trabalho. Esses fatores resulta-
ram na criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 
e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Nos anos de 1970, a intermediação do emprego enquanto política 
nacional ocorreu com a introdução do II Plano Nacional de Desen-
volvimento (1975 a 1979) (BRASIL, 1974) e surgiu como resposta à 
situação do desemprego que se acentuava, cujo diagnóstico decorria 
da assimetria de informações do mercado de trabalho entre seus agen-
tes, trabalhadores e empregadores. E não é raro ler na literatura que a 
política de intermediação de emprego no cenário brasileiro pretendeu 
atender às determinações da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), cujo governo nacional passou a ser signatário da Convenção 
nº 88, que trata do Serviço Público de Emprego. Referida Convenção 
determina que cada país-membro cuide para que seja “[…] mantido 
um serviço público e gratuito de emprêgo [sic]” (BRASIL, 1957, p. 
33). Ato adjacente à política de intermediação do emprego é, então, a 
criação do Sine, por meio do Decreto nº 76.403, de 08 de outubro de 
1975 (BRASIL, 1975).

Assim, o Sine fi cou orientado para organizar informações e pesqui-
sas, implantar serviços e agências de emprego, emitir a Carteira de Tra-
balho e Previdência Social (CTPS), propiciar informação ao trabalhador 
e ao mercado dos empregos e disponibilidades de emprego; fornecer 
subsídios para o sistema de formação e de mão de obra para elaboração 
de suas programações, permitindo condições para adequar demanda e 
oferta de trabalho em todos os níveis de capacitação (BRASIL, 1975).
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No âmbito do Seguro-Desemprego, embora a Constituição Federal 
de 1946 fi zesse clara menção ao benefício (BRASIL, 1946), sua insta-
lação ocorre, inicialmente e em menor escala, no período do governo 
José Sarney (1985 a 1990) no denominado “Plano Cruzado” no ano de 
1986. Surge como resposta à recessão verifi cada na década de 1980 e 
diante de um cenário com altas e persistentes taxas de desemprego que 
se seguiram ao longo dos anos de 1980 e 1990.

Na Constituição Federal de 1988 o arcabouço legal passou a reunir 
novos e relevantes contextos de política pública de emprego, trabalho e 
renda, com atenção para o Programa do Seguro-Desemprego e o Sine:

a) o seguro-desemprego passou a integrar o rol dos direitos sociais 
(inciso II, art. 7º). 

b) a União defi niu competência privativa para “legislar sobre a orga-
nização do Sistema Nacional de Emprego” (inciso XVI, art. 22).

c) para o fi nanciamento do Programa do Seguro-Desemprego foi 
criada fonte de arrecadação proveniente das contribuições para 
o Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de For-
mação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), entre outros 
(art. 239) (BRASIL, 1988).

O estabelecimento desses institutos na Carta Magna propiciou, 
mais adiante, a regulamentação do Programa do Seguro-Desemprego 
pela Lei Ordinária nº 7.998 de 1990 (BRASIL, 1990), a institucionali-
zação do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e a criação do Conse-
lho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), órgão 
colegiado e gestor, de natureza tripartite e paritária, representado pelas 
categorias dos empregadores e dos trabalhadores, além do governo.

Esse novo panorama fortaleceu o seguro-desemprego enquanto 
política que provê assistência fi nanceira temporária ao trabalhador de-
sempregado, em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indi-
reta, ao mesmo tempo que declarou a necessidade de ações que se pro-
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ponham a auxiliar o trabalhador na manutenção e busca de emprego, 
por meio das ações integradas de orientação, recolocação e qualifi cação 
profi ssional.

São, portanto, de caráter positivo as avaliações que entendem ser 
a constitucionalização do Programa do Seguro-Desemprego e sua pos-
terior regulamentação na década de 1990, que mais contribuíram para 
a evolução de conceitos de uma política integrada. E foi diante desse 
cenário que se pretendeu o fortalecimento do braço operacional do Pro-
grama do Seguro-Desemprego, o Sine.

O seguro-desemprego passou, teoricamente, a ser considerado não 
só auxílio fi nanceiro, mas um contexto de Programa nacional exigindo 
a execução de ações de orientação, recolocação e qualifi cação profi s-
sional. Nesse novo contexto de Programa, as políticas e ações foram 
reordenadas, permitindo não somente a execução da intermediação de 
emprego, do seguro-desemprego e da qualifi cação profi ssional, como 
também ações para geração de renda e manutenção de pesquisas de 
emprego. Finalmente, a norma legal determinou que, em algum con-
texto e a depender da política, a execução dessas ações fossem feitas 
em articulação com os Estados, Distrito Federal e os Municípios por 
meio do Sine.

Resumidamente, os novos requisitos das políticas públicas de em-
prego, trabalho e renda mudaram conceitualmente a partir da criação 
do FAT: a introdução de um cenário com política integrada e articulada 
para o trabalhador brasileiro; um Programa instituído e com fonte pró-
pria de recursos; e agregado à sua operação, o executor Sine.

Reconhece-se, no entanto, que a evolução teórica dos assuntos re-
lacionados com a política pública de emprego, trabalho e renda não 
aprofundou os mecanismos institucionais para aperfeiçoar o Sine e 
melhorar a execução das suas políticas. Se é possível verifi car avanços 
na consolidação da política pública de emprego, em especial no orde-
namento constitucional e institucionalização do Programa do Seguro-
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-Desemprego, há, sobremaneira, apelo para que o seu principal braço 
institucional – o Sine também evolua em um aspecto principal, ou seja, 
a sua delicada institucionalização.

É que desde 1975 o relacionamento entre os entes federados dá-se 
por meio de convênios de parcerias, reconhecidamente os meios ad-
ministrativos que se cercam de aguda burocracia, que afrontam uma 
necessária gestão efetiva e efi caz de uma política de continuidade de 
atendimento ao trabalhador e empregador.

3  UM PROJETO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO PARA 
O SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO – O 
PROJETO DE LEI Nº 5.278/2016

A criação do Sine a partir do seu Decreto em 1975 (BRASIL, 
1975) possibilitou que o Ministério do Trabalho ampliasse sua rede de 
atendimento nos 26 Estados e no Distrito Federal. Dados do Órgão 
(BRASIL, 2017) indicam que no ano de 2016, o Sistema de Emprego 
contava com 2.360 postos, entre unidades próprias e conveniadas, es-
sas últimas mantidas por meio da celebração de convênios com os 26 
estados federados, o Distrito Federal, além de municípios selecionados 
com população superior a 200 mil habitantes, segundo normas regula-
mentadas pelo Codefat (BRASIL, 2007, 2016b). Ressalta-se que a rede 
de atendimento atual vem passando por decréscimo no total de postos, 
refl exo da restrição orçamentária e fi nanceira em todo o governo fede-
ral, inclusive por corte signifi cativo nos montantes constantes nas leis 
orçamentárias anuais (TABELA 4).

Essa expansão e execução de ações descentralizadas para outros entes 
foram requeridas desde 1975, mas por meio de celebração de convênio 
com a administração centralizada e com desarticulação, em boa parte 
entre os entes federados. Com isso, nos últimos anos são incontestáveis 
os questionamentos dirigidos ao Sistema quanto à possibilidade de 
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se melhorar resultados, no tocante à efetividade do atendimento e na 
prestação dos serviços frente à estagnação de resultados, heterogeneida-
de na rede de atendimento, falta de integração das diferentes políticas e 
serviços, baixa participação das políticas ativas de emprego e reduzidas 
articulação federativa e supervisão de atividades.

Nesse contexto, a difi culdade histórica de descentralização de re-
cursos para o Sine se traduz em descontinuidade ou, ainda, na neces-
sidade de mecanismos ágeis que permitam fi nanciá-lo. Avaliações do 
corpo técnico do Ministério do Trabalho entre os anos de 2015 e 2016 
corroboraram o diagnóstico de que essas difi culdades de execução do 
Sistema estão concentradas na falta de normativo legal.

As discussões permitiram ao Poder Executivo Federal dirigir para o 
Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 5.278/20162, que pretende corrigir 
os problemas que afetam o funcionamento do Sine, bem como estabelecer 
uma política de atendimento em relação aos serviços prestados à sociedade.

O Projeto de Lei enfatiza o aspecto normativo do Sine, objeto de 
constante debate do Ministério do Trabalho com órgãos da União, de 
entidades representativas dos secretários estaduais e municipais do tra-
balho, das representações dos trabalhadores e dos empregadores, entre 
outros. Nos tópicos, destacam-se:

a) estabelecimento de competências entre os entes federados.

b) defi nição de uma política nacional de atendimento, de ações 
e serviços e instâncias de pactuação em modelo de execução 
descentralizada. 

2 O Projeto de Lei nº 5.278 regula o inciso XVI do artigo 22 da Constituição Federal de 1988 no 
que diz respeito ao Sine (BRASIL, 2016a). Foi recebido na Câmara Federal no dia 12 de maio 
de 2016. Trata-se de proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões e tem regime de 
tramitação prioritário. Atualmente, o Projeto possui parecer favorável da Comissão de Consti-
tuição e Justiça do dia 19 de outubro de 2017, nos seguintes termos: Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC): “Parecer do Relator, Dep. Lelo Coimbra (PMDB-ES), pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, das Emendas e do Substitutivo da 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.” (PL 5278/2016…, 2017).
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c) adequação do modelo de repasse de recursos à natureza social 
e continuada dos serviços de emprego, afastando a hipótese de 
necessidade de celebração de convênios.

d) consolidação da integração do Sine com o Programa do Segu-
ro-Desemprego.

e) Defi nição das responsabilidades dos entes federados que quei-
ram instalar e manter unidades de atendimento.

f ) defi nição de interação entre os serviços e o modelo de funcio-
namento da qualifi cação profi ssional.

g) estabelecimento de padrões para o atendimento e a execução 
dos serviços.

h) institucionalização de repasse de recursos entre União e entes fe-
derados com a modalidade “fundo a fundo” como forma de re-
passe de recursos, defi nindo seu modelo de prestação de contas.

Assim, em que pese a existência do Sine no cenário brasileiro, um 
futuro moderno deve institucionalizar a estrutura executora do Progra-
ma do Seguro-Desemprego, para que possa executar de maneira efi caz 
uma política social que tem claro caráter continuado.

Enquanto executor das políticas integradas de emprego, recolocação 
no mercado de trabalho e auxílio fi nanceiro temporário aos trabalhado-
res em situação de desemprego, o Sistema possui, atualmente, capacida-
de instalada para atender a cerca de dez milhões de trabalhadores cada 
ano. Sua institucionalização de forma defi nitiva racionaliza a aplicação 
dos recursos públicos, e persegue a modernização e inovação para gerir a 
política pública, nomeadamente aquelas que impactam diretamente em 
melhor atendimento para trabalhadores e empregadores. Assim, uma 
proposta de modernização do Sine surge como medida que resgata uma 
atuação efetiva de um Sistema que já completou mais de quatro décadas.

No Projeto são enfrentados a ausência normativa do Programa do Se-
guro-Desemprego, no tocante à gestão e operacionalização de suas ações 
e serviços com a reorganização e execução das ações integradas de auxílio 
fi nanceiro temporário, com o fortalecimento das políticas ativas de em-
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prego, de orientação, recolocação e qualifi cação profi ssional e de trabalho 
e renda, eixos norteadores do Programa do Seguro-Desemprego.

A complexidade dos serviços que integram o rol de políticas ativas 
requer nível de estrutura, organização e gestão que, frente ao atual mar-
co legal, é impossível implementar no Programa do Seguro-Desempre-
go. A manutenção e melhora contínua da rede de atendimento, com 
níveis de desempenho adequados é o desafi o, cujo enfrentamento se 
torna necessário quando a integração desse Sistema com outras políti-
cas é cada vez mais requerida, caso das ações de educação e assistência 
social, no que concerne a grupos sociais vulneráveis.

Estudo realizado nos anos de 2008 e 2009 pela Universidade de 
Brasília (UnB) para o Ministério do Trabalho tratou da “Avaliação Ex-
terna do Programa do Seguro-Desemprego” e destacou:

a) as estruturas operacionais e de gestão da política ainda são ine-
fi cientes em termos de integração.

b) o Sistema Público de Emprego, na verdade, funciona de manei-
ra fragmentada e o Sine, que deveria ser a entidade responsável 
por operar o processo de integração do Sistema, não detém as 
capacidades exigidas para um trabalho efi ciente e efetivo, como 
redes realmente integradas e operando com efi ciência (MARI-
NHO; BALESTRO; WALTER, 2010).

c) segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), de 
2007 a 2011, os países da Organização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE) gastaram em média 41,7% 
dos recursos disponíveis com políticas ativas de emprego, en-
quanto o Brasil gastou menos de 2,3% (LOBO; ANZE, 2016).

Uma das principais preocupações do Sine está  intrinsicamente di-
rigida à busca pelo emprego ou mesmo pela criação de melhores con-
dições do emprego ou atividades de autossufi ciência e manutenção de 
renda. Frente aos desafi os de uniformizar informações do mercado de 
trabalho, para colocar à disposição e aproximar trabalhadores e empre-
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gadores, há um cenário manifesto para o Sine que, ano após anos, se vê 
com menos recursos para investimento, trazendo efeito perverso à sua 
evolução e desempenho.

Entende-se que uma estrutura mínima a ser instituída no regula-
mento do Projeto de Lei seja justamente a reestruturação do Sine, que 
até hoje teve relação precária com o Programa do Seguro-Desemprego, 
passando, então, com a possível aprovação, a ser efetivamente o braço 
operacional do Programa, regulamentado no que se refere a sua organi-
zação e gestão. São ainda aspectos a considerar no Projeto:

a) reforça a competência do Codefat como instância reguladora e 
deliberativa do Sine.

b) institucionaliza a gestão compartilhada, o fi nanciamento e a 
cooperação técnica entre os três entes federativos.

c) estabelece responsabilidades dos entes federados que queiram 
instalar e manter unidades de atendimento.

d) regulamenta entidades representativas e instâncias de pactuação.
e) autoriza a utilização de recursos transferidos pelo FAT no cus-

teio de despesas, com contratação e remuneração de profi ssio-
nais para atuar na prestação dos serviços, o que permitirá ao 
Codefat propor política de recursos humanos para o Sistema.

f ) fortalece o papel dos Conselhos Estaduais e Municipais de Em-
prego, colocando seu pleno funcionamento como condição 
para a participação no Sistema.

g) institui a modalidade “Fundo a Fundo” como forma de repasse de 
recursos, defi nindo sua estrutura de prestação de contas, inclusive 
o papel do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS).

h) atribui às Superintendências o papel de apoio regional na coor-
denação nacional do Sistema.

i) integra toda a rede de atendimento da área Trabalho.

Não é minúcia considerar que a evolução, apesar das difi culdades, 
apresenta fatores positivos na consolidação das políticas públicas de em-
prego, trabalho e renda, e no seu sistema de emprego. Apesar do grau de 
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desinvestimento, há clara e evidente mudança no tipo de atendimento 
que persegue qualidade, como também no combate a desvios e fraudes 
enquanto objetivos do Sistema. Números e dados do Sine podem ser 
averiguados a seguir, relacionados com a política de intermediação de 
emprego e de seguro-desemprego.

Tabela 1 – Intermediação de Emprego - Sine no nível Brasil - Números 
anuais de trabalhadores inscritos, encaminhamentos, colocados e vagas 
captadas - Período anual: 2007 a 2016

Ano

Trabalhadores 
inscritos para 

emprego

Vagas 
captadas

Encaminha-
mentos para 

entrevista

Trabalhado-
res colocados

Índice de 
vagas apro-

veitadas

Índice de en-
caminhamen-
tos por vaga 

colocada
(a) (b) (c) (d) (d)/(b) (c)/(d)

2007 5.428.622 4.866.693 2.060.617 980.997 20% 2,1
2008 5.990.907 5.781.814 2.526.628 1.068.114 18% 2,4
2009 5.894.722 6.019.575 2.538.081 1.018.807 17% 2,5
2010 5.497.650 3.660.711 7.729.292 1.246.201 34% 6,2
2011 4.708.101 2.569.720 5.883.262 933.613 36% 6,3
2012 6.144.893 2.642.970 5.490.055 658.862 25% 8,3
2013 5.802.948 2.901.446 6.192.575 749.115 26% 8,3
2014 5.185.085 2.600.860 5.571.657 676.032 26% 8,2
2015 5.185.656 1.758.438 4.901.482 508.139 29% 9,6

2016 4.583.926 1.150.896 3.782.156 476.721 41% 7,9
Méd. 
Anual

5.463.136 2.772.208 5.195.769 658.862 24% 7,9

Fonte: Relatório de Gestão do Codefat e bases de dados do Ministério do Trabalho.

Na Tabela 1 constam os números anuais de atendimento das uni-
dades do Sine com relação aos serviços de intermediação de emprego 
- 2007 a 2016. Nesse período de dez anos, o desempenho médio gerado 
apresentou como resultados:

a) 5,4 milhões de trabalhadores inscritos em processos de interme-
diação de emprego.
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b) 2,7 milhões de vagas captadas no mercado de trabalho para en-
caminhamento.

c) 5,1 milhões de encaminhamento de trabalhadores para entre-
vistas.

d) 0,6 milhão de trabalhadores recolocados pela intermediação das 
agências de emprego do Sistema.

Pode-se afi rmar que um considerável número de trabalhadores tem 
no Sine a referência para procura de emprego e oportunidade de traba-
lho, como também com os empregadores que, em termos médios anuais, 
disponibilizaram 2,7 milhões de vagas. Ainda assim, houve anos em que 
mais de 6,0 milhões de vagas foram disponibilizadas ao Sistema, com 
maior número que os candidatos inscritos a empregos. Os números apon-
tam evidentemente um decréscimo anual em todas as variáveis avaliadas.

O último ano da série (2016) indica a colocação de 476 mil tra-
balhadores em vagas disponibilizadas ao Sine e o índice de encaminha-
mento de trabalhadores para entrevista a emprego no mesmo período 
é de 7,9, quase 8 trabalhadores por vaga colocada. Nesse ano, o índice 
percentual de aproveitamento de vagas é de 41%. Na série em questão, 
os anos de 2010 a 2015 possuem os maiores índices de encaminhamen-
tos de trabalhadores a entrevista, com aproveitamento de vagas acima 
da média anual da mesma série. Nos anos de 2008 e 2009 verifi cam-se 
os maiores volumes de vagas captadas (5,7 e 6 milhões de vagas dispo-
nibilizadas ao Sine). Ao mesmo tempo, esses dois anos apontam para os 
menores índices de aproveitamento de vagas (18% e 17%). Os números 
apontam um dado curioso, segundo o qual a ocorrência de maior nú-
mero de vagas disponibilizadas para colocação sinaliza índices menores 
de aproveitamento de vagas. E o contrário ocorreu em períodos em 
que a ocorrência de menos vagas captadas gerou melhores índices de 
aproveitamento de vagas. Ainda assim, nesse último cenário, o número 
índice de encaminhamentos por vaga colocada foi de quase 8 trabalha-
dores por “colocação”.
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Cabe ainda observar que nos últimos anos de 2013 a 2016 os da-
dos de trabalhadores inscritos, vagas, encaminhamentos e colocações 
assinalam para redução gradativa e anual, aspectos esses que podem ter 
forte correlação com a necessidade de gestão, mas também de manuten-
ção econômico-fi nanceira da rede do Sine.

É também recorrente ao Sine atribuir à sua competência os meca-
nismos capazes de intervir no processo de habilitação do benefício do 
Seguro-Desemprego, nos momentos em que o auxílio fi nanceiro possa 
ser preterido em função da ocorrência de vaga no mercado de trabalho. 
Corrobora para o argumento legal uma das principais razões do Siste-
ma, que é romper com a assimetria de informação do mercado de traba-
lho entre trabalhadores e empregadores. Ainda que exista a necessidade 
de potencialização, os dados de integração da política de intermediação 
de emprego com a do seguro-desemprego mostram que esforços estão 
sendo feitos, com resultados positivos ao longo do ano, que podem e 
devem ser potencializados.

Tabela 2 – Seguro-Desemprego - Quantidade de trabalhadores e valores 
anuais emitidos - Período anual: 2007 a 2017 (*)

Ano Trabalhadores segurados Valores de benefício emitidos (R$)

2007 6.149.789 12.497.137.105,00
2008 6.816.600 14.101.807.891,83
2009 7.330.864 18.685.057.880,91
2010 7.439.915 19.884.749.529,02
2011 7.839.900 22.781.535.838,13
2012 7.779.832 25.696.406.576,91
2013 8.291.800 30.688.177.429,58
2014 8.440.041 33.218.007.669,33
2015 7.668.624 34.424.351.026,65
2016 7.180.776 35.231.049.035,97

2017 (*) 3.959.810 20.268.381.664,48

Fonte: Relatório de Gestão do Codefat e bases de dados do Ministério do Trabalho.
Nota: (*) dados de 2017 até o mês de julho.
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Na Tabela 2 são apresentados os dados quantitativos de trabalha-
dores que, anualmente, requerem o benefício Seguro-Desemprego - 
2007 a 2017 (parciais até julho), além do correspondente dispêndio 
anual com a política de auxílio fi nanceiro. Valores maiores ou menores 
e quantidade de parcelas de Seguro-Desemprego têm correlação direta 
com a média salarial dos últimos três meses anteriores à data da dis-
pensa, involuntária ou indireta, e com a quantidade de meses traba-
lhados. De forma geral, o número de parcelas corresponderá entre 3 e 
5 meses, e os valores de benefícios mensais nunca serão inferiores ao 
salário mínimo tendo, atualmente, o valor máximo correspondente a 
R$ 1.644,00.

Nos anos de 2007 a 2016 o número médio de trabalhadores com 
direito ao auxílio fi nanceiro foi de 7,5 milhões. Nesse período, os vo-
lumes fi nanceiros variaram em torno de 12,4 a 35,2 bilhões de reais. 
O cenário da política de seguro-desemprego com números expressivos 
de quantidade de trabalhadores e de volumes dispendidos reforçam a 
necessidade de um Sine capaz de integrar essa política de auxílio fi nan-
ceiro com processos que, de forma mais imediata, reconduzam os tra-
balhadores ao mercado de trabalho. Essa integração pode ser verifi cada 
na Tabela 3, seguinte.
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Os dados da Tabela 3 se referem às ações executadas pelas unida-
des de atendimento do Sine nos anos de 2012 a julho de 2017 e têm 
correlação com a integração das ações do Seguro-Desemprego e com 
a Intermediação de Emprego que permitiu, entre a habilitação até o 
recebimento das parcelas de seguro-desemprego, a recolocação do tra-
balhador no mercado de trabalho. Na coluna “a” consta a quantidade 
de trabalhadores que deixou de receber alguma parcela do benefício, 
por terem sido recolocados pelo Sistema, seja no momento da habili-
tação, seja no momento posterior, quando no recebimento de alguma 
das parcelas.

De janeiro 2012 a julho de 2017 verifi ca-se um número de 420 mil 
trabalhadores que requereram ou estavam recebendo o benefício segu-
ro-desemprego, mas que foram recolocados em uma vaga de emprego 
do Sine. Na coluna “b” o dispêndio da política de seguro-desemprego 
para esse total de trabalhadores seria de 958,1 milhões de reais, algo 
próximo a 1 bilhão de reais. Contudo, a integração dos serviços de 
intermediação de emprego e de seguro-desemprego permitiu que es-
ses trabalhadores retornassem de forma mais imediata ao mercado de 
trabalho. Essas informações constam na coluna “c”, indicando que os 
volumes pagos corresponderam a 580,9 milhões de reais. A integração 
dessas políticas permitiu uma economia de R$ 377,2 milhões de reais, 
visto que, em algum momento, trabalhadores deixaram de receber par-
celas do seu benefício por terem sido recolocados no mercado de traba-
lho pelo Sine.

Os números da Tabela compararam a quantidade de parcelas e os 
valores previstos para o FAT com os efetivamente pagos. Para essa aná-
lise foram extraídos microdados dos trabalhadores segurados, identifi -
cando requerimentos referentes aos Segurados colocados no mercado 
de trabalho. Posteriormente, foram extraídos os valores previstos a que 
estes teriam direito e o que havia sido pago antes da intermediação de 
emprego com efetiva colocação, pois em alguns casos o trabalhador já 
havia recebido parcelas.
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Esses são, portanto, números que, por si, justifi cam a integração 
das políticas de auxílio fi nanceiro com processos de intermediação de 
emprego, traduzindo em resultados convidativos para o fortalecimento 
dessas ações no futuro e a ampliação desse processo.

Mais que isso, os valores de dispêndio do FAT que podem ser eco-
nomizados com a recolocação desses trabalhadores no mercado de tra-
balho se traduzem em números que atualmente podem ser maiores que 
o próprio dispêndio orçamentário destinado à execução do Sine.

A Tabela 4 apresenta os valores anuais destinados ao Sine nos anos 
de 2010 a 2016 e os respectivos valores de empenho realizados. O or-
çamento do Sine se destina à manutenção da rede de atendimento ao 
trabalhador, apta a atender trabalhadores e empregadores nos serviços 
de intermediação de emprego, seguro-desemprego, emissão da CTPS 
e, em alguns casos, à manutenção de pesquisas de emprego. Os dados 
indicam decréscimos anuais de valores orçamentários e de empenhos 
fi nanceiros destinados ao Sine. A normatização do Sine, como dito an-
teriormente, visa corrigir, entre outras distorções, a situação atualmente 
enfrentada, diante dos resultados de política pública de emprego, traba-
lho e renda e seus resultados decrescentes ano após ano.

Tabela 4 – Valores destinados à manutenção do Sine pelo Governo Federal 
e Valores de Empenho - Período: 2010 a 2016

Ano
Lei Orçamentária Anual 

(LOA) em R$
Valores anuais de empe-

nho em R$ (b)/(a)

(a) (b)

2010 146.860.000,00 94.464.807,00 64%
2011 145.000.000,00 130.476.096,00 90%
2012 141.341.985,00 137.484.833,00 97%
2013 192.198.551,00 114.168.248,00 59%
2014 146.288.245,00 137.988.345,00 94%
2015 120.492.641,00 68.491.716,00 57%
2016 105.915.262,00 49.135.057,51 46%

Fonte: Ministério do Trabalho.
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4  O SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO E A 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Em outra ótica, pensar num cenário futuro para o Sine é, certa-
mente, potencializar a integração das suas políticas de atendimento ao 
trabalhador e empregador. Devem-se corrigir distorções no passado, de 
replicação de diversos bancos de emprego dentro do Sine e que até 
então não tinham interconectividade e tampouco transação de dados 
entre suas bases.

