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RESUMO 

Este estudo contempla as principais transformac;6es estruturais recentes na 
economia e no mercado de trabalho, e algumas alternativas de polftica publica de 
emprego, trabalho e renda oferecidas a populac;ao, em func;ao de tais mudanc;as. 
0 texto apresenta uma revisao bibliografica atraves de conceitos, ideias e dados de 
especialistas no assunto, abordando as palavras-chave: emprego, desemprego, 
mercado de trabalho e polftica publica de emprego. Respaldado em tais 
especialistas busca-se compreender o processo de transformac;ao econ6mica, social 
e polftica das sociedades capitalistas, com a finalidade de levantar, especialmente, 
como o profissional aut6nomo, adquiriu visibilidade e importancia, a ponto de os 
governos implantarem na polftica de emprego urn programa para esta categoria. 
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INTRODU<;AO 

Este trabalho trata-se de uma monografia apresentada como requisite a 
conclusao do Curso de P6s-Graduac;ao em Desenvolvimento Econ6mico, cuja 

tematica sera aprofundada durante o ana de 2007, na elaborac;ao de dissertac;ao a 

ser apresentada no curso de mestrado. Portanto, sao dais trabalhos sabre o mesmo 

tema, ou seja, esta monografia e uma dissertac;ao incompleta, com introduc;ao, 

desenvolvimento e conclusao parciais. Na dissertac;ao de mestrado havera 

aprofundamento de algumas quest6es, bern como a apresentac;ao da pesquisa de 

campo, complementando desta forma, o trabalho proposto. 

No Brasil, a Polftica Publica do Trabalho, Emprego e Renda e desenvolvida 

pelo Ministerio do Trabalho e Emprego, em parceria, dentre outras, com as 

Secretarias de Estado. A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoc;ao 

Social (SETP), no Parana, se restringe na pratica a dimensao programatica, 

conhecida como Sistema Publico de Emprego, Trabalho e Renda (SPETR), sob a 

coordenac;ao do Nucleo de Coordenac;ao Estadual do Sistema Nacional de 

Empregos (CESINE), o qual compreende urn conjunto de diretrizes, normas, 

programas, projetos e ac;6es, voltadas a inserc;ao, retorno e permanencia dos 

trabalhadores ao mercado de trabalho, tanto pela via da colocac;ao no emprego 

formal, como pela via do apoio a alternativas de renda, incluindo a remunerac;ao 

temporaria do trabalhador desempregado atraves do seguro desemprego. 

0 enfoque do SPETR inclui como publico prioritario, trabalhadores com 

maior dificuldade de insergao no mercado de trabalho, dentre eles os trabalhadores 

aut6nomos, que sao atendidos atraves do programa "Central do Profissional 

Aut6nomo e Pequenos Servic;os" (CPA), que visa intermediar a contratac;ao, par 

pessoas ffsicas ou jurfdicas, de profissionais aut6nomos. 

0 SPETR tern como base operacional de ac;6es municipais as Agencias do 

Trabalhador, que no Estado do Parana estao instaladas em 212 municfpios. 

No municipio de Ponta Grossa, Estado do Parana, na operacionalizac;ao da 

CPA, vern atingindo urn crescente e expressive numero de colocac;oes destes, em 

ambito de mercado de trabalho local. 

Segundo dados do Institute Paranaense de Desenvolvimento Econ6mico e 

Social (IPARDES), o municipio de Ponta Grossa apresenta o fndice de 
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Desenvolvimento Humano (IDHM) 0,723, que se encontra proximo da media do 

Estado do Parana (0, 786). Portanto, e atrativo, e torna-se destino dos trabalhadores 

que, no fluxo migratorio buscam emprego. 0 Institute Brasileiro de Geografia e 

Estatfstica (IBGE), no Censo 2000, registrou para o municipio de Ponta Grossa uma 

populagao de 273.616 habitantes. Oeste contingente, segundo dados do mesmo 

institute, temos a seguinte estatfstica em termos de pessoas de 10 a nos ou mais de 

idade, ocupadas na semana de referencia/pessoas na ocupagao no trabalho 

principal: 

TABELA 1 - PESSOAS OCUPADAS POR TIPO DE OCUPACAO 
MUNICiPIO DE PONT A GROSSA- PARANA. 

CATEGORIAS 
Com Carteira Assinada 
Sem Carteira Assinada 

Por Conta Propria 

Proprio Consume 
Nao Remunerados 

Empregados 

Militares e Funcionarios 
Publicos 

TOTAL 

Fonte: IBGE, Censo 2000 

TOTAL 
52.551 
3.169 

22.658 

428 
1.131 
4.160 

16.766 

PERCENTUAL 
52.10% 
3.15% 

22.46% 

0.42% 
1.12% 
4.12% 

16.63% 

100.863 Pessoas 100% 
Pesquisadas 

Verificamos, portanto, que das 100.863 pessoas pesquisadas, 22.658 

(22,46%) trabalhavam por conta propria, forman do um grupo expressive no me rca do 

de trabalho ponta-grossense e que merece atengao de estudos para polfticas 

publicas. 

Por sua vez, conforme documentos internes, a Agencia do Trabalhador de 

Ponta Grossa no ano de 2005, intermediou a insergao de 6.502 trabalhadores no 

mercado de trabalho; sendo que destes, 2.321 (35,7%) trabalhadores, na condigao 

de aut6nomos, e 4.181 (64,3%) na condigao de empregados. Observa-se que 1/3 do 

total de intermediag6es esta no auto-emprego, fndice que vem crescendo nos 

ultimos cinco anos, ou seja, de 27.470 pessoas intermediadas nos anos de 2001 a 

2005, 17.151 (62,43%) foram para o emprego formal e 10.319 (37,57%) para o 

trabalho aut6nomo. 
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Tradicionalmente, a polftica publica de emprego desenvolvida pelo Sistema 

Nacional de Emprego (SINE) tinha como foco, basicamente, as atividades de 

intermediagao de mao-de-obra (IMO) e da habilitagao dos trabalhadores ao seguro

desemprego (SO). Essa visao estava vinculada ao contexte de assalariamento, 

dominante na epoca da criagao do SINE no Brasil. Atualmente, o assalariamento e 

cada vez mais reduzido, dando Iugar a outras formas de trabalho que nao o 

vinculado, como par exemplo, microempreendedorismo e economia solidaria. 

Diante destas novas condigoes, o Ministerio do Trabalho e Emprego (MTE) e 

a SETP, ampliaram o foco para Sistema Publico de Emprego, Trabalho e Renda 

(SPETR), incorporando, reconhecendo e valorizando, entre outras alternativas de 

trabalho e renda, a importancia da economia solidaria, do microempreendedorismo e 

do credito social facilitado, orientado e assistido, na perspectiva do desenvolvimento 

local sustentavel, como caminho de inclusao social. 

A CPA surgiu em 1998, num momenta brasileiro de elevagao do fndice de 

desemprego no pafs. Sua finalidade e aproximar OS trabalhadores aut6nomos dos 

usuaries deste servigo, de forma segura, rapida e eficaz. 0 trabalhador aut6nomo 

caracteriza-se par prestar servigos eventuais, de curta duragao, contratados par 

pessoa ffsica ou jurfdica, sem manter, no entanto, uma relagao de subordinagao a 

um empregador especifico. 

0 objetivo geral do programa e garantir ocupagao mais frequente e melhoria 

de renda a trabalhadores aut6nomos, assim como atender a demanda crescente par 

parte dos usuaries dos servigos ofertados. 

Tem par objetivos especfficos: apoiar estes profissionais na melhoria de sua 

qualificagao profissional; referendar o trabalhador aut6nomo que busca oportunidade 

de trabalho e renda; difundir entre os trabalhadores aut6nomos a possibilidade de 

acesso ao credito orientado atraves do programa Banco Social; buscar parcerias 

com entidades publicas e privadas, visando a difusao da marca Central do 

Profissional Aut6nomo e Pequenos Servigos; oportunizar a sua intermediagao em 

emprego formal e fomentar a possibilidade de agregar atividades profissionais 

correlatas, atraves do associativismo e/ou cooperativismo. 

No Parana o programa foi inicialmente implantado pela SETP em alguns 

municfpios, a maioria de grande porte, sendo que atualmente, esta sendo 

operacionalizado em 12 municfpios. 
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Neste novo cenario do SPETR, cabem importantes reflex6es e 

problematizag6es, tais como: o SPETR esta, de fato, atendendo a estas novas 

premissas? Sua reestruturagao permite o atendimento do trabalhador, com novo 

perfil, ou seja, micro-empreendedores formais, informais, bem como trabalhadores 

autogestionados? Em que quantidade? E com que tipo de ag6es? 0 programa 

articula-se com o conjunto de programas oferecidos ao trabalhador para possibilitar 

ao profissional aut6nomo, sua insergao, retorno e permanencia no mercado de 

trabalho? 

0 objetivo do estudo a ser realizado posteriormente, por conta da 

dissertagao de mestrado, e tragar o perfil profissional do trabalhador autonomo 

atendido pela Agencia do Trabalhador de Ponta Grossa, em termos de tipo de 

ocupagao, escolaridade, qualificagao profissional, jornada de trabalho, tempo de 

servigo, renda, etc., e expectativa de trabalho, buscando identificar-se indfcios de 

empreendedorismo na atividade executada. 

Associado a isso, verificar se o programa "Central do Profissional Aut6nomo 

e Pequenos Servigos" influencia na definigao/alteragao do perfil profissional do 

aut6nomo, contribuindo para ocupag6es frequentes, melhoria da renda, 

possibilidade de emprego, motivagao, prepare e condig6es para empreender, 

individual ou coletivamente. 

Para realizagao deste trabalho, efetuamos estudos bibliograficos, de livros, 

artigos e peri6dicos, que contemplam as mudangas no mundo do trabalho, o 

desemprego e a estrutura ocupacional no mercado de trabalho, bem como pesquisa 

documental, relat6rios, registros, cadastros e outros documentos internes, 

disponfveis na Agencia do Trabalhador de Ponta Grossa e na SETP. Utilizamos 

conceitos, ideias e dados de especialistas no assunto; estudos acerca das 

transformag6es na economia, no mercado de trabalho e na polftica publica de 

emprego, abordando temas, como: emprego, desemprego e mercado de trabalho. 

Dessa forma, o referendal te6rico, e uma tentativa de promover a compreensao do 

processo de transformagao econ6mica, social e polftica das sociedades capitalistas, 

o que nos leva a entender como o profissional aut6nomo adquiriu visibilidade e 

importancia, a ponto de os governos implantarem na polftica de emprego, um 

programa para esta categoria. 
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Para melhor compreender o perfil do trabalhador aut6nomo que procura a 

Agencia do Trabalhador, sera realizada uma pesquisa de campo por amostra dos 

profissionais atendidos na CPA Com a equipe de coordenadores estaduais da 

SETP e da Agencia do Trabalhador, sera analisado o resultado do programa; a 

adequagao aos seus objetivos, a realidade social e a atuagao do Estado, diante das 

transformag6es no mundo do trabalho. A avaliagao do programa contara tambem, 

com aplicagao de questionario a Agente Operacional do programa CPA na Agencia 

do Trabalhador, ao Coordenador Estadual do programa, e a Coordenadora Estadual 

do SPETR do Parana. 