Esses processos passaram a ser repensados a partir do ano de 2009 
e geraram uma nova plataforma de dados do Sine para trabalhadores e 
empregadores, que começou a funcionar no ano de 2012. O cenário 
atual é resultado das premissas requeridas no passado, que exigiram das 
políticas de atendimento ao trabalhador e empregador:

a) política do seguro-desemprego integrada com processos de in-
termediação de emprego.

b) banco de dados em base nacional, com dados de trabalhadores 
e empregadores, seja na política de intermediação de emprego, 
seja no seguro-desemprego.

c) sistema de atendimento com informações no tempo real e 
on-line.

d) consulta a outras bases de dados de governo, como medida mi-
tigadora de ação indevida ou ainda de agilização do atendimen-
to do trabalho.

e) plataforma tecnológica que permite a disponibilidade de vagas 
com processos de autointermediação.

f ) integração do Seguro-Desemprego em tempo real com pro-
cessos de encaminhamento para cursos do Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, como requerido 
em lei.
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Uma universalização do sistema de emprego para a sociedade - tra-
balhadores e empregadores devem perseguir sem descanso a melhoria 
do seu ambiente tecnológico. Os avanços atuais foram desenvolvidos 
a partir de requisitos técnicos dos atores envolvidos no processo, em 
especial os responsáveis no atendimento ao trabalhador do Sine e das 
Superintendências Regionais do Ministério do Trabalho. Nesse am-
biente técnico é que se pensou operacionalmente na concretização de 
um sistema de emprego com base singular, unifi cado em rotinas e pro-
cedimentos operacionais.

O Sine tem sua razão de ser por se acreditar que este instituto é su-
fi ciente e capaz de romper com a assimetria de informações do mercado 
de trabalho. Quiçá seja essa a premissa do Sine: a disponibilização de 
ações e políticas de emprego, trabalho e renda no ambiente presencial 
e também virtual, medida que se reveste de transparência e universa-
lização da informação, no que for razoável. É um desafi o repensar o 
atendimento presencial e ao mesmo tempo admitir a possibilidade de 
processos automatizados para trabalhadores e empregadores que os dis-
pensem da exigência do comparecimento em unidades operacionais. 
Processos automatizados de dados podem evidentemente tornar a in-
formação acessível, com todos os requisitos de legalidade que o proce-
dimento exija. Tornar serviços públicos à disposição da sociedade é hoje 
uma necessidade sobre quaisquer pontos de avaliação, seja para o ente 
público, seja para o cidadão interessado.

Não é acertado supor que dados informatizados pelos quais se tem 
acesso às ações de emprego para o trabalhador desempregado estejam 
aderentes somente a um tipo de atendimento, o presencial na rede do 
Sine. Curiosamente, por prática comum, o mesmo procedimento não é 
exigido do empregador. A pergunta a ser feita é em que grau de medida se 
pode admitir o uso de processos automatizados acessíveis ao público no 
Sine, sem a necessária obrigação de comparecimento em sua rede física.

Desde sua criação, o Sine é detentor de um volume considerável de 
dados de trabalhadores e empregadores. Com a informatização, os pro-
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cessos anteriormente manuais evoluíram aos atuais mecanismos de in-
formatização e automação. Estes são consequências de rotinas e culturas 
institucionalizadas implementadas ao longo dos quarenta anos do Sis-
tema, no que diz respeito ao atendimento ao seu público - trabalhador, 
empregadores, processos de encaminhamento, controle da ocorrência 
de vagas, entre outros. A tecnologia da informação está à disposição 
para evoluir processos, como foi no passado os procedimentos manuais 
que evoluíram para computadores e que, mais adiante, foram colocados 
à disposição do cidadão, em algum grau, no ambiente da internet. O 
desafi o futuro é então supor que requisitos podem potencializar um 
melhor atendimento para o Sine.

Sem dúvida, a informação é um patrimônio e por tal possui conside-
rável valor. Dados digitais não são agregados de bytes, mas um conjunto 
de informações organizadas que podem ser utilizadas para um objetivo. 
A tecnologia da informação pode ser considerada “[…] o conjunto de 
todas as atividades e soluções providas por recursos computacionais que 
visam permitir a obtenção, armazenamento, acesso, o gerenciamento e 
uso das informações” (ALECRIM, 2013, p. 1). Informação é patrimô-
nio, agrega valor e dá sentido às atividades que a utilizam, razão pela 
qual os recursos tecnológicos devem ser utilizados apropriadamente, a 
fi m de trazer soluções e resultados efi cientes também para o Sine.

É oportuno utilizar ferramentas, sistemas ou outros meios que 
façam das informações um diferencial, com soluções que tragam 
resultados relevantes, e que permitam transformar as informações e oti-
mizar processos. A forma de como usar a informação da melhor ma-
neira irá depender de cada organização e dos fatores relacionados ao 
serviço que se quer oferecer.

Sobre esse aspecto, o rol dos objetivos do Sine causa evidente de-
safi o ao ente público que, antes de tudo, deve atuar no ambiente da 
informação. É o que declaram os incisos IV e V do decreto de criação 
do Sine: IV - propiciar informação e orientação ao trabalhador quanto 
à escolha de seu emprego; e V - prestar informações ao mercado con-



Márcio Alves Borges

sumidor de mão de obra sobre a disponibilidade de recursos humanos 
(BRASIL, 1975). O art. 6º da Convenção nº 88 da OIT que trata do 
Sistema Público de Emprego dá ênfase à prestação da informação. No 
texto, lê-se que 

O serviço de emprêgo [sic] deve ser organizado de maneira a 
assegurar a efi cácia do recrutamento e da colocação dos traba-
lhadores; para essa fi nalidade, deve: a) ajudar os trabalhadores a 
encontrar emprêgo [sic] apropriado e os empregadores a recru-
tar trabalhadores que convenham às necessidades das emprêsas 
[sic] […] (BRASIL, 1957, p. 34).

Um sistema público que se entenda universal deve estar apto a um 
processo de visibilidade ampla, na qual a rede internet tem tornado 
esse cenário cada dia mais real. É razoável crer que o Sine amplie seu 
público, ao universalizar atendimento com os instrumentos disponí-
veis da tecnologia da informação. Se o rompimento da assimetria da 
informação no mercado de trabalho é papel fundamental do Sine, não 
é razoável supor para o futuro do Sine que tais informações e dados, de 
interesse dos empregadores e trabalhadores, estejam acessíveis apenas 
no ambiente das agências de emprego.

Eis o desafi o do Sine: transformar seus bancos de dados em um 
grande classifi cado de emprego do País, a tal ponto em que trabalhado-
res e empregadores reconheçam, no seu potencial uso, um mecanismo 
efi caz para a informação do emprego. Empregadores e trabalhadores 
são usuários e clientes do sistema de emprego, e é para esse público que 
o sistema deve repensar processos que potencializem o seu encontro, 
cativem as partes e aumentem a produtividade do próprio Sistema.

Boa parte desses processos já está acontecendo e em plena evolução. 
Veja o processo operacional do Seguro-Desemprego. Desde sua criação 
em 1986, existe um número considerável de trabalhadores que, tendo 
direito ao benefício, precisam se apresentar pessoalmente em uma das 
agências do Sine para requerer o auxílio fi nanceiro. Então, o Seguro-
-Desemprego responde por volume médio mensal de 650 mil e volume 
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médio anual de 7,8 milhões de trabalhadores, o que num prazo de 5 
anos corresponde a 39 milhões de atendimentos. A fi m de melhorar o 
atendimento, e diante de um cenário com tecnologia da informação, o 
seguro-desemprego foi repensado e desde 2009 vem sendo admitida a 
implementação gradual de processos que otimizam serviços até sua ple-
na automação, ou seja, avançar na possibilidade de que trabalhadores 
requeiram seu benefício Seguro-Desemprego pela internet, dispensan-
do razoavelmente o atendimento presencial.

Para que o cumprimento dessa premissa plena aconteça, o primeiro 
passo foi dado: adequaram-se processos de requerimento exigidos aos 
empregadores, desobrigando-os, desde então, a adquirirem formulários 
em papelarias e gráfi cas. Admitiu-se, com isso, um cenário em que os 
dados das dispensas dos trabalhadores e requerimentos do benefício 
pudessem ser transmitidos aos postos de atendimento, por meio da in-
ternet. O novo modelo requereu segurança e trouxe, também, novos 
conceitos ao universo do Sine, caso da certifi cação digital e de rotinas 
de autorização de empregadores a procuradores para responderem em 
seu nome sobre tais procedimentos. As novas rotinas, portanto, mitiga-
ram custos para o empregador, otimizaram processos para as agências, 
que passaram a confi rmar, no momento do atendimento as informações 
transmitidas pelos empregadores. E foram implementados requisitos 
de segurança com trilhas de auditorias de dados, a fi m de identifi car 
trabalhadores e empregadores, utilizando-se, para tanto, informações 
provenientes das bases de dados do governo, caso da Receita Federal, da 
Previdência Social e da Caixa Econômica Federal, entre outras.

O cenário atual torna evidente que o procedimento foi plenamente 
aceito por parte dos empregadores. Atualmente, sabe-se que, em mé-
dia, 98% das informações de seguro-desemprego são transmitidas por 
meio digital, pela internet, com uso pleno de certifi cado digital; os 2% 
restantes são provenientes de decisões do poder judiciário. Otimizadas 
as rotinas de atendimento do seguro-desemprego, os agentes públicos 
que integram o Sine poderão se dedicar às rotinas de intermediação de 
emprego desse público que, ao invés de ter à disposição um auxílio fi -
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nanceiro, podem até ser reconduzidos a um novo emprego, como requer 
a política de integração do Sine. Visivelmente, o fortalecimento do pro-
cesso aponta ganhos para o trabalhador, para o empregador e para o FAT.

Então, pensar no futuro é admitir a possibilidade de que trabalha-
dores possam requerer seu benefício pela internet, fi cando a cargo das 
agências de emprego as situações de notifi cações que, sendo necessárias, 
possam exigir comprovação documental ou presencial. Essa rotina, ini-
ciada timidamente em 2009, foi amplamente diversifi cada em 2013 
com a implementação do Empregador Web. O desafi o adiante é oti-
mizar serviços que possam e devem ser automatizados, melhorando o 
atendimento com serviços virtuais para trabalhadores e, em consequên-
cia, o atendimento presencial.

Há, ainda, no conjunto das ações do Seguro-Desemprego um pro-
blema oculto ao trabalhador, refl exo da capacidade instalada da rede 
de atendimento e dos processos de segregação de tarefas atribuídas às 
unidades conveniadas que compõem o Sine e unidades próprias do Mi-
nistério do Trabalho.

Não são raras as difi culdades enfrentadas pelos trabalhadores quan-
do se veem obrigados a deslocamento de grandes distâncias entre a re-
quisição de um requerimento de seguro-desemprego, que sofreu noti-
fi cação quando atendido pelo primeiro agente e a necessidade de nova 
avaliação por parte do segundo agente, o que resulta em processos de 
recursos de seguro-desemprego. O primeiro procedimento é admitido 
em quaisquer unidades de atendimento, mas o segundo procedimen-
to, que trata de uma segunda avaliação, é executado pelas Superinten-
dências Regionais do Ministério do Trabalho. Ciente de que o número 
de agências próprias do Ministério é em menor número que unidades 
do Sine, não é difícil supor situações em que trabalhadores precisarão 
se deslocar entre municípios e, em alguns casos mais desconfortantes, 
terão de enfrentar deslocamentos de até quinhentos quilômetros para 
entrar com pedido de revisão do seu seguro-desemprego.
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Novamente, é possível avançar tecnologicamente nessa difi culdade, 
colocando à disposição do Sine mecanismos automatizados que permi-
tam a trabalhadores darem entrada no pedido de reavaliação de seguro-
-desemprego no próprio local em que deram entrada no requerimento 
de auxílio fi nanceiro – em quaisquer agências de atendimento do Sine. 
Para tanto, é necessário criar mecanismos e protocolos de transição de 
dados e documentação digitalizada que, a depender do caso, estariam 
acessíveis para avaliação em nível nacional para agentes das Superin-
tendências Regionais do Ministério do Trabalho. Com tal medida, e 
de forma transparente, o processo de análise de recurso pode ainda ser 
acessível às partes interessadas, Sine e trabalhadores, inclusive quanto ao 
seu tempo de avaliação.

Os procedimentos de recursos de Seguro-Desemprego podem ser 
otimizados não só para o Sine operar, mas também o próprio trabalhador, 
permitindo que este também efetue sua solicitação via internet, visto 
que a revisão do benefício depende de provas documentais, que serão 
posteriormente analisadas por agente autorizado, mediante acesso 
às bases de dados governamentais. A tecnologia atual permite que 
documentos sejam transmitidos para devida análise e o retorno do 
resultado pode ocorrer por meio eletrônico. Esse tipo de procedimento 
está sendo potencializado por outros órgãos, caso da Previdência Social, 
Receita Federal, entre outros, e Poder Judiciário.

Refl etir o futuro do Sine é também idealizar uma plataforma tecno-
lógica que disponha de dados amplos e acessíveis pela internet aos tra-
balhadores e empregadores, seja em computadores e em tablets, seja em 
celulares. A pergunta a ser feita é quais serviços do Sine são possíveis de 
serem dispostos, como medida que se proponha a atingir o maior públi-
co possível. Atualmente o Sine possui banco nacional de empregadores 
e trabalhadores que transacionam volume expressivos de informações; 
são 15 milhões de atendimentos por ano em processos de intermedia-
ção de emprego, seguro-desemprego e emissão de CTPS. Então, não é 
incorreto pensar numa plataforma tecnológica e portal de serviços com 
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soluções que potencializem e tornem efetivas as políticas do Sine, que 
tem o objetivo basilar de romper com a assimetria de informação do 
mercado de trabalho.

Pensar no uso de informações com novas tecnologias é ter ciên-
cia de que dados do governo federal apontam que o brasileiro utili-
za mais o aparelho celular do que o computador pessoal para acesso à 
internet. Números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad)/2011 do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) 
informam que eram 115,4 milhões o número de pessoas com 10 anos 
ou mais de idade com celular para uso pessoal e que 7 em cada dez 
brasileiros (69,1%) tinham pelo menos um aparelho (INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012). E os nú-
meros de acessos em banda larga móvel superam a banda fi xa. Os dados 
ofi ciais indicam que os acessos 3G e 4G fecharam o ano de 2015 no 
Brasil com 191,8 milhões de acessos, contra 25,4 milhões em banda 
larga fi xa; e que, aproximadamente, “73% dos brasileiros que possuem 
smartphone não saem de casa sem ele e, para os jovens, é o item mais 
importante a ser levado a um evento, à frente de documentos e dinhei-
ro” (dados de junho de 2013)” (ESTATÍSTICAS…, 2016).

Assim, nos processos de intermediação de emprego é razoável dis-
por de informações para pesquisa customizada aos trabalhadores e em-
pregadores sobre aspectos como: busca por unidade da Federação, mu-
nicípio, região, bairro; por categoria e natureza ocupacional; por grupos 
específi cos, como jovens à procura do seu primeiro emprego, pessoas 
com defi ciência, por ocupação, por características contratuais de traba-
lho, entre outros.

É possível repensar processos de intermediação de candidatos a 
emprego que orientem encaminhamentos segundo suas competências, 
habilidades e atitudes, cenário que exige a atualização plena do ma-
peamento da Classifi cação Brasileira de Ocupações (CBO), em es-
pecial naquelas ocupações com maiores demandas nas agências de 
emprego.
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A tecnologia da informação e a globalização da informação faz nos 
idealizar um sistema que possa transpor as barreiras territoriais, permi-
tindo mesmo que possa haver intermediação de profi ssionais brasileiros 
e de outros países interessados em empregos fora ou dentro do país. 
São diversas as possibilidades para que essa transição ocorra, tais como 
intercâmbio estudantil, estágios, navios que aportarão nos portos bra-
sileiros, empresas aéreas, multinacionais que instalarão fi liais em nosso 
território, entre outras.

Raciocinar que os serviços de Intermediação de Emprego, Qua-
lifi cação Profi ssional, Seguro-Desemprego, Abono Salarial, Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Relação Anual de In-
formações Sociais (Rais), CTPS e CBO são utilizadas por empregadores 
e trabalhadores nos faz questionar por que exigir acessos distintos e 
específi cos para cada base desses mesmos usuários. O mais razoável se-
ria dispor de um único protocolo de acesso customizado por perfi l e 
funcionalidade. Entendendo, assim, que em algum momento da vida 
laboral tanto o empregador quanto o trabalhador serão demandantes de 
uma ou mais ações das políticas de emprego, é supor que a disposição 
dessas informações em um único acesso irá ampliar e potencializar os 
serviços automatizados de todas as funcionalidades acessíveis para esse 
público. A titulo de exemplo, no período de 30 de outubro de 2016 a 
30 de outubro de 2017, o número de empregadores que disponibili-
zaram vagas de emprego para o Sine é de 118,6 mil empregadores, ao 
mesmo tempo em que, nesse mesmo período, 1,8 milhões de emprega-
dores transmitiram as informações de seguro-desemprego pela internet 
aos postos de atendimento. Pensar numa única porta de acesso é então 
potencializar possibilidades de que mais empregadores possam utilizar 
esses e outros serviços do Sine.

Não é difícil supor um empregador que, ao ter a obrigação de pres-
tar informações de movimentação de trabalhadores para o Caged, não 
possa ter um mesmo acesso para, em alguma medida, transmitir as in-
formações de seguro-desemprego, colocar à disposição as suas vagas de 
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emprego, efetuar, numa mesma plataforma, as consultas a candidatos e 
efetivar convocações para processos de entrevistas, que processualmente 
poderão ser acompanhadas  pari passu pelas agências do Sine.

Romper com a assimetria é a razão de ser do Sine e dos serviços 
de emprego ao redor do mundo. Assim, customizar serviços é uma 
maneira de facilitar informações para encontro de trabalhadores e em-
pregadores. Atualmente em desuso, mas bastante utilizado em décadas 
passadas, o classifi cado de emprego dos grandes jornais sempre foi a 
referência para dispor informações de emprego.

Uma hipótese natural para o Sine e sua plataforma tecnológica é a 
possibilidade de agregar mecanismos customizados para empregadores 
que potencializem o seu uso. Existe a possibilidade do desenvolvimento 
de ferramentas tecnológicas de emprego que permitam a colocação de 
classifi cados de emprego no próprio portal de emprego, ao invés do uso 
de publicações em grandes jornais de circulação.

Mais que isso, uma vez que a vaga seja disponibilizada como classi-
fi cado de emprego, a informação pode até ser automaticamente trans-
mitida aos trabalhadores candidatos e adequados ao perfi l da vaga, de 
forma imediata. Recebida pelos trabalhadores adequados ao perfi l da 
vaga, estes poderiam automaticamente se manifestar pelo interesse ou 
não, segundo prazo pré-estabelecido. Resumidamente:

a) um classifi cado de emprego dirigido aos trabalhadores que 
preencham os requisitos mínimos da vaga disponibilizada pelo 
empregador.

b) trabalhadores adequados ao perfi l da vaga recebem mensagens 
SMS automaticamente pela telefonia móvel.

c) trabalhadores são requeridos a informar o interesse pela vaga 
ofertada.

d) empregador recebe a informação de quantidade e quais traba-
lhadores se interessaram pela vaga, segundo prazo pré-estabe-
lecido.
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e) empregador manifesta interesse por realizar entrevista a traba-
lhadores específi cos ou requer que o Sine inicie processo de en-
trevista antes de decidir quais trabalhadores serão convocados.

f ) todas as ações transacionadas são acompanhadas pela interme-
diação de emprego do Sine. 

Não é pormenor supor ainda que mecanismos de entrevistas em 
vídeo possam futuramente ser utilizados para contato dos empregado-
res com trabalhadores, ou para pré-seleção do Sine, ou até mesmo na 
confecção de seu curriculum vitae.

Finalmente, é necessário pensar num processo de intermediação de 
emprego que rompa com a lógica cartesiana de confecção de cadastro 
para emprego e atendimento ao público cuja maior parte é realizada em 
balcão de emprego. O trabalhador deve ter por referência a necessida-
de de se apresentar mediante preparação de seu currículo. Currículos 
dizem mais que cadastros. Currículos se referem à declaração de quali-
fi cação do trabalhador, das suas competências, habilidades e aptidões. 
Mudar esse conceito lógico não é fácil, mas também não é impossível. 
Currículos bem elaborados exigem orientação profi ssional, exigem per-
cepção dos potenciais de cada candidato, que lhe garantirá o sucesso e 
quais fragilidades exigirão aprimoramento profi ssional.

Um processo de intermediação de emprego deve contar com equi-
pes que sejam capazes de mapear competências obtidas com a educação 
formal, treinamentos, experiências profi ssionais, competências com-
portamentais inerentes às características de cada indivíduo, que apon-
tem para capacidade intelectual, de comunicação, social, de comporta-
mento e de organização.

Enfi m, o Sine, com sua plataforma de emprego, deve estar apto a 
avaliar o que se quer do trabalhador em relação a atitudes e comporta-
mentos, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, criatividade, 
adaptação, consciência de qualidade, ética, coerência e competências or-
ganizacionais. Certamente, não serão cruzamentos de campos de siste-
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mas e disposição automática de cartas de encaminhamentos que permi-
tirão maior efetividade em aproveitamento de trabalhadores e de vagas.

Uma agenda para o futuro do Sine, sem dúvida, irá passar pelo uso 
mais frequente da tecnologia da informação; e certamente o uso irá au-
mentar exponencialmente a referência do Sine por parte dos trabalha-
dores e dos empregadores. Não obstante essa realidade, é sabido que ha-
verá a implementação de novos processos e rotinas que irão exigir mais 
do próprio Sistema e, sabidamente, haverá trabalhador que precisará de 
uma atenção mais detida nas unidades. O desafi o é ter a compreensão 
de que a tecnologia da informação, ao invés de dispensar atendimento a 
trabalhadores, irá trazer mais trabalhadores e empregadores demandan-
tes dos serviços do Sine, quiçá colocando-o  num cenário mais promis-
sor no novo milênio.
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Capítulo 9

O SINE NO SÉCULO XXI – 
INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA E 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO

Amilton J. Moretto1 

1  INTRODUÇÃO

Em um artigo em que analisa o mercado de trabalho europeu, o 
professor Ulrich Beck (2012), aponta o aumento das ocupações precá-
rias nos países daquele continente, ampliando-se a fl exibilidade e a in-
segurança dos trabalhadores, justamente nos países de industrialização 
avançada, onde se construiu um arcabouço de proteção social, assenta-
do sobre o assalariamento de tempo integral por tempo indeterminado. 
Sua constatação de que a crise de 2008 estava fazendo crescer o empre-
go atípico, levou-o a afi rmar que se caminhava para uma brasilianização 
do mercado de trabalho europeu. O professor Beck escrevia em 2012, 
depois que o Brasil havia experimentado um crescimento forte do em-
prego formal ao longo dos anos 2000, e quando a crise ainda não tinha 
revertido os indicadores do desemprego, o que se verifi cou a partir de 
2015, sobretudo, após a destituição da presidenta eleita; destituição le-
vada a cabo pelo grupo ultraconservador que se apossou do governo 
federal e iniciou um movimento de destruição da legislação de proteção 
social, fazendo regredir parte dos parcos avanços que os brasileiros ha-
viam conquistado, desde a Constituição Federal de 1988, em direção a 
uma sociedade mais civilizada.

1  Professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila).
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O trabalho precário, característico do mercado de trabalho de paí-
ses subdesenvolvidos, tem crescido nas economias avançadas, nas quais 
as formas de trabalho atípicas – tempo parcial, temporários etc. – têm 
ampliado a participação diante do crescimento das pressões por redu-
ção dos custos de produção, para que as empresas nacionais possam 
manter a lucratividade na concorrência com a produção feita em países 
de mão de obra barata, e sem ou com baixa proteção social, sobretudo 
asiáticos. O aumento da parcela da população que se insere em ativida-
des pouco especializadas, de grande fl exibilidade, baixa remuneração, 
instável e sem proteção social, tem criado um grupo de trabalhadores 
sem nenhum vínculo ocupacional, sem perspectiva de futuro, que vive 
somente para o presente, o curto prazo. Essa nova camada, Standing 
(2013) chamou de precariado, uma nova classe, propensa a sofrer a 
infl uência de discursos populistas e autoritários, haja vista a crescente 
onda de apoio à extrema direita na Europa ou a vitória de Trump nos 
Estados Unidos da América.

As forças do mercado globalizado têm criado obstáculos aos gover-
nos na sua capacidade de regulação e de implementação de políticas pú-
blicas, diante da crescente necessidade de manter a economia aberta aos 
fl uxos fi nanceiros, o que tem gerado crescente instabilidade, agravada 
com a crise econômica desencadeada a partir de 2008. Se a globalização 
criava oportunidades de se ampliar o comércio entre as nações, a desre-
gulação que a benefi ciou criou tensões sociais que não podem ser des-
prezadas, pois podem levar a uma ruptura mais severa da coesão social. 
Como observou Rodrik (2011), a globalização, ao ampliar os fl uxos 
comerciais e fi nanceiros, pode contribuir para o aumento da riqueza, 
mas não garante a convergência, além do que cria entraves às políticas 
domésticas e pode levar à ampliação do fosso entre trabalhadores quali-
fi cados e não qualifi cados.

Se as transformações econômicas advindas com a globalização têm 
impactado os mercados de trabalho nos países de industrialização avan-
çada, isso não é diferente no caso dos países de industrialização tardia 
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como o Brasil. A adoção das políticas de corte neoliberal implementadas 
nos anos 1990 teve forte impacto sobre as condições de funcionamento 
do mercado de trabalho brasileiro, marcado pela grande oferta de mão 
de obra, alta rotatividade e heterogeneidade ocupacional. Apesar do di-
namismo econômico dos anos 2000, período em que cresceu fortemen-
te o emprego formal, este não chegou a ter a mesma representatividade 
que o emprego assalariado tem nas economias avançadas. Não se pode 
negar, é claro, que durante essa década houve um signifi cativo avanço 
em termos de estruturação do mercado de trabalho brasileiro, com me-
lhoria das condições de vida dos trabalhadores e de suas famílias, dada 
a combinação do crescimento do emprego, da elevação do salário mí-
nimo, da implementação de políticas de assistência social, entre outras 
ações que em conjunto contribuíram para reduzir a pobreza e melhorar 
a distribuição da renda do trabalho2.

Contudo, a crise em que o país mergulhou a partir de 2015 apre-
sentou sua conta: dois anos seguidos de recessão e a volta do desemprego 
de grande contingente da força de trabalho. Ademais, a implementação 
de uma reforma trabalhista que retira direitos e reduz a proteção social, 
a liberalização da terceirização, bem como a imposição de um teto ao 
gasto público, trazem complicações adicionais, pois tende a aumentar a 
demanda por proteção social, ao mesmo tempo em que se reduzem os 
recursos para as políticas sociais.

Nesse contexto, de grandes difi culdades, os desafi os para manter 
em funcionamento os atuais serviços agigantam-se, quiçá exigindo as 
mudanças necessárias para o seu aprimoramento. Se, entretanto, os 
momentos de crise são também de oportunidades para se avançar, pois 
a crise não dura para sempre, é preciso se preparar para as mudanças. 
É fato que a dinâmica do mercado de trabalho em tempos de globa-
lização ganhou contornos que exigem o contínuo aprimoramento da 

2 Sobre a evolução do emprego formal nos anos 2000, rotatividade e redução da pobreza e da 
desigualdade ver, entre outros: Baltar (2015), Baltar et al. (2010), Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos Socioeconômicos (2016), Kerstenetzky (2017), Lavinas (2012) e 
Mattos (2016).
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caixa de ferramentas à disposição dos gestores e formuladores envolvi-
dos com as políticas públicas as quais visam melhorar as condições de 
trabalho e do funcionamento do mercado de trabalho. Isso signifi ca 
compreender que o Sistema Nacional de Emprego (Sine), assim como 
as políticas de mercado de trabalho, tem que responder aos novos de-
safi os colocados pelo mercado de trabalho, com as especifi cidades do 
caso brasileiro.