Portanto, a proposta e sistematizar e comparar as "vis6es" das categorias 

pesquisadas, ou seja, dos tecnicos da SETP, que idealizam o programa, do tecnico 

que operacionaliza o programa, e, do profissional aut6nomo, usuario do programa. 

Para tanto, vale salientar o conceito de POCHMANN (2003, p. 211) acerca 

da avaliagao: "e uma ferramenta dotada de uma dimensao tripla: a interrogagao 

sabre as necessidades, o questionamento das normas vigentes e como mecanisme 

de co-produgao do referendal para a intervengao publica". Ainda segundo o autor, "a 

agao deve ser avaliada pela transformagao do seu objeto, mas tambem, e 

principalmente, pelos parametres conceituais e politicos que fundamentaram a 

estrategia mais ampla" (2003, p. 209). 

0 trabalho estara organizado em tres capftulos. Na monografia, no primeiro 

capftulo, apresenta-se uma revisao literaria acerca das transformag6es estruturais 

da economia e do mercado de trabalho nas sociedades capitalistas. 0 segundo 

capftulo descreve o mercado de trabalho brasileiro e a polftica publica de emprego 

no Brasil. No terceiro capftulo sera apresentada na dissertagao de mestrado, a 

avaliagao do programa CPA, atraves da analise do perfil do trabalhador aut6nomo 

inserido na CPA, e dos impactos diretos do programa, bem como de sua influencia 

no perfil profissional do trabalhador aut6nomo do municipio de Ponta Grossa. 

A intengao do trabalho nao e dar conta da tematica, mas servir para futuras 

discuss6es acerca da questao, ou seja, dos impactos da central do profissional 

aut6nomo e pequenos servigos, e sua influencia no perfil profissional do aut6nomo, 

no municipio de Ponta Grossa. 
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CAPiTULO I - TRANSFORMACOES ESTRUTURAIS DA ECONOMIA E DO 

MERCADO DE TRABALHO 

Ha dais contextos histarico-econ6micos contrastantes para o mundo do 

trabalho, nas decadas que se seguiram a II Guerra Mundial, ou os anos dourados do 

capitalismo, e, posteriormente, no perfodo iniciado na decada de 70. 

Nos anos 20, a economia capitalista caracterizou-se pela instabilidade, baixo 

crescimento, guerras comerciais entre nagoes e fortes movimentos especulativos, 

culminando na grande crise de 1929. 0 desemprego cresceu em todos os pafses 

desenvolvidos. A crise aprofundou-se, e politicamente surgiram promessas de 

reformas de estrutura capitalista, cujo eixo era basicamente o mesmo: "aumentar os 

controles do Estado sabre a economia, pais avaliava-se que, com a crescente 

concentragao e monopolizagao da produgao, os mecanismos de mercado nao mais 

garantiriam a reprodugao do sistema com urn mfnimo de estabilidade". (OLIVEIRA, 

1998, p. 6). 

Foram implementadas reformas, a exemplo da: tributaria, financeira, criagao 

de argaos publicos e agencias para administrar o comercio exterior, os pregos e as 

atividades agrfcolas. 0 objetivo dessas reformas seria obter urn Estado capaz de 

regular o nfvel de atividade da economia, sobretudo com polfticas monetarias e 

fiscais.Sendo gerada, portanto, uma nova forma de organizagao do capitalismo com 

ativa intervengao estatal na economia. E, no pas-guerra esse padrao "reformista 

keynesiano", ou de "economia mista", completou-se e expandiu-se par todos os 

pafses capitalistas centrais. Ao final da segunda Guerra, os Estados Unidos 

surgiram como lfder inconteste do Ocidente e sob sua diregao foram criados argaos 

reguladores em ambito internacional como o FMI, BID, Banco Mundial, GATT, entre 

outros. (OLIVEIRA, 1998). 

No pas-guerra, foram grandes OS ganhos de produtividade, dada a rapida 

incorporagao de inovagao tecnolagica. 0 rapido crescimento logo reabsorvia os 

trabalhadores eliminados pelo progresso tecnico. A intervengao estatal e sindical 

garantiam que a renda do trabalhador se tornasse estavel e crescente. 

Aparentemente, segundo OLIVEIRA (1998, p.15), "a instabilidade econ6mica e as 

crises pareciam eliminadas pelas polfticas intervencionistas do Estado. A miseria e a 

pobreza tambem pareciam superadas, ja que os salaries eram crescentes, o 
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desemprego baixo e os gastos sociais garantiam as necessidades das massas". 

Mas, em meados dos anos 70, a crise e a instabilidade econ6mica voltaram a se 

manifestar, juntamente com o desemprego, com fortalecimento de propostas de 

retorno ao livre funcionamento dos mercados. 

1 A DECADA DE 1970 

A partir dos anos 70, iniciou-se um Iento crescimento econ6mico, 

desfavoravel aos empregos e salaries. Tornou-se um ambiente de crescents 

incerteza e competitividade, a dominagao financeira resultou em altas de juros e 

baixa taxa de investimento. Com a concorremcia internacional cada vez mais 

acirrada, as empresas, passaram a defender a redugao dos custos laborais 

alcangados via desregulamentagao dos mercados de trabalho. Elevou-se o 

desemprego e reduziu-se a sindicalizagao dos trabalhadores, criando-se condig6es 

para a eliminagao da estabilidade no emprego e para a redugao de direitos 

trabalhistas em geral. 0 capitalismo voltou a se manifestar como uma forma de 

organizagao da produgao que promove a exclusao e as desigualdades sociais. 

OLIVEIRA (1998). 

Segundo POCHMANN (2001) desde a decada de 70 assiste-se a uma 

modificagao substancial na Divisao lnternacional do Trabalho, com comando 

econ6mico pertencendo a dimensao financeira, pais ha maior concentragao e 

centralizagao do capital, nos setores produtivos, bancarios e financeiro, o que 

concede maior importancia ao papel das grandes corporag6es internacionais 

dominando os principais mercados (computador, autom6veis, petroqufmica). 

Tambem, "tern havido maior penetragao das importag6es e dificuldades adicionais 

para as exportag6es dos pafses perifericos" (POCHMANN, 1998, p.28). Ha 

principalmente dais vetores estruturais que influenciam na modificagao da Divisao 

lnternacional do Trabalho a partir do centro do capitalismo mundial. 0 primeiro vetor 

esta associado ao processo de reestruturagao empresarial, acompanhado da 

maturagao de uma nova Revolugao Tecnol6gica. 0 segundo vetor relaciona-se a 
expansao dos lnvestimentos Diretos no Exterior (lED) permanecendo fortemente 

concentrado nas economias centrais. Percebe-se com isso, a conformagao de 

espagos regionais de divisao do trabalho (corpora goes transacionais e blocos 
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comerciais) reforc;ando sinais de regionalizac;ao da repartic;ao do trabalho, contendo 

dinamicas espaciais diferenciadas quanta ao usa e remunerac;ao da mao-de-obra. 

Parece que a nova Divisao lnternacional do Trabalho "refere-se mais a 
polarizac;ao entre a produc;ao de manufatura, em parte dos pafses semiperifericos, e 

a produgao de bens industriais de informac;ao e comunicac;ao sofisticados e de 

servic;os de apoio a produc;ao gerada no centro do capitalismo" (POCHMANN, 1998, 

p. 34). Fato que limita a dinamica dos bans empregos aos pafses pobres ocorrendo 

a elevac;ao no grau de desigualdades na distribuic;ao da renda entre estas 

populac;6es. 

A partir da decada de 80, emerge de forma acirrada a questao do 

desemprego, que, segundo Pochmann, apresenta-se de tres formas e de tres 

padr6es distintos, conforme segue. 
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2 0 DESEMPREGO A PARTIR DA DECADA DE 80 

Existiriam tres componentes de desestruturac;ao do mercado de trabalho: o 

desemprego em larga escala, a diminuic;ao dos pastas de trabalho formais e a 

eliminac;ao dos melhores pastas de trabalho sem que sejam criados novas 

empregos em contrapartida (POCHMANN, 2000). 0 desemprego apresenta-se em 

tres formas: o estrutural, decorrente do baixo e prolongado dinamismo economico; o 

conjuntural, associado as flutuac;oes do nfvel de atividade economica, e o 

disfarc;ado, quando o trabalhador exerce atividades temporarias, sem amparo da 

legislac;ao trabalhista e em condic;oes precarias par nao conseguir colocar-se no 

mercado formal (POCHMANN, 1998). 

0 autor ressalta a forc;a dos diferentes setores economicos na gerac;ao do 

excedente de mao-de-obra mundial, e afirma que nas nac;6es desenvolvidas 71% do 

desemprego e decorrente do setor terciario (servic;os e comercio). Janos pafses nao 

desenvolvidos, os setores agropecuarios e industriais permanecem gerando 

desemprego aberto. POCHMANN (2001, p. 78) conceitua desemprego aberto, como 

"aquele que corresponds aos trabalhadores que procuram ativamente par uma 

ocupac;ao, estando em condic;oes de exerce-la imediatamente e sem desenvolver 

qualquer atividade laboral, indica o grau de concorrencia no interior do mercado de 

trabalho em torn a do acesso as vagas existentes". 

Segundo POCHMANN (2001 ), do total de pessoas que conformam o 

excedente mundial de mao-de-obra, aproximadamente 150 milh6es encontram-se 

na categoria de desemprego aberto; 850 milh6es sao considerados na condic;ao de 

subemprego, exercendo atividades de sobrevivencia, com jornadas de trabalho 

insuficientes e de remunerac;ao muito reduzida. 0 autor conceitua subemprego como 

"aquele que envolve trabalhadores que fazem bicos para sobreviver e tambem 

procuram par trabalho, assim como aqueles que deixam de buscar uma colocac;ao 

par forc;a de um mercado de trabalho, extrema mente desfavoravel ( desemprego 

oculto pelo trabalho precario e pelo desalento)". POCHMANN (2001, p. 81 ). 

0 desemprego da populac;ao em idade ativa tern se manifestado em pelo 

menos tres padr6es. 0 primeiro padrao revela-se nas nac;oes com atividades 

economicas concentradas no setor agropecuario, com populac;ao ativa ocupada no 

campo, desenvolvendo atividades mais simples, como as de autoconsumo e 
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exportagao de produtos alimentfcios e de materia prima. A renda per capita reduzida 

e de formas de auto-sustento no campo terminam proporcionando o aumento de 

ocupagao par conta propria e dos pastas de trabalho sem remuneragao, capazes de 

permitir o acesso ao consume alimentar basico, do cultivo da terra. 