O presente texto discute, de forma breve, alguns aspectos sobre 
a importância estratégica da informação sobre o mercado de trabalho 
e do papel destacado que pode vir a ter o Observatório Nacional do 
Mercado de Trabalho (ONMT) – e a rede a ele associada – e o Sine, 
na estruturação do mercado de trabalho, contribuindo para redução 
das desigualdades regionais e para o desenvolvimento inclusivo. As-
sim, o artigo organiza-se em duas seções. Na primeira, tecem-se algu-
mas considerações acerca do papel do Sine na operacionalização das 
políticas públicas de mercado de trabalho, para no momento seguinte 
discutir a importância da informação para o planejamento e a for-
mulação de políticas públicas de trabalho, bem como a execução das 
funções do Sine.

2  O SINE E AS POLÍTICAS DE MERCADO DE 
TRABALHO

A criação do Sine nos anos 1970 teve como modelo os serviços 
públicos de emprego das economias industrializadas e, portanto, visava 
ao mercado de trabalho assalariado formal. Todavia, no caso brasileiro, 
apesar da existência de políticas voltadas para a formação e qualifi cação 
da mão de obra, o foco das atribuições do Sine recaiu sobre o ajuste do 
mercado de trabalho, na função de produção de informação sobre o 
mercado de trabalho e na intermediação de mão de obra. Como afi rma 
Matos (2011, p. 11),
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Ao se analisar o texto do decreto que instituiu o Sine, percebe-
-se que o entendimento de serviço público adotado valoriza a 
função de geração de informações sobre o mercado de trabalho, 
institui a função de intermediação de mão de obra, mas não 
engloba a qualifi cação profi ssional como função do sistema, e 
nem o seguro-desemprego, que à época sequer estava instituído.

Na criação do Sine, portanto, a integração das funções clássicas 
– intermediação, seguro-desemprego e qualifi cação – não estavam pre-
sentes, além de ter de atuar num mercado cuja estrutura e dinâmica 
são marcadamente diferentes dos países de industrialização avançada. 
Somente nos anos noventa, num contexto de elevado e crescente de-
semprego, e com a criação do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 
é que se inicia um processo em que se criam novas políticas de mercado 
de trabalho – como o Programa de Geração de Emprego e Renda (Pro-
ger), buscando-se maior articulação entre as mesmas.

A questão da integração dos vários programas ganhará destaque, 
sobretudo, com relação à articulação entre o seguro-desemprego e a 
intermediação de mão de obra; isso porque o desenvolvimento do pro-
grama seguro-desemprego protegia a renda do trabalhador que perdia 
seu emprego, mas não se preocupava com a recolocação do mesmo em 
um novo posto de trabalho. Assim, tornava-se necessário envidar es-
forços para fazer com que o benefi ciário do seguro-desemprego tivesse 
o atendimento junto ao serviço de intermediação. Ademais, tinha-se a 
preocupação com a articulação de outros programas que foram sendo 
criados, com focos específi cos, como aqueles dirigidos para os jovens e 
para os trabalhadores com maiores difi culdades em se inserir no merca-
do de trabalho.

O debate em torno de mudanças nas políticas e a necessidade de 
maior articulação entre as mesmas levaram à realização de dois congres-
sos nacionais e cinco congressos regionais, onde foi discutida a constru-
ção de um novo modelo. Desse processo de discussão surgiu a criação 
do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda (SPETR), o qual
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[…] consiste na articulação e integração de um conjunto de po-
líticas de proteção e inclusão sociais às políticas de geração de 
emprego, trabalho e renda de abrangência nacional e regional, 
fundamentada nas seguintes funções: seguro-desemprego, orien-
tação profi ssional e intermediação de mão-de-obra, qualifi cação 
e certifi cação profi ssional, produção e gestão de informações so-
bre o mercado de trabalho, inserção da juventude e de grupos 
vulneráveis e geração de trabalho e renda via o fomento às ativi-
dades empreendedoras de pequeno porte, individuais e coletivas 
(CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA PÚBLICO DE 
EMPREGO, TRABALHO E RENDA, 2005, p. 312).

A implementação do SPETR a partir de 2006 buscou integrar e 
articular os vários programas de mercado de trabalho. O objetivo era 
eliminar as superposições existentes entre as ações dos vários níveis de 
governo, racionalizando e melhorando a gestão e o serviço oferecido. 
Do ponto de vista do atendimento, buscava-se garantir o acesso univer-
sal aos serviços oferecidos e ao mesmo tempo dar maior atenção aos tra-
balhadores com maior difi culdade de inserção no mercado de trabalho.

De fato, há no novo modelo a preocupação com o público mais 
vulnerável, i.e., aquele com maior difi culdade de inserção em um posto 
de trabalho, formado por jovens, mulheres e negros, geralmente com 
baixa escolaridade, falta de experiência e pouca qualifi cação. Essa preo-
cupação se refl ete na busca por ampliar as políticas de mercado de tra-
balho com foco na inclusão social, criando-se programas voltados para 
a geração de renda para trabalhadores que não conseguissem se inserir 
em um emprego no mercado formal. Em consonância com essa preocu-
pação, procurou-se descentralizar a execução das políticas para estados 
e municípios, com o objetivo de se ter maior fl exibilidade e adequação 
às diferentes realidades e especifi cidades regionais e locais, com a coor-
denação em nível nacional.

O foco na vulnerabilidade decorre da existência de um grande pú-
blico trabalhador de baixa renda, benefi ciários ou não de programas da 
assistência social, cuja inserção no mercado de trabalho é difi cultada 
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pela falta de escolaridade e baixa qualifi cação, entre outras característi-
cas pessoais e sociais. Para esse público, a atuação do Sine torna-se mais 
complexa, pois exige ações complementares de várias políticas/progra-
mas, que criem as condições para que o trabalhador tenha uma inserção 
adequada no mercado de trabalho, i.e., condições dignas de trabalho e 
renda sufi ciente para satisfazer as necessidades básicas.

É provável que parte signifi cativa desse público vulnerável, espe-
cialmente os adultos com maior idade, não tenha condições de ingres-
sar em um emprego formal. Os jovens, pertencentes a esses grupos, 
contudo, têm alguma chance, mesmo que tenham baixa escolaridade, 
pois podem se benefi ciar dos programas de elevação da escolaridade 
e de qualifi cação profi ssional. Para aqueles com menor probabilidade 
de inserção no emprego formal, os programas de geração de renda e 
de apoio ao trabalho autônomo ou por conta própria podem ter um 
papel importante. Assim, ações como microcrédito produtivo, centrais 
de trabalho autônomo, ações de extensão e capacitação técnica, e de 
administração/gestão de negócios podem ser fundamentais para que a 
inserção do trabalhador de forma autônoma seja efetiva. Ademais, dada 
a maior fragilidade dessa forma de inserção, tornam-se necessárias po-
líticas de proteção a esses trabalhadores por conta própria, para cobrir 
os riscos desse tipo de inserção na atividade produtiva, que resulte no 
impedimento do trabalhador em exercer a atividade – como doença ou 
acidente – ou nos momentos em que ocorra redução da demanda e, 
portanto, queda nos rendimentos advindos da atividade.

Por outro lado, há um público que geralmente não procura o Sine. 
Este, por possuir maior escolaridade, qualifi cação ou experiência de tra-
balho e, portanto, ter maiores chances de encontrar um novo posto de 
trabalho, utiliza-se de redes sociais ou de serviços privados de inter-
mediação ou de empresas/agências de trabalho temporário. Parte des-
se público pode não buscar os serviços do Sine por desconhecimento, 
enquanto outros podem ver no Sine um serviço de baixa qualidade ou 
voltado para trabalhadores de baixa renda.
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Pode-se dizer que o Sine sempre teve como característica o aten-
dimento ao trabalhador de menor qualifi cação, ressalvadas as especifi -
cidades regionais, o que em certa medida criou uma imagem do Sine 
junto aos trabalhadores de maior qualifi cação e mais bem posicionados, 
que preferem outros mecanismos de busca de emprego ou os serviços 
de agências privadas de emprego. Em certo sentido, as mudanças com 
a criação do SPETR visam a alterar essa imagem, procurando melho-
rar a atuação e os serviços prestados, incluindo-se, por exemplo, maior 
facilidade de acesso aos trabalhadores mais qualifi cados, por meio do 
autoatendimento e serviços pela internet.

De toda forma, reforça-se também seu papel de auxílio àquele públi-
co com maiores difi culdades de inserção, incluindo-se aí aqueles que são 
benefi ciários de programas sociais. Nesse sentido, a atuação do Sine tem 
sido positiva, como demonstra estudo de Guimarães et al. (2017, p. 101):

Encontramos, com base em séries temporais de dados da [Pes-
quisa de Emprego e Desemprego] PED, que são justamente os 
mais pobres aqueles que acorrem em maior volume ao mercado 
e, em sua procura por emprego, privilegiam o sistema público 
de intermediação (Sine). Este, entretanto, mostrou-se pouco vi-
goroso em elevar as chances de colocação, às voltas com proble-
mas diversos, tais quais difi culdades em buscar vagas de melhor 
qualidade para oferecer aos que buscam trabalho e difi culdades 
na seleção e capacitação das pessoas que são enviadas às em-
presas para processos seletivos, sem contar os limites no acesso 
ao seguro-desemprego, que não alcança parcela substantiva das 
pessoas desligadas de empregos formais. A morosidade, inefi -
ciência e pouca agilidade em acolher os trabalhadores mais po-
bres e em prepará-los melhor para a reinserção no mercado de 
trabalho caracterizam a atuação do sistema público de emprego. 
Ora, sabemos que a formação profi ssional e competências atitu-
dinais são requisitos necessários para o ingresso no mercado de 
trabalho e aspectos ausentes entre a população mais pobre, com 
destaque especial para mulheres e negros.
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Como concluem os autores, o Sine, de fato, tem conseguido aten-
der os trabalhadores mais vulneráveis, incluindo-se os benefi ciários de 
programa sociais, que buscam o serviço público. Contudo, apesar de 
conseguir chegar a esse público, as ações do Sine têm sido pouco efeti-
vas em ampliar as chances de esses trabalhadores encontrarem um posto 
de trabalho regular por tempo indeterminado. A explicação para isso 
seria a menor agilidade do serviço em conseguir adequar os perfi s desses 
trabalhadores, de forma que os mesmos possam estar melhor prepara-
dos para inserirem-se no mercado de trabalho, i.e., o Sine não tem sido 
efi ciente em dar a esses trabalhadores uma qualifi cação profi ssional e as 
habilidades que os empregadores estão a exigir para contratação.

Esse aspecto parece importante de ser destacado, haja vista que o 
problema da qualifi cação profi ssional não é novo. Para fi car somente 
no período mais recente, tivemos a implementação do Plano Nacio-
nal de Qualifi cação do Trabalhador (Planfor) na segunda metade dos 
anos 1990, substituído pelo Plano Nacional de Qualifi cação (PNQ) 
em 2003, chegando-se ao Programa Nacional de acesso ao ensino Téc-
nico e Emprego (Pronatec) em 2011. O problema, contudo, a nosso 
ver, reside na necessidade de se elevar a escolaridade dessa população 
vulnerável. Apesar dos avanços que se verifi caram na elevação da esco-
laridade da população brasileira3, é inegável que se precisa avançar mais 
e, nesse aspecto, mesmo bons cursos de qualifi cação profi ssional terão 
pouca efetividade para um público carente dos requisitos da escolarida-
de fundamental. Nesse sentido, as ações que visam conciliar a elevação 
da escolaridade com a qualifi cação podem ter um papel importante em 
ampliar a capacitação dos trabalhadores de baixa qualifi cação e baixa 
escolaridade, possibilitando aos mesmos maiores oportunidades de in-
serção no mercado de trabalho.

3 Pelos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), em 2001, 25,2% da 
população com 10 anos ou mais tinha 10 anos ou mais de estudos, sendo que em média, essa 
população tinha 6,1 anos de estudos nesse ano. Essa escolaridade aumentou ao longo dos 
anos 2000: em 2015, 43% da população com 10 anos ou mais tinha escolaridade superior ao 
ensino fundamental (10 anos ou mais de estudos), enquanto a média de escolaridade elevou-
-se para 7,8 anos de estudos.
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Para isso, ações como o programa de Educação de Jovens e Adultos, 
o Pronatec, bem como os Institutos Federais de Educação Profi ssional 
e Tecnológica podem cumprir um papel importante em relação a esse 
aspecto. Há, contudo, necessidade de se estabelecer uma política mais 
clara de qualifi cação profi ssional, construída de forma conjunta pelos 
setores responsáveis pela educação, no caso o Ministério da Educação 
(MEC), de um lado e pelo trabalho – o Ministério do Trabalho – de 
outro, de forma que se possa viabilizar maior integração e articulação 
das ações da política educacional e da política de trabalho, na qual o 
Sine deverá ter um papel destacado. Citando uma vez mais Guimarães 
et al. (2017, p. 103),

Nesse sentido, há lugar – estratégico – para as iniciativas públi-
cas de intermediação, notadamente dirigidas aos mais pobres. 
Elas se constituem em mecanismos cruciais para preencher o 
hiato entre as políticas de proteção ao trabalhador e de qualifi -
cação para o trabalho, por um lado, e a obtenção de emprego, 
por outro.

Nessa direção, fortalecer a atuação do Sine e sua capacidade de 
articular as diferentes políticas de mercado de trabalho torna-se crucial 
para que suas ações tornem-se efetivas. Para isso, além de se ampliar 
o aporte de recursos necessários à melhoria e ampliação dos serviços, 
dado que no Brasil o gasto com o serviço público de emprego é baixo 
(DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ES-
TUDOS SOCIOECONÔMICOS, 2016), a introdução e utilização 
das novas tecnologias de informação e comunicação são fundamentais 
para capacitar o atendimento diferenciado do trabalhador, adequan-
do-se à realidade do mercado de trabalho que apresenta grande hete-
rogeneidade de perfi s entre os trabalhadores. Assim, essas ferramentas, 
que já vêm sendo implementadas, podem aproximar aquele trabalhador 
mais qualifi cado e com maior autonomia, que pode utilizar o servi-
ço de autoatendimento via internet, para pesquisar por oportunidades 
de colocação, inscrever-se e solicitar um posto de trabalho sem a ne-
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cessidade procurar diretamente um posto físico do Sine. A utilização 
de aplicativos para computadores e, especialmente, para os telefones 
móveis (smartphones) ampliam o público que pode acessar os serviços 
oferecidos, sobretudo o público jovem.

A utilização das tecnologias de informação e comunicação per-
mitem ganhos de produtividade, abrindo espaço para o atendimento 
presencial daquele público com maiores difi culdades. Para isso, além 
do uso de novas tecnologias se faz relevante a capacitação do quadro 
de servidores do Sine, para que se possam aproveitar todos os recursos 
que se abrem com o uso das novas tecnologias, ampliando a efi ciência. 
Isso signifi ca que o profi ssional de atendimento deverá ter condições 
de maior análise, prospectando trajetórias e detectando defi ciências/
necessidades do trabalhador em busca de ocupação, e não apenas fa-
zendo o cadastramento do trabalhador no sistema e verifi cando se exis-
te – ou não – uma oportunidade de emprego, a partir do confronto 
entre a ocupação procurada e aquelas que estão sendo ofertadas, e o 
consequente encaminhamento. Ou seja, é preciso que o profi ssional 
que está no atendimento direto seja mais que um simples “atendente”, 
tornando-se uma espécie de “consultor” com capacidade para explorar 
as exigências e necessidades da vaga ofertada, bem como as potenciali-
dades do trabalhador, ampliando as possibilidades de encaminhamento 
de forma mais assertiva.

Complementarmente, será importante que na prospecção das po-
tencialidades e defi ciências do perfi l do trabalhador sejam detectadas as 
necessidades de qualifi cação profi ssional, treinamento para entrevistas, 
entre outras, para que se possam fazer os encaminhamentos corretos. 
Isso signifi ca que o “consultor” deveria ter condições de avaliar o perfi l 
do trabalhador, ajudando-o na melhor alternativa para sua inserção ou 
reinserção no mercado de trabalho e, quando for o caso, encaminhando-
-o para outros profi ssionais ou setores do Sine. Esse seria o caso do tra-
balhador com difi culdades em se inserir no emprego formal ou daquele 
que deseje o trabalho por conta própria: o trabalhador seria direcionado 
para os serviços que possam vir a ajudá-lo de forma mais efetiva.
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Outro aspecto além das tecnologias e da capacitação do pessoal 
que se considera importante para adequação das políticas de mercado 
de trabalho e para sua maior efetividade, diz respeito à capacidade de 
produzir informação e conhecimento relevante sobre o mercado de tra-
balho que possibilite aos formuladores, gestores e decisores de políticas 
públicas planejar as ações a serem realizadas, criando-se instrumentos 
de monitoramento e de avaliação, dando maior transparência e efi cácia 
das atividades do Sine. Esse ponto será tratado na seção seguinte.

3  INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO COMO FATOR 
ESTRATÉGICO

As informações sobre o mercado de trabalho utilizadas pelo Sine 
são geradas, sobretudo, da própria atividade desempenhada pelo Sine 
na sua função de intermediação de mão de obra. Ao fazer o atendimen-
to do trabalhador em busca de uma colocação, recolhe grande quanti-
dade de dados sobre o perfi l do trabalhador que deseja uma nova ocupa-
ção. De outro lado, a captação de vagas disponibilizadas pelas empresas 
que precisam preencher seu quadro de funcionários também possibilita 
uma coleção de dados sobre as vagas que estão sendo criadas e ofertadas 
no mercado de trabalho. Com base nesse conjunto de informações, so-
bre o trabalhador e sobre as ocupações, pode-se executar a atividade de 
intermediação, fazendo-se o encontro (matching) entre o perfi l da vaga 
disponível com o perfi l dos trabalhadores, para encaminhar aqueles 
com os perfi s mais adequados para a seleção e contratação pela empresa.

Outra fonte de informação disponível para as atividades do Sine é 
o programa de seguro-desemprego. Os dados dos benefi ciários do se-
guro-desemprego trazem informação dos trabalhadores que estão sen-
do demitidos pelos estabelecimentos, informando em quais setores de 
atividade econômica, tipo de ocupações e porte do estabelecimento, 
entre outras informações que são relevantes para o acompanhamento 
conjuntural do mercado de trabalho formal, bem como de possibilitar 
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a análise das séries para análise de mais longo prazo, propiciando serem 
verifi cadas tendências nas mudanças da estrutura ocupacional formal.

Além dessas, outras atividades executadas pelo Sine, como os pro-
gramas de microcrédito produtivo orientado entre outras ações, tam-
bém geram um conjunto de dados e informações relevantes. A relevân-
cia das informações geradas na operacionalização de suas funções não se 
limitam somente ao desenvolvimento das atribuições de responsabilida-
de do Sine, mas também para a formulação e para a tomada de decisão 
no âmbito das políticas públicas que não se restringe apenas às relacio-
nadas ao trabalho. Além disso, são informações que se constituem na 
base para pesquisas e análise sobre a dinâmica do mercado de trabalho 
que, por sua vez, têm grande importância para subsidiar as ações dos 
diferentes níveis de governo.

Apesar da massa de informações produzida pelo Sine no desenvol-
vimento de suas funções, ela precisa ser complementada, tanto para o 
monitoramento como para a avaliação de suas ações, bem como para o 
planejamento e aprimoramento de sua inserção como serviço público 
de emprego, que vai além da simples execução das funções clássicas de 
operador das políticas de mercado de trabalho. Porém, deveria esten-
der-se para o de organizador e coordenador do mercado de trabalho em 
nível local, regional e nacional, conformando-se num verdadeiro siste-
ma público de trabalho. Isso porque o Sine foi criado nos moldes dos 
serviços públicos de emprego dos países desenvolvidos, no qual a maior 
parte da força de trabalho tem vínculo de trabalho assalariado, mesmo 
com a ampliação do número de contratos atípicos desde os anos 1990. 
No caso brasileiro, sempre houve um grande contingente de trabalha-
dores que se inserem no mercado de trabalho por conta própria, além 
do trabalho doméstico e do assalariamento sem registro do vínculo de 
trabalho. Essa característica coloca desafi os adicionais para o Sine. As 
mudanças implementadas com a criação do SPETR caminhou para re-
duzir as debilidades enfrentadas num mercado de trabalho com grande 
heterogeneidade ocupacional, mas encontrou limitações que não foram 



Amilton J. Moretto

sanadas (MORETTO, 2009). Superar tais limitações implica repensar 
sua organização e forma de funcionamento, inclusive de suas atribui-
ções diante das mudanças que reconfi guraram tanto o mercado de tra-
balho, quanto a sua dinâmica.

Ainda que, por si só, não seja a solução para os problemas o tornar 
mais efetivo um sistema público de trabalho, a existência de um sistema 
de informações sobre o mercado de trabalho capaz de coletar, sistemati-
zar, publicizar e produzir conhecimento é um instrumento fundamen-
tal para viabilizar qualquer iniciativa nessa direção. Nesse sentido, a 
criação do ONMT e da Rede de Observatórios do Trabalho constitui 
um passo importante.

A importância disso deve-se, primeiramente, ao fato de que entre as 
funções do Sine, desde sua criação, está a geração de informação sobre 
o mercado de trabalho, como explicitado anteriormente. Mas se a in-
formação sobre o mercado de trabalho permite a redução da assimetria 
de informações, facilitando a atividade de intermediação e melhorando 
o fl uxo entre uma ocupação e outra, reduzindo o desemprego, ela tam-
bém contribui para melhor compreender a dinâmica do mercado de 
trabalho, especialmente em tempos de globalização, em que as mudan-
ças estruturais têm-se acelerado, obrigando maior fl exibilidade e agili-
dade na formulação e implementação de políticas públicas que visam à 
proteção do trabalhador e à redução do desemprego.

Um segundo ponto a destacar a importância é a possibilidade de se 
constituir capacidade local e regional para a observação e análise desses 
mercados de trabalho. Se é verdade que no Brasil temos um conjunto de 
bases de dados com informações sobre o mercado de trabalho – Pesqui-
sa de Emprego e Desemprego (PED), Pnad Contínua, Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais), Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) entre outras –, essas informações cobrem na sua 
maioria o território nacional, os estados, as regiões metropolitanas e as 
capitais. Somente a Rais e o Caged trazem informações para município, 
mas somente para o emprego formal; para uma visão mais abrangente 
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do mercado de trabalho para o território local tem que usar os dados do 
Censo Demográfi co, mas sua informação é de uso limitado, dada sua 
frequência decenal.

Ainda que a implantação de um observatório do mercado de tra-
balho não implique em produção de novas estatísticas sobre o mercado 
de trabalho regional/local, a compilação e a utilização das informações 
existentes para a análise do mercado de trabalho podem gerar conheci-
mento novo sobre a região/local que normalmente não seria produzido. 
Esse conhecimento novo – sobretudo nos municípios de pequeno e 
médio porte, normalmente carentes de informações e análises sobre a 
realidade do mercado de trabalho local – podem ser de alta relevância 
para a administração pública local, auxiliando no planejamento, na for-
mulação de políticas públicas e na tomada de decisão e, dessa forma, 
contribuindo para o desenvolvimento local, na medida em que trazem 
elementos novos para o conhecimento da realidade local.

Além do mais, a criação do ONMT tem a perspectiva de ser um 
instrumento que ultrapasse a simples produção, sistematização e divul-
gação de informação, contribuindo para a promoção do diálogo social. 
Isso coloca para o Sine uma tarefa de coordenação do mercado de traba-
lho local e regional, bem como a coordenação no plano nacional. Essa 
coordenação é fundamental para que se caminhe para a melhor estru-
turação do mercado de trabalho brasileiro, ampliando as oportunida-
des de inserção ocupacional e melhorando as condições dessa inserção, 
promovendo o trabalho decente, como defendido pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). Tal tarefa não é simples nem fácil de 
ser realizada. Exige compromisso público e disposição de diálogo dos 
diferentes atores envolvidos. A construção do ONMT e da Rede de 
Observatório, contudo, abre essa possibilidade, pois a informação e o 
conhecimento gerado pode subsidiar a construção negociada de planos 
de intervenção social e econômica, que refl ita os anseios do conjunto da 
sociedade e contribua para o desenvolvimento socioeconômico, redu-
zindo as desigualdades sociais e regionais.
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste breve texto, discutiram-se algumas das questões que 
têm marcado o debate em torno das políticas públicas de mercado de 
trabalho e o Sistema Nacional de Emprego. O Sine, em que pese os 
avanços apresentados no período recente, está distante do potencial que 
possui como serviço público de emprego e como a instituição central 
do sistema público de trabalho. Em parte, esse menor protagonismo 
resulta dos baixos gastos com o Sine, o que inviabiliza a ampliação dos 
serviços prestados aos trabalhadores. Por outro lado, carece de uma de-
fi nição mais clara de seu próprio papel no mercado de trabalho. Nesse 
sentido, destaca-se a necessidade do aprimoramento dos serviços ofere-
cidos com a incorporação de novas tecnologias de informação e comu-
nicação que amplie o acesso aos serviços do Sine pela população.

Em sintonia com a atualização tecnológica, se faz necessário capa-
citar o quadro de pessoal consoante à necessidade de fortalecimento, 
ampliação e melhoria dos serviços ofertados. Nesse aspecto talvez se-
jam necessárias mudanças mais profundas na organização do próprio 
serviço que lhe deem maior fl exibilidade e agilidade nas condições de 
funcionamento do mercado de trabalho em constante mudança, possi-
bilitando ganhos de efi ciência e maior efetividade dos serviços.

Por fi m, um terceiro e fundamental aspecto é com relação à in-
formação sobre o mercado de trabalho. Uma das funções do Sine é a 
geração de informação. Essa função se faz necessária para a operacio-
nalização de suas funções, mas tem implicações que ultrapassam essas 
tarefas. A criação do ONMT e da Rede de Observatórios é instrumento 
central para se constituir um sistema de informação sobre o mercado de 
trabalho. Sua consolidação e fortalecimento apresenta-se como instru-
mento importante para subsidiar o planejamento e as ações no âmbito 
do mercado de trabalho e das políticas de mercado de trabalho, mas 
não só. A informação e o conhecimento gerado a partir do ONMT 
pode contribuir para outros setores governamentais, e.g. a educação, 
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que pode se benefi ciar dos estudos sobre as mudanças no mercado de 
trabalho para o planejamento dos cursos de nível técnico e tecnológi-
co. Mas também pode ter um papel importante para a promoção do 
desenvolvimento local e regional, normalmente carentes de estudos e 
informação que subsidiem a formulação e a tomada de decisão sobre 
políticas públicas.