0 segundo padrao refere-se as nag6es industriais, com predominimcia da 

populagao economicamente ativa no meio urbana. Sao sociedades mais complexas, 

cuja renda per capita, mais elevada, se reflete na composigao mais diversificada da 

cesta de consume dos trabalhadores. POCHMANN (2001, p. 82) analisa que "as 

sociedades desenvolvidas, com protegao social e garantia de renda a partir do 

segundo pas-guerra, inviabilizaram o rebaixamento do padrao de vida do 

desempregado e sua exclusao social. Nas sociedades nao desenvolvidas o 

desemprego aberto representa a drastica queda no padrao de vida quando nao a 

imediata exclusao social' 

0 terceiro padrao associa-se as nag6es que, ap6s a maturagao do processo 

de industrializagao, desenvolveram mais as atividades de servigos modernos (setor 

terciario). Trata-se de economias urbanas e com alta renda per capita, cujo padrao 

de consume e extremamente diversificado. A jornada de trabalho tern maior 

condigao de ser reduzida, abrindo espago para o usa do tempo de nao trabalho mais 

intensamente nas atividades de servigos de saude, educagao, turismo, 

entretenimento e outros. A ampla difusao dos mecanismos de transferencia de renda 

garante ocupagao nos diversos setores econ6micos, tanto nos tecnologicamente 

mais avangados como nos mais tradicionais. POCHMANN (2001 ). 

No final do seculo XX, cresce a quantidade de mao-de-obra ociosa e as 

economias avangadas "apresentam urn quadro ocupacional nao-homogeneo, 

marcado pela escassez de pastas de trabalho para a totalidade dos interessados em 

trabalhar (alto desemprego)". POCHMANN (2001, p.133) 

No tocante a desestruturagao do mercado de trabalho, alem do desemprego 

em larga escala, os impactos da inovagao tecnol6gica e da reestruturagao produtiva 

sabre o crescimento econ6mico e sabre o emprego, sao debatidos par varies 

autores como segue. 
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3 INOVACAO TECNOLOGICA, REESTRUTURACAO PRODUTIVA, 

CRESCIMENTO ECONOMICO E EMPREGO 

Para CASTELLS (2000), como tendencia geral, parece nao haver relagao 

estrutural sistematica entre a difusao das tecnologias da informagao e a evolugao 

dos nfveis de emprego na economia como um todo.A relagao quantitativa entre as 

perdas de empregos e os ganhos, varia entre empresas, industrias, setores, regioes 

e pafses, em fungao da competitividade, estrategias empresariais, pol fticas 

governamentais, ambientes institucionais e posigao relativa na economia global. 

Observamos que o raciocfnio do autor e de que a evolugao do nfvel de emprego 

dependera de decisoes determinadas pela sociedade sabre a utilizagao de 

tecnologias; polfticas de imigragao, evolugao da famflia, distribuigao institucional do 

tempo de servigo no ciclo vital e novo sistema de relagoes industriais. A flexibilidade 

dos processos e dos mercados de trabalho, induzida pela empresa em rede e 

propiciada pelas tecnologias de informagao, afeta os tipos de emprego, que mudam 

em quantidade, qualidade e natureza do trabalho. Surge um novo modelo de 

trabalho flexfvel e um novo tipo de trabalhador: o trabalhador de jornada flexfvel. 

Entre as varias formas de flexibilidade estao os salarios, situagao profissional, 

seguranga contratual, desempenho de tarefas, mobilidade geografica, entre outras. 

Segundo CASTELLS (2000, p.285), "a reestruturagao de empresas e 

organizagoes, possibilitada pela tecnologia da informagao e estimulada pela 

concorrencia global, esta introduzindo uma transformagao fundamental: a 

individualizagao do trabalho no processo de trabalho. ( ... ) E o reverso da tendencia 

hist6rica da assalariagao do trabalho e socializagao da produgao que foi a 

caracterfstica da era industrial". 0 trabalho informacional provocou um processo de 

desagregagao do trabalho, introduzindo a sociedade em rede. 

CASTELLS (2000) apresenta a percentagem de trabalho autonomo em 

relagao ao total de empregos nos pafses industrializados que vai de 9,4% (Canada), 

a 29,1% (ltalia), em 1990. Afirma que o trabalho temporario esta em crescimento na 

Franga e na Alemanha; mas esta declinando no Reina Unido e na ltalia, e cita que 

talvez essa observagao sugira que a mais ampla categoria de "trabalho flexfvel" 

assume formas diferentes (autonomo, de meio expedients e temporario) em fungao 

da regulamentagao fiscal e trabalhista dos pafses. 0 autor cita que o modelo 
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predominante de trabalho na nova economia baseada em informac;ao "e o modelo 

de uma forc;a de trabalho permanents formada por administradores que atuam com 

base na informac;ao e por aqueles a quem Reich chama de "analistas simb61icos" e 

uma forc;a de trabalho disponfvel que pode ser automatizada e/ou 

contratada/demitida/enviada para o exterior, dependendo da demanda do mercado e 

dos custos do trabalho". CASTELLS (2000, p. 292). 

Neste mercado de trabalho em mudanc;a constante, a produtividade e a 

lucratividade cresceram, mas os trabalhadores ficaram cada vez mais dependentes 

das condic;6es individuais de negociac;ao. CASTELLS (2000, p. 299) conclui que, "as 

sociedades estavam/estao ficando aparentemente dualizadas, com uma grande 

camada superior e tambem uma grande camada inferior, crescendo em ambas as 

extremidades da estrutura ocupacional, portanto encolhendo no meio, em ritmo e 

proporc;ao que dependem da posic;ao de cada pafs na divisao do trabalho e de seu 

clima polftico." 

Desde a Primeira Revoluc;ao Industrial as inovac;6es tecnol6gicas tem sido 

consideradas uma ameac;a aos empregos, sobretudo nos perfodos de crise. Mas, a 

realidade e bem mais complexa, sobretudo porque ao mesmo tempo, a inovac;ao 

tecnol6gica e a elevac;ao da produtividade, destroem produtos, empresas, atividades 

economias e empregos, mas, tambem criam novas produtos, empresas, empregos, 

inclusive novas setores ou atividades econ6micas. (MATTOSO, 1998). 

Observamos o questionamento de Mattoso sabre o motivo de atualmente a 

criac;ao de novas postos de trabalho parecer perder para a destruic;ao de empregos, 

e a resposta e que "quando a taxa de crescimento da economia nao e suficiente 

para absorver os ganhos de produtividade, a quantidade de trabalho recua, seja 

porque o emprego diminui, seja porque reduziu-se a durac;ao do trabalho-medida 

semanal, mensa! ou anualmente ou os dais" (MATTOSO, 1998, p. 65). 

A inovac;ao tecnol6gica, sempre teve por objetivo maior elevar a 

produtividade e reduzir o trabalho vivo incorporado diretamente a produc;ao. Mas, 

nem sempre se transformou em desemprego e precarizac;ao do mercado de 

trabalho, a exemplo, no pas-guerra, em que o desemprego praticamente 

desapareceu, mas para isso foi indispensavel crescimento econ6mico, gastos 

publicos e reduc;ao da jornada de trabalho. (MATTOSO, 1998). 
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Sabre a Terceira Revoluc;ao Industrial, Sampaio, afirma que entre outros 

fatores, causou e tem causado efeitos, em sua maioria, perversos para os paises 

subdesenvolvidos, entre eles a maior destruic;ao de empregos do que de criac;ao, 

desempregando grande numero de trabalhadores pouco qualificados; a substituic;ao 

de insumos tradicionais (ago bruto, cobre, algodao, etc.,) par modernos (fibra 6tica, 

novas Iigas metalicas, sinteticas, etc.), normalmente produzidos nos paises 

desenvolvidos; a acelerac;ao da obsolencia de processes e equipamentos, a induc;ao 

das grandes empresas transnacionais a uma violenta reconcentrac;ao de capital, 

com enorme grau de monopolizac;ao e autonomia em suas atitudes dentro de todos 

os pafses subdesenvolvidos onde se instalam. (SAMPAIO, 1998). Observa este 

autor que na formulac;ao de alternativas de projetos nacionais, o lado politico, e mais 

diffcil que o lado economico e suas tecnicalidades. 

Conforms Gusmao, o impacto das inovac;6es tecnol6gicas sabre o emprego 

na 6tica da Organizac;ao lnternacional do Trabalho (OIT), em relac;ao ao elevado 

desemprego das economias centrais nos ultimos vinte anos e sua relac;ao com o 

vigoroso surto de inovac;ao tecnol6gica e as reduzidas taxas de crescimento 

economico no perfodo, "fundamentam-se em concepc;6es te6ricas keynesianas par 

identificar o baixo crescimento como o principal responsavel pela ocorrencia e 

manutenc;ao de nfveis elevados de desemprego nos anos 80 e 90". (GUSMAO, 

1999, p.74). 

Nesse sentido, a OIT prop6e a adoc;ao de polfticas publicas ativas que 

incentivem a retomada do desenvolvimento economico, com o Estado · assumindo 

algum nfvel de endividamento e deficit publicos, e defends que as polfticas, fiscal e 

monetaria, sejam ativas incentivando a atividade economica, e consequentemente 

expandindo o emprego. 

Segundo Gusmao, a Organizac;ao de Cooperac;ao e Desenvolvimento 

Economico (OCDE) tem entre seus princfpios basicos, a estabilidade economica 

apoiada par polftica monetaria e creditfcia restritiva e pelo equilibria fiscal, um dos 

principais postulados do pensamento neoliberal, em grande medida ancorada nas 

concepg6es da teoria neoclassica. A instituigao considera que fatores ex6genos a 
dinamica das novas tecnologias influenciaram na falta de impulso para um novo ciclo 

de expansao economica e de emprego; defends a flexibilidade de todos os 

mercados (comercio de bens, servic;os e de financ;as). E a OCDE afirma que "a 
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desregulamentagao representa, de fato, uma substancial redugao do poder 

regulador do Estado e da autonomia de suas polfticas sociais e econ6micas". 

GUSMAO (1999, p.75). 