No século XXI, marcado por rápidas e constantes transformações 
sociais, culturais, tecnológicas, econômicas, sobretudo no mercado de 
trabalho, informação e conhecimento tornam-se elementos estratégicos 
para fortalecer a atuação do setor público – no presente caso, do Sine –, 
possibilitando que as políticas públicas implementadas tenham maior 
efetividade e sejam mais inclusivas, contribuindo para reduzir as desi-
gualdades presentes no mercado de trabalho e no conjunto da sociedade 
brasileira.
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Capítulo 10

PROCURA POR OCUPAÇÃO NO 
BRASIL: A CRISE ECONÔMICA E A 
DEMANDA PELO SINE

André Gambier Campos1

1  INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é discutir os mecanismos aos quais os tra-
balhadores recorrem quando precisam procurar ocupação, em dois mo-
mentos distintos da recente história brasileira: antes da defl agração da 
atual crise econômica (ano de 2012) e após (ano de 2017).

Esses mecanismos são vários, optando-se aqui por enfocar os ser-
viços de intermediação de trabalho prestados pelo Estado, em âmbito 
municipal, estadual e federal – neste último caso, prestados por meio do 
Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Organizado na metade da década de 1970, o Sine foi uma resposta 
à Convenção nº 88 da Organização Internacional do Trabalho, que exi-
gia dos Estados signatários a estruturação de instrumentos públicos de 
intermediação laboral (CACCIAMALI; LIGIÉRO; MATOS, 2008).

Mas foi uma resposta algo precária, pois seus serviços foram disponi-
bilizados em áreas limitadas, contaram com recursos restritos, não envol-
veram muitas empresas e alcançaram poucos trabalhadores desocupados.

1  Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e 
Pesquisador do Centro de Pesquisa Jurídica e Social da Universidade Positivo (CPJus/UP). 
E-mail: andre.campos@ipea.gov.br. Agradecimentos a Carlos Corseuil (Ipea) e Júnior Ma-
cambira (IDT). Ressalve-se que qualquer falha existente neste artigo é de responsabilidade 
exclusiva do autor.
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Os serviços do Sine passaram por uma reformulação signifi cativa 
somente após a Constituição de 1988, quando passaram a ser com-
preendidos como parte de um sistema bem mais amplo, dedicado à 
proteção dos trabalhadores desocupados – o que veio a ser chamado de 
‘Sistema Público de Emprego’ (SPE) (AZEREDO, 1998; CACCIA-
MALI; LIGIÉRO; MATOS, 2008; CARDOSO JR., 2013; MORETTO, 
2007).

De acordo com a Constituição e com a regulação posterior (como 
a Lei nº 7.998/1990), tal sistema era composto por transferências de 
recursos para esses trabalhadores, bem como por prestação de serviços, 
custeados por um novo fundo contábil/fi nanceiro, o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT) (BRASIL, 1988, 1990).

A ideia do SPE era proteger os trabalhadores desocupados. Por um 
lado, ofertando recursos para que pudessem sobreviver durante a procu-
ra por novas ocupações (seguro desemprego) ou, então, para que pudes-
sem se auto-ocupar (microcrédito); por outro lado, ofertando serviços 
de qualifi cação e intermediação (Sine), e aumentando a probabilidade 
de esses trabalhadores conseguirem novas ocupações (CARDOSO JR., 
2013; MORETTO, 2007).

Em que pese a extrema relevância do SPE, ainda hoje (passados 
quase trinta anos da Constituição de 1988), ele demonstra difi culdades 
para se apresentar, de facto, como um sistema de proteção dos trabalha-
dores.

Os problemas são variados, incluindo a desarticulação entre as 
transferências e os serviços, o reiterado subfi nanciamento destes últi-
mos, a sua fraca presença em parcelas do território, a precariedade dos 
mecanismos de sua gestão, a ausência de qualidade e de uniformida-
de em sua prestação etc. (CACCIAMALI; LIGIÉRO; MATOS, 2008; 
GUIMARÃES, 2004; LOBO; ANZE, 2014; SABÓIA; FALVO, 2010; 
SILVA et al., 2013).

Todos esses problemas afetam principalmente os serviços do SPE 
– e, com destaque, os de intermediação, centrados no Sine. Talvez não 
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seja por outro motivo que este último possui relevância algo reduzida 
para a procura por novas ocupações. Os dados apresentados neste artigo 
mostram que outros meios contam com a preferência dos trabalhado-
res, como, aliás, já demonstrado por Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (2010) e Guimarães (2004).

Esses meios não são tanto os ‘institucionais’, mas sim os ‘indi-
viduais’ (que não envolvem, de forma direta e imediata, instituições 
laborais, públicas ou mesmo privadas). Alguns desses mecanismos 
‘individuais’ são: o contato com empresas, diretamente ou mediante 
anúncios; o contato com familiares, amigos e colegas; a iniciativa de 
se inscrever e realizar concursos públicos; a iniciativa de começar o 
próprio negócio (reunindo know-how, recursos fi nanceiros, licenças e 
autorizações etc.).

Alguns autores (GUIMARÃES et al., 2017) afi rmam que a uti-
lização de cada tipo de meio (‘institucional’ – público ou privado – e 
‘individual’) depende de variáveis como:

a) a competição no mercado por oportunidades de ocupação 
(maior ou menor, a depender da conjuntura econômica).

b) o conhecimento que os trabalhadores têm do mercado (por 
meio da posse de informações sobre essas oportunidades, por 
exemplo).

c) a rede social em que se inserem os trabalhadores (amplitude, 
diversidade e qualidade dessa rede, no que se refere ao mercado 
laboral).

Apenas para ilustrar, esses autores (GUIMARÃES et al., 2017) li-
dam com a hipótese de que, quando o mercado caracteriza-se por uma 
dinâmica positiva, com mais oportunidades de ocupação, a interme-
diação por mecanismos ‘individuais’ ganha proeminência, pois os tra-
balhadores não necessitam tanto de intermediadores ‘institucionais’, 
públicos ou privados. O inverso ocorre quando o mercado caracteriza-
-se por uma dinâmica negativa, com intensa competição pelas poucas 
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oportunidades de ocupação disponíveis. Neste caso, a ajuda das insti-
tuições de intermediação pode fazer a diferença em favor dos trabalha-
dores. E isso pode se aplicar mesmo para as instituições públicas (como 
o Sine), em que pesem os seus problemas já descritos.

Ademais, esses autores (GUIMARÃES et al., 2017) lidam também 
com a hipótese de que, qualquer que seja a dinâmica do mercado labo-
ral, os trabalhadores mais ‘vulneráveis’ (menor instrução, menor ren-
dimento etc.) sempre dependem mais de intermediadores ‘institucio-
nais’ na busca por ocupação (até por conta de seu menor conhecimento 
sobre o funcionamento desse mercado e sobre as oportunidades nele 
disponíveis)2. E essa maior dependência recai especialmente sobre os 
intermediadores públicos (como o Sine), que não demandam recursos 
fi nanceiros para sua utilização (algo fundamental para os trabalhadores 
mais ‘vulneráveis’).

Como exposto, o objetivo deste artigo é discutir os mecanismos aos 
quais os trabalhadores recorrem quando necessitam procurar ocupação 
(em especial, o Sine). E, concomitantemente, testar algumas dessas hi-
póteses elencadas, para verifi car em que medida elas são corroboradas 
pelas informações disponíveis.

2  ASPECTOS METODOLÓGICOS

2.1 Informações

Para dar conta do objetivo que acaba de ser descrito, este artigo faz uso 
de informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contí-
nua (Pnad Contínua), doravante Pnad-C, disponibilizadas sob a forma de 
microdados pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE)3.

2  Além de que estes trabalhadores mais vulneráveis são quase sempre os que mais buscam 
ocupação, em qualquer conjuntura do mercado laboral.

3  Sobre a Pnad-C/IBGE, ver: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/traba-
lho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html.
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Tais microdados são oriundos de levantamentos amostrais4, realiza-
dos em âmbito domiciliar, em que se obtêm informações sobre a demo-
grafi a dos indivíduos (sexo, idade, cor/raça e posição no domicílio), a 
educação (instrução) e a situação laboral (se os indivíduos estão dentro 
ou fora do mercado de trabalho, se estão ocupados ou desocupados, 
entre outras mais).

Em meio a essas informações, destacam-se aquelas sobre os indiví-
duos desocupados – especialmente as que versam sobre os mecanismos 
que eles utilizam para buscar novas ocupações (‘individuais’ e ‘institu-
cionais’ – incluindo o Sine).

Paralelamente, mencione-se que as informações aqui usadas refe-
rem-se a todo o território brasileiro e, ademais, permitem a comparação 
de dois pontos no tempo: antes e depois da defl agração da atual crise 
econômica (ou seja, permitem a comparação de conjunturas distintas).

Em termos laborais, essa crise começa a ser notada na virada do 
segundo para o terceiro trimestre do ano de 2014. Momento que repre-
sentou o início de uma infl exão em indicadores-chave do mercado de 
trabalho, como a criação de novos postos de trabalho, a formalização 
desses postos, a remuneração e assim por diante (INSTITUTO DE 
PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2015, 2016).

Por vários anos desde 2004, com raras exceções, esses indicadores 
laborais apresentaram uma dinâmica marcadamente positiva. Mas, a 
partir do terceiro trimestre de 2014, essa dinâmica começou a se tornar 
negativa – ao que tudo indica, como resultado do esgotamento do mo-
delo econômico implementado desde 2008 (BARBOSA, 2011; BAR-
BOSA; SOUZA, 2010).

A ideia neste artigo é debater os mecanismos de busca por ocupa-
ção de forma comparativa, temporalmente falando. Para tanto, utili-

4  Como a Pnad-C/IBGE é fruto de levantamentos amostrais, para a construção de todas as 
estatísticas aqui apresentadas, é incorporado o desenho amostral dessa pesquisa.
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zam-se informações do 1º trimestre de 2012 (cerca de dois anos antes 
dos primeiros sinais da crise surgirem) e de 2017 (cerca de três anos 
após esses sinais, quando a crise provavelmente exibiu sua maior in-
tensidade)5.

2.2 Métodos

Para além das informações, mencione-se que os métodos de análise 
aqui utilizados resultam, em primeiro lugar, em estatísticas descritivas 
(distribuições simples de trabalhadores por vários atributos, bem como 
comparações simples de médias de alguns desses mesmos atributos – 
como o tempo de procura por ocupação).

Em segundo lugar, tais métodos resultam em estatísticas corre-
lacionais, como as de regressões logísticas. Com tais regressões, es-
timam-se as probabilidades de trabalhadores com atributos distintos 
utilizarem diferentes mecanismos de busca por nova ocupação (desta-
cando-se os serviços de intermediação de instituições públicas, como 
os do Sine)6.

3  PROCURA POR OCUPAÇÃO EM MOMENTOS 
DISTINTOS

Apenas como contexto, mencione-se que, entre 2012 e 2017, o nú-
mero de indivíduos em idade ativa (14 anos ou mais) aumentou 7,1% em 
todo o país, passando de 156,4 milhões para 167,5 milhões (TABELA 1).

Mas a proporção daqueles que estavam inseridos no mercado de 
trabalho, como ocupados ou desocupados, oscilou pouco nesse perío-
do, mantendo-se no entorno de 61% (TABELA 1).

5 Mencione-se que as informações da Pnad-C/IBGE até permitem a realização de estudos lon-
gitudinais (em painel), mas neste artigo o seu uso se dará estritamente de maneira latitudinal 
(transversal).

6 Caso haja interesse do leitor, a programação em Stata 14.0 utilizada no processamento da
Pnad-C/IBGE está à disposição. Basta solicitar ao autor pelo e-mail: andre.campos@ipea.gov.br.
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O que oscilou muito foi a proporção daqueles que se declararam 
desocupados. Entre 2012 e 2017, em meio aos que estavam no merca-
do de trabalho, essa proporção quase dobrou, passando de 8,0% para 
13,8% (TABELA 2).

Isso signifi cou um aumento de 6,6 milhões no contingente de indiví-
duos à procura de ocupação, que totalizou 14,2 milhões em 2017 (TABE-
LA 2). Indicando a virulência da crise que se abateu sobre a economia, o 
grupo enfocado neste artigo ganhou relevância no mercado laboral do país.

Tabela 1 – Atividade/inatividade (1º trimestre de 2012 e 2017)

Itens
2012 2017

% Nº % Nº

Ativo 61,2 95.644.642 61,6 103.118.085
Inativo 38,8 60.739.664 38,5 64.417.390
Total 100,0 156.384.306 100,0 167.535.475

Fonte: Pnad Contínua/IBGE.
Nota: Desenho amostral incorporado às estimativas.

Tabela 2 – Ocupação/desocupação (1º trimestre de 2012 e 2017)

Itens
2012 2017

% Nº % Nº

Ocupado 92,1 88.039.904 86,3 88.939.348
Desocupado 8,0 7.603.664 13,8 14.178.737
Total 100,0 95.643.568 100,0 103.118.085

Fonte: Pnad Contínua/IBGE.
Nota: Desenho amostral incorporado às estimativas.

E quais os mecanismos de procura por ocupação que se destaca-
ram no período estudado? As estatísticas descritivas aqui apresentadas 
mostram que os meios ‘individuais’ (que não envolvem, de forma direta 
e imediata, instituições laborais, públicas ou mesmo privadas) se desta-
caram pela sua relevância. Foi o caso do contato dos trabalhadores com 
empresas, diretamente ou mediante anúncios, que são sempre os mais 
mencionados na Pnad-C/IBGE. Ainda que tenham perdido parcela de 
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sua importância entre 2012 e 2017, outros mecanismos ‘individuais’ 
também se destacaram, como o contato com familiares, amigos e cole-
gas; a iniciativa de se inscrever e realizar concursos públicos; a iniciativa 
de começar o próprio negócio (reunindo know-how, recursos fi nancei-
ros, licenças e autorizações etc.) (TABELAS 3 e 4).

Os mecanismos ‘institucionais’ de busca por ocupação, que en-
volvem intermediadores privados (como as agências de empregos e os 
sindicatos) e públicos (como o Sine), não tiveram destaque em todo o 
período analisado. Aliás, mencione-se que eles ainda perderam parte da 
relevância que possuíam, como pode ser visto no caso dos intermedia-
dores privados (de 4,7% em 2012 para 2,5% em 2017) ou dos públicos 
(de 3,9% para 3,4%) (TABELAS 3 e 4). Ou seja, uma das hipóteses 
expostas acima parece não se confi rmar: a de que, quando o merca-
do caracteriza-se por uma dinâmica negativa, com intensa competição 
pelas poucas oportunidades de ocupação disponíveis, os mecanismos 
‘institucionais’ de procura ganham importância. Na crise econômica 
pela qual o país passa, a situação parece ter sido a oposta: os meios ‘in-
dividuais’ (e principalmente o contato dos trabalhadores com empresas) 
é que continuaram a sobressair.

Mas, especifi camente, e quanto aos trabalhadores mais ‘vulneráveis’ 
(menor instrução, menor rendimento etc.)? Uma das hipóteses acima 
descritas afi rma que, comparados a outros, estes trabalhadores sempre 
dependem mais de intermediadores ‘institucionais’. E essa maior de-
pendência recai sobre os intermediadores públicos (como o Sine), que 
não exigem recursos fi nanceiros para sua utilização. Na verdade, as es-
tatísticas correlacionais da seção seguinte deste artigo podem responder 
parcialmente a essa indagação.

Apenas para encerrar esta seção, ressalte-se que, apesar da atual 
dinâmica negativa do mercado laboral, o tempo que os trabalhadores 
gastam à procura de nova ocupação não aumentou. Pelo contrário, ele 
diminuiu de 16,9 meses em 2012 para 12,9 meses em 2017 (o que 
equivale a –23,7%) (TABELA 5). Mesmo considerando as estimativas 
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intervalares desse tempo de procura (e não as estimativas pontuais, re-
ferentes às médias aritméticas simples), é possível notar que ele se redu-
ziu no período estudado. Na verdade, isso pode signifi car várias coisas 
distintas, que merecem investigação mais detalhada. Apenas a título de 
hipótese, cogita-se que, dada a necessidade de obter algum rendimento 
para seus domicílios em meio à crise (necessidade que deve ter se reve-
lado maior e mais urgente), os trabalhadores desocupados tornaram-se 
menos ‘seletivos’ quanto às oportunidades de ocupação existentes.

Tabela 3 – Qual foi a iniciativa mais relevante para a procura de ocupação? 
(resposta desagregada)

Itens 2012 2017

Entrou em contato com empregador 56,7 78,9
Consultou parente, amigo ou colega 17,1 9,8
Colocou ou respondeu anúncio 7,6 1,6
Fez ou inscreveu-se em concurso 7,1 2,3
Tomou medida para iniciar o próprio negócio 1,0 1,0
Consultou agência privada ou sindicato 4,7 2,5
Consultou agência pública (municipal, estadual ou 
federal – Sine)

3,9 3,4

Tomou outra providência 2,0 0,5
Total (%) 100,0 100,0
Total (Nº) 7.455.490 14.093.223

Fonte: Pnad Contínua/IBGE.

Notas: Dados do 1º trimestre de 2012 e 2017.
           Desenho amostral incorporado às estimativas.
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Tabela 4 – Qual foi a iniciativa mais relevante para a procura de ocupação? 
(resposta agregada)

Itens
2012 2017

% Nº % Nº

‘Individual’ 91,5 6.821.773 94,1 13.261.723
‘Institucional’ 8,5 633.717 5,9 831.500
Total 100,0 7.455.490 100,0 14.093.223

Fonte: Pnad Contínua/IBGE.

Notas: Dados do 1º trimestre de 2012 e 2017. 
           Desenho amostral incorporado às estimativas.

Tabela 5 – Procura ocupação há quanto tempo (em meses)?
2012

Média
Erro 

padrão
Intervalo de confi ança - 

95% (inferior)
Intervalo de confi ança - 

95% (superior)
16,9 0,3 16,3 17,5

2017

Média
Erro 

padrão
Intervalo de confi ança - 

95% (inferior)
Intervalo de confi ança - 

95% (superior)
12,9 0,2 12,6 13,2

Fonte: Pnad Contínua/IBGE.
Notas: Dados do 1º trimestre de 2012 e 2017.
           Desenho amostral incorporado às estimativas.

4  O QUE LEVA A DIFERENTES MECANISMOS DE 
PROCURA?

Os meios de procura por ocupação variam conforme os perfi s dos 
trabalhadores desocupados? As estatísticas correlacionais aqui apresenta-
das sugerem algumas possíveis respostas a essa pergunta. Essas estatísti-
cas derivam de um modelo de regressão logística, cuja variável-resposta 
é a utilização de instituições públicas (com destaque para o Sine) para 
conseguir uma nova ocupação, versus todos os demais mecanismos (‘ins-
titucionais’ e ‘individuais’). Já as variáveis preditoras são características 
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demográfi cas (sexo, idade, cor/raça e posição no domicílio), educacionais 
(instrução) e laborais (tempo de procura por ocupação) dos trabalhadores.

Com esse modelo logístico, pretende-se estimar as chances/proba-
bilidades de os trabalhadores fazerem uso de instituições públicas (des-
tacando-se o Sine) para conseguirem se reinserir no mercado laboral, 
controlando-se pelos atributos desses mesmos trabalhadores. Essas esti-
mativas podem ser encontradas na Tabela 6 logo abaixo e nos Gráfi cos 
1 a 16 no apêndice ao fi nal deste artigo.

Em primeiro lugar, essas chances/probabilidades evidenciam que, 
em todo o período entre 2012 e 2017, alguns fatores ‘clássicos’ de cli-
vagem do mercado de trabalho parecem não infl uenciar a escolha de 
instituições públicas (como o Sine) para a reinserção ocupacional7. Es-
tamos falando aí de condição no domicílio, sexo, idade e cor/raça dos 
trabalhadores – ainda que o sexo até pareça afetar essa escolha em 2012 
(os homens tendem a não utilizar o Sine, quando comparados com as 
mulheres), assim como a idade em 2017 (os mais velhos tendem a não 
utilizar o Sine, quando comparados com os mais jovens).

Em segundo lugar, as chances/probabilidades que constam da Ta-
bela 6 e dos Gráfi cos 1 a 16 mostram que os fatores que efetivamen-
te infl uenciam a utilização de instituições públicas (como o Sine) são 
quase os mesmos entre 2012 e 2017. Está se referindo aqui à instrução 
dos trabalhadores (compreendida aqui como uma proxy de sua ‘classe 
social’), bem como ao tempo de procura por uma nova ocupação.

Em todo o período estudado, o Sine parece ser usado principalmente 
pelos trabalhadores menos instruídos (ou mais ‘vulneráveis’). Em certa 
medida, isso parece confi rmar uma das hipóteses expostas acima: a de 
que esses últimos trabalhadores, comparados a outros tipos não ‘vulnerá-
veis’, frequentemente dependem mais de intermediadores ‘institucionais’ 
na busca por ocupação. E essa maior dependência é provavelmente ainda 
mais pronunciada quando se tratam de intermediadores públicos (como 

7  ‘Clivagem’ no sentido de serem fatores que discriminam variáveis-chave do mercado de tra-
balho brasileiro, como participação, ocupação, informalidade, rendimento e desocupação.
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o Sine), que não demandam recursos fi nanceiros para sua utilização.

Ademais, em todo o período enfocado, o Sine parece ser utilizado 
especialmente por aqueles que estão há mais tempo procurando por 
uma nova ocupação. Apenas a título de hipótese, pode ser que o recurso 
dos trabalhadores a este intermediador público tenda a ser uma espécie 
de ‘última opção’, quando os demais meios de busca por uma nova 
ocupação não surtiram efeitos. Esta opção ocorreria mesmo com todos 
os problemas já atribuídos ao Sine, que fazem com que ele não esteja 
entre os mecanismos de maior preferência na reinserção ocupacional 
dos trabalhadores.

Em terceiro lugar, as chances/probabilidades que constam da Tabela 
6 e dos Gráfi cos 1 a 16 evidenciam, uma vez mais, que a conjuntura 
econômica parece infl uenciar pouco a escolha dos meios de recolocação 
ocupacional. Antes da eclosão da crise (em 2012) ou após (em 2017), 
os trabalhadores parecem optar pelos mesmos mecanismos (predomi-
nantemente ‘individuais’), em que pesem alterações de relevância já 
examinadas na Tabela 3. Além disso, os atributos dos trabalhadores 
que parecem infl uenciar essa escolha são basicamente os mesmos, in-
dependentemente da conjuntura: a instrução e tempo de procura por 
ocupação. E até mesmo as razões de chance desses atributos variam 
relativamente pouco entre 2012 e 2017, como pode ser examinado na 
Tabela 6.
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Tabela 6 – Resultados de regressão logística 

Descrição do modelo de regressão:
Variável-resposta: categórica (iniciativa principal para obter ocupação: outras 
versus instituições públicas – incluindo Sine).
Variáveis preditoras: categóricas e numéricas (transformadas em categóricas pela 
mediana), apenas em seus efeitos principais. Método: estimativas de máxima 
verossimilhança, com entrada forçada de variáveis em estágio único.
Filtro: apenas trabalhadores desocupados.

Estatísticas resultantes do modelo de regressão:
Razão de chance (com signifi cância)
(Intervalo de confi ança - 95%)
[Probabilidade >|t|]

 Itens Ano: 2012 Ano: 2017

Tamanho do domicílio (menor versus 
maior) (1)

0,992 0,926
(0,785 - 1,254) (0,761 - 1,126)

[0,95] [0,44]

Condição no domicílio (outra pessoa 
versus pessoa de referência)

0,807 0,932
(0,618 - 1,053) (0,758 - 1,146)

[0,11] [0,51]

Sexo (feminino versus masculino)
0,834* 0,936

(0,679 - 1,025) (0,794 - 1,103)
[0,08] [0,43]

Idade (mais jovens versus mais velhos) (2)
0,922 0,707***

(0,757 - 1,123) (0,585 - 0,853)
[0,42] [0,00]

Cor/raça (não negro versus negro) (3)
0,994 0,900

(0,815 - 1,212) (0,756 - 1,071)
[0,95] [0,23]

(continua)
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Tabela 6 – Resultados de regressão logística 
 Itens Ano: 2012 Ano: 2017

Instrução (até médio incompleto ver-
sus médio completo ou +)

0,784** 0,806**
(0,636 - 0,966) (0,669 - 0,971)

[0,02] [0,02]

Tempo de procura por trabalho (me-
nos tempo versus mais tempo) (4)

1,233** 1,157*
(1,019 - 1,492) (0,977 - 1,371)

[0,03] [0,09]

Constante
0,048 0,049

(0,036 - 0,064) (0,039 - 0,061)
[0,00] [0,00]

Fonte: Pnad Contínua/IBGE.

Notas: Dados do 1º trimestre de 2012 e 2017.
Desenho amostral incorporado às estimativas.
Estatísticas de 2012:

Signifi cância: *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01
Estatística F (7, 8.727) = 2,63 [0,01]
Nº observações: 19.756
Nº população: 7.455.490

Estatísticas de 2017:
Signifi cância: *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01
Estatística F (7, 10.968) = 10,17 [0,00]
Nº observações: 34.752
Nº população: 14.091.036

(1) Para 2012 e 2017, menor = até 4 componentes, maior = 5 componentes ou mais.
(2) Para 2012, jovens = até 26 anos, adultos = 27 anos ou mais; para 2017, jovens = 

até 28 anos, adultos = 29 anos ou mais.
(3) Para 2012 e 2017, não negro = branco e amarelo, negro = preto, pardo e indígena. 
(4) Para 2012, menos tempo = até 5 meses, mais tempo = 6 meses ou mais; para 2017, 

menos tempo = até 6 meses, mais tempo = 7 meses ou mais.

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo dos mecanismos aos quais os trabalhadores recorrem quan-
do necessitam procurar ocupação está no cerne deste artigo. E, com des-

(conclusão)
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taque entre eles, encontram-se os serviços de intermediação de trabalho 
prestados pelo Estado – especialmente, os prestados por meio do Sine.

Este sistema apresenta problemas históricos, que incluem o subfi -
nanciamento, a fraca presença em partes do território, a precariedade 
da gestão, a ausência de qualidade e de uniformidade nos serviços etc. E 
estes problemas talvez afetem as preferências dos trabalhadores, quan-
do procuram por novas ocupações, fazendo com que o Sine não esteja 
entre elas.

Tais preferências são por mecanismos ‘individuais’, que não envol-
vem instituições laborais (públicas ou mesmo privadas). Entre estes, 
destaca-se o contato com empresas, diretamente ou mediante anúncios; 
bem como o contato com familiares, amigos e colegas.

Entre 2012 e 2017, a relevância desses meios não só se manteve 
como ainda aumentou. Ou seja, mesmo com uma conjuntura econômica 
e laboral bastante distinta, manteve-se a estrutura de preferências dos 
trabalhadores em busca de nova ocupação, contrariando algumas 
hipóteses formuladas por alguns autores (GUIMARÃES et al., 2017).

Nesse período, alguns atributos ‘clássicos’ (como condição no do-
micílio, sexo, idade e cor/raça), que afetam variáveis importantes do 
mercado de trabalho, pareceram não afetar a (reduzida) importância 
do Sine como mecanismo de reinserção ocupacional dos trabalhadores 
desocupados.

Na verdade, no lapso entre 2012 e 2017, os atributos que parece-
ram realmente infl uenciar a utilização do Sine foram quase sempre os 
mesmos: a instrução dos trabalhadores (proxy de sua ‘classe social’), bem 
como o tempo à procura de uma nova ocupação.

O Sine parece ter sido usado especialmente pelos menos instruídos 
(ou mais ‘vulneráveis’), o que tende a confi rmar uma das hipóteses dos 
autores mencionados (GUIMARÃES et al., 2017): esses trabalhadores 
dependem mais de intermediadores ‘institucionais’ na busca por ocupa-
ção (e intermediadores públicos e gratuitos).
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Além disso, o Sine parece ter sido utilizado principalmente por 
aqueles que estão há mais tempo na situação de desocupação. Como hi-
pótese, ainda a ser confi rmada, pode ser que o recurso dos trabalhadores 
a esse intermediador público seja uma ‘última opção’, sacada quando os 
demais mecanismos de procura tenham falhado.

Enfi m, este artigo procurou trazer para o debate algumas informa-
ções novas a respeito dos meios que auxiliam os trabalhadores quando 
precisam encontrar uma ocupação.

E, ao que tudo indica, tais informações são preocupantes, ao menos 
da perspectiva do Sine – o prestador de serviços de intermediação que 
deveria desempenhar papéis-chave no contexto do SPE, mas que pare-
ce encontrar difi culdades para desempenhar tais papéis, tanto antes da 
crise econômica quanto no seu auge.

Mesmo com 14,2 milhões de trabalhadores desocupados e à procura 
de uma ocupação no país, o Sine é utilizado somente por uma fração des-
tes. Ainda que seja uma fração que aparenta necessitar muito de seus ser-
viços (os trabalhadores mais ‘vulneráveis’), ele parece ser a ‘última opção’, 
usada apenas quando nenhum outro mecanismo mostra resultados.

Ao que tudo indica, são expressivos os desafi os colocados à frente 
do Sine. Desafi os que talvez possam começar a ser enfrentados com 
propostas de atualização e fortalecimento – como as que constam do 
Projeto de Lei nº 5.278/2016 (BRASIL, 2016), apenas para citar um 
exemplo, entre outras iniciativas passíveis de serem discutidas.
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APÊNDICE

Neste apêndice, apresentam-se diversos gráfi cos, com as distri-
buições de probabilidades previstas para os trabalhadores recorrerem 
a instituições públicas (destacando-se o Sine) para obter uma ocupação 
(probabilidades resultantes da regressão logística apresentada acima).

Gráfi cos 1 e 2 – Probabilidade de uso de agências públicas (incluindo 
Sine) para procura de ocupação - 2012 (esquerda) e 2017 (direita)

0
20

40
60

80
D

en
si

da
de

.02 .03 .04 .05 .06
Probab. agências públicas (incluindo Sine) para obter ocupação

0
20

40
60

D
en

si
da

de

.02 .03 .04 .05 .06

Probab. agências públicas (incluindo Sine) para obter ocupação

Gráfi cos 3 e 4 – Probabilidade de uso de agências públicas (incluindo Sine) 
para procura de ocupação, de acordo com os tamanhos dos domicílios - 
2012 (esquerda) e 2017 (direita)
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Fonte: Pnad Contínua/IBGE.
Notas: Dados do 1º trimestre de 2012 e 2017.
           Desenho amostral incorporado às estimativas.
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Gráfi cos 5 e 6 – Probabilidade de uso de agências públicas (incluindo 
Sine) para procura de ocupação, de acordo com a condição no domicílio 
- 2012 (esquerda) e 2017 (direita)
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Gráfi cos 7 e 8 – Probabilidade de uso de agências públicas (incluindo 
Sine) para procura de ocupação, de acordo com o sexo  - 2012 (esquerda) 
e 2017 (direita)

0
20

40
60

80
10

0
D

en
si

da
de

.02 .03 .04 .05 .06
Probab. agências públicas (incluindo Sine) para obter ocupação

Feminino

Masculino

0
20

40
60

D
en

si
da

de

.02 .03 .04 .05 .06
Probab. agências públicas (incluindo Sine) para obter ocupação

Feminino

Masculino

Fonte: Pnad Contínua/IBGE.
Notas: Dados do 1º trimestre de 2012 e 2017.
           Desenho amostral incorporado às estimativas.
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Gráfi cos 9 e 10. Probabilidade de uso de agências públicas (incluindo 
Sine) para procura de ocupação, de acordo com a idade - 2012 (esquerda) 
e 2017 (direita)
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Gráfi cos 11 e 12 – Probabilidade de uso de agências públicas (incluindo 
Sine) para procura de ocupação, de acordo com a cor/raça - 2012 
(esquerda) e 2017 (direita)
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Fonte: Pnad Contínua/IBGE.
Notas: Dados do 1º trimestre de 2012 e 2017.

           Desenho amostral incorporado às estimativas.
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Gráfi cos 13 e 14 – Probabilidade de uso de agências públicas (incluindo 
Sine) para procura de ocupação, de acordo com a instrução - 2012 
(esquerda) e 2017 (direita)
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Gráfi cos 15 e 16 – Probabilidade de uso de agências públicas (incluindo 
Sine) para procura de ocupação, de acordo com o tempo de procura - 
2012 (esquerda) e 2017 (direita)
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Fonte: Pnad Contínua/IBGE.
Notas: Dados do 1º trimestre de 2012 e 2017.
           Desenho amostral incorporado às estimativas.
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NO OUTRO LADO DO ESPELHO. 
A INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGOS 
E A INSERÇÃO NA VOZ DOS 
BENEFICIÁRIOS1

Nadya Araujo Guimarães2

Priscila Pereira Faria Vieira3

1  INTRODUÇÃO

Neste texto analisamos experiências e percepções de indivíduos em 
procura no mercado de trabalho. Não trataremos, entretanto, de in-
divíduos em geral, capturando tendências médias, comunalidades. Ao 
contrário, elegemos entender como trabalhadores pobres se colocam 
diante do desafi o de se relacionar com certas instituições e políticas de 
intermediação de vagas, oriundas do poder público. Os resultados aqui 
apresentados se aproveitam de um longo caminho de análise, trilhado 

1  As autoras agradecem a Ana Carolina Andrada, Monise Picanço, Murillo Marschner Alves de 
Brito, Ian Prates e Jonas Bicev, que compuseram a equipe de pesquisa e partilharam conosco 
o processo de produzir e analisar os dados, inclusive naqueles aspectos que aqui serão apre-
sentados. Agradecem, igualmente, os comentários e sugestões de Carlos Henrique Corseuil, 
Gabriel Feltran, Valeria Pero, Álvaro Comin, Helena Hirata, Renata Bichir, Almerico Lima, 
Paula Montagner, Margarida Cardoso, Marco Antonio Natalino, Luciano Alves, Julia Amân-
cio, Rogério Barbosa, Edgard Fusaro e Paulo Henrique da Silva, que, em diferentes ocasiões, 
discutiram versões preliminares das análises do projeto.

2  Professora Titular Sênior do Departamento de Sociologia, Universidade de São Paulo (USP). 
Pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejanento (Cebrap). E-mail: nadya@usp.br

3  Pesquisadora do Cebrap. E-mail: prifariavieira@gmail.com 
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num projeto mais amplo.4 Nele procuramos dar conta de uma agenda 
de perguntas relevantes, para bem refl etirmos sobre o sistema público de 
intermediação e seu papel na inserção produtiva dos indivíduos. Assim, 
o projeto nos levou a investigar como, no Brasil dos anos recentes, os 
mais pobres buscavam oportunidades no mercado de trabalho; como, 
nessa busca, eram acolhidos pelo sistema público de intermediação e 
pelos intermediadores privados; e, sobretudo, como diziam das suas ex-
periências nessa busca. É sobre este último tema que nos debruçaremos 
no presente texto.

As expectativas e avaliações que trataremos de capturar foram cons-
truídas sob o infl uxo de um momento em que as ações governamen-
tais buscaram enlaçar alvos de combate à pobreza com alvos de inserção 
ocupacional, unindo o que até então se desenvolvera em paralelo: os 
instrumentos de políticas de assistência e os instrumentos de políticas 
de emprego. Por um breve período, programas foram especialmente 
concebidos para associar intermediação e inclusão produtiva. Esse foi 
o caso do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), notadamente em sua versão Pronatec - Brasil sem Miséria 
(Pronatec/BSM). Desafi os vividos pelos gestores puderam ser por nós 
acompanhados, tomando de empréstimo a lente dos benefi ciários dessas 
iniciativas. Por isso mesmo, a ótica escolhida para esse texto nos levou 
a transcender o interesse em apresentar achados sobre as formas de pro-
cura que os trabalhadores pobres acionam, as trajetórias que perfazem, 
a efi cácia dos intermediadores privados e da intermediação pública em 
apoiá-los, ou mesmo do alcance ocupacional que resulta dos seus es-
forços, todos esses alvos social e analiticamente relevantes, mas de que 
tratamos em outras ocasiões (GUIMARÃES et al., 2016, 2017). Nos-

4  Trata-se do projeto “Estratégias Individuais e Políticas de Intermediação na Procura de Tra-
balho. Desafi os para a Inclusão Produtiva da População de Baixa Renda”, que se desenvolveu 
com o patrocínio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MC-
TI)-Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq)/MDS - Se-
cretaria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi) através do Edital 24/2013 (Processo 
457138/2013-0) e com suporte institucional do Departamento de Sociologia da USP e do 
Centro de Estudos da Metrópole, no Cebrap. Para acesso ao Relatório Final do projeto, ver 
Guimarães et al. (2016).
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so intuito será, aqui, bem mais específi co: entender o modo como os 
trabalhadores viveram algumas dessas experiências e refl etiram sobre as 
suas próprias iniciativas e os limites das políticas que a eles se dirigiam. 
Procuramos fazê-lo, ademais, sem perder de vista os constrangimentos, 
tanto da conjuntura econômica em rápido refl uxo, como da dissolução 
dos programas que tinham estado sob teste.

Elegemos um terreno empírico especial: tomamos a experiência do 
primeiro programa nacional de inclusão produtiva voltado aos mais po-
bres, que pretendeu aliar iniciativas de qualifi cação e de intermediação 
– Pronatec/BSM. Observamos egressos de cursos em São Paulo, selecio-
nando pessoas para grupos focais, em dois Centros de Referência da Assis-
tência Social (Cras) da cidade. Disso resultaram interessantes articulações 
analíticas para entendermos melhor os elos entre as dimensões individual 
e institucional da inserção da população pobre no mercado de trabalho.

O argumento se estruturará em três seções. Na primeira delas si-
tuaremos o contexto no qual capturamos as refl exões dos benefi ciários; 
para tal, apresentaremos brevemente a pesquisa mais ampla, destacando 
os seus achados com respeito:

a) às formas de procura, em especial aquelas encetadas pelos indi-
víduos de mais baixa renda.

b) ao lugar do sistema público de emprego, caracterizando aqueles 
que a ele têm acorrido preferencialmente.

c) e ao impacto do recurso à intermediação privada, analisando 
o perfi l e as trajetórias dos que chegaram ao emprego formal 
através de agencias de emprego ou empresas de trabalho tem-
porário. 

A segunda seção, a principal, iniciar-se-á com uma breve apresen-
tação sobre o campo junto aos benefi ciários do Programa; isso nos per-
mitirá situar o modo como colhemos os relatos e as refl exões que em 
seguida serão apresentadas de maneira mais cuidadosa, segundo os eixos 
de temas mais salientes. Na terceira e última sessão consolidaremos al-
gumas refl exões fi nais, à guisa de conclusão.



Nadya Araujo Guimarães
Priscila Pereira Faria Vieira

2  SITUANDO O CONTEXTO: A PROCURA DE 
EMPREGO E O LUGAR DOS INTERMEDIADORES 
PÚBLICOS E PRIVADOS NO BRASIL DOS 
ÚLTIMOS ANOS

Tem sido crescente o interesse acadêmico pelo tema das instituições 
de intermediação e das formas pelas quais se relacionam indivíduos e 
oportunidades de trabalho (PECK; THEODORE, 1999; ECHEVER-
RÍA, 2001; FORDE, 2001; BEYNON et al., 2002; GRAY, 2002; 
BERGSTROM; STORRIE, 2003; BENNER; LEETE; PASTOR, 
2006; AUTOR, 2009; KOENE; PURCELL, 2013; FU, 2015). Não 
sem razão, haja vista a opacidade que desafi a empregadores e emprega-
dos em suas decisões com respeito ao mercado de trabalho, bem como 
a assimetria no acesso à informação ocupacional, especialmente assen-
tada na desigualdade do capital escolar dos indivíduos (GUIMARÃES; 
VIEIRA, 2015; GUIMARÃES; BARBOSA; CARVALHAES, 2015). 
Vários desses estudos mostraram que os mecanismos – mercantis e não 
mercantis - que enlaçam oferta e demanda de trabalho são acionados 
de formas diversas pelos indivíduos, não apenas a depender da confi -
guração do mercado de trabalho, mas segundo características que os 
especifi cam enquanto demandantes (GUIMARÃES, 2009; VIEIRA, 
2012; TARTUCE, 2011; GUIMARÃES; BRITO; SILVA, 2011; GUI-
MARÃES; BARBOSA; CARVALHAES, 2015).

Os achados, que coligimos na pesquisa recém-concluída, docu-
mentaram as principais tendências nas mudanças das formas de procura 
ao longo dos anos 2000 e, mais especifi camente, as mudanças nos me-
canismos acionados pelos mais pobres.5Analisando dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), para os anos de 2001, 
2004, 2008 e 2012, observamos que, no início do período, o contato 
direto com o empregador mostrava-se o principal modo de busca uti-
lizado pelos indivíduos de todos os estratos de renda, embora se apre-
sentasse de maneira mais intensa exatamente entre os elegíveis para a 

5  Para uma análise mais detida dos achados a respeito das mudanças nas formas de procura, ver 
Guimarães et al. (2016).
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política pública, aqueles com perfi l adequado a habilitar-se à inscrição 
no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). O interessante 
é que, ao longo da série, foram justamente os mais pobres que passaram 
a se utilizar ainda mais desse meio. Já os concursos –  mecanismo de 
corte fortemente impessoal e demandante de uma maior posse de recur-
sos – cresceram, por isso mesmo, entre os estratos superiores de renda. 
Ao mesmo tempo, a busca por meio das instituições de intermediação, 
que já era signifi cativamente baixa em 2002, recuou ainda mais entre 
todas as faixas.

Gráfi co 1 – Formas de procura, segundo faixas de renda, 2001-2012

Fonte: Elaboração de Guimarães et al. (2016) a partir de dados do Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE)/Pnad.

Num mercado aquecido pelo crescimento econômico, a procura as-
sentada na iniciativa individual passou a se mostrar fortemente estratifi -
cada, mas ao mesmo tempo guiada pelos tipos de ocupação que cresce-
ram no período. Dados os baixos níveis de escolaridade dos mais pobres, 
o recurso ao contato direto com o empregador assentou-se no crescimen-
to de oportunidades de emprego situadas na base da hierarquia ocupa-
cional. Por outro lado, não deixa de ser intrigante observar que o recurso 
a instituições mercantis de intermediação tenha se dado justamente num 
período em que tanto o sistema público de intermediação como as polí-
ticas de proteção social mostravam claros sinais de sua crescente robustez.
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Quando lançamos o olhar de maneira mais detida sobre as estra-
tégias de procura empreendidas pelos mais pobres, percebemos, no es-
tudo anterior, que as principais clivagens continuavam a ser aquelas 
referentes aos níveis educacionais, à raça e à idade. Se é certo que, de um 
modo geral, houve um aumento da tendência a recorrer diretamente ao 
empregador, tal tendência foi mais acentuada justamente entre os mais 
escolarizados dentre os mais pobres, entre os brancos e entre os mais jo-
vens. Mais ainda, quando buscamos associar o tipo de busca empregado 
à qualidade da ocupação exercida – usando a tipologia Erikson-Gold-
thorpe-Portocarero (EGP) como um proxy –, vimos que, a despeito de 
um aumento geral dos níveis de formalização, de assalariamento e uma 
relativa melhora da estrutura ocupacional, aqueles que se utilizavam 
da busca por meio de instituições mercantis eram exatamente os que, 
na média, ocupavam as melhores posições. Na direção contrária, foi 
entre aqueles que preferiam recorrer a redes e ao contato direto com o 
empregador que se mostraram menos frequentes as melhores ocupações 
alcançadas, notadamente pelos mais pobres, e em especial entre os não 
manuais de rotina de nível baixo.6

Tomados em conjunto, esses resultados apontam para mudanças 
nos padrões de procura e nas estratégias individuais empregadas para 
chegar ao trabalho. Elas espelham não apenas mudanças na estrutura do 
mercado de trabalho, mas também um contexto marcado pela expansão 
das instituições de proteção social direcionadas aos mais pobres. Mesmo 
que as ocupações criadas tenham sido majoritariamente aquelas que se 
situavam na base da estrutura salarial, com elevados níveis de rotativi-
dade e restritos requisitos de qualifi cação, trata-se de ocupações com 
maior tendência à formalização, nos setores de comercio e serviços – e 
foi para essas ocupações que se direcionou boa parte daqueles que se en-
contravam em ocupações mais elementares ou mesmo fora do mercado. 
O recurso da busca individual via contato direto com o empregador ou 
por meio das redes pessoais, quando empregado pelos mais pobres, pro-

6  Achados que reiteravam resultados anteriores obtidos por Guimarães, Brito e Silva (2011).
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porcionou-lhes o acesso a ocupações de menor qualidade; bem diferen-
te do resultado alcançado pela busca via instituições de intermediação, 
conducente a melhores oportunidades ocupacionais.

Tudo isso nos remeteu a observar a capacidade das instituições de 
intermediação. (GUIMARÃES et al., 2017). Começamos por verifi car 
o que se passava com o recurso ao sistema público de emprego, e como 
os trabalhadores pobres demandavam o seu suporte quando buscavam 
oportunidades de trabalho. E o fi zemos à luz de dados da Pesquisa de 
Emprego e Desemprego (PED); embora restrita a algumas regiões me-
tropolitanas, a PED era o único inquérito que permitia sondar tal ten-
dência para o período considerado, a saber, 2001 a 2012.

Os resultados apontaram que a procura por trabalho através do 
sistema público de emprego estava negativamente associada a quase 
todos os estratos de rendimento diferentes da nossa população de in-
teresse – os trabalhadores mais pobres (GUIMARÃES et al., 2017). 
Ademais, verifi camos que a probabilidade de se recorrer ao Sistema Na-
cional de Emprego (Sine) não era signifi cativamente diferente entre os 
dois estratos mais baixos (a população CadÚnico e o estrato formado 
por aqueles com renda domiciliar per capita em ½ e 1 salário míni-
mo). Por outro lado, a chance de apelar para a intermediação pública 
se tornava, em média, mais reduzida, quanto mais alto o estrato de ren-
da do domicílio do indivíduo. Essa tendência era mais clara no início 
do período (em 2001), e os resultados sugeriram que recorrer ao Sine 
passara a ser cada vez menos comum entre os estratos mais altos entre 
2004 e 2008. Em 2012, as chances de procura por emprego através do 
sistema público passaram a ser signifi cativamente maiores para os dois 
estratos logo acima da população CadÚnico, ao passo que os indivíduos 
em domicílios com renda per capita entre 3 e 10 salários mínimos se 
diferenciavam (e ainda mais do que no início do período) por terem 
chances indiscutivelmente menores de recurso ao Sine se comparados 
aos estratos mais pobres. Esses resultados sugeriam uma diminuição na 
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capacidade de atração do Sine com relação aos trabalhadores de nível 
socioeconômico mais alto (de renda per capita domiciliar acima de 2 
salários mínimos) entre 2008 e 2012; e um aumento na atratividade do 
Sistema entre os trabalhadores mais pobres (com renda domiciliar per 
capita de até 2 salários mínimos).

Gráfi co 2 – Procura de trabalho (nos últimos 7 dias) por estratos de renda 
per capita domiciliar - PED 2001, 2004, 2008, 2012

Fonte: Elaboração de Guimarães et al. (2017) a partir de dados do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese)/PED.

Nota: Regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto 
Alegre e Distrito Federal.

Entretanto, verifi camos igualmente que, se o sistema público de in-
termediação vinha tendo, ao longo dos anos 2000, elevada capacidade 
de atrair os mais pobres, isso nem de longe se traduzia em efetividade 
quanto a fazê-los chegar às almejadas oportunidades ocupacionais. Ao 
contrário, tais difi culdades se expressavam, para o conjunto dos que a 
ele acorriam, numa importante decalagem que documentamos para o 
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período 2000-2012, tanto entre inscritos e vagas captadas, quanto (e 
sobretudo) entre inscritos e colocados (GUIMARÃES et al., 2016).7

Se a intermediação do sistema público de empregos não parece ter 
sido, ao longo dos anos 2000, um caminho efetivo para fazer com que 
os trabalhadores mais pobres chegassem aos empregos, que dizer do 
papel dos intermediadores privados (como as agências de emprego e 
as empresas de trabalho temporário)? Já havíamos documentado, em 
outros estudos, que os anos 2000 testemunharam, no Brasil, um notá-
vel crescimento da capacidade desses intermediários, no que concerne 
a gerar acesso a postos formais de trabalho (GUIMARÃES; VIEIRA, 
2015). Procuramos, por isso mesmo, verifi car o que se passava com 
as trajetórias no mercado formal de trabalho, daqueles indivíduos ins-
critos no CadÚnico que logravam chegar a empregos pelo recurso à 
intermediação privada8. Para tal, um banco de dados foi especialmente 
construído, abarcando o período compreendido entre janeiro de 2012 
e dezembro de 2013. Com base na informação propiciada pela Relação 
Anual de Informações Sociais (Rais) longitudinal, observamos as mu-
danças ocorridas nos vínculos empregatícios da coorte de indivíduos 
que, sendo inscritos no banco do CadÚnico, estavam contratados, em 
julho de 2012, por empresas que a Rais classifi ca como provedoras de 
serviços de “seleção, agenciamento e locação de mão de obra”; um mo-
mento em que já estava em curso uma nova iniciativa de política pú-
blica voltada a associar qualifi cação e intermediação, com foco nesses 
trabalhadores, o Programa Pronatec/BSM.

A análise das trajetórias no mercado formal de cerca de 50 mil in-
divíduos bem-sucedidos no recurso aos intermediadores privados nos 

7 No que respeita aos trabalhadores mais pobres, o quadro não era menos alentador. Mediante 
o cruzamento de bases do “Mais Empregos” – Ministério do Trabalho (MTb) – e do CadÚni-
co – MDS – para dez estados brasileiros entre 2012 e 2013, novamente fi cou documentada 
a importante decalagem existente entre inscrições e colocação, também no que respeita à 
população que mais nos interessa, os registrados no CadÚnico (GUIMARÃES et al., 2016)

8 Uma analise detalhada dessas informações pode ser encontrada em Guimarães et al. (2017).
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deixava diante de um resultado nada animador. Chamou a nossa aten-
ção a importante concentração de casos ao redor de um número muito 
pequeno de percursos, a sugerir a escassez de alternativas que se abria 
para essa amostra de trabalhadores pobres que acedia ao mercado for-
mal através da intermediação privada. Assim, ou permaneciam dura-
douramente engajados em empresas de intermediação (4 em cada 10 
homens e 5 em cada 10 mulheres), ou tendiam a ser expulsos do mer-
cado formal, em seguida a uma curta experiência ocupacional numa 
empresa de seleção, agenciamento ou locação de pessoal (3 em cada 10 
casos, homens ou mulheres).

Em suma, e vistos os grandes números, nosso estudo anterior nos 
levava a concluir pela importância da intermediação pública nos es-
forços encetados pelos trabalhadores pobres para chegar aos empregos, 
mesmo numa conjuntura em que esses ainda se mostravam fartos. Mas 
era igualmente clara a difi culdade das agências governamentais para 
transformar procura em inclusão, notadamente entre os trabalhadores 
menos qualifi cados. Nesse sentido, chamava a atenção a novidade de 
um programa social que, por primeira vez, buscava articular instrumen-
tos das políticas de assistência a instrumentos das políticas de emprego, 
transferência de renda, qualifi cação e intermediação. Nosso intuito pas-
sou a ser, então, explorar as percepções de benefi ciários dessa iniciativa, 
do que trataremos em seguida.

3  A POLÍTICA PÚBLICA DE INSERÇÃO PRODUTIVA 
PELA ÓTICA DOS BENEFICIÁRIOS

O Pronatec foi criado em 2011 como um programa federal de qua-
lifi cação profi ssional, coordenado pelo Ministério da Educação (MEC). 
Um programa que já em seu próprio nome espelha o desafi o de tentar 
assegurar acesso ao ensino técnico e ao emprego. A vertente do Progra-
ma articulada ao Plano “Brasil Sem Miséria” constituiu, nos anos que se 
seguiram, a principal política federal de inclusão produtiva voltada para 
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os trabalhadores pobres. A especifi cidade do Pronatec/BSM, que foi ge-
rido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) 
e do Combate à Fome entre 2011 e 20169, é que ele almejava qualifi car 
e inserir no mercado de trabalho a população em situação de pobreza 
benefi ciária do Programa Bolsa Família ou inscrita no CadÚnico10. O 
Programa oferecia cursos de qualifi cação de curta duração gratuitos e 
associados ao pagamento de uma bolsa para ajuda de custo. A iniciativa 
governamental não deveria se encerrar na oferta de qualifi cação profi s-
sional, mas apoiar a frequência e conclusão, aliando ações de alocação 
da mão de obra qualifi cada no mercado de trabalho, durante e/ou após 
o término dos cursos. Ou seja, havia no Programa a intenção explícita 
de articular qualifi cação e intermediação – e esta inovação se constituiu 
no seu maior atrativo para os nossos interesses. Partia-se do pressuposto 
de que a intermediação pública de mão de obra seria um componente 
importante do processo de inclusão produtiva da população de baixa 
renda. Novidade, sem dúvida, no que concerne às ações governamen-
tais voltadas à intermediação. Por isso, o elegemos como caso empírico, 
acreditando que proveria um terreno fértil para coleta de percepções 
e iniciativas dos atores em seu esforço para confrontar os obstáculos 
em sua busca de trabalho. E, em especial, em seu esforço por vencer as 
barreiras que se interpõem entre a busca (e alcance) da qualifi cação e 
o ingresso (ou reingresso) no trabalho de melhor qualidade, deixando 
entrever o papel da intermediação pública.

9 O Programa cresceu exponencialmente entre 2011 e 2014, mas foi temporariamente inter-
rompido em 2015, em razão dos cortes orçamentários do ajuste fi scal do Governo Federal. 
Em 2016, foi retomado de forma tímida, com instabilidade e limitações enormes de orça-
mento, e em 2017 foi extinto.