Para a OCDE outra questao com respeito aos impactos do processo de 

inovagao, e de que as tecnologias sao desenvolvidas e difundidas par instituig6es 

humanas e os processes de desenvolvimento, selegao e aplicagao sao processes 

sociais. Entao, os impactos da mudanga tecnol6gica sabre o crescimento e 

emprego, sao resultados de decis6es /opg6es humanas, que provavelmente, tem 

par objetivo obter maior e mais rapida rentabilidade; e maior concentragao de poder 

politico e econ6mico. Outra consideragao refere-se ao carater da difusao 

tecnol6gica, concentrada e controlada par pafses, regi6es ou grandes empresas; 

gerando uma distribuigao desigual na potencializagao da atividade econ6mica e do 

usufruto de seus beneffcios. E ainda, a outra questao refere-se a diferente 

compreensao dos dais organismos quanta a desregulamentagao e flexibilizagao do 

mercado de trabalho. Para a OCDE a desregulamentagao e flexibilizagao do 

mercado de trabalho sao fundamentais para a redugao do desemprego em nfveis 

aceitaveis, uma vez que a excessiva rigidez da desregulamentagao e flexibilizagao, 

imp6em limitag6es a criagao de novas pastas de trabalho. A OIT argumenta que a 

desregulamentagao contribui para aumentar a precariedade das condig6es de 

trabalho, deterioragao e diferenciagao das rendas obtidas par eles, e nao para uma 

queda significativa do desemprego. GUSMAO (1999) 

GUSMAO (1999, p.76) conclui que "a retomada do desenvolvimento 

econ6mico e social sustentavel e a via mais segura, senao unica, para redugao do 

desemprego, inclusive abrindo nova mente a perspectiva do plena emprego", pais, a 

inovagao e a difusao tecnol6gicas sao intrfnsecas e fundamentais para a expansao e 

acumulagao capitalistas, e as polfticas publicas de emprego, em sua maioria, sao 

pontuais e pouco contribuem para diminuir o desemprego. 

Segundo CARDOSO e GUEDES (1999), a tecnologia da informagao tem 

aumentado a eficiencia da produgao (inovag6es de processo ), em vez de pro mover 

inovag6es de produto, abertura de novas mercados e geragao de empregos. Estes 

autores acreditam que e pouco provavel que o aumento do desemprego seja evitado 

pela demanda extra, gerada automaticamente, pela inovagao tecnol6gica. Fica a 

percepgao de que "os impactos das inovag6es, ao mesmo tempo em que sao 
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profundos, nao sao diretos, pais sofrem a mediagao do desenvolvimento previa e de 

variaveis polfticas e sociais". (CARDOSO e GUEDES, 1999, p. 48). 

As mudangas significativas pelas quais passaram as economias avangadas 

nos anos recentes sao citadas par KON (1998), entre elas, a internacionalizagao das 

atividades econ6micas, a reorganizagao das firmas dominantes, a crescente 

integragao da produgao manufatureira com a de servigo, o incremento do usa da 

tecnologia microeletr6nica, a demanda crescente da industria par uma forga de 

trabalho mais qualificada, porem com muitos trabalhos rotineiros sendo eliminados 

pela mudanga tecnol6gica, a crescente complexidade e volatilidade do consumo, e 

uma mudanga no papel da intervengao governamental, que se retirava de fungoes 

empresariais e restringia suas fungoes produtivas. Segundo KON ( 1998, p. 116) 

"essas transformagoes foram interpretadas como uma modificagao da sociedade 

fordista, baseada na produgao e consumo de massa em grande escala, apoiada 

pela demanda dos gastos governamentais para o gerenciamento de suas fungoes e 

para a Previdencia e Saude (principalmente nas nagoes mais avangadas, em que 

prevalecia o welfare state". 

Nos pafses avangados as mudangas ocorrem mais rapidamente, porem, ha 

uma dinamica similar de reestruturagao nos outros pafses, com velocidade e 

intensidade menores, no sentido do crescimento de ocupagoes de servigos. 

MARSHALL e WOOD, citado par KON (1998), julgam que a crescente eminencia 

dos servigos tem origem na crescente interdependencia entre a produyao de bens e 

servigos, pelo fato de que qualquer produto material ou de servigo e criado par uma 

sequencia complexa de trocas de materiais e de servigos, que envolve fornecedores 

e consumidores, incluindo subcontratados e consultores. E tambem o incremento do 

valor da especializagao em servigos, que contribui para a manipulagao de materias

primas, informagao, capital e trabalho, em qualquer atividade de produgao ou 

consumo. Observamos o destaque de KON (1998, p.117) acerca da especializagao 

em servigos "oferece nao apenas um conhecimento tecnico e material para os 

processes produtivos, mas tambem para qualificagoes organizacionais ou 

gerenciais, tendo em vista a forma pela qual as mudangas tecnicas criam novas 

oportunidades para a exploragao da especializagao em servigos". Portanto, cresce a 

absorgao de trabalhadores nas atividades de servigos na medida do 
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desenvolvimento economico, tanto nas ocupag6es dentro das empresas, como nos 

setores agregados. 

Segundo KON (1998), o Brasil, de acordo com as estatfsticas do Banco 

Mundial, apresenta um peso relative de ocupados no setor terciario, equivalente a 
media dos demais pafses deste nfvel. Mas, as caracterfsticas das atividades de 

servigos e uma representatividade do Secundario, parecem indicar que a 

modernizagao esta se introduzindo muito lentamente nessas atividades. 

No ano de 1996, parte da perda de postos de trabalho do Secundario foi 

compensada pelo au menta de atividades no terciario (56%), e tambem de atividades 

agropecuarias (25%). Verifica KON (1998, p.119) que "a capacidade de geragao de 

produto e de emprego revelada crescentemente pelos servigos em economias 

avangadas atinge nfveis consideraveis, colocando em questao o papel representado 

por esses servigos no contexte da moderna economia, que tende a se caracterizar 

mais como uma economia de servigos". E no Brasil, tais atividades podem absorver 

um numero crescente de ocupados, pela capacidade de criagao de ocupag6es 

autonomas ou no mercado informal da economia. 

Com a crescente diminuigao dos postos de trabalho e de busca por 

alternativas de sobrevivencia, intensifica-se e diversificam-se cada vez mais 

iniciativas economicas, a partir dos trabalhadores exclufdos do mercado formal ou 

em vias de perder o emprego, surgindo categorias de trabalhadores autonomos, 

pequenos e micros empregadores. 
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4 OCUPACOES AUTONOMAS 

As categorias dos trabalhadores aut6nomos (tambem chamados de conta 

propria), dos empregadores e dos trabalhadores membros de cooperativas de 

produgao compoem os auto-empregados; sendo que os casas de auto-emprego 

mais puros sao representados pelos aut6nomos e pequenos e microempregadores, 

PAMPLONA (1998). 

CHAHAD e FERNANDES (2002, p. 50), afirmam que "a informalidade do 

trabalho tern assumido diferentes caracterfsticas com o advento da globalizagao ( ... ). 

Atualmente a informalidade inclui desde indivfduos originados da "exclusao social" 

ate o trabalhador de alta qualificagao participando do mercado de trabalho por meio 

de umajob station em sua propria residencia." 

As micro e pequenas empresas tern sido caracterizadas como a mais 

importante fonte de geragao de novas empregos. Em muitos pafses, o auto-emprego 

e considerado importante, para a prosperidade econ6mica, porque suas inovagoes 

geram crescimento econ6mico e tambem porque o auto-empregado cria empregos. 

PAMPLONA (1998) questiona se o auto-emprego urbana e uma alternativa 

de trabalho que pode superar, com vantagens inclusive, os problemas gerados pelo 

declfnio do emprego padrao (trabalho assalariado, permanents e em tempo integral) 

ou se nao passa de uma das manifestagoes contemporaneas da precarizagao do 

trabalho. 

0 conceito de auto-emprego, para PAMPLONA (1998, p. 135), consiste em: 

Uma situac;ao de trabalho na qual o trabalhador independents controla seu 
processo de trabalho (atividade em si, materias-primas, meios de trabalho); fornece 
a si proprio seu equipamento, o que permite que o proprietario dos meios de 
produc;ao participe diretamente da atividade produtiva; sua renda nao e 
previamente definida, pois dependera de seu trabalho, de seu capital e da demanda 
direta do mercado de bens e servic;os; seu objetivo primordial e prover seu proprio 
emprego (meio de subsistencia) e nao valorizar seu capital (acumulac;ao de capital). 

Muitas pessoas tern esperanga de obter rendimentos mais altos no auto

emprego, mas nem sempre isso se concretiza, pais ap6s a decada de 70, houve um 

declfnio nos rendimentos dos auto-empregados, de uma posigao mais favoravel para 

uma posigao menos favoravel com relagao a media dos assalariados, e ampliada 

quando separamos o auto-emprego por genera e ocupagao. PAMPLONA (1998) cita 
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ARONSON, o qual informa que nao ha consenso na literatura acerca do par que 

dessa posigao inferior do rendimento media do auto-emprego em relagao ao 

trabalho assalariado. Aronson sugere algumas hip6teses, como indivfduos com 

caracterfsticas menos competitivas para o mercado estariam procurando o auto

emprego; o crescimento das oportunidades do auto-emprego estaria concentrado 

em setores e ocupag6es de mais baixo retorno, enquanto oportunidades para 

trabalhadores assalariados estariam surgindo em setores e ocupag6es mais bern 

remunerados; mesmo com dotag6es de capital humane e motivagao para o trabalho 

equivalents entre auto-empregados e assalariados, as imperfeig6es do mercado 

produziriam urn rendimento menor para os primeiros; os auto-empregados, par 

causa de informag6es de mercado imperfeitas, acabariam par subestimar a 

quantidade de capital necessaria para sustentar sua empresa alem de sua infancia, 

superestimariam suas habilidades gerenciais e sua experiencia e nao adquiririam os 

conhecimentos necessaries sabre o mercado para seu produto, o que refletiria em 

baixos rendimentos e alta mortalidade dos pequenos neg6cios. 

A grande heterogeneidade entre os auto-empregados (profissionais liberais, 

faxineiras, cabeleireiros, etc.,); as diferengas de horas trabalhadas, o volume de 

capital empregado, podem explicar a maior dispersao do rendimento dos auto

empregados do que do rendimento dos assalariados. Tambem, os auto

empregados, em sua maioria, nao participam de sindicatos e disp6em, portanto de 

pouco poder de barganha. Nao disp6e de mecanismos de protegao social, como o 

seguro desemprego, bern como de outros que protegem contra atitudes 

discriminat6rias de raga e sexo. E, portanto, os auto-empregados vivem uma 

situagao de risco, de trabalho mais instavel, em termos de rendimento e tempo de 

permanencia no emprego. PAMPLONNA (1998). 

Mas, alguns fatores afetam as chances de urn indivfduo manter ou obter 

sucesso no auto-emprego, entre eles, as caracterfsticas individuais do fundador do 

neg6cio; a propria natureza desse neg6cio; as condig6es de competigao, e participar 

de redes de subcontratagao e de relag6es comerciais entre pequenas empresas e 

tambem com grandes unidades empresariais, como ocorre no Japao e na ltalia. 

BRYSON e WHITE, citados par PAMPLONA (1998), afirmam que mesmo admitindo 

que as pesquisas sabre esse tema ainda sejam inconclusivas, alguns fatores como o 

maior tempo de experiencia do auto-empregado no setor ou subsetor em que esta 
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atuando; qualificag6es tecnicas e profissionais; neg6cios que objetivam o mercado 

nacional em detrimento do local, neg6cios que ocupam um "nicho" mercadol6gico; 

que atendam poucos, mas grandes clientes, provocam chances de sobrevivencia. 

Sabre este assunto, CACCIAMALI, citada par PAMPLONA (1998, p. 85), os 

pequenos neg6cios, tendo em vista suas limitag6es de capital, capacidade gerencial 

e sua atuagao em mercados mais competitivos, nao cumprem ou nao podem cumprir 

certas regulamentag6es existentes, colocando o pequeno proprietario ( o auto

empregado) na ilegalidade (exemplo: nao pagamento de impastos, desrespeito a 

normas sanitarias, trabalhistas, ecol6gicas e outras), o que dificulta a celebragao de 

contratos mais s6lidos, participagao em licitag6es e obtengao de credito. 

Como vantagens do auto-emprego, Pamplona cita a ampliagao das 

oportunidades de participagao das pessoas no mercado de trabalho e o aumento da 

capacidade da forga de trabalho de se adaptar a mudangas macro e 

microecon6micas. 

Segundo PAMPLONA (1998, p.145): 

Alguns indivfduos deslocados do assalariamento em virtude da desativa9ao de 
plantas industriais, obsolescencia tecnol6gica, problemas de saude ou 
aposentadoria compuls6ria tern se tornado auto-empregados como forma de obter 
alguma renda e/ou manter a auto estima. lndivfduos com desvantagens no domfnio 
da lfngua local, como imigrantes ou discriminados par conta de etnia ou sexo tem 
usado o auto-emprego como meio de ganhar a vida. 

0 auto-emprego pode se constituir em alternativas para aqueles que ja 

disp6em de certos recursos e de boa insergao social, mas para os mais fragilizados 

socialmente, o assalariamento representa uma condigao mais favoravel. Para os 

mais fragilizados o auto-emprego se colocaria "como uma forma de resistencia a 

adversidades ainda maiores e nao como mecanismos que viabilizasse ascensao 

social, como antes tinha sido o assalariamento". PAMPLONA (1998, p.157). 

Entao, as ocupag6es, a jornada de trabalho e a norma salarial sao eixos 

estruturais presentes no conteudo dos sistemas nacionais de relag6es de trabalho 

que tambem sofreram mudangas. 
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5 AS MUDANCAS NAS RELACOES DE TRABALHO 

DEDECCA (1998) analisa que nos anos 50 e 60, pafses capitalistas 

avanc;ados foram capazes de associar crescimento da produc;ao e aumento da 

produtividade com desenvolvimento e democratizac;ao das relac;oes de trabalho. E 

que nos anos 70 houve uma recusa crescente em fazer novas concess6es nesse 

campo. Tanto os EUA como a Europa, contestaram (empresas e governos) os 

sistemas nacionais de relac;6es de trabalho que haviam sido estabelecidos nos anos 

de ouro do pas-guerra. 

0 aumento do desemprego no infcio da decada de 80 e as perspectivas 

negativas para o futuro do emprego enfraqueceram os sindicatos. Nos primeiros 

anos da decada de 80, com elevada instabilidade econ6mica, ocorreram mudanc;as 

nas relac;oes de trabalho subordinadas as decis6es de reengenharia das plantas 

produtivas, pela urgencia das grandes empresas de melhorar seus nfveis de 

produtividade, provocada pela modernizac;ao produtiva centrada na questao 

tecnol6gica. (DEDECCA, 1998). No perfodo de 85 a 90, iniciou-se expansao na 

economia internacional sustentada pela recuperac;ao norte-americana, com nova 

etapa de reorganizac;ao produtiva associando-se a introduc;ao de novas 

equipamentos a inovac;oes organizacionais. 

Tres eixos estruturais estabeleceram os conteudos dos sistemas nacionais 

de relac;ao de trabalho: as estruturas ocupacionais, a jornada de trabalho e a norma 

salarial. (DEDECCA, 1998). 0 movimento recessive, (a partir do final de 1989), num 

contexte de acirrada competic;ao nos mercados nacionais e internacionais, exigiu 

das empresas um comportamento que minimizasse os efeitos da queda abrupta do 

nfvel de atividade, como por exemplo, a diminuic;ao das restric;6es para a 

contratac;ao por tempo determinado e/ou parcial e a reduc;ao dos custos de 

contratac;ao e demissao de mao-de-obra. As empresas teriam ampla capacidade em 

alocar trabalho, manejar a jornada de trabalho e ordenar os salaries. As dificuldades 

passaram a ser reguladas pelo Estado, (mesmo que limitada), e nao mais atribufdas 

a negociac;6es coletivas. (DEDECCA, 1998). 

Para OLIVEIRA (1998, p. 191), ha um clima de profunda inseguranc;a entre 

os trabalhadores, alem de serias dificuldades para a atuac;ao das organizac;oes 

sindicais e destaca : 
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0 forte dualismo entre trabalhadores que desfrutam de garantias legais quanta aos 
seus postos de trabalho e aqueles que estao sujeitos a relac;6es extremamente 
precarias; o desemprego estrutural, que esta debilitando o poder de negociac;ao 
sindical e fazendo com que a concorremcia entre os pr6prios trabalhadores passe a 
contar mais no calculo das polfticas econ6mica e salarial; o declinio da populac;ao 
industrial e do trabalho manual, que esta afetando diretamente o cerne da cultura e 
da experiencia sindical, baseadas nos setores tradicionais da industria; o aumento 
relative do emprego nos servic;os , que esta levando ao aparecimento de individuos 
totalmente alheios a ideais coletivos, que valorizam seu saber individual em 
detrimento dos lac;os tradicionais de solidariedade da classe trabalhadora;a 
segmentac;ao, a diferenciac;ao e a pluralidade de status ocupacional, que tornam 
cada vez mais complexa e dificil a representac;ao, por meio dos sindicatos, dos 
interesses do conjunto dos trabalhadores. 

E diante destas transformac;oes, como tem se comportado o mercado de 

trabalho brasileiro e quais sao as alternativas de enfrentamento pela polftica publica 

de emprego, trabalho e renda? 
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CAPiTULO II - 0 MERCADO DE TRABALHO E A POLiTICA PUBLICA DE 

EMPREGO NO BRASIL 

1 0 MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO 

• PERfODO ANTERIOR A 1960 

BORGES e VIEIRA (2000) citam que, em meados do seculo 19, a estrutura 

da economia brasileira nao diferia muito das de tres seculos anteriores, pais a base 

produtiva era a grande lavoura e o trabalho escravo. Nos quatro primeiros seculos 

da hist6ria econ6mica brasileira, havia alto grau de desigualdade da renda, pais a 

propriedade da terra, urn dos principais fatores de produgao em economias pre

industriais, era altamente concentrada e o trabalho assalariado s6 ganhou 

importancia relativa a partir do ultimo quartel do seculo 19. Na segunda metade do 

seculo 19, houve a transigao do trabalho escravo para o trabalho livre, forgada pela 

proibigao do trafico de escravos africanos em 1850, pela posterior aboligao da 

escravidao no Brasil em 1888 e, em grande parte, facilitada pela frequente imigragao 

de trabalhadores livres vindos da Europa na segunda metade do seculo 19 e infcio 

do seculo 20, atrafdos pela expansao cafeeira e pelo infcio de desenvolvimento 

industrial no Brasil. 

Para BAER, citado par VIEIRA e BORGES (2000), a Primeira Guerra 

Mundial e a grande depressao dos anos 30, representaram consideravel impulse 

para o surgimento de uma base industrial mais duradoura no Pafs. 0 atraso do 

processo de industrializagao no Brasil deve-se, em grande parte, a polftica 

mercantilista portuguesa, que proibia o desenvolvimento de qualquer tipo de 

industria na colonia. Varios tipos de industria surgiram no final do seculo 19, mas, 

ate a segunda decada do seculo seguinte, poucas delas haviam se estabelecido 

solidamente. 

Para SUZIGAN, citado par Vieira e Borges (2000), somente a partir da 

decada de 30 a polftica econ6mica brasileira passou a adotar medidas visando 

explicitamente a industria, estimulado inicialmente pela polftica cambial, cujo objetivo 

era controlar desequilfbrios externos, mas, que foi favoravel a industria. Outros 

instrumentos foram utilizados, como a concessao de financiamento de Iongo prazo e 
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a participagao direta do governo como empresario, em grandes empreendimentos 

na industria de base (siderurgia, minerac;ao, qufmica, motores pesados, energia 

eletrica). Na decada de 50, foram adotadas polfticas explfcitas para acelerar a 

industrializac;ao do Pafs, como: tarifa aduaneira efetivamente protecionista, 

incentives ao capital estrangeiro para acelerar a implantac;ao e o desenvolvimento 

de industrias de ponta, e incentives fiscais regionais ao desenvolvimento industrial. 

Entretanto, segundo LACERDA, citado par VIEIRA E BORGES (2000), o 

modelo de industrializac;ao adotado ap6s os anos 30, era concentrador par suas 

pr6prias caracterfsticas, pais criava uma base industrial diversificada e intensificava 

a urbanizac;ao, agravando-se as disparidades de renda e as desigualdades 

regionais. Ao Iongo do perfodo 1930/60 a economia brasileira experimentou taxas de 

crescimento econ6mico relativamente elevada; o PIB cresceu mais de 4,0% no 

perfodo 1939/47; 7,0% no perfodo 1950/55 e foi superior a 8,0% no perfodo 1955/60. 

Com relac;ao ao mercado de trabalho, ALMEIDA, tambem citado par VIEIRA 

e BORGES (2000, p. 301 ), destacou que "a taxa de absorc;ao de mao de obra na 

"prestac;ao de servic;os" foi superior a dos demais setores da economia na decada de 

50, e isso decorreu da maior urbanizac;ao e do aumento da participac;ao feminina na 

forc;a de trabalho". Para Almeida, as tendencias setoriais de emprego naquela 

decada foram no sentido de ampliar a participac;ao dos salarios na renda gerada na 

economia, par conta da elasticidade de substituic;ao entre capital e trabalho maior 

em servic;os que na industria. 

• PERfODO 1960/1990 

No infcio da decada de 60, a taxa de crescimento da economia brasileira 

(PIB) foi um pouco superior a 8,0% no perfodo 1965/75, esteve pouco acima de 

7,0% no perfodo 1975/80 e caiu para valores entre 1,0 e 2,0% na decada de 80 

(AZZONI, citado par VIEIRA e BORGES, 2000). Com o aumento dos prec;os do 

petr61eo, a partir de 1973, o governo optou par manter as taxas de crescimento dos 

anos anteriores via endividamento externo; e em 1979 a economia brasileira 

comec;ou a sofrer as consequencias: a taxa de inflac;ao crescente, o pagamento de 

juros e amortizac;6es da dfvida externa atingiam cerca de 70% do valor das 

exportac;6es. E ao Iongo da decada de 80, com o prop6sito de superar a crise no 
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perfodo de 1982/84, houve negociagao com o Fundo Monetario lnternacional (FMI) 

buscando reequilibrar as contas externas e reduzir a inflagao; e teve carater 

recessive. No perfodo 1986/89, na segunda estrategia, foram implantados varies 

programas nao-recessivos de estabilizagao, buscando-se tambem reduzir a inflagao, 

mas de forma a minimizar os efeitos sabre a distribuigao de renda e o nfvel de 

produgao (BORGES e VIEIRA, 2000). 