10 O Pronatec despertou o interesse acadêmico e inspirou uma série de estudos. Alguns de-
les se dedicaram a tratar da construção institucional do Programa, ressaltando o contexto 
político e econômico da sua criação e desenvolvimento (CASSIOLATO; GARCIA, 2014); 
outros sublinharam as descontinuidades em relação aos programas federais anteriores 
(CASTIONE, 2013; FRANZOI; SILVA; COSTA, 2013; LIMA, 2012) ou a articulação 
do governo com as unidades ofertantes de ensino (SANTOS; RODRIGUES, 2012; LIMA, 
2012; SALDANHA, 2013). Há ainda aqueles que têm se dedicado a tratar de experiências 
de implementação municipal do Pronatec/BSM (BERNARDINO, 2013; TROGIANI, 
2012; TROGIANI et al., 2012; ROMBACH, 2014). Sobre o Plano Brasil sem Miséria, ver 
Campello, Falcão e Costa (2014).
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O Pronatec/BSM era implementado pelos municípios, majoritaria-
mente através das secretarias municipais de assistência social ou pela ins-
tituição responsável pelo CadÚnico. Era obrigatória a realização da pré-
-matrícula nos Cras11 e, em tese, as equipes desses equipamentos seriam 
responsáveis pelo acompanhamento dos benefi ciários para solução de 
eventuais problemas para a conclusão dos cursos e posterior encaminha-
mento dos egressos para intermediação de mão de obra. O papel da Assis-
tência Social dentro da inclusão produtiva seria o de captação e mediação, 
não de provimento de serviços de qualifi cação profi ssional ou interme-
diação. Tal desenho supunha uma integração entre as áreas da Assistência 
Social e do Trabalho, para propiciar a construção de elos institucionais 
entre as iniciativas de qualifi cação e a efetiva inserção produtiva.

Elegemos o município de São Paulo para um estudo piloto. A se-
leção desse caso assentou-se no reconhecimento de que, conquanto ele 
represente uma realidade particular, algumas características sugeriam a 
pertinência da escolha. Primeiro, São Paulo funciona como um bom 
caso para apreensão das grandes mudanças no mercado de trabalho 
nacional; assim, quando os indicadores apresentam variações, isso se 
faz sentir com mais intensidade na realidade paulista. Ou seja, o mu-
nicípio e seu mercado de trabalho operam como uma verdadeira cai-
xa de ressonância, um termômetro para oscilações de âmbito nacional 
(GUIMARÃES, 2009). Do ponto de vista das políticas sociais e, mais 
especialmente, das políticas de inclusão produtiva, São Paulo também 
se destacava pelo histórico de consolidação da Assistência Social no mu-
nicípio, marcado por tensas relações institucionais entre essa pasta e a 
de Trabalho, o que desafi ava a articulação institucional, suposto básico 
das ações de inclusão produtiva12. O desafi o torna-se maior pelo fato de 

11  Os Cras são equipamentos de atendimento ao público da Assistência Social, nos quais são 
ofertados serviços da Proteção Básica em áreas de vulnerabilidade social.

12 No que tange às especifi cidades municipais que impactam nas ações de inclusão produtiva, 
vários autores destacaram o histórico de desarticulação e tensões nas relações institucionais 
entre as áreas da Assistência Social e Trabalho (BICHIR, 2011; AMÂNCIO, 2008; YA-
ZBEK, 2004; SPOSATI, 2002). Em 2001, a atividade da Assistência Social no município 
foi dividida em duas secretarias, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria do Trabalho, 
Desenvolvimento Social e Solidariedade. Tal estratégia acentuou a lógica fragmentária e as 
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que, em São Paulo, como em toda região Sudeste do país, a interme-
diação pública de mão de obra federal (Sine) é muito pouco expressiva 
(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2015). 
Ademais, por razões de escala e da grande heterogeneidade social da 
metrópole, a análise da implementação de políticas sociais em São Pau-
lo permite comparações entre realidades muito diversas dentro do mes-
mo município.

Na capital paulista, a implementação do Pronatec/BSM aconte-
ceu através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social (SMADS); a pré-matrícula nos cursos de qualifi cação era reali-
zada nos Cras.13 A falta de articulação entre Assistência e Trabalho, no 
município, se mantinha e a inexpressividade da intermediação pública 
se tornou evidente nos relatos que colhemos. Entre os diversos gesto-
res locais entrevistados, foi recorrente a constatação de que inexistia 
articulação da Assistência Social com as iniciativas de intermediação 
pública de mão de obra. Em alguns Cras as equipes não sabiam sequer 

tensões institucionais e políticas, bem como a disputa por recursos, entre as duas pastas. 
Atualmente, elas são nomeadas, respectivamente, como Secretaria Municipal da Assistência 
e Desenvolvimento Social (SMADS) - responsável pelos Cras, pelos Creas (Centro de Refe-
rência Especializado de Assistência Social) e pela implementação das políticas de assistência 
social, tais como programas de transferência de renda e inclusão produtiva - e Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo (SMDTE) - responsável 
pelas políticas de trabalho, emprego e renda, dentre elas a intermediação pública de mão de 
obra através dos Centros de Atendimento ao Trabalhador (CATs).

13  Havia no município de São Paulo, no momento do nosso trabalho (em 2015), cinquenta 
Cras implantados. A implementação federal do Programa começou entre 2011 e 2012, 
mas foi apenas em 2013 que o Programa se consolidou em São Paulo, ano no qual foram 
realizadas 4.814 matrículas na cidade. Em 2014, ele se expande e foram registradas 6.293 
matrículas no município (conforme dados que nos foram fornecidos pela SMADS). Dife-
rentemente da estatística nacional do Programa, onde as matrículas de mulheres constituíam 
maioria, em São Paulo houve um equilíbrio na porcentagem de matrículas de homens e 
mulheres. No que diz respeito à escolaridade dos benefi ciários que se matricularam, mais de 
45% declararam ensino médio completo, resultado similar à média nacional. Os cursos de 
formação foram ofertados por quatro instituições diferentes no município: Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e Rede Federal de Ensino Técnico 
e Profi ssional, sendo as duas primeiras as principais (agregando maior número de matrículas, 
cursos e unidades de ensino). No ano de 2013 os cursos foram ofertados em 37 e, em 2014, 
em 40 unidades de ensino espalhadas pela cidade, mas com pouca presença nas regiões mais 
periféricas (novamente conforme dados fornecidos pela SMADS).
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qual a agência de intermediação pública de mão de obra mais próxi-
ma, mesmo se, como observamos, existissem postos nas imediações 
do equipamento. Ademais, em razão de disputas político-partidárias, 
a falta de articulação entre políticas municipais e estaduais também 
revelou-se uma característica marcante do contexto de São Paulo. Foi 
possível notar, por exemplo, uma pulverização de iniciativas governa-
mentais de qualifi cação profi ssional nos diferentes níveis de governo 
que não apenas não se articulavam, como concorriam pelo mesmo pú-
blico-alvo. Sabe-se que, em outros contextos institucionais, a realidade 
pode ter sido diferente, como no caso do estado do Ceará, reconhecido 
por sua virtuosa articulação entre as diferentes políticas de emprego e 
pelos arranjos de cooperação das políticas estaduais com as federais e 
municipais.

Para construirmos uma primeira aproximação às percepções sobre 
a experiência dos benefi ciários do Pronatec/BSM, em São Paulo foram 
organizados três grupos focais, que mobilizaram dezesseis egressos do 
Programa14. Nosso estudo piloto baseou-se num trabalho de campo rea-
lizado em julho de 2015, em dois Cras da capital paulista, com egressos 
do Programa. Eles haviam se matriculado, no ano de 2014, nos Cras de 
Ipiranga e Vila Mariana.15Três grandes grupos de temas foram explora-

14 A seguir uma breve caracterização do perfi l dos 16 participantes. Eram 8 homens e 8 mulhe-
res; 6 casados, 9 solteiros e 1 viúvo; 5 jovens entre 16 e 29 anos e 11 adultos com mais de 30 
anos; 2 com Ensino superior incompleto, 10 com Ensino Médio completo e 4 com Ensino 
Médio Incompleto; 8 com fi lhos e 8 sem fi lhos (idade do fi lho mais novo variando de 5 a 26 
anos); e apenas 4 se declararam como principais responsáveis pela manutenção do domicilio. 
No que se refere ao local de nascimento, 5 eram migrantes do Nordeste, 2 nascidos no inte-
rior do Estado de São Paulo e 8 nascidos no município de São Paulo. Oito deles planejavam 
voltar a estudar. Já no que se refere a cursos concluídos pelo Pronatec, 10 tinham fi nalizado 
1 curso, 5 fi nalizado 2 cursos e 1 deles era egresso de 3 cursos. Em termos de inserção profi s-
sional na área de qualifi cação, no momento da pesquisa nenhum dos participantes trabalhava 
na área do curso realizado; e 3 já tinham trabalhado anteriormente na área de qualifi cação 
pós-Pronatec. Por fi m, no que concerne ao mecanismo de obtenção do primeiro trabalho 
pós-curso, 1 participante o conseguira através de concurso público, 9 deles através de con-
tatos pessoais, 3 através de contato direto com empregador e 3 nunca tinham trabalhado.

15  Os critérios para seleção dos Cras a observar foram estabelecidos levando em conta as ca-
racterísticas sociais do território, o tamanho e volume do atendimento, a performance de 
execução do Programa, a distribuição pelas zonas da cidade e a proximidade de instituições 
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dos: motivações e expectativas, difi culdades e experiência de procura, e 
inserção no mercado de trabalho.

Nossa estada em campo deu-se num momento bastante singular. 
Marcado pela infl exão na economia e na confi guração das políticas gover-
namentais, refl exo da conjunção entre crises econômica e política, o tra-
balho empírico se desenvolveu numa conjuntura de desaquecimento da 
economia nacional e de retração do mercado de trabalho, com aumento 
dos índices de desemprego. Mais relevante ainda, o drástico ajuste fi scal 
que vem atingindo grande parte das políticas federais, alcançara o Pro-
natec – que foi temporariamente paralisado justamente quando estáva-
mos em campo – e outros dispositivos de proteção ao trabalhador, como 
o seguro-desemprego, que sofreu uma revisão de regras, difi cultando o 
acesso ao benefício. Ou seja, quando do nosso levantamento, o contexto 
mostrava-se desfavorável e preocupante para os trabalhadores e benefi -
ciários das políticas sociais, tanto porque as oportunidades no mercado 
haviam se tornado mais escassas, quanto porque os mecanismos de pro-
teção governamental também encolhiam. Ora, sabemos que o contexto 
macroeconômico e institucional é elemento estruturante das percepções 
e estratégias. Por isso, há que ter em mente que o momento da coleta de 
percepções dos benefi ciários certamente tem um papel determinante na 
maneira como estes constroem e exprimem as suas percepções.

publicas de intermediação de trabalho. Um estudo exploratório sobre os 50 Cras existentes 
no município de São Paulo – a partir dos dados do Censo do Sistema Único de Assistência 
Social (Suas) de 2013 –, permitiu a pré-seleção de oito deles. Buscando maximizar a diver-
sidade de situações, fi xamo-nos em um conjunto de sete Cras: Cidade Tiradentes, Itaquera, 
São Miguel Paulista, Ipiranga, Vila Mariana, Sé e Lapa. Com base nos bancos de dados das 
pré-matrículas do Pronatec/BSM realizadas nos Cras pré-selecionados, fi zemos um estudo 
exploratório do perfi l dos benefi ciários de cada um desses equipamentos. Levando em con-
sideração esses achados e o número de pré-matrículas realizadas por cada Cras no ano de 
2014, refi namos nossa seleção prévia e decidimos focar a pesquisa em quatro desses equipa-
mentos: Cidade Tiradentes, São Miguel Paulista, Ipiranga e Vila Mariana. Em cada um dos 
quatro Cras fi zemos um conjunto de três entrevistas (totalizando 12 entrevistados) e pelo 
menos um período de observação, compreendendo o espaço do entorno, as instalações do 
equipamento e o modo de atendimento do público. Entrevistamos a coordenadora de cada 
um dos Cras, bem como as pessoas ali diretamente responsáveis pela operacionalização do 
Pronatec. Só depois de todo esse percurso é que escolhemos os dois Cras - Ipiranga e Vila 
Mariana - para o trabalho com egressos.
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Nas partes subsequentes desta seção reuniremos achados resultan-
tes desse esforço e refl etiremos a partir dos relatos dos trabalhadores 
egressos do Programa sobre as suas iniciativas individuais de inserção 
profi ssional e procura de trabalho; sobre como percebem o hiato entre 
qualifi cação e inserção profi ssional; sobre as suas difi culdades e estraté-
gias para vencer esse hiato; e sobre a efetividade da ação governamental 
no que tange a enlaçar qualifi cação e intermediação.

3.1 Motivações e expectativas

M: Ainda falando sobre expectativas, tem mais alguma coisa 
que vocês gostariam de falar?

T: Então, nesse quesito… eu achava que, quando eu acabasse o 
curso, o próprio Senai pudesse me encaminhar para algo, para 
um meio-ofi cial de elétrica, para alguma empresa, que era o que 
eu queria. Mesmo ganhando pouco e tal, mas para mim pegar 
experiência; porque, sem a experiência, quando você parte para 
o mercado de trabalho, você não consegue, você está frito; não 
consegue, pode esquecer. Eu procurei muito e era 1 ano, 2 anos, 
mínimo 6 meses [exigência de experiência]. Agora, eu conseguir 
entrar em uma empresa? Impossível! Sem chance!

M: Você tinha a expectativa de que o próprio Senai te encami-
nhasse para uma empresa?

T: Achei que poderiam me encaminhar, para eu entrar em al-
gum lugar como meio-ofi cial, entendeu? Aí sim… Porque as 
empresas pedem experiência comprovada, e eu não tenho como 
provar experiência nenhuma, nunca trabalhei em empresa ne-
nhuma, acabei de fazer o curso, como eu vou ter experiência? 
Então, se o Senai tivesse dado essa força, que eu imaginei que 
poderia ser assim, daí simplifi ca bem para quem está terminan-
do o curso, entendeu?

(M: moderadora; T: homem, 49 anos, ensino médio completo, 
egresso do curso de eletricista, trabalha como eletricista autô-
nomo).
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Buscamos explorar, em primeiro lugar, as razões que motivaram 
a iniciativa de busca de qualifi cação profi ssional via Pronatec e as ex-
pectativas relacionadas a essa iniciativa, ou seja, o que os benefi ciários 
almejavam com essa experiência, especialmente em termos de inserção 
no mundo produtivo. De maneira geral, pudemos identifi car dois tipos 
principais de motivações/expectativas.

A principal motivação apontada foi a inserção no mercado de tra-
balho, que, a depender do caso, estava relacionada à expectativa de con-
seguir um emprego formal ou ao sonho de trabalhar por conta própria. 
A referência à expectativa de obtenção de trabalho formal foi a mais 
recorrente. Dentro do grupo de benefi ciários que tinha esse tipo de ob-
jetivo, predominavam as trajetórias profi ssionais marcadas por eventos 
prévios de desemprego recorrente, de trabalho informal ou em ocu-
pações pouco qualifi cadas e desvalorizadas (como trabalho doméstico, 
serviços de manutenção e portaria). Nesses casos, os discursos revelaram 
que o móvel para a iniciativa de qualifi car-se era a busca de uma forma-
ção que levasse a uma “profi ssão”. A palavra “profi ssão” é aqui empre-
gada como um sinônimo de trabalho qualifi cado, em contraposição às 
ocupações informais e/ou desvalorizadas; estas, por eles habitualmente 
desempenhadas, eram caracterizadas como “bico” ou “ganha-pão”, ou 
seja, como meras formas de obtenção de dinheiro para sobrevivência 
imediata. Por isso, para a maioria, a iniciativa de realizar o curso de 
qualifi cação representava o investimento em uma nova área de atuação 
profi ssional, considerada melhor e mais valorizada, e não necessaria-
mente o aperfeiçoamento da formação em uma atividade já desenvol-
vida. E, justamente por essa iniciativa representar o primeiro passo em 
direção a uma nova área profi ssional, na qual lhes faltava experiência, os 
benefi ciários depositaram muita esperança no poder de articulação da 
política de qualifi cação com o mercado de trabalho, inclusive revelan-
do-nos essa expectativa de maneira espontânea e direta.

A narrativa de alguns participantes mostra que a motivação para a 
busca de qualifi cação via instituições do Sistema S estava diretamente 
articulada à representação de que o diploma dessa instituição lhes ga-
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rantiria um emprego no fi m do curso, tanto por seu prestígio quanto 
pela reconhecida articulação da organização com o sistema produtivo. 
Ou seja, a grande expectativa, expressa por alguns participantes, era 
de que circulassem oportunidades de trabalho nas escolas e que a po-
lítica pública estabelecesse as parcerias com empresas e empregadores, 
requeridas para a colocação dos egressos no mercado de trabalho. Assim 
fazendo, minimizar-se-iam os efeitos da falta de experiência compro-
vada no ofício e/ou da difi culdade individual de vencer o hiato entre 
qualifi cação e inserção. Porém, essa expectativa foi frustrada na maioria 
dos casos. E, como disse uma das benefi ciárias, depois que concluíam o 
curso os alunos fi cavam “ao Deus dará”, expressão que evoca a sensação 
de abandono, de estar à deriva. Vamos retomar esse assunto adiante.

Por outro lado, também foi possível identifi car outro grupo de be-
nefi ciários, menor que o primeiro, que não tinha o objetivo imediato 
de inserção profi ssional, mas interesse pessoal no conteúdo dos cursos. 
Assim, almejavam realizar cursos de costura para produzir suas próprias 
roupas, ou relacionados ao setor automotivo para aprender a consertar 
o próprio carro. Nesse grupo as expectativas foram atendidas muito 
mais facilmente.

3.2 Di  culdades e constrangimentos

I: A minha intenção, quando eu fui fazer curso de assistente 
administrativo, era trabalhar na área. Mas, como ele falou, é 
verdade: é um curso muito curto. Então, o que a gente aprende 
lá não dá para você se virar.

F: É muito curto. É tipo o resumo mesmo.

I: É, então quando as empresas procuram [trabalhadores], o que 
eles querem? Eles querem experiência! Eles não querem pegar 
você e falar “ah, você fez um curso? Então tá bom. Vamos par-
tir daí, a gente, vai, te ensina”. Não, eles querem alguém com 
experiência.
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(I: mulher, 57 anos, ensino médio completo, egressa dos cursos 
de confecção em bijuterias, confecção de couro e assistente ad-
ministrativo, trabalhando como operadora de telemarketing; F: 
homem, 37 anos, ensino médio completo, egresso dos cursos 
ar-condicionado automotivo e elétrica automotiva, trabalhando 
como instalador técnico de internet).

A principal difi culdade apontada pelos benefi ciários foi o curto 
tempo de duração dos cursos; isso porque os cursos do Pronatec/BSM 
são do tipo Formação Inicial e Continuada (FIC) – mínimo de 160 
horas. Segundo relatos, que se repetiram nos três grupos focais e per-
mearam os diferentes perfi s de benefi ciários, a curta duração dos cursos 
lhes criava dois tipos de problemas: em primeiro lugar, sendo muito 
conteúdo para pouco tempo, os tópicos eram ensinados muito rapida-
mente; em segundo lugar, o conteúdo era muito básico, sem o necessá-
rio aprofundamento.

Devido a esses fatores, alguns egressos expressaram insegurança em 
exercer a ocupação que aprenderam no curso, principalmente quando 
esta poderia envolver riscos. E, por não se sentirem seguros no exercí-
cio do novo ofício aprendido, não investiam na procura de empregos 
nesse tipo de ocupação, esperando a oportunidade para realizar uma 
continuação da qualifi cação iniciada, o que não aconteceu, visto que 
o Programa foi interrompido. Uma estratégia traçada (e relatada) por 
três participantes foi realizar o mesmo curso duas vezes, uma delas via 
Pronatec, outra através do programa de qualifi cação profi ssional do Go-
verno Estadual de São Paulo.

Mesmo para os egressos que buscaram trabalhar na área do ofício 
recém-aprendido, a curta duração dos cursos foi apontada como um 
fator determinante para o insucesso na procura. Segundo os relatos, as 
empresas buscam candidatos que tenham realizado cursos mais longos, 
que tenham passado por experiências de qualifi cação mais aprofunda-
das. Assim, a principal difi culdade apontada durante a realização do 
curso tem relação direta com as difi culdades enfrentadas após a conclu-
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são do curso, na busca de inserção ocupacional e nas iniciativas indivi-
duais de superação do hiato entre qualifi cação e colocação profi ssional.

Já no que concerne mais diretamente às difi culdades enfrentadas no 
período pós-curso, na busca por inserção no mercado de trabalho, a exi-
gência de experiência foi o principal fator apontado, tendo sido relatado 
enfaticamente em todos os grupos. Isso se compreende, pois a expecta-
tiva de boa parte dos egressos era conseguir trabalho na área do curso 
de qualifi cação realizado, investimento que representava, para grande 
parte dos participantes, a entrada em uma “nova área de trabalho”, por 
eles mais valorizada, mas na qual não possuíam experiência prévia16.

3.3 Percepções sobre oportunidades de trabalho e 
inserção produtiva

L: As empresas pegam as pessoas que fi zeram dois anos de curso 
técnico, não curso de dois meses. São os cursos técnicos que 
as empresas se interessam. Eu acho que o curso do Pronatec o 
que oferece é isso mesmo, o tal do “biquinho”. Não um traba-
lho registrado, de empresa… É o que eu te falo, você trabalhar 
por conta; não uma empresa te contratar, te registrar. Acho que 
ninguém dá uma oportunidade dessas se você só tem o curso do 
Pronatec. […] Quando o governo pensou em cursos, quando o 
governo fez esse monte de cursos, não sei se era viável fazer asso-
ciações com empresas, mesmo pequenas, para colocar as pessoas 
no mercado de trabalho. Não houve isso. A gente fez o curso e 
fi cou ao Deus dará. Se tivesse tido essa… ponte… mas não teve.

(L: mulher, 53 anos, ensino superior incompleto, trabalhando 
como atendente, egressa dos cursos de informática e promotora 
de vendas).

16 É importante enfatizar que estamos tratando nesse estudo apenas de benefi ciários que con-
cluíram pelo menos um curso de qualifi cação e que, portanto, enfrentaram difi culdades di-
ferentes daqueles benefi ciários não concluintes. Para mais informações sobre as difi culdades 
dos benefi ciários não concluintes do Pronatec/BSM ver: Montagner e Muller (2015).
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A: Na minha visão, teria que fazer uma divisão. No meu cur-
so, que é muito específi co, para uma área muito específi ca e 
que não tem muita gente trabalhando e tem poucas vagas, tem 
possibilidades de você fazer e acontecer, empreender, eu quero 
dizer. E, por outro lado, a questão do mercado formal, que é 
mais complicado, é mais restrito. Então, eu consegui fazer uns 
“freelas” de desenho [de joias]. Mas, para mim essa sua pergunta 
tem um porém: se for mercado formal, é totalmente difícil. Da 
turma toda do Pronatec, ninguém se inseriu. Durante o cur-
so, foi lá umas duas ou três empresas atrás de gente; mas eles 
queriam gente que soubesse desenhar e que tivesse feito o curso 
de confecção de joias. Que soubesse fazer tudo, polimento, fun-
dição, várias frentes de trabalho. Então, essa pergunta para mim 
tem esse porém, se é pro mercado formal ou se é para você 
empreender.

(A: homem, 36 anos, ensino médio completo, egresso do curso 
de desenho de joias, trabalha como desenhista autônomo).

Ao explorar as percepções sobre as oportunidades que o curso do 
Pronatec lhes proporcionara, tendo em vista o alvo de se inserir no mer-
cado de trabalho, surgiu uma avaliação coletiva de que a resposta para 
essa pergunta variaria, caso se tratasse de inserção formal ou informal. 
Os participantes acreditavam que a experiência do Pronatec não lhes 
ajudara (ou ajudara muito pouco) na inserção no mercado formal de 
trabalho. Entretanto, reconheceram que ela poderia ajudar a estabele-
cer-se no trabalho por conta própria, no empreendedorismo, e mesmo 
na prestação de serviços. Isso era por eles apresentado como um motivo 
de frustração, pois a expectativa da grande maioria era justamente al-
cançar um posto no mercado formal, “trabalhar numa fi rma”, “entrar 
em uma empresa”; mesmo se ganhando menos do que o habitual, e 
mesmo que fosse em programas de estágios e aprendizado, voltados 
para adquirir a almejada experiência.

A expectativa dos egressos era de que circulassem oportunidades 
de trabalho e estágio nas escolas profi ssionalizantes, durante ou após 
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a realização dos cursos de qualifi cação. Que a própria escola realizasse 
a intermediação para o trabalho, construindo uma ponte com o se-
tor produtivo. Ou que a escola criasse programas próprios de estágio 
(como o exemplo do restaurante-escola do Senac), para que os alunos 
adquirissem experiência, antes de se lançarem na busca por posições 
no mercado de trabalho. Na contramão dessa expectativa, apenas três 
participantes presenciaram eventos de parcerias entre as escolas técnicas 
e as empresas em busca de mão de obra qualifi cada. Nesses casos, bus-
cavam-se estudantes dos cursos técnicos - isto é, dos cursos de longa du-
ração - ou dos módulos avançados do currículo. Ou seja, buscavam-se 
estudantes em fase fi nal de um percurso longo de formação profi ssional 
ou com conhecimentos especializados e aprofundados sobre determi-
nados processos produtivos. Pela característica de curta duração dos 
cursos FIC, os alunos do Pronatec/BSM não se encaixavam no perfi l 
almejado pelas empresas. E, com efeito, nenhum dos participantes da 
pesquisa conseguiu trabalho através desse mecanismo, o que é um dado 
relevante.

Os egressos apresentam trajetórias de ocupação instável e informal, 
assentadas no recurso às redes sociais como mecanismo principal de 
obtenção de trabalho. Entretanto, permanece o horizonte normativo 
do trabalho com carteira. Horizonte este que eles sabem ser impossível 
alcançar com os escassos recursos que possuem, mas que acreditavam 
possível de atingir no momento em que a economia estava aquecida e 
os mecanismos de proteção social ampliados. Entre as barreiras diversas 
que se apresentam para alcançá-lo, mesmo em momentos econômicos 
favoráveis, explicitavam a falta de experiência comprovada. Cientes des-
sa barreira, tentam driblar a questão da experiência com uma credencial 
valorizada e a política de qualifi cação profi ssional do Pronatec, que lhes 
propiciava acesso gratuito a cursos em instituições prestigiadas. Essa 
era uma oportunidade única, à qual eles se agarraram. As iniciativas de 
qualifi cação estavam, portanto, permeadas pela expectativa de que o 
efeito negativo da falta de experiência e da falta de bons contatos seria 
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compensado pelo efeito positivo da credencial. Todavia, o resultado al-
mejado não se concretiza, na percepção desses egressos, porque a políti-
ca pública falhou na sua conexão com o sistema produtivo.

3.4 Percepções sobre mecanismos de procura e 
obtenção de trabalho

M: E, como você procurava trabalho?
F: Eu ia atrás, né? Eu não gostava de entregar currículo ou esses 
negócios de internet, não. Nunca gostei disso. Eu ia pessoal-
mente, mesmo, falar direto com o proprietário. […]
Eu não mando currículo, porque uma vez eu fui entregar meu 
currículo, eu estava andando lá no Centro; daí eu tava olhan-
do as folhas que fi cam lá coladas, dai eu tava olhando assim o 
anúncio. A folha estava meio solta e eu olhei embaixo. Daí eu 
puxei, assim, rasgou, e deu para ver: era o currículo de uma pes-
soa, servindo de rascunho, entendeu?! Então, o que adianta? O 
que adianta você pagar, fazer e entregar o currículo e o cara lá, 
quando você vira as costas, joga no lixo! [indignado].
(M: moderadora; F: homem, 37 anos, ensino médio completo, 
egresso dos cursos ar-condicionado automotivo e elétrica auto-
motiva, trabalhando como instalador técnico de internet).

N: Eu fi z o curso de promotora de vendas e teve toda essa di-
fi culdade [para conseguir trabalho nessa área]. Então eu estou 
trabalhando na casa de uma senhora como doméstica, mas eu 
não quero mais isso.
M: E conta como você está procurando trabalho?
N: Eu não estou procurando mais porque eu já me irritei. Agora 
eu estou querendo é virar sacoleira; preciso juntar dinheiro. Eu 
desisti porque eu fui na internet, daí até fi quei animada a fazer 
“freelancer”, para ganhar um dinheiro, fazer alguma coisa, eu 
ia tentar… Dai eles pedem 6 meses [de experiência], “deixa seu 
telefone que a gente entra em contato”. Tudo pede 6 meses, não 
sei quanto tempo…
M: E você procurou em agência de emprego?
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N: Agência, eu procurei só internet.
M: Agência privada?
N: É.
M: Você já chegou a procurar em agência pública alguma vez?
N: Não, essas não. Eu nem sei onde tem alguma dessas, nesse 
ramo aí…
M: E esse trabalho que você tem hoje, como você conseguiu?
N: Esse trabalho… Olha, sinceridade, desde que eu cheguei em 
São Paulo, eu nunca consegui trabalho por essas, como é que se 
chama… Assim, que eu fi z o currículo e alguém me chamou. 
Nunca… Nunca, desde que eu cheguei.
M: E como você conseguia?
N: Ah, sei lá, as pessoas vão me indicando, olha tem ali, daí eu 
vou, sempre assim, eu não sei o que acontece…
(M: moderadora; N: Mulher, 50 anos, ensino médio completo, 
trabalha como empregada doméstica, egressa do curso de pro-
moção de vendas).

M: Você disse que conseguiu o seu atual trabalho através de um 
contato. Como você procurava?
L: Foi. Mas eu já fui direto. Quando eu pensei em voltar, eu já 
fui direto em uma pessoa e deu certo. Mas, por quê? Eu já tinha 
52 anos, estava há 12 anos fora do mercado de trabalho. Então, 
quase impossível, né? Só com contato mesmo. Até cheguei a 
procurar por outros meios. Mas, procurar trabalho, acho que 
é por todos os meios, contato, internet, currículo, boca a boca, 
conversa, acho que a gente tem que usar todos os meios. […] 
Mas, infelizmente o nosso país é assim mesmo: só com alguém 
que te indica, só indicação.
(M: moderadora; L: mulher, 53 anos, ensino superior incom-
pleto, trabalhando como atendente, egressa dos cursos de infor-
mática e promotora de vendas).

Convergente com o que havíamos encontrado nas análises antes 
apresentadas, baseadas em informações sócio-demográfi cas, em todos 
os grupos focais, o mecanismo de procura e obtenção de trabalho mais 
citado foi o recurso a contatos pessoais. Os participantes acreditam que 
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esse é o recurso que mais facilmente (ou exclusivamente) pode lhes dar 
acesso a oportunidades de trabalho. Por isso mesmo e, quando possível, 
acionam suas redes de contatos. Mas os discursos também revelam uma 
outra percepção, a respeito da dependência de contatos pessoais: quem 
tem bons contatos, tem mais oportunidades de trabalho, mas, ao mes-
mo tempo, “bons contatos” são bens escassos.

O recurso ao contato com empregadores também se mostrou uma 
estratégia útil e, em algumas áreas profi ssionais, até mais produtiva que 
outras estratégias, tal como foi possível identifi car nos relatos de egres-
sos que buscavam trabalho como mecânico automotivo ou eletricista. 
Durante a discussão, os participantes do grupo chegaram à conclusão 
de que essa estratégia é boa para algumas áreas, mas não para todas, 
pois a maioria das fi rmas não abre essa possibilidade de contato direto, 
restringindo-se ao uso de intermediadores de mão de obra.

A procura de emprego por meio de agências privadas de interme-
diação é mais frequente do que através de agências públicas. Poucos 
foram os participantes que procuraram alguma vez por meio destas úl-
timas; nesses casos, isso ocorrera há muito tempo e nenhum deles foi 
bem sucedido. Muitos participantes mostraram desconhecer esse recur-
so, afi rmando não possuir informação sobre a localização ou mesmo a 
forma de acessar as agências governamentais. Mais ainda: nenhum dos 
participantes estava usando (ou cogitando usar) o sistema público de 
intermediação como mecanismo de procura por trabalho, nem mesmo 
havia recorrido a ele recentemente.

Em relação às agências privadas, o seu uso se mostrou mais recor-
rente e chegou a dar acesso ao trabalho em alguns casos. A procura 
através das agências privadas se dá principalmente por meio da internet, 
uma estratégia com baixo custo, mas também de baixa efi cácia, segundo 
a percepção dos participantes. Nos discursos é possível constatar que 
há  certo descrédito em relação a essas instituições. Em parte, porque só 
possibilitam o acesso a trabalhos ruins - no dizer de uma participante, 
“agência de emprego só chama para trabalho em telemarketing”; em parte, 
pelo descaso de alguns desses estabelecimentos para com os candidatos.
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Resumidamente, diríamos que as percepções dominantes entre os 
benefi ciários sobre os mecanismos de procura de trabalho poderiam ser 
assim formuladas: dependência dos contatos pessoais, descrédito/des-
confi ança em relação às instituições privadas de intermediação de mão 
de obra e pouco conhecimento com respeito às instituições públicas de 
mão de obra.

3.5 Em suma: entre o encantamento com a experiência 
de quali  cação e a frustração com a busca de 
inserção

N: Eu gostei muito. Nossa! Foi assim… maravilhoso! Os me-
lhores professores, de alto nível… Eu não esperava que fos-
se tanto assim. Eu fui surpreendida. Eu fi quei encantada. Os 
professores eram maravilhosos, os alunos eram muito bem 
preparados também. O pessoal fi cou muito ligado um com 
o outro. Foi um aprendizado que, mesmo se eu não trabalhar 
nessa área, que eu não estou trabalhando nesse ramo, mesmo 
se eu não trabalhar, para mim foi muito gratifi cante. Como 
pessoa, eu cresci muito.
(N: mulher, 50 anos, ensino médio completo, trabalha 
como empregada doméstica, egressa do curso de promoção 
de vendas).

A avaliação da experiência de ter participado do Pronatec se cons-
trói ao redor de duas dimensões: o curso e as oportunidades de inserção 
pós-qualifi cação. De maneira geral, quando os participantes fazem a 
avaliação da experiência, levando em conta apenas o curso de qualifi ca-
ção, eles tratam dos professores, das instalações da escola, do conteúdo 
e do material e, nesses quesitos a avaliação resultante é extremamente 
positiva.

Todavia, quando os participantes refl etiam sobre a experiência do 
ponto de vista das possibilidades de inserção no mercado de trabalho, 
proporcionadas pelo investimento em qualifi cação, a sua avaliação era 
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crítica e muitos explicitaram a frustração de suas expectativas. A inser-
ção ocupacional na área da qualifi cação realizada se mostrou um grande 
desafi o para os que tinham esse objetivo. Dizendo-o de maneira breve, 
a experiência lhes desencantava por dois grandes motivos, que recorren-
temente apareceram: por um lado, a curta duração dos cursos, que não 
fornecem a preparação sufi ciente ao desempenho do ofício; por outro, 
a falta de articulação com os setores produtivos para intermediação do 
trabalho qualifi cado, visando emprego, estágio ou programas de apren-
dizagem. Os indivíduos narram uma experiência de investimento em 
qualifi cação que não se converte em inserção profi ssional, e que pode 
gerar a médio e longo prazo um efeito desestímulo ou descrédito em 
relação às iniciativas governamentais de inclusão produtiva17.

4  REFLEXÕES FINAIS À GUISA DE CONCLUSÃO

A política de inclusão produtiva foi formulada a partir do suposto 
de que a população pobre enfrentava dificuldades particulares frente à 
dinâmica do mercado de trabalho, e que era necessário articular qua-
lifi cação e intermediação de mão de obra. Todavia, a nossa pesquisa, 
bem como outros estudos de avaliação do Pronatec/BSM (MONTAG-
NER; MULLER, 2015) apontam para as difi culdades de construir tal 
articulação.

Aos benefi ciários das políticas sociais a iniciativa governamental 
destinava apenas cursos de curta duração. Estes, conforme a percepção 
dos egressos que pesquisamos, não lhes ofereciam a bagagem necessá-
ria à prática profi ssional, nem a credencial efetivamente valorizada pelo 
mercado de trabalho e nem a esperada articulação com o sistema pro-

17 Ainda que localizados em uma realidade específi ca e advindos de um estudo piloto, tais 
achados sobre a política de inclusão produtiva - encantamento com a experiência de quali-
fi cação e frustração com a busca de inserção - se repetem em estudos recentes, conduzidos 
com egressos dos cursos FIC do Pronatec em outros municípios e em outras regiões do país 
como Erechim (RS), Lábrea (AM) e Paraíso do Tocantins (TO) (DALBERTO et al., 2015; 
PAIVA, ALMEIDA, 2015; SOUZA, 2015).
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dutivo, o que, a seu ver acontece apenas nos cursos de longa duração. 
Enquanto isso, os cursos longos (ou seja, o ensino técnico) são concorri-
dos, e caros. Ademais, são acessíveis apenas através de processos seletivos 
crescentemente competitivos, como é o caso do Sistema de Seleção Uni-
fi cada da Educação Profi ssional e Tecnológica (Sisutec) para acesso ao 
programa federal de qualifi cação profi ssional. Neste, as chances dos in-
divíduos mais pobres são limitadas, para não dizer inexistentes. Assim, é 
desigual não apenas o acesso às melhores oportunidades de qualifi cação 
profi ssional (cursos que oferecem as melhores credenciais), mas também 
o acesso às melhores conexões entre qualifi cação e intermediação, capa-
zes de superar tal hiato e propiciar a inserção na área de formação. Por 
isso mesmo, aos indivíduos mais pobres – e esta é a sua percepção - cabe 
o desafi o de construir estratégias individuais de superação dessa lacuna.

Importante enfatizar não apenas a importância do papel das redes 
sociais na procura de trabalho – achado de resto reiterado pelos estudos 
quantitativos/estruturais e qualitativos/biográfi cos que empreendemos 
– mas a consciência dos limites da dependência em relação às redes, 
numa clara percepção da homofi lia que marca os circuitos em que estão 
inseridos. Cientes dessa desvantagem relacional, tentam neutralizá-la 
através de iniciativas individuais, como o recurso ao contato direto com 
o empregador (quando possível) ou às agências privadas de emprego 
(apesar da percepção negativa em relação a essas instituições). Entre-
tanto, mesmo quando recém-saídos de uma política governamental de 
inclusão produtiva, a busca dos benefi ciários por trabalho não passa pe-
las instituições públicas e se constitui numa experiência individual ou, 
quando muito, compartilhada com os seus contatos pessoais próximos.

Isso nos leva à necessidade de sublinhar o custo individual da falta 
de intersetorialidade das políticas e da opacidade das instituições gover-
namentais vis-à-vis a procura de trabalho dos benefi ciários das políticas 
sociais. Na ausência desta, recai sobre o indivíduo pobre – com todas suas 
limitações de tempo, de recursos materiais e de acesso às informações so-
bre oportunidades ocupacionais – a responsabilidade de fazer a articulação 
entre as dimensões da política pública e do mercado, entre a proteção 
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social governamental e o provimento de renda, construindo algum tipo 
precário e complexo de rede de proteção.

Mas, e para concluir, há que ter em mente que a inclusão produtiva 
não esgota a presença dos trabalhadores pobres na cena pública como 
sujeitos de direitos sociais. Nesse sentido, a “porta de entrada” no mer-
cado de trabalho nem de longe deve deixar o indivíduo na “porta de 
saída” das políticas públicas de proteção social. Todavia, quando essas 
operam como “quase direitos”, premidas pelos limites orçamentários, a 
sua reversibilidade é sempre uma possibilidade na ordem do dia – e isso 
é o que estamos a testemunhar no momento atual. Revertê-las, como 
documentamos até aqui, ocasionará um resultado desastroso, jus tamen-
te para os trabalhadores mais pobres.
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INTEGRAÇÃO ENTRE POLÍTICAS DE 
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1  POLÍTICAS DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 
E O SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO

Pode-se apontar como marco para a integração de políticas públicas 
de emprego no Brasil o estabelecimento da Lei nº 7.998, de 1990, que 
regulamenta o Programa Seguro-Desemprego (BRASIL, 1990). Esse 
dispositivo legal defi ne como fi nalidade do referido programa o provi-
mento de assistência fi nanceira temporária ao trabalhador desemprega-
do em virtude de dispensa sem justa causa. Além disso, engloba políti-
cas e ações com vistas a auxiliar os trabalhadores na busca de emprego, 
prevendo, para tanto, ações integradas de orientação, intermediação no 

1  Os autores agradecem aos seguintes profi ssionais por disponibilização de informações: Már-
cia Maria Fonseca de Souza - Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), Antonio 
Pimenta - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre)-BA e Diva Conceição 
Apolônio – Setre-BA.

2  Professor do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Faculdade de Economia, Admi-
nistração e Contabilidade (Face) da Universidade de Brasília (UnB) (francomt@uol.com.br).

3  Mestre em Economia.
4  Graduanda do Departamento de Sociologia da UnB.
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mercado de trabalho e qualifi cação profi ssional. Essa lei, dessa maneira, 
busca integrar do ponto de vista legal as funções de assistência ao traba-
lhador desempregado com as funções de intermediação de mão de obra 
e qualifi cação profi ssional, estabelecendo os componentes do Sistema 
Nacional de Emprego brasileiro. Contudo, na prática, a implantação 
dessas ações se deu de forma desintegrada.

As ações do Programa do Seguro-Desemprego são executadas, via 
de regra, descentralizadamente, por meio do Sistema Nacional de Em-
prego (Sine), que opera através de entidades contratadas por estados, 
municípios e consórcios de municípios, além de outras entidades con-
veniadas diretamente com o Ministério do Trabalho (MTb), com a par-
ticipação das Comissões de Emprego locais.

Em 2004, com a constatação de limitações e defi ciências da integra-
ção das ações que compunham o sistema público de emprego, o então 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) promoveu uma reestrutura-
ção do Sistema. O processo se desenvolveu ao longo dos anos de 2004 
e 2005, com a realização dos Congressos Nacionais do Sistema Público 
de Emprego, Trabalho e Renda, o que culminou em uma série de nor-
mativos legais no âmbito das competências do referido ministério e do 
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

Esses normativos estabeleceram um novo arranjo de funções e ações 
básicas e complementares que passaram a integrar institucionalmente o 
sistema público de emprego brasileiro, cuja denominação foi acresci-
da dos termos “trabalho e renda”. As funções a serem integradas refe-
riam-se aos módulos de: seguro-desemprego; intermediação de mão de 
obra; orientação profi ssional; qualifi cação social e profi ssional; certifi ca-
ção profi ssional; fomento às atividades empreendedoras e informações 
sobre o mercado de trabalho. Os esforços nesse sentido tiveram como 
principais propósitos: propiciar a integração das ações e funções do Sis-
tema, a partir de um planejamento integrado; estabelecer a repactuação 
do papel dos atores que integram o Sistema, quanto ao planejamento e 
execução das funções e ações; além da criação de um instrumento jurí-
dico único para execução dessas funções (convênio unifi cado).
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Assim, o denominado Sistema Público de Emprego, Trabalho e 
Renda (SPETR) passou a constituir um conjunto de programas de go-
verno dirigidos ao mercado de trabalho nacional, tendo em vista os 
objetivos de: 

a) combater os efeitos do desemprego (por meio de transferências 
monetárias como as previstas no seguro-desemprego).

b) requalifi car a mão de obra e reinseri-la no mercado (por meio 
dos programas de qualifi cação profi ssional e de intermediação 
de mão de obra) e 

c) estimular ou induzir a geração de novos postos de trabalho por 
meio da concessão de crédito facilitado a empresas e/ou traba-
lhadores que busquem algum tipo de auto-ocupação ou ocupa-
ção associada ou cooperativada.

Contudo, mais uma vez, na prática, esses esforços não permitiram 
uma efetiva integração dos instrumentos de política de emprego, prin-
cipalmente aqueles voltados à geração de trabalho e renda, via apoio ao 
empreendedorismo e às micro e pequenas empresas.

As políticas de emprego voltadas para o empreendedorismo tam-
bém são estruturadas nos anos 1990, denominadas políticas de geração 
de emprego e renda, concebidas como parte integrante de um sistema 
público de emprego. Segundo informações institucionais do MTb, o 
Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger) foi estabelecido 
entre os anos de 1993 e 1994, em meio ao movimento da Ação da Ci-
dadania, Contra a Fome e a Miséria, e Pela Vida, com vistas a promo-
ver destinação das disponibilidades de recursos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT) para a implementação de políticas de emprego, 
trabalho e renda. Esse fundo passou assim a fi nanciar ações mais estru-
turantes no mercado de trabalho, com ênfase em benefi ciar a população 
mais vulnerável. O objetivo dessa política era garantir ocupação e renda 
como uma das formas de superação da miséria.
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Os agentes fi nanceiros que operavam o fundo, principalmente o 
Banco do Brasil e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) encontravam-se 
engajados no movimento da ação da cidadania, na formação dos comi-
tês e na discussão do denominado papel social a ser exercido pelos ban-
cos públicos. Tal conjuntura permitiu que a equipe do MTb iniciasse 
debate com o Codefat sobre a necessidade de destinar recursos do FAT 
para as políticas de emprego, especialmente com vistas ao fi nanciamento 
das atividades produtivas (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2015).

Também conforme informações institucionais do MTb, formaram-
-se à época diversos grupos de trabalho com a participação de especia-
listas, nos quais se discutiu o formato mais apropriado das linhas de 
crédito, as formas de capacitação dos empreendedores, além de práticas 
de acompanhamento e avaliação. Essa discussão valeu-se também do res-
gate de experiências de políticas especiais de crédito, voltadas para o fi -
nanciamento de pequenos e microempreendimentos, desenvolvidas pelo 
MTb no passado, uma vez que, em 1988, esse tipo de iniciativa deixou 
de contar com apoio institucional e foram descontinuadas. Do mesmo 
modo, as experiências das secretarias de trabalho estaduais, no âmbito do 
Sine de algumas unidades federativas, como o Ceará e o Distrito Fede-
ral, além de instituições privadas que trabalhavam com o microcrédito, 
como a Federação Nacional de Apoio aos Pequenos Empreendimentos 
(Fenape), entre outras, serviram como referência para a concepção do 
referido Programa (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2015).

Após praticamente dois anos de discussões, o Programa de Gera-
ção de Emprego e Renda na modalidade Urbano (Proger Urbano) foi 
criado, em 1994, com a fi nalidade de integrar a política pública de 
combate ao desemprego, mediante fi nanciamentos a micro e pequenos 
empreendedores privados, nos setores formal e informal da economia.

Esse programa passou a ser fi nanciado, então, pelo FAT que, por 
sua vez, tem o objetivo precípuo do pagamento do benefício do seguro-
-desemprego e do abono salarial. Contudo, a Lei Federal de nº 8.352, 
de 1991, permitiu que os recursos excedentes da reserva mínima de 
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liquidez passassem a ser alocados em Depósitos Especiais, destinados 
a fi nanciar programas de geração de emprego e renda – basicamente 
ações de crédito e microcrédito (BRASIL, 1991). Os recursos origi-
nários dos Depósitos Especiais foram então alocados nas instituições 
fi nanceiras federais, mediante convênios, e utilizados para alimentar li-
nhas de crédito de distintos segmentos da economia, com o objetivo de 
criar empregos e melhorar sua qualidade. A principal justifi cativa para 
a estruturação desse programa era permitir o acesso ao crédito a setores 
que tinham difi culdades de obtê-lo, como microempreendedores inte-
ressados em investir no crescimento ou modernização de sua atividade 
ou obter recursos para o seu custeio.

A Resolução Codefat nº 59, de 1994, que autorizou a alocação de 
recursos do FAT, referente a excedentes da reserva mínima de liquidez 
em Depósitos Especiais, destina-se, portanto, à execução descentraliza-
da de Projetos de Geração de Emprego e Renda. A mesma Resolução 
estabelece, dentre os critérios para alocação dos recursos:

a) geração imediata de emprego e renda.

b) descentralização setorial.

c) descentralização regional.

d) compatibilidade com a política industrial, bem assim com ou-
tras políticas governamentais.

e) não concessão de empréstimos a empresas que possam vir a ser 
desempregadoras líquidas de mão de obra.

f ) comprometimento de oferecer e prestar aos tomadores assis-
tência técnica e gerencial, bem como de desenvolver ou apoiar 
programas especiais de capacitação, baseados em diferentes me-
todologias.

g) priorização, dentre as linhas de fi nanciamento e programas 
apresentados ao Codefat, daqueles envolvendo fi nanciamentos 
com condições subsidiadas e, em seguida, pela ordem, os de 
custo fi nanceiro mais baixo.
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h) vedação da exigência, pelas instituições fi nanceiras envolvidas, 
de qualquer tipo de reciprocidade bancária, direta ou indireta 
(BRASIL, 1994, p. 2).

O público-alvo prioritário do programa foi defi nido como aquele 
formado pelas micro e pequenas empresas que apresentam, além da ex-
pressiva participação no total de empregos gerados na economia, enor-
me potencial de geração de emprego e renda; as cooperativas e associa-
ções de produção, devido aos diversos benefícios econômicos advindos 
dessa forma de organização; e as pessoas físicas de baixa renda, que 
formam um dos grupos mais atingidos pelo desemprego e com grande 
potencial de se tornarem empreendedores.

No âmbito da regulamentação e diretrizes afeitas a essa política, 
criaram-se três programas de abrangência nacional: o Proger Urbano, 
para a área urbana, o Proger Rural e o Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar (Pronaf ) para a área rural. Desse con-
junto, o Proger Urbano, devido ao seu foco, foi o que mais se diversi-
fi cou e avançou na metodologia de atendimento ao micro e pequeno 
empreendedor.

Somente nos anos 2000 as políticas de geração de trabalho e ren-
da passaram a englobar as políticas de microcrédito com a criação do 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), 
sendo que o MTb passou também a coordenar esse programa.

A premissa da política pública de microcrédito é que o acesso ao 
mercado de serviços fi nanceiros formais é praticamente vedado aos 
mais pobres e às empresas pequenas e/ou informais. Esses pequenos 
empreendedores dispõem de poucas garantias reais, ou até nenhuma, 
para oferecer contrapartida a empréstimos concedidos, característica 
que se conecta à insufi ciência de renda e os impede da construção de 
uma prática e de um histórico bancário para a obtenção de crédito. 
Cria-se então uma espiral de retroalimentação negativa que difi culta 
ou simplesmente os exclui desse mercado (CACCIAMALI; MATOS; 
MACAMBIRA, 2014). A viabilidade de acesso ao mercado de crédito 
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e serviços fi nanceiros pelos segmentos mais pobres da população passou 
a ser uma meta de políticas públicas. As políticas públicas de acessibili-
dade ao microcrédito ou microfi nanças em geral almejam simultanea-
mente à organização ou coordenação de programas sociais de combate 
à pobreza, e ao estímulo à criação e expansão de pequenos negócios 
economicamente viáveis.

As instituições de microcrédito ou microfi nanças atuam entre os 
limites de programas sociais de combate à pobreza parcial ou larga-
mente subsidiados, nunca completamente subsidiados, e programas 
totalmente autossustentáveis fi nanceiramente, que fomentam a criação 
e a expansão de pequenos negócios economicamente viáveis. Distintas 
categorias de serviços fi nanceiros exigem políticas públicas específi cas 
para a expansão e massifi cação de produtos dirigidos aos seus respecti-
vos focos (CACCIAMALI; MATOS; MACAMBIRA, 2014). O PNM-
PO, a partir do estabelecimento da Lei nº 11.110, de 2005 (BRASIL, 
2005), foi então concebido como um instrumento de política para o 
atendimento das necessidades fi nanceiras de pessoas físicas e jurídicas 
empreendedoras que realizem atividades produtivas de pequeno porte, 
utilizando de metodologia baseada no relacionamento direto com os 
empreendedores, com vistas à geração de trabalho e renda para camadas 
mais vulneráveis da população.

Os programas de fomento ao microcrédito e ao empreendedorismo 
como estratégias de geração de ocupação e renda, e como instrumentos 
de inclusão social e combate à pobreza, contudo, possuem limites. Não 
devem ser concebidos com o propósito de substituir a expansão dos em-
pregos e a seguridade social dos empregados no mercado de trabalho. 
Entretanto, deve-se reconhecer que muitos trabalhadores optam pelo 
exercício de uma atividade autônoma, enquanto outros, sem acesso ao 
mercado formal de trabalho, precisam desenvolver atividades de tal natu-
reza, como forma de garantia de renda. Dessa forma, as políticas de gera-
ção de trabalho e renda, por meio do SPETR, também devem estruturar 
estratégias e implementar instrumentos de política, com vistas a incluir 
esses trabalhadores no mundo do trabalho, de forma articulada com as 
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políticas de apoio aos empreendedores de pequeno porte, e das políticas 
de inclusão produtiva (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2015).

Nas próximas seções serão apresentadas iniciativas de integração 
de políticas de emprego, estruturadas em torno do sistema público de 
emprego, e políticas de geração de trabalho e renda, principalmente por 
meio de ações de microcrédito e apoio ao empreendedorismo de grupos 
vulneráveis no estado da Bahia, unidade federativa que apresenta avan-
ços signifi cativos nesse sentido.

2  INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS – 
SINE, MICROCRÉDITO E APOIO AO 
EMPREENDEDORISMO PARA POPULAÇÃO DE 
BAIXA RENDA NA BAHIA

Em 2007, a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da 
Bahia (Setre-BA) promoveu profunda reformulação no Sine no estado, 
que passou a ser denominado Serviço de Intermediação para o Tra-
balho (SineBahia). As principais mudanças implantadas alteraram o 
perfi l de atuação do serviço, enfatizando e priorizando a integração das 
ações de intermediação e qualifi cação profi ssional. Nesse processo foi 
inaugurada a Unidade Central do SineBahia em Salvador, em 2008. A 
implantação da unidade central permitiu o desenvolvimento de uma 
nova metodologia de intervenção, unifi cando ações de intermediação e 
qualifi cação dentro do mesmo espaço, transformando o SineBahia em 
um centro integrado de atenção ao trabalhador, mediante a oferta de 
vagas, cursos e serviços que buscam facilitar a inclusão social e profi s-
sional diante da situação de desemprego. Os esforços foram reconheci-
dos: o serviço de emprego nessa unidade federativa se tornou referência 
nacional e internacional, recebendo visitas de comitivas estaduais, de 
representantes de diversos países e da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), segundo o Observatório do Trabalho da Bahia (OTB) 
(BAHIA, 2016).
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Também no âmbito do processo de integração de políticas de em-
prego, a Setre-BA estabeleceu parceria com o programa de microcrédito 
estadual CrediBahia, sendo este transferido para o Sine Central, em 
abril de 2013, com vistas a dar suporte aos trabalhadores cadastrados 
no Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo (Patra), desde que 
tenham o perfi l e o interesse em solicitar o empréstimo. Esse é o público 
principal, mas não exclusivo. Com esse serviço, completa-se um círculo 
de apoio ao trabalhador. O CrediBahia já existia antes de ser transferido 
para o SineBahia e há outras unidades em funcionamento em Salvador 
e no estado. Avalia-se que o serviço é até mais forte no interior, pois 
funciona há mais tempo. Nesta seção, serão apresentados os esforços de 
integração entre as políticas de trabalho e renda e de microcrédito no 
estado da Bahia.