Mas, a inflagao se tornou particularmente problematica a partir da decada de 

80, com taxas acima de 1 00% ao ana. Nos anos de 1988 e 1989, a inflagao tornou

se um fen6meno permanents, e passava a afetar menos a pobreza do que o 

desemprego, isto e, "a elevagao deste, a epoca da implementagao das estrategias 

restritivas de combate a inflagao, aumentou o nfvel de pobreza". (BORGES e 

VIEIRA, 2000, p. 305). 

• DECADA DE 1990 

Na decada de 90, destacam-se: a maier abertura da economia (redugao de 

tarifas); a estabilizagao dos pregos conseguida como Plano Real, implementado em 

1994; infcio de um processo de grandes transformagoes, com investimento em 

tecnologia visando o aumento da produtividade, cuja consequencia principal foi a 

elevagao da taxa de desemprego, especialmente no setor industrial. Os efeitos do 

Plano Real foram uma "queda relativamente brusca e rapida da taxa de inflagao e 

aumento substancial do PIB, nos primeiros meses ap6s sua implantagao, causado 

pelo crescimento da demanda, principalmente pela elevagao do consume das 

camadas de baixa renda ate meados de 1995". (BORGES e VIEIRA, 2000, p. 309). 

Em seguida, houve redugao no ritmo da taxa de crescimento do PIB e 

aumento da taxa de desemprego, principalmente ap6s 1996, apresentando danos 

nos ganhos de renda real dos mais pobres, nos primeiros meses do plano. 0 ajuste 

das empresas ao ambiente de abertura econ6mica, e as baixas taxas de 

crescimento econ6mico tem levado ao aumento das taxas de desemprego, o que 

tende a piorar a distribuigao pessoal da renda. 

POCHMANN (2001, p. 40), ressalta que a economia nacional perdeu sua 

tradicional dinamica de alto crescimento econ6mico sustentado na ampla geragao de 

vagas, uma vez que "os empregos qualificados foram reduzidos, em parte, pela 



25 

ampliagao das importagoes, pela ausencia de novas investimentos e pela 

reformulagao do setor publico, alem de pel as baixas taxas de expansao do produto". 

0 autor alerta que o Brasil precisa rever sua integragao passiva e subordinada a 
economia mundial, para nao continuar regredindo nas posigoes anteriormente 

conquistadas pelo trabalho. 

Segundo OLIVEIRA (1998) acumulam-se, nas cidades, grandes massas de 

"populagao excedente" (trabalhadores informais) e a propria dinamica da 

acumulagao capitalista, cria-lhes oportunidades com pequenas atividades mercantis. 

Mas, tornou-se grande a miseria nessa camada social, nos locais onde ha elevado 

numero de trabalhadores informais e reduzida renda gerada pelas atividades 

capitalistas. Por outro !ado, aumentou a participagao do trabalho assalariado e 

progressivamente a pobreza urbana passou a estar associada aos baixos salarios. 

Ou seja, "no perfodo de rapido crescimento, comegava a predominar na massa dos 

pobres das cidades os assalariados e nao os aut6nomos do mercado informal. A 

oferta ilimitada de trabalho e ate hoje condigao para a manutengao dos salarios em 

nfveis baixos". (OLIVEIRA, 1998, p. 120). 

Algumas circunstancias explicam a distribuigao de renda no Brasil, pafs onde 

ha um grande descompasso entre a capacidade de produzir riqueza, o grau de 

desenvolvimento das forgas produtivas e as manifestagoes de pobreza. Segundo 

OLIVEIRA (1998), dada a flexibilidade dos contratos e do bloqueio da agao sindical, 

vigora no Brasil a associagao entre baixos salarios e excedente de mao-de-obra. E 

ainda, com instabilidade no emprego muitos trabalhadores ficam impedidos de 

acesso aos pianos de carreira e qualificagao profissional, o que provoca grande 

diferenciagao entre os assalariados, havendo tambem desigualdade de renda entre 

proprietarios e nao-proprietarios. 

Os recursos do Estado, ap6s 1964, foram preferencialmente utilizados para 

estimular o crescimento econ6mico e nao para a area social. Na area rural, apesar 

do predomfnio da grande propriedade, reproduz-se a pequena propriedade e, em 

certos casas, colonos ou trabalhadores rurais sem terra puderam se tornar 

proprietarios. Na area urbana, o rapido crescimento econ6mico criava grande 

numero de pastas de trabalho de classe media nas burocracias das grandes 

empresas privadas ou do setor publico; de pequenas e medias empresas, ( cujos 

proprietaries nas regioes dinamicas auferiam altas rendas); e, alguns dos pr6prios 
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aut6nomos do setor informal, conseguiram expressive elevac;ao em seus ganhos. 

(OLIVEIRA, 1998). 

POCHMANN (2000) acrescenta que o desassalariamento, quando 

comparado com a evoluc;ao ocupacional ao Iongo do seculo 20 no Brasil, e a perda 

de participac_;;ao do emprego assalariado no total da ocupac_;;ao, indicam uma 

mudanc;a substancial na estrutura ocupacional. A dinamica do emprego com carteira 

assinada Indica uma grave crise do emprego assalariado. As relac_;;6es de trabalho 

no Brasil ainda permanecem subordinadas tanto ao conjunto de leis trabalhistas e 

sociais implementadas nos anos 30 como ao funcionamento do mercado de trabalho 

( excedente estrutural de mao-de-obra e elevada rotatividade ocupacional); e quanta 

mais fragmentado e descentralizado o sistema de negociac_;;6es coletivas, maior a 

possibilidade de os frutos do crescimento econ6mico ser inadequadamente 

distribufdos. 

Segundo HENRIQUE (1998), houve uma desconcentrac;ao regional da 

produc_;;ao econ6mica, principalmente industrial, entre 1970 e 1985, provocando 

transformac_;;oes na estrutura econ6mica da ocupac_;;ao, ocasionando o aumento 

expressive da populac_;;ao em pequenas e medias cidades, gerando, portanto, novas 

demandas par bens e servic;os, favorecendo desta forma a ampliac_;;ao de atividades 

e ocupac_;;oes no comercio, em varios servic_;;os e nas industrias !eves de ambito local. 

Pelas informac;oes da PNAD, no perfodo 1992/95, as ocupac_;;oes que mais 

cresceram foram o assalariamento com e sem registro em carteira de trabalho em 

estabelecimentos muito pequenos (com menos de cinco empregados), o emprego 

domestico e a ocupac_;;ao par conta propria. Estas ocupac_;;oes, somadas ao trabalho 

sem remunerac;ao em 1995, representavam cerca de 48% da estrutura ocupacional 

nao-agrfcola, sendo estas as que ofereceram maiores oportunidades de inserc;ao 

para os trabalhadores com mais baixo nfvel de escolaridade, embora tenha havido 

uma melhora no perfil de escolaridade dos ocupados em todas as posic_;;6es na 

ocupac_;;ao. Ja o assalariamento com registro em carteira de trabalho nos 

estabelecimentos com mais de cinco empregados e o emprego publico 

representavam aproximadamente 51%. 

Para HENRIQUE (1998), a perda de capacidade de gerac;ao de empregos 

estruturados na decada atual esta associada a uma reestruturac;ao regressive da 

base produtiva e do proprio Estado, e e acentuada pelas severas restric_;;oes 
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impostas a expansao da economia pelos crescentes desequilfbrios. As pequenas e 

medias empresas em geral, tern seu espago restringido, premidas ainda pela 

entrada de concorrentes externos e pelo aumento da concentragao econ6mica em 

varias atividades, inclusive comerciais e de servigos. Especificamente na industria, 

sobressaem os resultados negatives da abertura comercial e da modernizagao das 

grandes empresas (fortemente dominadas por decis6es de racionalizagao e pela 

introdugao apenas pontual de novas gerag6es de equipamentos flexlveis) sobre o 

valor agregado, as cadeias produtivas e a produgao domestica, acabam conduzindo 

a uma redugao do estoque de empregados e diminuindo sua capacidade de geragao 

de empregos. 

A privatizagao do setor produtivo estatal tambem esta conduzindo, 

previamente ou a partir da gestao privada desses neg6cios, a uma redugao de 

empregados, alem do seu proprio desmonte, reformas administrativas, deterioragao 

de gastos, com efeitos negatives sobre o emprego em servigos publicos essenciais. 

Na reestruturagao do sistema financeiro, amplificada ainda pela crise bancaria no 

perlodo mais recente, ocorre o mesmo resultado. 

Desde a segunda metade da decada de 80, com a queda da ocupagao 

agricola, que, entre 1992 e 1995, diminuiu cerca de 0,6% ao ano, e s6 nao foi maior 

devido ao aumento das ocupag6es em tempo parcial e para autoconsumo; cresceu a 

pressao sobre a ocupagao urbana. Se forem considerados apenas os ocupados que 

trabalham mais de 15 horas semanais e exclulda a ocupagao para autoconsumo, 

teria ocorrido uma redugao de cerca de 460 mil ocupag6es agrlcolas nesse perlodo, 

concentrada nos ocupados com domicflio rural (SILVA, citado por HENRIQUE 

(1998). Aumentaram as importag6es e houve a desarticulagao da produgao em 

diversos segmentos agrfcolas; alem de continuar avangando a modernizagao da 

agricultura. Segundo HENRIQUE (1998), esse movimento esta associado a uma 

crise agricola desencadeada pelo Plano Real. 

0 desemprego generalizado e o baixo crescimento do emprego assalariado 

estrutural, disponibilizam urn significative numero de potenciais prestadores de 

servigos, que podem se tornar assim mais baratos e ate mesmo de melhor 

qualidade, realizados por uma populagao heterogenea. Mas, segundo HENRIQUE 

(1998), ha limites para continuar acomodando-os em atividades nao-estrutradas 

empresarialmente ou no trabalho para famflias; e o aumento da disputa pelas 
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oportunidades existentes tende a ampliar a desigualdade de inserc;ao e rendimento 

nessas atividades. A maioria insere-se em condic;6es ainda mais precarias e com 

menores rendas e uma minoria consegue obter remunerac;6es elevadas. 

A estabilidade de prec;os trazida pelo Plano Real, com a drastica queda do 

impasto inflacionario e com o fim da instabilidade dos nfveis reais de rendimento 

corrente, contou com forte apoio popular, pais era possfvel prever e ate mesmo 

consumir bens duraveis, porque houve uma queda dos prec;os relatives da cesta 

basica de alimentos e uma ampliac;ao do credito ao consumo. Mas, "a mera 

estabilidade de prec;os nao e condigao suficiente para superar nosso quadro de 

desigualdade e pobreza, e nem mesmo sua condic;ao inicial na medida em que ela 

propria envolve a ampliac;ao do desemprego e da instabilidade estrutural da 

economia brasileira". (HENRIQUE, 1998, p. 1 07). 

Segundo THEODORO (2004), a ac;ao estatal sabre o mercado de trabalho 

brasileiro evidenciou-se pela ideia do crescimento economico como a unica polftica 

de emprego relevante, mas as taxas de crescimento da forc;a de trabalho atingem 

nfveis elevados, aumentam as atividades informais assim como das taxas de 

desemprego. Desta forma, mantem-se as desigualdades e suas consequemcias: a 

pobreza, o desemprego, a informalidade; e a ac;ao estatal precisa ser efetiva para 

enfrentar (e reverter) esses problemas. 
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2 POLiTICAS DE EMPREGO NO BRASIL 

A intervengao do Estado no mercado de trabalho teve origem no modelo do 

Estado do "Bem Estar Social", au seja, do p6s-guerra ate meados dos anos 70, com 

carc~ter "passivo" (de provisao de renda e de beneffcios de cunho assistencialista). 

Essa intervengao se expandiu para polfticas "ativas" de emprego, atraves de um 

amplo sistema previdenciario e de servigos publicos de emprego. As polfticas ativas 

de mercado de trabalho, conforme definigao da OIT, citadas par VALLE (1998, p. 

228), "sao as que propiciam ao governo atuar sabre a oferta e demanda par 

trabalho. A intervengao do Estado par meio dessas polfticas objetivam melhorar o 

funcionamento do mercado de trabalho e assegurar maior igualdade de 

oportunidades, quer estruturando o processo de ajustamento entre oferta e procura , 

quer melhorando as oportunidades de reintegragao de grupos menos favorecidos". 

A Convengao 88 da OIT, que trata da Organizagao do Servigo de Emprego, 

ratificado pelo Brasil, estabelece que cada pafs-membro deve manter um sistema 

publico e gratuito de emprego, formado par uma rede de escrit6rios locais au 

regionais, com a participagao de entidades representativas dos empresarios e 

trabalhadores, e tendo como principais atribuig6es "intermediar as trabalhadores na 

busca de emprego; orientar e propiciar formagao au readaptagao profissional; 

recolher e coletar sistematicamente informag6es sabre o mercado de trabalho; 

colaborar para a administragao do seguro-desemprego e de outras medidas 

destinadas a amparar as desempregados". (VALE, 1998, p. 229). 

As polfticas de emprego, segundo POCHMANN (1998), nos pafses 

subdesenvolvidos, transformaram-se em polfticas para o mercado de trabalho, 

atraves de ag6es descentralizadas e de recursos focalizados para as parcelas 

especfficas da populagao desempregada au pertencente ao chamado setor informal. 

Para MORETTO (1999), a conformagao das polfticas de emprego, origina-se 

com a consolidagao do programa seguro-desemprego em 1986, confirmado na 

Constituigao de 1988, que previu tambem a formagao de um fundo publico destinado 

a garantir as recursos necessaries a concessao do beneficia aos desempregados, 

efetivado no Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A partir da criagao do FAT 

pode-se implementar programas que visam a protegao do trabalhador 

desempregado, provendo-lhe rendimentos temporaries para seu sustento e recursos 
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para que ele possa estabelecer-se par conta propria, ate que consiga empregar-se 

au obter nova ocupagao, passando pela qualificagao/requalificagao profissional. 

(MORETTO, 1999). 

Para AZEREDO (1998), no Brasil, as problemas decorrentes do novo 

paradigma tecnologico, da abertura dos mercados e da globalizagao financeira, se 

superp6em aos problemas do atraso (alto grau de informalizagao e de precariedade 

das relag6es de trabalho, desigualdade social, deficiencias no sistema de protegao 

social, baixfssimo nfvel de escolaridade da forga de trabalho, etc.); pais a dualidade 

e a heterogeneidade do mercado de trabalho sao problemas historico-estruturais do 

mercado de trabalho. Cerca de 50% da forga de trabalho e constitufda par 

trabalhadores sem contrato formal de trabalho au que trabalham par conta propria. 

Mesmo dentro de cada regiao, ha diferengas quando comparados empregados do 

setor de servigos com as alocados no setor industrial. Par isso, "as polfticas publicas 

de emprego devem compreender urn conjunto amplo e diversificado de 

instrumentos, atuando de forma integrada e articulada." (AZEREDO, 1998, p.67). 

CACCIAMALI, SILVA e MATOS (1998), afirmam que as ag6es do Sistema 

Publico de Emprego (SPE), devem complementar e corrigir imperfeig6es impostas 

pelo crescimento econ6mico sabre o mercado de trabalho; disponibilizando 

informag6es que indiquem alternativas para o reingresso do trabalhador. 

Historicamente, as programas vern sendo alterados, au seja, de abordagem 

protetiva para orientag6es e estrategias pro-ativas, e par isso, as SPEs de diferentes 

pafses e localidades vern acrescendo urn programa adicional ao sistema constitufdo 

da criagao de empregos temporaries junto ao setor publico, nao permitindo a 

exclusao de longa duragao. Afirmam as autores que o plano macroecon6mico 

colocado em pratica pelas administrag6es federais (do Plano Real ate o momenta 

presente) restringe a obtengao de maiores taxas de crescimento econ6mico, 

reduzindo, portanto, a criagao de pastas de trabalho, fato que limita a atuagao das 

polfticas de emprego, intervindo quase que exclusivamente no aprimoramento do 

funcionamento do mercado de trabalho e na empregabilidade do trabalhador, mas o 

SPE gera informag6es e aumenta a probabilidade do indivfduo empregar-se. 

Especificamente a SETP, criada em 2003, apresenta as polfticas estaduais 

da assistencia social e do trabalho e emprego, na gestao 2003-2006, definindo 

polftica publica de trabalho e emprego, como o conjunto de programas, projetos e 
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atividades relacionadas ao Sistema Publico de Emprego, destinados a habilitagao de 

trabalhadores desempregados ao Seguro-Desemprego; a insergao de trabalhadores 

desempregados no mercado de trabalho; ao aumento de chances de colocagao de 

trabalhadores no mercado, atraves da prestagao de servigos de intermediagao da 

forga de trabalho, qualificagao profissional e social; geragao de novas oportunidades 

de trabalho, emprego e renda, mediante o apoio ao desenvolvimento do 

empreendedorismo, do associativismo, acesso ao credito e outros mecanismos; ao 

vislumbre de potencialidades regionais/locais e de novas tendencias do mercado de 

trabalho, utilizando-se de recursos do FATe pautando-se par normas e diretrizes do 

MTE e do Conselho Deliberative do Trabalho e Emprego (CODEFAT). 

Duas secretarias nacionais, vinculadas ao MTE, tem relagao direta com o 

SPETR. Uma relacionada especificamente como SINE e a outra, com as atividades 

de Economia Solidaria. 

A SETP conta na sua estrutura organizacional, na area do trabalho e 

emprego, com cinco coordenadorias e um nucleo de coordenagao: 0 Nucleo de 

Coordenagao Estadual do Sistema Nacional de Emprego (CESINE), a 

Coordenadoria do Segura Desemprego (CSD), a Coordenadoria de lntermediagao 

de Mao-de-Obra (CIM), a Coordenadoria de Qualificagao Profissionai(CQP), a 

Coordenadoria de Geragao de Emprego e Renda (CGE), a Coordenadoria de 

Estudos, Pesquisas e Relag6es de Trabalho (CRT). 

Na esfera regional, a operacionalizagao do SPETR cabe aos Escrit6rios 

Regionais, localizados em 18 municfpios-sede de regiao no Estado, tendo cada um, 

sob sua jurisdigao, um grupo entre 9 e 36 municfpios. Na esfera municipal, o SPETR 

e operacionalizado par unidades operacionais denominadas agencias ou pastas do 

trabalhador e agentes municipais do trabalho, responsaveis par articular o conjunto 

de ag6es da SETP com as prefeituras municipais, entidades sindicais, associag6es 

empresariais, entidades executoras contratadas pela SETP, conselhos municipais 

do trabalho e outras parcerias, sob a coordenagao, supervisao e assessoramento 

tecnico da SETP, par seus escrit6rios regionais. 

As Unidades Operacionais do SPETR, denominadas Agencias do 

Trabalhador, sao estruturadas com sede, equipamentos e pessoal colocado a 
disposigao, responsaveis pela operacionalizagao do conjunto de atividades que 

comp6em o SPETR, no Parana, como: intermediagao de mao-de-obra, seguro-
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desemprego, formagao profissional, geragao de emprego e renda, estudos do 

mercado de trabalho e outros. Cabe ainda as Agencias do Trabalhador apoiar o 

respective Conselho Municipal do Trabalho, exercendo sua secretaria executiva, e 

ser referencia e instrumento para os escrit6rios regionais da SETP na implantagao e 

acompanhamento dos programas /atividades. 

0 aparato institucional de controle social no ambito do SPETR, alem da 

estrutura operacional, conta com uma estrutura polftica de controle social, 

instrumento de gestao compartilhada das polfticas publicas, constitufda par 

conselhos, nas tres esferas de governo. Na esfera federal, vinculados ao MTE, 

existem dais conselhos relacionados ao SPETR o CODEFAT e o Conselho 

Nacional de Economia Solidaria. 0 CODEFAT e um 6rgao colegiado, de natureza 

deliberativa, composto de forma tripartite e paritaria par representantes de entidades 

nacionais de trabalhadores, empregadores e do poder publico, que tern par 

finalidade consubstanciar na esfera federal, a participagao da sociedade organizada 

na administragao do SPETR, na qualidade de gestor dos recursos do FATe atuando 

como definidor de diretrizes para os programas voltados a insergao dos 

trabalhadores no mercado de trabalho. 0 Conselho Nacional de Economia Solidaria 

tern par finalidade garantir a participagao dos segmentos organizados da sociedade 

civil na elaboragao, acompanhamento e avaliagao das polfticas de Economia 

Solidaria, de forma articulada com as demais instancias de polfticas de trabalho e 

renda. 

Na esfera estadual, o Conselho Estadual do Trabalho, tern carater 

permanents e deliberative, composto de forma tripartite e paritaria par 

representantes estaduais de entidades de trabalhadores, empregadores e do poder 

publico. Tern par finalidade principal estabelecer diretrizes e prioridades para as 

polfticas de emprego e relag6es de trabalho, no ambito estadual. 