Por fi m, deve-se destacar a experiência de estruturação do Programa 
Vida Melhor, ação interinstitucional promovida pelo governo estadual, 
que integra uma série de ações voltadas à população de baixa renda, 
integrando iniciativas de apoio ao empreendedorismo, microcrédito e 
economia solidária. A seguir, serão descritas as referidas experiências 
estaduais.

3  POLÍTICAS DE CRÉDITO E MICROCRÉDITO NA 
BAHIA5

A história do microcrédito na Bahia teve início com a criação, pelo 
professor Arturo Fuenzalida, docente da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), de um programa de apoio à microunidade de produção do re-
côncavo baiano, que era desenvolvido juntamente com a Acción Social. 

5  As informações apresentadas nesta seção e nas seguintes foram levantadas a partir de pesquisa 
de campo no âmbito do projeto: “Análise de boas práticas da política e da atividade de micro-
crédito e de sua integração com as políticas de geração de trabalho e renda”, no contexto do 
PNMPO, realizada pelo Centro de Pesquisa de Opinião Pública da Universidade de Brasília 
(DATAUnB) em cooperação com o MTb, entre 2016 e 2017.
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Denominado Programa de Desenvolvimento de Microempresas do Re-
côncavo (Prodemer), operou por meio de uma parceria entre a UFBA, 
a Acción e a Fundação Rockefeller.

O referido programa realizou um projeto piloto em 16 municípios 
da região e contou com o apoio da UNO Bahia na disponibilização de 
sua equipe técnica para a capacitação dos técnicos do Prodemer. Em 
setembro de 1979, após um ano de operação, houve o encerramento do 
programa, e a Secretaria de Trabalho absorveu os técnicos e as ações do 
Prodemer, que passou a se chamar Programa de Apoio às Microunida-
des de Produção (Pamup).

O Pamup tinha como abrangência apenas a cidade de Salvador; 
os recursos para fi nanciamento dos empreendedores vinham do Cen-
tro Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa (Cebrae), então órgão do 
Ministério da Indústria e Comércio (MIC) e eram gerenciados pelo 
Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia (Desenbanco). Em 
1985, com o agravamento da crise da dívida externa, ocorreram mu-
danças no apoio aos empreendedores de micro e pequenos negócios, as 
quais culminaram no encerramento do Programa.

Com o encerramento do Pamup iniciaram-se estudos de como re-
criar o programa; logo surgiu a possibilidade de ativar o apoio aos em-
preendedores de micro e pequenos negócios por meio do Ministério das 
Relações Exteriores, que já mantinha um acordo de cooperação com o 
Ministério das Relações Exteriores da Alemanha.

Assim, em 1989, foi implantada uma ação denominada Progra-
ma de Viabilidade Econômica para Populações de Baixa Renda do 
Nordeste (Prorenda), programa do governo estadual com a colabo-
ração da Agência de Cooperação Alemã (GTZ) que utilizava como 
fonte de fi nanciamento o BNB/Fundo Constitucional de Financia-
mento do Nordeste (FNE), e tinha a operacionalização efetuada pelo 
Banco do Estado da Bahia (Baneb) que repassava os recursos aos 
empreendedores.
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O Prorenda contava com o apoio das prefeituras municipais, que 
cediam espaço físico com equipamentos e mobiliários, e um agente de 
crédito; atuou em 40 municípios, encerrando suas atividades em 1994.

Em 1999, foi implantado também na Bahia o Proger, iniciativa 
federal que operava com recursos do Fundo do Amparo ao Trabalhador 
(FAT) com repasses do Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco do 
Nordeste. A Caixa Econômica atuava com profi ssionais liberais, o BNB 
com o informal e empreendedores rurais, e o Banco do Brasil com in-
formal e micro e pequenas empresas. O papel da Setre-BA, no desenho 
institucional inicial do programa, era acompanhar e coordenar a atua-
ção dos agentes de crédito nos postos de atendimentos que, por sua vez, 
eram de responsabilidade das prefeituras municipais.

Atualmente, a política de microcrédito no Estado da Bahia cons-
titui ação do Governo do Estado, desenvolvida por meio de parceria 
entre a Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), a Se-
tre-BA, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae)-BA e as prefeituras municipais. Essa política foi estruturada 
em 2002, a partir da criação do programa CrediBahia, após a transfor-
mação do Desenbanco em Desenbahia ocorrida em setembro de 2001.

O arranjo institucional envolvendo o Sebrae-BA e prefeituras mu-
nicipais permitiu que a Desenbahia, que opera a partir de estrutura 
física apenas em sua sede, em Salvador, alcançasse 27 territórios do es-
tado com agentes de crédito atuando nos postos de atendimento das 
prefeituras municipais, sob a supervisão de técnicos do Setre-BA e trei-
namento dos profi ssionais do Sebrae-BA.

4  PROGRAMA CREDIBAHIA E INTEGRAÇÃO COM 
O SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO

O Programa CrediBahia constitui uma ação do Governo do Estado 
da Bahia e atua em 176 municípios do Estado com 177 pontos de aten-
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dimento. Tem por objetivo aumentar a oferta de crédito para pequenos 
negócios, ampliando as oportunidades de trabalho para a população 
que não tem acesso ao crédito bancário tradicional.

É operacionalizado por meio de parceria fi rmada entre a Setre-BA, 
a Desenbahia, e o Sebrae-BA, não envolvendo repasse de recursos entre 
os convenentes, ou seja, cada entidade realiza seu papel contando com 
orçamento próprio. Essa parceria é formalizada por termo de coope-
ração técnica fi rmado entre os convenentes, renovado de 4 em 4 anos. 
No instrumento de cooperação técnica é vedado trespasse, cessão ou 
transferência a terceiros da execução do objeto do convênio.

A metodologia utilizada pelo CrediBahia permite o acesso ao crédito 
de maneira ágil, utilizando-se de um arranjo institucional que permite 
uma gestão compartilhada, o que garante uma melhor operacionalização 
com distribuição de tarefas entre os parceiros, reduzindo custos e viabili-
zando um maior alcance do programa em qualquer município do estado.

Os parceiros têm papeis distintos na execução do programa: a 
Setre-BA desempenha um papel logístico-operacional articulando 
a interlocução com as prefeituras municipais com vistas a estimular 
a implantação de postos de atendimento nos municípios, fomenta o 
empreendedorismo criando novas oportunidades de trabalho e renda, 
disponibiliza corpo técnico para a capacitação e acompanhamento em 
campo dos agentes de crédito, e acompanha, monitora e avalia os pos-
tos de atendimento.

A Desenbahia, gestora do Fundo de Desenvolvimento Social e 
Econômico (Fundese), é responsável pela gestão do programa defi nin-
do diretrizes e normas reguladoras para a concessão e operacionalização 
do crédito, realiza o acompanhamento fi nanceiro das operações bem 
como o desenvolvimento e manutenção de um sistema de controle de 
operações que viabiliza o acesso dos postos de atendimento distribuídos 
nos municípios que operam o CrediBahia.

A capacitação dos agentes de crédito, dos técnicos do programa e even-
tualmente dos empreendedores fi nanciados, fi ca a cargo do Sebrae-BA.
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As prefeituras municipais participam do programa por meio de ter-
mo de adesão e se responsabilizam pela disponibilização da estrutura 
física para instalação dos postos de atendimentos, pelo provimento de 
recursos humanos para atuar como agente de crédito, de acordo com o 
perfi l a ser defi nido pela Setre-BA, e pela promoção da divulgação do 
programa no município.

A análise e as deliberações das operações de concessão de crédito 
fi cam a cargo de um Comitê de Crédito, constituído por um membro 
titular e um suplente dos órgãos e entidades defi nido pela Setre-BA 
e Desenbahia de maneira tripartite, ou seja, representantes do estado, 
município e entidades.

O Programa de Microcrédito CrediBahia tem como meta trabalhar 
com duas linhas básicas de atuação: fi nanciamento direto ao microem-
preendedor (1º piso) e fi nanciamento a Instituições operadoras de mi-
crocrédito (2º piso).

A linha de fi nanciamento direto ao microempreendedor objeti-
va apoiar o desenvolvimento sustentável dos municípios por meio da 
concessão do crédito orientado para o crescimento e consolidação de 
empreendimentos de pequeno porte, de forma ágil e desburocratizada; 
a linha de fi nanciamento a instituições operadoras de microcrédito é 
destinada ao fortalecimento institucional de organizações não governa-
mentais (ONGs) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Públi-
co (OSCIPs), Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (SCMs), 
cooperativas de crédito e bancos comunitários atuantes no Estado da 
Bahia.

A Desenbahia repassa os recursos aos empreendedores por meio da 
rede bancária autorizada, utilizando-se inicialmente da fonte do Fun-
dese de seu Programa de Apoio a Projetos de Interesse Social (Papis) 
e adicionalmente, a partir de 2007, passou a contar com a fonte de 
recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES).
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O empreendedor, para estar apto a receber recursos do CrediBahia, 
deve atender aos requisitos estabelecidos no programa como apresentar 
documentação pessoal, sendo que o empreendimento deve ter 6 me-
ses de funcionamento e funcionar no município onde tenha posto do 
CrediBahia, além de apresentar um avalista no caso do aval individual.

Na metodologia utilizada pelo CrediBahia os tomadores têm um 
limite de crédito para investimento fi xo, capital de giro ou investi-
mento misto, iniciando em R$ 200,00 podendo ser renovado para até
R$ 10.000,00, com prazos variando de 12 meses a 24 meses depen-
dendo do tipo de crédito solicitado. As taxas de juros praticadas são de 
1,2% ao mês para fi nanciamentos até R$ 3.000,00 e de 1,8% ao mês 
para fi nanciamentos acima de R$ 3.000,00, utilizando-se como garan-
tias o aval individual ou aval solidário.

Os agentes de crédito são peça fundamental para o sucesso da me-
todologia do CrediBahia. Geralmente são funcionários selecionados e/
ou indicados pela prefeitura municipal e guardam com esta os seus de-
veres funcionais, tendo como atribuições realizar visitas aos tomadores/
empreendedores, fazer prospecção, providenciar o cadastro da opera-
ção, emitir o parecer e enviar a proposta para o comitê de crédito.

O trabalho que desenvolvem indo de porta em porta é importante 
e qualifi ca o programa, uma vez que é feita uma comunicação dirigida, 
focada na fi nalidade do programa de alcançar aqueles que realmente 
querem trabalhar com os pequenos negócios.

Além da prospecção, a orientação prestada pelos agentes de crédito 
aos empreendedores é de suma importância e garante a permanência des-
tes no programa e a manutenção e crescimento dos pequenos negócios.

A operacionalidade do programa se dá por meio de postos do Cre-
diBahia, funcionando nos espaços do Sine ou nas prefeituras munici-
pais, no caso de o município não contar com a presença do Sine. Em 
ambos os casos, as prefeituras se responsabilizam pela montagem do 
posto de atendimento do CrediBahia, arcando com toda a infraestru-
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tura e com a seleção/indicação, contratação e pagamento do agente de 
crédito.

A adoção desse modelo promove a integração de políticas, uma 
vez que o Sine tem outros produtos voltados ao trabalhador, o que dá 
maior visibilidade ao microcrédito. Com postos do CrediBahia funcio-
nando dentro do Sine, é possível identifi car um trabalhador que não se 
encaixa em nenhuma proposta no mercado de trabalho, mas tem perfi l 
empreendedor e dessa maneira encaminhá-lo ao agente de crédito para 
oferecimento do microcrédito.

A única exceção onde não há convênio com prefeituras encontra-se 
em Salvador; nesse caso o posto do CrediBahia opera no Sine estadual 
de Salvador e cabe à Setre-BA disponibilizar um agente de crédito, que 
é servidor da secretaria.

Em relação a resultados alcançados entre 2002 e 2015, o Credi-
Bahia realizou 162 mil operações de microcrédito, resultando na libera-
ção de R$337,6 milhões de reais. Buscando promover a democratização 
e interiorização do crédito, cerca de 95% desses recursos foram destina-
dos às regiões fora da Região Metropolitana de Salvador). Estima-se que 
foram fi nanciados 67,5 mil empreendedores para realização de investi-
mento fi xo e capital de giro nos seus empreendimentos, com contratos 
de valor médio de aproximadamente R$2 mil reais, contribuindo para 
manutenção de cerca de 123 mil postos de trabalho (COSTA; LIMA; 
SOUZA, 2016).

A Secretaria do Trabalho e a Desenbahia procuram estimular a in-
tegração com outras políticas públicas: algumas experiências pontuais 
foram realizadas com o apoio do Setre-BA e Desenbahia como o Pro-
grama de apoio ao Complexo de Cooperativas de Catadores de Resí-
duos Sólidos. Nesse programa, os participantes foram fi nanciados pelo 
CrediBahia, em parceria com outras secretarias estaduais, para trabalhar 
durante o carnaval, recolhendo a maior quantidade de material reci-
clável para estoque, o que possibilitou a venda em um período mais 
rentável.
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Por fi m, deve ser destacado o Programa de Crédito Solidário do Es-
tado da Bahia, a ser implementado pela Superintendência de Economia 
Solidária (Sesol); constitui um passo para a consolidação de uma polí-
tica pública de economia solidária no Estado. Dentre as ações voltadas 
para fortalecer os empreendimentos já existentes na Bahia está o apoio 
à concessão de crédito produtivo e orientado por meio do CrediBahia. 
De forma a ampliar o alcance do programa, estão sendo realizados estu-
dos de outros modelos de atuação ou estabelecimento de parcerias com 
outras instituições fi nanceiras, em razão de limitações orçamentárias e 
operacionais já existentes.

5  PROGRAMA DE APOIO AO TRABALHADOR 
AUTÔNOMO (PATRA) E CREDIBAHIA

A Setre-BA operacionaliza ainda, no âmbito do sistema público de 
emprego, o Patra. Trata-se de um serviço de intermediação para o traba-
lho autônomo que opera na unidade do Sine-BA, onde os trabalhadores 
são registrados e capacitados para o exercício da sua profi ssão. O Credi-
Bahia é apresentado a esses trabalhadores como fonte de recursos para a 
compra de material ou equipamentos de trabalho.

Esse serviço, operacionalizado, tem como objetivo promover a au-
tonomia e renda para prestadores de serviços que não possuem carteira 
de clientes, através de ações integradas de intermediação de serviços au-
tônomos, com vistas a atender às necessidades de clientes demandantes. 
A intermediação realizada proporciona acesso a oportunidades de renda 
para os profi ssionais cadastrados, que devem disponibilizar no mínimo 
12 dias por mês da sua agenda para o serviço. Há cinco unidades do 
Patra em funcionamento.

São objetivos específi cos do Patra: 

a) proporcionar oportunidades de qualifi car e requalifi car o pro-
fi ssional, ensinando-lhes as técnicas necessárias para execução 
do trabalho com efi ciência, segurança e responsabilidade.
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b) disponibilizar para os trabalhadores autônomos suporte e 
orientação para que os mesmos possam construir sua carteira 
de clientes.

c) facilitar o acesso à oportunidade de renda, através da interme-
diação realizada por um serviço público de qualidade e 

d) encaminhar, para os clientes do programa, profi ssionais capa-
citados para os serviços demandados (SINEBAHIA…, 2015).

O programa compreende ações de seleção e cadastramento de 
profi ssionais para as diversas categorias de serviço, o cadastramento de 
clientes e o posterior encaminhamento dos profi ssionais para atendi-
mento das demandas. As categorias de serviço disponíveis no Patra va-
riam de acordo com o município, procurando refl etir a demanda de 
serviços da localidade e da mão de obra disponível na comunidade. 
São os serviços mais comumente ofertados: faxina, lavanderia, serviços 
gerais, congelamento, forno e fogão, jardinagem, costura, garçom, pis-
cineiro e construção civil.

Na unidade central do Patra, que se localiza no Sine-BA, segundo 
informações institucionais da Setre-BA, estima-se que são intermedia-
dos 6.500 serviços por mês, envolvendo 400 profi ssionais autônomos, e 
mais 8.500 serviços nas demais unidades, com o envolvimento de 800 
autônomos. Estima-se também que 95% dos serviços sejam nas áreas 
de faxina, serviços gerais e cozinha; e que 99% dos autônomos bene-
fi ciados pelo programa são mulheres. Não há sistema informatizado 
próprio, mantido pela secretaria, para atender ao programa, sendo que 
suas ações não estão integradas ao Sistema Mais Emprego.

6  PROGRAMA VIDA MELHOR – INTEGRAÇÃO DE 
POLÍTICAS PARA POPULAÇÃO VULNERÁVEL

O Programa Vida Melhor do Governo da Bahia, instituído em 
agosto de 2011, busca incluir socioprodutivamente pessoas em situação 
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de pobreza, identifi cando as diferentes modalidades de trabalho e pro-
movendo ações direcionadas para empreendimentos da economia po-
pular e solidária. O governo estadual reconhece que para potencializar 
seus resultados é importante integrar-se às ações sociais desenvolvidas 
pelo estado por meio dos programas já existentes. Entre as ações do pro-
grama, voltadas para a promoção do desenvolvimento dos empreendi-
mentos dos setores populares e solidários, está o microcrédito assistido.

Trata-se de um programa transversal, com ações desenvolvidas por 
diversas secretarias além da Setre-BA, dentre as quais: Secretaria Esta-
dual de Desenvolvimento Social (Sedes-BA); Secretaria de Comércio, 
Serviços e Mineração (SICM-BA); Secretaria de Desenvolvimento e In-
tegração Regional; Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrá-
ria; Secretaria de Desenvolvimento Urbano; Secretaria da Fazenda e 
Secretaria da Indústria. Sua coordenação é de responsabilidade da Casa 
Civil da Bahia, que promoveu aperfeiçoamentos na legislação, com vis-
tas a permitir uma melhor execução das ações, inclusive mudanças que 
garantissem maior celeridade em licitações.

Esse programa tem como propósito identifi car diferentes modali-
dades de trabalho para inserção dos grupos mais vulneráveis, e promo-
ver ações especifi camente direcionadas para os empreendimentos dos 
setores populares e solidários, apoiando produtores individuais, fami-
liares ou associados, nos espaços urbano e rural.

O programa é direcionado prioritariamente para inscritos no Ca-
dastro Único do Governo Federal, na faixa etária de 18 a 60 anos, que 
estão trabalhando ou procurando trabalho, com renda familiar por 
pessoa de zero até meio salário mínimo. O público prioritário do pro-
grama é composto por: trabalhadores sem carteira assinada; trabalha-
dores autônomos sem previdência; desempregados; trabalhadores de 
empreendimentos populares e solidários; agricultores familiares; povos 
e comunidades tradicionais; e acampados, pré-assentados e assentados 
da reforma agrária.

A modalidade do programa denominada Vida Melhor Urbano, 
é executada pela Sedes-BA; tem como propósito fomentar empreen-
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dimentos individuais e familiares da economia informal. Também 
busca apoiar um conjunto das atividades, destacando-se: os arranjos 
produtivos urbanos de alimentação e costura; ambulantes; agricultores 
urbanos; catadores de resíduos sólidos. Visa também ao estímulo da 
produção e a comercialização, possibilitando a ampliação da renda e o 
desenvolvimento social, através do trabalho empreendedor, a partir da 
estruturação de ações em parceria com o Governo Federal, municípios 
e a sociedade civil.

O Vida Melhor Urbano também é direcionado para pessoas prio-
ritariamente inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, na faixa 
etária de 18 a 60 anos,  com renda familiar, por pessoa, de até meio 
salário mínimo. O público prioritário dessa modalidade do programa é 
composto por trabalhadores sem carteira assinada, trabalhadores autô-
nomos, desempregados, trabalhadores de empreendimentos populares, 
povos e comunidades tradicionais.

As ações do programa são operacionalizadas a partir da estrutura-
ção de Unidades de Inclusão Socioprodutiva (Unis), que constituem 
um serviço público de assistência técnica urbana para os empreendi-
mentos informais. Essas unidades são responsáveis por fazer estudos 
de viabilidade econômica dos pequenos empreendedores individuais e 
familiares, além de encaminhá-los para acesso ao microcrédito e assis-
tência técnica. Os benefi ciários também podem ser contemplados com 
equipamentos padronizados (kits), fardamento, e disponibilidade de 
insumos.

São serviços prestados pela Unis: 

a) assistência técnica continuada.

b) transferência de equipamentos e insumos produtivos.

c) microcrédito assistido.

d) apoio à comercialização dos produtos e serviços.

e) qualifi cação técnica para o desenvolvimento das atividades e
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f ) articulação com outras políticas de proteção, promoção social e 
outras políticas públicas.

Os agentes e técnicos da Unis acompanham, nas comunidades, 
os empreendimentos individuais e familiares. Em sua concepção, cada 
unidade contaria com 30 agentes e cinco consultores internos, e capa-
cidade para atender de 1,8 mil a 2 mil empreendimentos. Os agentes 
escolhidos pertencem às comunidades onde as unidades são instaladas. 
Cada um deles acompanha cerca de 60 empreendimentos individuais e 
familiares, fazendo atendimento de porta em porta. A metodologia de 
trabalho utilizada busca induzir redes de articulação entre os pequenos 
empreendedores, fortalecendo-os.

O ciclo do trabalho de assistência técnica, no âmbito do programa, 
dura 4 meses, período em que são desenvolvidos estudos de viabilidade 
econômica do empreendedor, contando com metodologia desenvolvida 
pela Universidade Católica da Bahia, baseada em redes de empreende-
dores. O programa também prevê a cessão de equipamentos para os em-
preendedores informais, embora o gestor da Sedes-BA entrevistado re-
conheça que, do ponto de vista metodológico, a doação do equipamento 
não é o ideal, pois desestimula o empreendedorismo. As entidades que 
operacionalizam as Unis são Organizações Sociais (OS), contratadas por 
meio de editais, sendo estabelecidos contratos de gestão.

A operacionalização da modalidade urbana do programa foi ini-
ciada em 2012 e contou com suporte técnico do Banco Mundial. Para 
tanto, a Sedes-BA fi rmou parcerias com o Sebrae local e a SICM-BA, 
com vistas a ofertar qualifi cação para os empreendedores informais. A 
parceria com esta última secretaria prevê a contratação de agentes nos 
mesmos bairros e unidades de operacionalização do programa, através 
das universidades estaduais. O programa conta também com parcerias 
junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Desenbahia e coo-
perativas que operam com microcrédito.

Segundo a concepção do programa, as atividades tradicionais de mi-
crocrédito não seriam capazes de atender à população benefi ciada pelo 
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programa, uma vez que esta é formada por população bastante vulnerá-
vel, incapaz de atender mesmo às exigências de organizações de microfi -
nanças (o aval solidário seria um impedimento, assim como a necessida-
de de ter nome limpo em cadastros de crédito). Desta forma, o programa 
prevê a constituição de fundos rotativos solidários; quando encerrada a 
etapa de assistência técnica, o empreendedor é encaminhado ao fundo. 
O grupo formado em torno do crédito rotativo tem autonomia para de-
fi nir uso do fundo, que não é bancarizado. As redes que se formam em 
torno do fundo rotativo fazem reuniões periódicas para defi nir cotação 
de preços de insumos comuns, que serão comprados com os recursos do 
fundo, fortalecendo também, desta forma, a rede de empreendedores.

No âmbito do Programa Vida Melhor, existe também parceria com 
a Setre-BA, através da Sesol, com vistas a ofertas assistência e qualifi ca-
ção em cooperativismo. Essa secretaria mantém, desde 2013, contratos 
com entidades ofertantes de cursos, com tal propósito.

Várias ações do programa são previstas no Plano Plurianual (PPA) 
2016-2019 do estado da Bahia, podendo ser destacadas: 

a) capacitar 20.000 empreendedores individuais da economia po-
pular e solidária do programa CrediBahia.

b) implantar sistema de fi nanças solidárias, ampliando e integran-
do a rede de bancos comunitários, fundos rotativos e coopera-
tivas de crédito.

c) disponibilizar linhas de fi nanciamento a microempreendedo-
res e instituições repassadoras de microcrédito para o Programa 
Vida Melhor (BAHIA, 2011).

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração entre as ações do sistema público de emprego, prin-
cipalmente com as políticas de geração de trabalho e renda como as 
políticas de apoio ao empreendedorismo, economia solidária e micro-



Franco de Matos  |  Márcia de Albuquerque Rosalvos
Thaís Rozas Teixeira

crédito, segue constituindo um desafi o para o aperfeiçoamento do sis-
tema e sua efetiva atuação. Constatam-se experiências estaduais com 
esse propósito que vêm obtendo avanços, e que merecem ser mais bem 
estudadas com vistas a servir de modelo para outras unidades federati-
vas, e mesmo para as políticas em âmbito federal. Neste documento, 
procurou-se apresentar iniciativas de integração de políticas de emprego 
no estado da Bahia, como boa prática a ser aprofundada.

Contudo, os esforços de integração de políticas continuam enfren-
tando obstáculos, em âmbito federal e estadual, que precisam ser tra-
balhados a partir de uma agenda de políticas públicas específi ca, a qual 
aborde principalmente as seguintes questões:

1. Desarticulação no Planejamento: Os próprios instrumentos de pla-
nejamento não favorecem a integração das políticas, programas e ações 
de política de emprego e inclusão produtiva, pois não preveem metas 
integradas de execução, nem sistemáticas de interação entre os diversos 
executores dessas políticas;

2. Desarticulação dos Instrumentos Jurídicos e Financeiros: Verifi -
cam-se, via de regra, descasamentos entre períodos de execução de pro-
gramas e ações complementares, uma vez que nem seus instrumentos 
jurídicos (convênios, editais, etc.), nem suas programações fi nanceiras, 
são articuladas, tornando a execução fragmentada;

3. Desarticulação nos Sistemas de Gestão: Os sistemas de gestão, que 
permitem o acompanhamento dos programas, não se encontram inte-
grados. Cada programa federal ou estadual normalmente conta com 
um sistema de gestão – como é o caso no âmbito federal para Sistema 
Mais Emprego, para a execução das ações no âmbito do Sine; Sistema 
Nacional de Informações da Educação Profi ssional e Tecnológica (Sis-
tec), para as ações do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) – não havendo interfaces entre eles, que permitam 
um acompanhamento integrado das ações, gerando assim duplicações 
de esforços e sombreamentos de execução;
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4. Desarticulação das Políticas na Esfera Federal: Mesmo em âm-
bito federal, as políticas e programas de emprego e de inclusão produ-
tiva não se encontram articulados, reproduzindo, na esfera estadual, o 
mesmo problema. Ademais, constata-se um desconhecimento em âm-
bito federal das iniciativas de integração de políticas, que  são operadas 
em âmbito subnacional, difi cultando a difusão de boas práticas.

Entende-se que somente o enfrentamento dessas principais consi-
derações numa agenda nacional poderá promover avanços na integra-
ção entre políticas de emprego e de inclusão produtiva.
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