Na esfera municipal, os Conselhos Municipais do Trabalho, tern igualmente 

carater permanents e deliberative e composigao tripartite e paritaria de 

representantes de entidades municipais de trabalhadores (sindicatos), 

empregadores (associag6es comerciais, industriais e agrfcolas, clubes, lojistas, 

sindicatos patronais) e do poder publico (representantes legais de 6rgaos do 

executive municipal). 
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No ambito da polftica publica do trabalho, emprego e renda, a SETP enfrenta 

alguns desafios (PARANA, 2003-2006), como a amplia9ao do foco do Sistema 

Publico de Emprego para Sistema Publico de Trabalho, Emprego e Renda; a maior 

articula9ao entre as polfticas publicas passivas e ativas; a participa9ao ativa na 

formula9ao e implementa9ao de polfticas de desenvolvimento economico do Estado; 

o estabelecimento de parcerias compromissadas; a universaliza9ao do acesso as 

polfticas publicas de trabalho, emprego e renda, e adequa9ao de instrumentos e de 

posturas. 

Na amplia9ao do foco do sistema, o trabalho, emprego e renda constituem 

um trinomio com tres dimensoes distintas, porem complementares, que integram o 

SPETR. 0 trabalho, entendido no seu sentido mais abrangente como direito 

individual ao livre acesso e exercfcio de qualquer trabalho, offcio ou profissao 

atendidas as exigencias legais de forma9ao ou qualifica9ao profissional. 0 emprego, 

como a rela9ao que se consolida em contrato de trabalho caracterizado pela 

natureza nao eventual, subordina9ao e salario, ou seja, vfnculo empregatfcio. A 

renda, auferida pela aliena9ao do produto do trabalho, consubstanciado em bens ou 

servi9os, mediante autogestao ou gestao solidaria da propria for9a de trabalho 

associada a outros fatores de produ9ao, incluindo formas de renda obtidas sem o 

trabalho direto, como as rendimentos de aplica96es financeiras, previdencia social, 

programas de renda mfnima e outras. 

No ambito das polfticas publicas de trabalho, emprego e renda, as polfticas 

passivas sao aquelas destinadas a prote9a0 dos trabalhadores desempregados, OU 

em faixas salariais mais baixas, mediante o Seguro-Desemprego, abono salarial, 

programas de renda mfnima e tambem a96es assistenciais emergenciais. As 

polfticas ativas sao constitufdas par a96es de natureza estruturante, capazes de 

garantir a auto-suficiencia da popula9ao, composta par a96es de apoio a 

investimentos, acesso ao credito, qualifica9ao profissional, apoio ao 

empreendedorismo, as formas de economia solidaria e iniciativas similares, alem de 

medidas de natureza macroeconomica, de incentives fiscais e outras. 0 desafio 

consiste em articular e/ou integrar as polfticas ativas ou estruturantes e as passivas 

ou emergenciais de modo que beneficiem direta ou indiretamente o publico alva em 

questao. 
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Em decorrencia da propria natureza das atribuic;6es do MTE, o SPETR se 

restringe as atividades de natureza programatica, mas e fundamental participar 

ativamente da formulac;ao e implementac;ao de polfticas de desenvolvimento 

econ6mico do Estado, realizada mediante a articulac;ao intersetorial com orgaos de 

pesquisa e instituic;6es envolvidas com o estudo e a interpretac;ao de dados e 

informac;6es que possibilitem a compreensao da realidade e a implementac;ao de 

polfticas de desenvolvimento sustentavel, integradas com as potencialidades 

regionais/locais. Este e o papel fundamental dos conselhos do trabalho, que 

precisam do conhecimento da realidade onde se pretende atuar na busca de 

soluc;6es efetivas. 

No estabelecimento de parcerias, com prefeituras municipais, entidades de 

assistencia tecnica, entidades sindicais ou associativas de trabalhadores ou 

empregadores, universidades e outros, e precise ter engajamento em projetos 

tambem de iniciativa propria, de modo que representem a soma de esforc;os e de 

experiencias acumuladas na area de atuac;ao, isto e, parcerias mais estaveis e 

compromissadas com a causa. 

Ampliar a universalizac;ao do acesso as polfticas publicas de trabalho, 

emprego e renda aqueles que nao tern o perfil de escolaridade e profissionalizac;ao 

exigido pelo mundo do trabalho atual, e urn grande desafio para o SPETR, que deve 

preparar o cidadao para estar, no mfnimo, apto a ser cliente potencial das polfticas 

publicas de trabalho e renda. 

A SETP, ao apoiar o microempreendedorismo e a economia solidaria, tern 

como desafio propugnar para que os mecanismos de credito popular (Banco Social, 

Prager, cooperativas de credito), os programas de assessoria tecnica, tecnologica, 

gerencial, jurfdica, mercadologica e outras, os programas de qualificac;ao do 

trabalhador, os instrumentos de diagnosticos sabre potencialidades de 

desenvolvimento regional/local e todos os outros programas, servic;os e mecanismos 

de apoio se adequem, cada vez mais, as necessidades dos microempreendedores, 

formais e informais, bern como aos trabalhadores autogestionados. 

A SETP adota uma postura de valorizac;ao do ser humano, o que implica na 

adoc;ao de praticas emancipatorias, que favorec;am o despertar da consciencia 

crftica, estimulem a organizac;ao e facilitem o acesso ao conhecimento e ao 

exercfcio plena dos direitos de cidadania. A organizac;ao associativo-coopertiva, 
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comunitaria ou sindical dos usuaries nao deve ser condigao para o acesso aos 

programas da area do trabalho, mas sem duvida, e instrumento importante de 

superac;ao do paternalismo e de mudanc;a das condig6es de vida. 
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CONCLUSAO 

Seguindo os autores citados, pelo pensamento econ6mico dominante, a 

ampliagao do livre comercio e da globalizagao financeira, deveria assegurar um novo 

perfodo de crescimento e de desenvolvimento econ6mico. No entanto, observam-se 

incertezas e instabilidade econ6micas e financeiras internacionais, crescente 

subordinagao dos capitais produtivos a dinamica financeira, retragao dos 

investimentos e fraco crescimento econ6mico. 

Sao menosprezadas as formas de regulagao publica e privilegiadas as 

privadas. Na profunda concorrencia capitalista, ha maior concentragao e 

centralizagao do capital, tanto nos setores produtivos, bancarios e financeiros, o que 

concede maior importancia ao papel das grandes corporagoes internacionais 

dominando os principais mercados. 

0 mundo passa por profundas transformagoes e as tecnologias de ponta sao 

monopolizadas por poucos pafses centrais, mais interessados em exportar seus 

produtos, do que em transferir as tecnologias e produzir nas areas perifericas. Nos 

ultimos anos ocorreram mudangas na base tecnica da produgao e na organizagao 

do trabalho, associado as novas exigencias de aumento da produgao e de maior 

competitividade externa. 

Acentuou-se a tendencia ao desemprego estrutural, e de longa duragao, ao 

aprofundamento das desigualdades e a precarizagao do emprego e das relagoes de 

trabalho. 

A partir da decada de 80, o crescimento da economia deixa de ser suficiente 

para a geragao de novas postos de trabalho requeridos pela populagao 

economicamente ativa em busca de ocupagao; observa-se uma diminuigao da 

quantidade de emprego gerada para cada unidade de produto ou de investimento 

realizado. 

Os processes produtivos estao em constante transformagao e as mudangas 

tecnol6gicas criam novas oportunidades para a exploragao da especializagao em 

servigos. 

Porem, a crise do assalariamento atinge os mais pobres e a capacidade do 

auto-emprego, para enfrenta-la, parece bastante reduzida. 0 auto-emprego e uma 

forma de resistencia a adversidade e nao um mecanisme de ascensao social, como 
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foi o assalariamento. 0 auto-emprego tende a ser uma situagao de trabalho mais 

instavel e de risco, porem, amplia as oportunidades de participagao das pessoas no 

mercado trabalho. 

Atraves dos autores apresentados, conclufmos que as problemas do 

mercado de trabalho sao complexes e certamente nao serao definitiva e 

completamente resolvidos sem um correto encaminhamento da polftica 

macroecon6mica. 

A polftica de emprego no Brasil exige a construgao de um complexo de 

polfticas publicas que se relacionem tanto como universe das polfticas econ6micas, 

quanta com o das polfticas sociais. 

Diante da presen<;a de taxas superiores a dos anos 80, do 

desassalariamento e da geragao de pastas de trabalho nao assalariados ( conta

pr6pria e nao-remunerados), consolidou-se o movimento de desestruturagao do 

mercado de trabalho brasileiro. 

0 desenvolvimento econ6mico, ao inves de promover a homogeneizagao, 

criou uma serie de desigualdades que nao foram superadas desde o perfodo 

colonial. A exclusao social e o excedente de mao-de-obra sempre fizeram parte da 

sociedade brasileira. 

A industria brasileira, retardataria e especffica, foi pontuada par um 

crescimento econ6mico muito rapido e par um desenvolvimento social que tem como 

tragos fundamentais a grande mobilidade espacial e profundas desigualdades 

socioecon6micas, refletidas parcialmente nos indicadores usuais de renda e de 

condig6es de vida. 

No meio urbana, cresceram o assalariamento e a formalizagao das relag6es 

contratuais, mas o nucleo de assalariamento mais aceitavel e com garantias de 

direitos trabalhistas - associados em geral ao emprego publico e as empresas 

privadas com maior tamanho e grau de organizagao continuou relativamente 

pequeno e variavel segundo a regiao. Tornaram-se inumeras as formas de 

integragao precaria ao mercado de trabalho, havendo parcela ponderavel de 

trabalhadores aut6nomos e de assalariados em ocupag6es que nao tinham um 

mfnimo de continuidade e regularidade. 
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Houve deterioragao do nfvel real de salaries, com aumento da dispersao 

salarial e desempenho relativamente melhor da renda da parcela dos empregados e 

de aut6nomos. 

Aumentou acentuadamente a desigualdade da renda, poucos continuaram 

tendo ganhos substanciais de renda, enquanto a maier parte dos ocupados perdeu 

muito. 

As polfticas de emprego transformaram-se em polfticas para o mercado de 

trabalho, com ag6es descentralizadas e recursos cada vez mais focalizados para as 

parcelas especfficas da populagao, desempregada ou pertencendo ao chamado 

setor informal, no caso de pafses subdesenvolvidos. 

As pequenas taxas de crescimento reduzem a criagao de pastas de trabalho, 

fato que limita a atuagao das polfticas de emprego. 

Nesse quadro, os SPETRs constituem-se num instrumento relevante, pais 

gera informag6es e aumenta a probabilidade do indivfduo empregar-se, seja atraves 

do mecanisme da intermediagao, como de orientagao e capacitagao profissional, 

associada ao recebimento do seguro desemprego e a possibilidade de acessar o 

programa de trabalho, emprego e renda. 

Porem, faz-se necessaria aperfeigoar e potencializar os mecanismos de 

financiamento, instituig6es e agentes dos SPETRs, alem do desenvolvimento de 

polfticas ativas e passivas de emprego, trabalho e renda, atuando de forma 

integrada e articulada. 
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